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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ 

 

     Βεβαηψλσ φηη είκαη ε ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη θάζε βνήζεηα φπνπ 

ρξεηάζηεθα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη δφκεζε ηεο εξγαζίαο απηήο, είλαη πιήξσο 

αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία. Παξάιιεια, έρσ αλαθέξεη ηηο φπνηεο 

πεγέο απφ ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλσλ, ηδεψλ, ιέμεσλ, είηε απηέο αλαθέξνληαη 

αθξηβψο είηε παξαθξαζκέλεο. Αθφκα δειψλσ ππεχζπλα φηη ε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο 

απηήο πξνεηνηκάζηεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά θαη εηδηθά γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία θαη φηη ζα αλαιάβσ πιήξσο ηηο ζπλέπεηεο εάλ ε 

εξγαζία απηή απνδεηρζεί φηη δελ κνπ αλήθεη.  



 

 

 

ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο εξγαζίαο κνπ θπξία 

Αζαλαζία Σξηαληαθπιινπνχινπ, ην Γήκν Ρεζχκλεο φπνπ παξάιιεια κε ηε 

ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έθαλα ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε εθεί, ηηο αηξεηέο 

γπλαίθεο Α’ βαζκνχ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη ηδηαίηεξα ηελ θπξία Θενπίζηε 

Μπηξιηξάθε - Μακαιάθε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο! Φπζηθά ζα ήζεια επίζεο λα 

επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζηήξημή ηεο! 

Σελ εξγαζία απηή ηελ αθηεξψλσ ζε έλα πνιχ αγαπεκέλν κνπ πξφζσπν, ην νπνίν 

δπζηπρψο έραζα θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο θαη κνπ ζηνίρεζε πνιχ. Ξέξσ φκσο  φηη κε 

θνηηάδεη απφ εθεί ςειά θαη είλαη πνιχ ππεξήθαλε γηα’ κέλα! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                  «Αλ ε δσή είλαη γέλνπο ζειπθνύ…  

                                                   ηόηε θαη ε πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη γέλνπο ζειπθνύ… » 

 

                                                                                                      (Διεπζεξία Φηαθιάθε,  

                                             Πεξηθεξεηαθή Σύκβνπινο- η.Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ν.Αηγαίνπ 

                                             Γηεζλνιόγνο – Υπνς. Γηδάθησξ Παλ/κηνπ Αηγαίνπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζέκα ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα αηξεηά φξγαλα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε κειέηε πεξίπησζεο ην Γήκν Ρεζχκλεο.  

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζέζεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηελ 

πνιηηηθή, θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη γπλαίθεο αληηιακβάλνληαη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο θαη ηε δξάζε ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

ην πξψην κέξνο γίλεηαη ε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε γηα ηελ εμέιημε ησλ γπλαηθψλ 

κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ηδηαίηεξα ζηελ πνιηηηθή, θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα αηξεηά 

φξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο αλαιχεηαη ε πεξίπησζε 

ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο.  

Ζ κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

είλαη απηή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε 

γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αηξεηά φξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ 

βαζκνχ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ αλνηθηνχ ηχπνπ ζην 

γπλαηθείν πιεζπζκφ ηνπ ίδηνπ δήκνπ. 
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ΜΕΡΟ Α 

 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη «Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα αηξεηά 

φξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε κειέηε πεξίπησζεο ηνλ Γήκν Ρεζχκλεο». 

Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απηνχ ήηαλ ε ειιηπήο ζπκκεηνρή ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. θνπφο απηήο 

ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη γπλαίθεο εληάρζεθαλ 

ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Σα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ είλαη πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηα αηξεηά φξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηε 

ζπκκεηνρή ηεο θαη πνηα είλαη ε άπνςε ησλ γπλαηθψλ, αηξεηψλ θαη κε. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ηε δηεμαγσγή ησλ αλάινγσλ 

ζπκπεξαζκάησλ κειεηήζεθε ν ξφινο ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία θαη δηεμήρζε 

πνηνηηθή έξεπλα κε ηε κέζνδν ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηηο αηξεηέο γπλαίθεο Α’ βαζκνχ  

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αηξεηέο γπλαίθεο ηνπ Γήκνπ 

Ρεζχκλεο, θαη ηε κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο γπλαίθεο ηεο πφιεο ηνπ 

Ρεζχκλνπ.   

Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απηή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ην 

ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο. ην πξψην κέξνο, παξνπζηάδνληαη θάπνηνη 

βαζηθνί νξηζκνί, φπσο επίζεο θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη νη βαζκνί ηεο. 

Αθνινπζεί ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο, ε ηζφηεηα αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

πνιηηηθή. Σν δεχηεξν κέξνο, δειαδή ην εξεπλεηηθφ κέξνο, μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε 

ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο 

πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο κέζα απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο πνπ έδσζαλ νη αηξεηέο γπλαίθεο ηνπ Γήκνπ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ.  

 

 

 

 



 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ 

 

 

1.1 ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

 

 

Έλαο απφ ηνπο ζεζκνχο ηνπο νπνίνπο έρνπλ εληαρζεί ζην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηνπ 

θξάηνπο, είλαη ν ζεζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δίλαη έλαο ζεζκφο ν νπνίνο 

θαζνξίδεηαη θαηά «δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο θαη δήκνπο». Δπίζεο, παίξλεη απνθάζεηο 

γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα. ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο 

Υ., 2015 ) 

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απνηειεί ηελ επίζεκε έθθξαζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζε 

έλα ηνπηθφ επίπεδν, άξα θαη ζεκαληηθφ θνξέα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνπο θαηνίθνπο 

κηαο πεξηνρήο. Οξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη «ε ζρεηηθή απηνηέιεηα, ε 

άκεζε επαθή θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο δεκόηεο» θαη θάησ απφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο κπνξεί ν ξφινο ηεο λα είλαη νπζηαζηηθφο ζε κηα αλάπηπμε ε νπνία ζα 

έρεη ζην επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο Υ., 2015 ) , ( 

Γαξάθε Π., 1995 ) 

Αλάκεζα ζηα φξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηελ θεληξηθή εμνπζία ηνπ 

θξάηνπο, ππάξρεη ζρέζε δηνηθεηηθήο επνπηείαο, φπνπ ην πεξηερφκελφ ηεο θαζνξίδεηαη 

απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο. Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

γεληθφηεξα ηεο απηνδηνίθεζεο, έρεη ζπλδεζεί κε ηελ επηθξάηεζε ηεο πνιηηηθήο 

ειεπζεξίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνθξαηηθήο ηδενινγίαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

εμαηηίαο ηεο «ραιάξσζεο ή αθόκα θαη ηεο θαηάξγεζεο» ηεο θεληξηθήο θξαηηθήο 

επνπηείαο. ( Δ.Δ.Σ.Α.Α., 1999 ) , ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο Υ., 2015 ) 

 

Ο ζεζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηζηνξηθά μεθίλεζε ην Μεζαίσλα ζηελ Αγγιία, 

φηαλ νη θνκεηείεο θαη νη κεγάινη νηθηζκνί ζπλελψζεθαλ κε ηνπο επγελείο ζηνλ αγψλα 

θαηά ηεο βαζηιείαο. ηε Γαιιία νη θνηλφηεηεο θαηά ηνλ 11
ν
 κε 13

ν
 αηψλα 

θαηφξζσζαλ θαη απέζπαζαλ απφ ηνπο επγελείο ζηαδηαθά ράξηεο ηνπηθψλ ειεπζεξηψλ 

θαη απέθηεζαλ ζεκαληηθή απηνδηνίθεζε κε ηελ ελίζρπζή ηνπο θαη απφ ην βαζηιηά, 

ζηα πιαίζηα ηεο δηακάρεο ηνπ κε ηνπο θενπδάξρεο. Όκσο φηαλ ν κνλάξρεο θαηάθεξε 

λα επηβιεζεί ζηνπο θενπδάξρεο θαη λα επηθξαηήζεη, ζηξάθεθε ελάληηα ησλ 

θνηλνηήησλ, θη έηζη αθαίξεζε ζηγά ζηγά ηηο ηνπηθέο αξκνδηφηεηεο θαη θαζηέξσζε ην 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ην 1789, θαηάξγεζε ηελ 

απνιπηαξρία θαη ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα θαη θαζφξηζε «ην ζύζηεκα ησλ 

δηεπζπληεξίσλ», ζηηο επαξρίεο, κε κέιε πνπ εθιέγνληαλ απφ ηηο ηνπηθέο ζπλειεχζεηο. 

χληνκα φκσο επαλήιζε μαλά ζηε Γαιιία ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν είρε 



κία εμέιημε πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ηνλ 

επφκελν αηψλα θαηάθεξε λα πάξεη ζεκαληηθή έθηαζε θαη θαζηεξψζεθε σο βαζηθή 

κνξθή δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, κε ζπζηεκαηηθή δηαηχπσζε ζην ηζρχνλ γαιιηθφ 

ζχληαγκα. ( Μπέζηια – Βήθα Δ., 2004 ) , ( Γαξάθε Π., 1995 ) 

 

ηελ Διιάδα ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά σο 

ζπληαγκαηηθφο ζεζκφο κε ην δεκνθξαηηθφ χληαγκα ηνπ 1927, κε ην ζχζηεκα ησλ 

δχν βαζκίδσλ πνπ είραλ πξνβιεθζεί απφ ζρεηηθνχο λφκνπο ηνπ 1923. Σελ πξψηε 

βαζκίδα απνηεινχζαλ νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο θαη ηε δεχηεξε βαζκίδα νη λνκνί, 

γηα ηνπο νπνίνπο φκσο δε ιεηηνχξγεζε ην ζχζηεκα ηεο Απηνδηνίθεζεο, γηαηί δελ 

εθδφζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία εθηειεζηηθά δηαηάγκαηα. Σν 

χληαγκα ηνπ 1952 θαζφξηδε γεληθά ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε σο ζεζκφ ηεο 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

παξέπεκπε ζην λφκν γηα ηελ εηδηθφηεξε ξχζκηζε ησλ φξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Δπηπιένλ, ην χληαγκα ηνπ 1975 ζηα άξζξα 101 θαη 102, πξνέβιεπε ηελ νξγάλσζε 

ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο θαηά ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα θαη φξηδε φηη «ε δηνίθεζε 

ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 

πξνζδηνξίδνληαο άκεζα ηελ πξψηε βαζκίδα, δειαδή ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ άιισλ βαζκίδσλ ήηαλ ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε. ( 

Δ.Δ.Σ.Α.Α., 1999 ), ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο Υ.,2015 )   

 

Σν λέν χληαγκα θαζφξηδε ην γεληθφ πιαίζην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο κε βάζε «ηε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, ηνλ αηξεηό ραξαθηήξα ησλ αξρώλ 

ηεο θαη ηε γεληθή επνπηεία» ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πάλσ ζηα φξγαλά ηεο. ( 

Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο Υ., 2015 )  Πεξηιάκβαλε επίζεο σο γεληθέο 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο, απφ ηε κηα κεξηά, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θξαηηθήο επνπηείαο σο 

ην ζεκείν πνπ λα κελ εκπνδίδεηαη ε πξσηνβνπιία θαη ε ειεχζεξε δξάζε ησλ 

νξγαληζκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη, απφ ηελ άιιε κεξηά, ηε κέξηκλα ηνπ 

θξάηνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπο. ηελ πξάμε, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πάζρεη ζεκαληηθά απφ ηελ 

έιιεηςε πφξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο. Χο 

πξνο ην δήηεκα ηεο επνπηείαο ηνπ θξάηνπο, πάλσ ζηα φξγαλα θαη ηηο αξρέο ηεο, 

ππάξρεη ζαθήο ακθηζβήηεζε ηφζν σο πξνο ηα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

φζν θαη σο πξνο ηε γεληθή ζθνπηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο επνπηείαο, ε νπνία ζπρλά 

επηθξίλεηαη σο κέζν θαηαπίεζεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ηεο επηβνιήο ηεο αληίιεςεο 

ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνο γηα ηα ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ. ( Αθξηβνπνχινπ 

Υ. – Αλζφπνπινο Υ., 2015 ) , ( Σζνχληαο Κ. – Σξηαληαθπιινπνχινπ Αζ., 2009 )  

ήκεξα ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

απνηειείηαη απφ δχν βαζκνχο. Ο πξψηνο βαζκφο απνηειείηαη απφ ηνπο δήκνπο θαη ν 

δεχηεξνο βαζκφο απφ ηηο πεξηθέξεηεο. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαιείηαη λα αλαδείμεη 

θαη λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο, πνπ απαζρνινχλ φινπο ηνπο 

δεκφηεο αιιά θαη γεληθφηεξα φιν ηνλ θφζκν. Όινη νη ηνκείο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο έρνπλ ζρέζε κε ηε γπλαίθα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο. Ζ Σνπηθή 



Απηνδηνίθεζε είλαη κηα θαζεκεξηλή κηθξνγξαθία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηηο 

απαζρνινχλ. ( Δ.Δ.Σ.Α.Α., 1999) , ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο Υ., 2015 )  

 

 

 

1.1.1 Α’ ΒΑΘΜΟ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

 

 

Ο πξψηνο βαζκφο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απνηειείηαη απφ ηνπο δήκνπο, νη νπνίνη 

είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. ήκεξα, ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα πθίζηαληαη 325 Γήκνη. Όινη νη Γήκνη απνηεινχλ κεηαμχ ηνπο 

ηζφβαζκεο κνλάδεο θαη ππνδηαηξνχληαη εζσηεξηθά ζε επηκέξνπο δεκνηηθέο ή ηνπηθέο 

ελφηεηεο. Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ηνπ πξψηνπ βαζκνχ, δηέπνληαη απφ ηνλ Γεκνηηθφ Κψδηθα. ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – 

Αλζφπνπινο Υ., 2015 )  

Οη Γήκνη δηαζέηνπλ σο κνλνκειή φξγαλα, ηνλ Γήκαξρν θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο, ελψ 

σο ζπιινγηθά φξγαλα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. (Αθξηβνπνχινπ Υ. – 

Αλζφπνπινο Υ., 2015). Οη δήκνη είλαη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε 

νξηζκέλε εδαθηθή πεξηθέξεηα, κε έδξα, φλνκα, ζθξαγίδα θαη αξκνδηφηεηεο, θαη 

θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν. Οη ραξαθηεξηζκνί θαη ηα ζηνηρεία ηνπ φξνπ «δήκνο» 

πξνέξρνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο 1975 θαη ησλ 

άξζξσλ 1, 9, 12, 22 θαη 23 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 933/1975. ( Κέληξν 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 1990 ), ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – 

Αλζφπνπινο Υ., 2015 )  

 

 

1.1.2 Β’ ΒΑΘΜΟ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

 

 

Ο δεχηεξνο βαζκφο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απνηειείηαη απφ ηηο πεξηθέξεηεο, νη 

νπνίεο είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηε γεσγξαθηθή ηνπο έθηαζε. ήκεξα, ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

πθίζηαληαη 13 Απηνδηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί σο κνλάδεο 

δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο. ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο Υ., 2015 ) 

Οη πεξηθέξεηεο ζρεδηάδνπλ πξνγξακκαηίδνπλ θαη πινπνηνχλ πνιηηηθέο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο  αξρέο 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε 



θαη ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο. ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο Υ., 

2015)  

 

Οη βαζηθνί ηνκείο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηψλ είλαη νη εμήο: 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε αλάπηπμε 

 Ζ γεσξγία, ε θηελνηξνθία θαη ε αιηεία 

 Οη θπζηθνί πφξνη, ε ελέξγεηα θαη ε βηνκεραλία 

 Ζ απαζρφιεζε, ην εκπφξην θαη ν ηνπξηζκφο 

 Οη κεηαθνξέο θαη νη επηθνηλσλίεο 

 Σα δεκφζηα έξγα, ε ρσξνηαμία θαη ην πεξηβάιινλ 

 Ζ πγεία θαη ε πξφλνηα 

 Ζ παηδεία, ν πνιηηηζκφο θαη ν αζιεηηζκφο 

 Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ε δηνηθεηηθή κέξηκλα 

Σα φξγαλα θάζε πεξηθέξεηαο είλαη ν πεξηθεξεηάξρεο, νη αληηπεξηθεξεηάξρεο, ην 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή. ( 

Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο Υ., 2015 )  

 

 

 

1.1.3 Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ   

 

Αλάκεζα ζηνλ πξψην θαη ηνλ δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δελ πθίζηαηαη 

ζρέζε ειέγρνπ θαη ηεξαξρίαο. Αληηζέησο, πθίζηαηαη ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπλαιιειίαο. Ζ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο βαζκνχο εθαξκφδεηαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, κε θνηλέο ζπκθσλίεο θαη κε ζπληνληζκφ θνηλψλ δξάζεσλ. ( 

Σζνχληαο Κ. – Σξηαληαθπιινπνχινπ Αζ., 2009 ), ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο 

Υ., 2015 )  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη πην θξίζηκα δεηήκαηα ζηε ζρέζε κεηαμχ 

απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ είλαη απηφ πνπ αθνξά ηε δηάθξηζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γήκσλ 

θαη ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ, νχησο 

ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζρεηηθέο αιιειεπηθαιχςεηο. ( Αθξηβνπνχινπ Υ. – 

Αλζφπνπινο Υ., 2015 )  

Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία δηαθξίλεηαη ε αθξηβέζηεξε νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ 

άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο θαη δήκσλ είλαη ζην 

πιαίζην απηφ ηα αθφινπζα: 



 Ζ αξρή ηεο εγγχηεηαο 

 Ζ αξρή ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο 

 Ζ αξρή ηεο επάξθεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο 

 Ζ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ 

( Αθξηβνπνχινπ Υ., Αλζφπνπινο Υ., 2015 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

 

2.1 ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 

 

Χο δηθαίσκα ελλνείηαη ε εμνπζία ελφο πξνζψπνπ, πνπ παξέρεη ε έλλνκε ηάμε, γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε βηνηηθνχ ζπκθέξνληνο. Σα δηθαηψκαηα δηαθξίλνληαη ζε ελνρηθά, 

εκπξάγκαηα, νηθνγελεηαθά, θιεξνλνκηθά, δηθαηψκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ. ( Σζνχληαο Κ., 2002 ) 

 

 

2.1.1 ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΣΨΝ ΓΤΝΑΙΚΨΝ 

 

Γηαβάδνληαο ηζηνξηθά βηβιία θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα έρνληαο ζθνπφ λα κάζνπκε ην 

παξειζφλ καο, ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο, είλαη νινθάλεξε ε έιιεηςε ησλ γπλαηθψλ. 

Οη γπλαίθεο αλαθέξνληαη ειάρηζηα ζηελ ηζηνξία καο. Οη κνλαδηθέο γπλαίθεο νη νπνίεο 

αλαγλσξίζηεθαλ ήηαλ ε Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα θαη ε Μαληψ Μαπξνγέλνπο, 

ιφγσ ηεο ελεξγήο ηνπο ζπκκεηνρήο ζηελ επαλάζηαζε. Όκσο ήηαλ κφλν απηέο; 

ίγνπξα, φρη. Ζ απνπζία ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ απφ ηελ ηζηνξία καο είλαη εκθαλήο.    

( Φηαθιάθε Δ., 2018 ), ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

ηα πην παιηά ρξφληα ε γπλαίθα δελ ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηεο σο δπλακηθφ θαη 

απηφλνκν. Ζ ίδηα ήηαλ ππνρξεσκέλε λα παξακέλεη ζην ζπίηη θαη λα κελ εξγάδεηαη, 

δηφηη έπξεπε λα αζρνιείηαη κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ζπηηηνχ. Οη πξνζσπηθέο αλάγθεο ηεο γπλαίθαο έκπαηλαλ ζε δεχηεξε κνίξα θαη ήηαλ 

ζρεδφλ αλχπαξθηεο. ( Κξαβαξίηνπ Γ., 1992 ) 

Ζ γπλαίθα πάληα ήηαλ έγθιεηζηε ζην ζπίηη θηηάρλνληαο ηελ πξνίθα ηεο θαη 

πεξηκέλνληαο έλα ζπλνηθέζην γηα λα παληξεπηεί. Γελ είρε ηίπνηα, δελ είρε άπνςε, δελ 

είρε πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ήηαλ κνλάρα λνηθνθπξά. Όκσο ζηελ θαηνρή αλέηξεςε ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο θαη ζπκκεηείρε ζηελ αληίζηαζε, ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο 

έλνπιεο νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ. ( Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) 

ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο φκσο επέηξεςαλ ζηηο γπλαίθεο λα βγνπλ ζην δεκφζην ρψξν 

σο κάλεο, θφξεο ή ζχδπγνη αγσληζηψλ. Όζν φκσο ζθιήξαηλαλ νη ζπλζήθεο ηεο 

λαδηζηηθήο θαηνρήο ηφζν γηλφηαλ θνηλσληθά επηηξεπηφ λα έρνπλ θαη ξφινπο πέξα ησλ 

παξαδνζηαθψλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ εληάρζεθε ζην πην 



αλαηξεπηηθφ θαη ξηδνζπαζηηθφ θίλεκα ηεο επνρήο, ην ΔΑΜ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη 

γπλαίθεο βξίζθνληαλ ζηελ «πξώηε γξακκή» ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Γίρσο εθείλεο 

δε  ζα ήηαλ ην αληηζηαζηαθφ θίλεκα ηφζν δπλαηφ. «Οη γπλαίθεο θηλεηνπνηνύληαη όηαλ 

νη θαηαζηάζεηο γίλνπλ θξίζηκεο θαη νη ίδηεο πηζηέςνπλ ζην δίθην ηνπο. Όηαλ ππάξρεη έλα 

όξακα». ( Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) 

Οη Διιελίδεο  γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαλ ζε θαιχηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ήηαλ εθείλεο νη νπνίεο είραλ κνξθσζεί πεξηζζφηεξν θαη είραλ εθηίκεζε, 

ζεβαζκφ θαη πίζηε απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο. Δθείλεο νη γπλαίθεο θαηαιαβαίλνπλ 

πφζν άδηθν είλαη φιν απηφ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπο θαη ζα αγσληζηνχλ γηα λα 

δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε ζηελ πνιηηηθή ζθελή θαη ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ.                    

( Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) 

Σν αίηεκα ησλ γπλαηθψλ γηα ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ, θξχβεη θάπνηεο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηε δνκή ηεο θνηλσλίαο πνπ «θαζξεθηίδνληαη» ζηηο λννηξνπίεο θαη ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ. Πξνυπφζεζε είλαη ε πίζηε ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ. ( Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) , (Γαξάθε Π., 1995 ) 

Οη γπλαίθεο κέζα απφ ηηο γλψζεηο έκαζαλ ηη ζα πεη ειεπζεξία. Γλσζηνπνηήζεθαλ ζ’ 

απηέο ηα δηθαηψκαηά ηνπο θη άξρηζαλ λα απαηηνχλ. Όπσο ήηαλ θπζηθφ, ν ιφγνο ηνπο 

δε κεηξνχζε θαη ηα πξψηα ρξφληα πάζρηδαλ άδηθα γηα ηελ ειεπζεξία ηνπο. Δπηηέινπο 

θαηάιαβαλ φηη ην λα ππεξαζπίδνληαη θαη λα δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο δελ είλαη 

πξνζβνιή. Έηζη μεθίλεζε ην θίλεκα ηνπ θεκηληζκνχ θαη νη αγψλεο ησλ Διιελίδσλ γηα 

ειεπζεξία, ηζφηεηα θαη δηθαηψκαηα. ( Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) , ( Δ.Δ.Σ.Α.Α., 1999 ) 

Οη πην ζεκαληηθέο εμειίμεηο γηα ηηο γπλαίθεο ζηελ Διιάδα ήηαλ ε ίδξπζε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, ε ζέζπηζε 

λφκσλ νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ, 

θαη ε ζεκαληηθφηεξε εμέιημε ήηαλ ν λφκνο Ν.1414/1984 γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα δχν θχια. ( Δ.Δ.Σ.Α.Α., 1999)  

Σν χληαγκα ηνπ 1975 θαη κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ ξπζκίζεσλ ήηαλ εθείλα ηα νπνία 

θαηνρχξσζαλ ηελ ίζε πξφζβαζε ησλ θχισλ ζηελ εθπαίδεπζε. Έηζη ζπκκεηείραλ θαη 

νη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε αιιά αξρηθά ζπνχδαδαλ κφλν ζηηο ″γπλαηθείεο″ ζρνιέο, 

δειαδή παηδαγσγηθά θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Δπίζεο άξρηζαλ λα εξγάδνληαη 

θπξίσο σο ππάιιεινη γξαθείνπ θαη ηελ πεξίνδν ηνπ 1981 κε 1991 ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ απμήζεθε θαηά 20,3% ζην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ, έλαληη 

αληίζηνηρεο αχμεζεο 1,1% ησλ αλδξψλ. Όζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε εθπαίδεπζε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. ( 

Δ.Δ.Σ.Α.Α., 1999 ) , (Γαξάθε Π., 1995 ) , ( Κξαβαξίηνπ Γ., 1992 ) 

Ζ αλάκεημε ησλ γπλαηθψλ ζε φιν ην θάζκα ησλ επίζεκσλ πνιηηηθψλ δνκψλ θαη ε 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ αλαδεηθλχεηαη ζε 



«θπξίαξρν αίηεκα θαη αλαπόζπαζην ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνύ» ηεο δεκνθξαηηθφηεηαο 

ελφο πνιηηεχκαηνο. ( Δ.Δ.Σ.Α.Α., 1999 ) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη γπλαίθεο βξίζθνληαη κπξνζηά ζε έλα ηεξάζηην δίιιεκα: 

θαξηέξα ή νηθνγέλεηα; Πιένλ απνθαζίδνπλ λα παληξεπηνχλ φιν θαη ζε κεγαιχηεξε 

ειηθία, δηφηη πξνηεξαηφηεηα γη’ απηέο δελ απνηειεί πάληα ε νηθνγέλεηα, αιιά ε 

θαξηέξα, δειαδή ε επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε θαη ε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία. Πιένλ 

ε γπλαίθα εξγάδεηαη, βγάδεη ηα δηθά ηεο ρξήκαηα θαη δε δηζηάδεη λα δηεθδηθήζεη φια 

φζα ζέιεη. ( Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, 2010 ) , ( ακίνπ Γ., 

2013 ) 

Ζ ζχγρξνλε γπλαίθα θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε πνιιαπινχο ξφινπο, φπσο ζε απηφ 

ηεο ζπδχγνπ, ηεο κεηέξαο, ηεο εξγαδφκελεο γπλαίθαο, ηεο θαιήο λνηθνθπξάο θ.ν.θ. 

ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληαπνθξηζεί ζε φια απηά θαη λα είλαη «ζσζηή» φπσο 

πξνζηάδεη ε θνηλσλία, ζπρλά πηέδεηαη, αγρψλεηαη θαη εμαληιείηαη. ( Φηαθιάθε Δ. 

2018 ) 

Δλψ παιηφηεξα ν άληξαο ήηαλ θπξίαξρνο, πιένλ νη γπλαίθεο είλαη αλεμάξηεηεο θαη 

δπλακηθέο. Γελ έρνπλ ηφζν κεγάιε αλάγθε ηνπο άληξεο φπσο θάπνηε. Πξνζπαζνχλ λα 

ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ κφλεο ηνπο ηπρφλ δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ. ( ακίνπ Γ., 2013 ) , ( Φηαθιάθε Δ. 2018 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

 

3.1  ΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΥΤΛΨΝ 
 

Κάζε ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή ρψξα έρεη σο ζηφρν ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Ζ Διιάδα 

είλαη κία απφ απηέο, δηφηη φπσο γλσξίδνπκε είλαη ε ρψξα ζηελ νπνία γελλήζεθε ε 

δεκνθξαηία. ( Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, 2010 )  

 

 

3.1.1 ΙΟΣΗΣΑ 

 

Ζ ηζφηεηα είλαη έλα ζεκειηψδεο αηνκηθφ δηθαίσκα ηνπ πνιίηε, ην νπνίν 

αλαγλσξίζζεθε πξψηε θνξά ζηελ αζελατθή δεκνθξαηία ηεο Αξραίαο Διιάδαο θαη 

απνηειεί βάζξν θάζε δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο.  Ηζφηεηα ζεκαίλεη ε θνηλσληθή ζέζε 

ησλ αλζξψπσλ λα είλαη ίζε αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο. εκαίλεη λα ππάξρνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα θαη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο. ( Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 1991 )   

ηελ Διιάδα αλαγλσξίζηεθε παλεγπξηθά απφ ηα επαλαζηαηηθά πληάγκαηα θαη 

θαηφπηλ πεξηιήθζεθε ζε φια ηα πληάγκαηα ηνπ ειεχζεξνπ θξάηνπο. Σελ ηζφηεηα 

αλαγλσξίδνπλ εθηφο απφ ηα εζληθά θείκελα θαη δηεζλή, φπσο ε Γηαθήξπμε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε Γηεζλήο χκβαζε ηεο Ρψκεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε 

«Σειηθή Πξάμε» ηνπ Διζίλθη θ.α. ( Δ.Δ.Σ.Α.Α., 1999 ) , ( Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 1991 ) 

Λφγσ ηνπ φηη δηαλχνπκε κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, παγθφζκηαο θαη εζληθήο, νη 

άληζεο ζπλζήθεο δσήο θαη εξγαζίαο θαη ησλ δχν θχισλ ρεηξνηεξεχνπλ. Όκσο νη 

γπλαίθεο θαη γεληθά φιεο νη αδχλακεο νκάδεο πάληνηε πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν θαη 

αληηκεησπίδνπλ πνιιαπιέο δηαθξίζεηο. ( Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ 

Φχισλ, 2010, ζει. 4 ). Γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ νη έκθπιεο  δηαθξίζεηο, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη φινη νη «δηεζλείο θαη επξσπατθνί νξγαληζκνί», φπσο ν 

«Οξγαληζκόο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΗΔ)», «ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ)» θαη «Τν 

Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο». ( Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, 2010, 

ζει. 6 ).  



ηε ρψξα καο, απφ ην 1981 κέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιχ ζεκαληηθέο 

πνιηηηθέο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζε ζέκαηα φπσο ε 

απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε, ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλήο γλψκεο. Δπηπιένλ έρεη αλαζεσξεζεί θαη ε λνκνζεζία κε «γλώκνλα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ζηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ». (Δζληθφ 

Πξφγξακκα Γηα ηελ Οπζηαζηηθή Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 2010-2013, ζει. 6). ήκεξα, 

αλαγλσξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο Πνιηηείαο απφ ην Διιεληθφ χληαγκα γηα λα 

πάξεη κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ 

κεξηκλψληαο «¨γηα ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ πξάμε ηδίσο ζε 

βάξνο ησλ γπλαηθώλ¨». ( Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, 2010, ζει. 

6 ) , ( Άξζξν 116 ηνπ πληάγκαηνο, παξ.2 ) 

Χο ζηφρν, ε αλαπηπμηαθή επξσπατθή θαη εζληθή πνιηηηθή, έρεη ηελ πιήξε θαη ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο θχινπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ αλεξγία ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

Διιάδα, ε νπνία ζπλερίδεη λα θηλείηαη ζε αλνδηθή ηξνρηά, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη, απαηηεί ζπλδπαζκφ πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ησλ άλεξγσλ γπλαηθψλ θαη κεζφδνπο νιηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ( Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, 

2010, ζει. 17, 18 ) 

Οη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξν βάξνο απφ ηνπο άληξεο γηα ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ 

θαη ηνπ ζπηηηνχ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ ρξφλν γηα λα εξγαζζνχλ. Όκσο απηφ 

είλαη ιάζνο. Πξέπεη θαη νη άλδξεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, ψζηε λα κεησζεί 

ην βάξνο ησλ γπλαηθψλ. Πξέπεη θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα λα έρνπκε ηζφηεηα. ( Γεληθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, 2010, ζει. 18 ) 

Μία ζσζηή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ε νπνία ζέιεη λα ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ 

δεκνηψλ ηεο πξέπεη λα δηεθδηθήζεη θξαηηθή επηρνξήγεζε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί γηα ηνπο νπνίνπο δε ζα επηβαξχλνληαη 

νηθνλνκηθά νη γνλείο, θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ, θέληξα 

ππεξειίθσλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, έηζη ψζηε θαη νη δχν γνλείο λα κελ 

αζρνινχληαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ κε ηα παηδηά θαη ηνπο ππεξήιηθεο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ. Ζ έιιεηςε φισλ απηψλ επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο.  

( Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ) , ( ακίνπ Γ., 2013 ) 

 

Κάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθαιχπηνπκε φηη ζηελ πξντζηνξηθή επνρή νη 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια, δελ ήηαλ φπσο είλαη ζήκεξα. Οη γπλαίθεο βξίζθνληαλ 



ζε πξψηε ζέζε κέρξη ηε κηλσηθή επνρή. Απφ εθεί θαη έπεηηα φκσο νη γπλαίθεο 

βξέζεθαλ πνιχ ρακειά, ηφζν ρακειά ψζηε θαη κέρξη πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο νη 

άλδξεο ζεσξνχζαλ πσο νη γπλαίθεο ήηαλ πνιχ θαηψηεξεο απφ ηνπο ίδηνπο, κε 

απνηέιεζκα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ. Δθείλε ηελ επνρή, 

δειαδή ηε λενιηζηθή επνρή, άθκαζε ε κεηξηαξρία. Ζ γπλαίθα ήηαλ ε ζεά ηεο 

γνληκφηεηαο, δηφηη εθείλε έθεξλε ηα παηδηά ζηνλ θφζκν. Γηα ην ιφγν απηφ ππήξρε 

ζεβαζκφο θαη εθηίκεζε. Ζ γπλαίθα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ αλαηξνθή θαη ηελ αγσγή 

ησλ παηδηψλ. ( Κξαβαξίηνπ Γ, 1992 ) , ( Κνληνγηψξγεο Γ. , 2007 ) 

ηα κηλσηθά ρξφληα θαη ηα δχν θχια είραλ ζρεδφλ ηηο ίδηεο ειεπζεξίεο θαη ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα. Απηφ είλαη μεθάζαξν δηφηη φινη ζπκκεηείραλ ζηηο γηνξηέο, ζην θπλήγη, 

ζηα αγσλίζκαηα θιπ. Οη γπλαίθεο ήηαλ πνιχ πεξηπνηεκέλεο εκθαληζηαθά, ήηαλ 

βακκέλεο θαη θνξνχζαλ φκνξθα ξνχρα θαη θνζκήκαηα. ηελ Αξραία Διιάδα νη 

γπλαίθεο είραλ ππνρξέσζε πξνο ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, λα κέλνπλ θνληά ζην ζπίηη ηνπο, 

έηζη ψζηε λα αλαηξέθνπλ ηα παηδηά ηνπο. ηε ξσκατθή επνρή ππήξμε επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ε γπλαίθα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζε πιήξε ππνηαγή ηνπ άληξα. Όζν 

ήηαλ παηδί ζηνλ παηέξα ή ζηνλ αδεξθφ θαη αξγφηεξα ζην ζχδπγφ ηεο. ηε ζπλέρεηα 

φκσο ππήξμε βειηίσζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Γεληθφηεξα φκσο ζηα αξραία ρξφληα 

ππήξρε πξνθαηάιεςε ελάληηα ζην γπλαηθείν θχιν. ( Κξαβαξίηνπ Γ., 1992 ) 

ηελ επνρή καο εθηφο απφ ην πξφβιεκα ηεο ηζφηεηαο, ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα ηεο 

θαθνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε έμαξζε. Απηφ είλαη έλα πξφβιεκα 

ην νπνίν έρεη πάξεη παγθφζκηεο δηαζηάζεηο. Ζ θαθνπνίεζε κπνξεί λα είλαη είηε 

ζσκαηηθή (π.ρ. μπινδαξκφο), είηε ςπρηθή (θνηλσληθή απνκφλσζε απφ ζπγγελείο θαη 

θίινπο, ζηέξεζε ειεπζεξίαο, απεηιέο, εθβηαζκνί), είηε ζεμνπαιηθή (βηαζκφο). Οη 

γπλαίθεο νη νπνίεο έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε ζπλήζσο έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, 

παζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αλαζθάιεηα θαη αλαμηφηεηα, ελνρέο, ςπρνζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα θ.ά. Ζ θαθνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ είλαη κεγάιν 

ιάζνο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. ( Κξαβαξίηνπ Γ., 1992 ) , ( Παληειίδνπ – 

Μαινχηα Μ., 2002 )  

 

 
 

 

 



 

3.1.2 ΥΤΛΟ 

 

Χο θχιν αλαθέξνληαη ηα δχν γέλε. Σν ζειπθφ θαη ην αξζεληθφ γέλνο. Ο φξνο θχιν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαδεηρζνχλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα 

ζηα δχν θχια, θαη νη βηνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. ( Κέληξν 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 1991 ) 

Απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, νη γπλαίθεο ήηαλ ην θχιν εθείλν, ην νπνίν 

δέρζεθε ακέηξεηεο επηδξάζεηο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθε. Μάιηζηα 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα νη γπλαίθεο ήηαλ ζχκαηα ηεο βίαο, ηεο δεκφζηαο θαη ηεο 

ηδησηηθήο βίαο. (Κξαβαξίηνπ Γ., 1992 ) 

Σν αδχλακν θχιν πάληνηε ήηαλ ε γπλαίθα, ε νπνία έπξεπε λα κέλεη ζην ζπίηη θαη λα 

αζρνιείηαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ην λνηθνθπξηφ. Γελ κπνξνχζε λα βγεη απφ ην 

ζπίηη, δελ κπνξνχζε λα κνξθσζεί, δελ κπνξνχζε λα ςεθίζεη, δελ κπνξνχζε λα 

εξγαζζεί. Γελ είρε δηθαηψκαηα. (Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, 

2010)  

 

 

3.2 ΥΕΜΙΝΙΜΟ 

 

Μία απφ ηηο ζεσξίεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ είλαη ν θεκηληζκφο, ν νπνίνο ζηνρεχεη 

ζηελ ηζφηεηα ζην νηθνλνκηθφ, ζην θνηλσληθφ θαη ζην πνιηηηθφ επίπεδν ηεο δσήο. ( 

Παληειίδνπ – Μαινχηα, 2002 )  

Σν πξψην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ ζηφρεπε ζηελ απφθηεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

γπλαηθψλ, φπσο ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ, αιιά θαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, 

ελψ ην δεχηεξν θχκα ηνπ θεκηληζκνχ ζηφρεπε θπξίσο ζηελ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν «θαη ηνπο ηνκείο έξεπλαο». ( 

Παληειίδνπ – Μαινχηα, 2002 ) 

ηελ Διιάδα ν θεκηληζκφο έθηαζε ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ε θχξηά ηνπ απαζρφιεζε ήηαλ 

ην δηθαίσκα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε, δηφηη ζεσξνχζαλ πσο 

ήηαλ άδηθν γηα εθείλεο θαη γη’ απηφ ην ιφγν ηφικεζαλ λα δεηήζνπλ απφ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν κία πην δίθαηε αληηκεηψπηζε, κέζα απφ ηε δηαηχπσζε αηηήκαηνο. ( 

Παληειίδνπ – Μαινχηα, 2002 ) 



Σελ επνρή ηνπ 1860-1880 ζηελ Διιάδα, ην γεγνλφο φηη γπλαίθεο έγξαθαλ άξζξα θαη 

εμέδηδαλ πεξηνδηθά, κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη σο επαλάζηαζε. Κάπνηα απφ ηα 

πεξηνδηθά απηά ήηαλ ην 1867 ε «Θάιεηα» θαη ην 1870 έσο ην 1873 ε «Δπξπδίθε». 

Δπηπιένλ ην 1887 μεθίλεζε ε έθδνζε ηεο πξψηεο εβδνκαδηαίαο εθεκεξίδαο, ε νπνία 

νλνκαδφηαλ «Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ». Ο θεκηληζηηθφο αγψλαο μεθίλεζε απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα θαη νη γπλαίθεο δηεθδίθεζαλ ηελ ςήθν. ( Παληειίδνπ – 

Μαινχηα Μ., 2002 ) 

Σν 1919 ηδξχζεθε ην Γηεζλέο πκβνχιην Γπλαηθψλ θαη έλα απφ ηα ηκήκαηά ηνπ ήηαλ 

ην Δζληθφ πκβνχιην ησλ Διιελίδσλ (ΔΔ). Δπίζεο ηδξχζεθε ν νζηαιηζηηθφο 

Όκηινο Γπλαηθψλ (ΟΓ) απφ κηα νκάδα θεκηληζηξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζνζηαιηζηξηψλ θεκηληζηξηψλ, νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζην νζηαιηζηηθφ Κφκκα ηεο 

Διιάδνο. Ζ Αζελά Γατηάλνπ – Γηαλληνχ, ε νπνία ήηαλ ε πξφεδξνο ηνπ ΟΓ είρε 

ζπλεξγαζηεί κε ην πεξηνδηθφ «ε Διιελίο», κε ην πίηη ηνπ Κνξηηζηνχ θαη κε ην 

Γηεζλή χλδεζκν Γπλαηθψλ. ( Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) 

Σν 1920 ηδξχζεθε ν χλδεζκνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο (ΔΓΓ) κε 

πξσηνβνπιία ηξηψλ γπλαηθψλ: ηεο Μαξίαο Γεζχπξε – βψινπ, ηεο Αχξαο 

Θενδσξνπνχινπ θαη ηεο Μαξίαο Νεγξνπφληε. Δπίζεο ην ίδην έηνο εθδφζεθε ην 

πεξηνδηθφ «ε Διιελίο», ην νπνίν άλεθε ζην ΔΔ. Σν «πνιηηηθφ ηνπίν» θαη νη 

«πνιηηηθέο επηινγέο» άιιαδαλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, αλεξγίαο, πνιέκνπ 

θαη αλφδνπ ηνπ θαζηζκνχ. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ε ηφηε γεληθή γξακκαηέαο θαη 

ελεξγφ κέινο ηνπ πλδέζκνπ, Μαξία Γεζπχξε – βψινπ, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε απηή 

ηε ζέζε απφ ην 1923, παξαηηήζεθε ην 1932 δειψλνληαο φηη δε γίλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ φια απηά πνπ δηεθδηθεί ν θεκηληζκφο, δηφηη γηα λα γίλνπλ φια 

απηά, πξψηα πξέπεη λα γίλνπλ πην γεληθέο θαη ξηδηθέο θνηλσληθέο κεηαβνιέο. ( 

Βεξβεληψηε Σ., 1994 )   

Σν 1934 ηδξχζεθε ε Παλειιήληα Γπλαηθεία Δπηηξνπή θαηά ηνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ 

Φαζηζκνχ. Σν 1935 ηδξχζεθαλ δχν χιινγνη: ε Γπλαηθεία Δπηηξνπή 

πλεξγαδνκέλσλ Οξγαλψζεσλ, θαη ν χιινγνο Δξγαδνκέλσλ Γπλαηθψλ. Σν 1936 

ηδξχζεθαλ επίζεο δχν χιινγνη: ε Παλειιήληα Έλσζε Γπλαηθείσλ Οξγαλψζεσλ, θαη 

ε Δπηηξνπή Γπλαηθψλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ Αζελψλ. ( Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) 

Απφ ην 1945 θαη έπεηηα νη γπλαίθεο έπαςαλ πιένλ λα δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

θχινπ «ζην φλνκα ηνπ θεκηληζκνχ». Άξρηζαλ λα ηα δηεθδηθνχλ « ζην φλνκα ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο». Σφηε ηδξχζεθε ε Παλειιήληα Έλσζε Γπλαηθψλ απφ γπλαίθεο 

νη νπνίεο είραλ εληαρζεί ζην ΔΑΜ θαη θηλεηνπνίεζαλ αξθεηέο γπλαίθεο ζε νιφθιεξε 

ηε ρψξα. ( Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) 

Σν 1946 ηδξχζεθε ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Γπλαηθψλ, φπνπ ζπκπνξεχζεθαλ 

γπλαηθείεο νξγαλψζεηο «κε δηαθνξεηηθή θνκκαηηθή ηνπνζέηεζε». ( Βεξβεληψηε Σ., 

1994 ) 

Σν 1952 ην λνκνζρέδην ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο Διιελίδεο, θαηαηέζεθε  

ζηε Βνπιή. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 



 

3.2.1 ΛΤΚΕΙΟ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΔΨΝ 

 

 

Ζ Καιιηξξφε ηγαλνχ – Παξξέλ, ε «πξσηνπφξνο ηνπ ειιεληθνχ θεκηληζηηθνχ 

θηλήκαηνο θαη ηνπ εζεινληηζκνχ» ήηαλ εθείλε ε νπνία ίδξπζε ην 1911 ην Λχθεην ησλ 

Διιελίδσλ, ην νπνίν είρε ζαλ ζηφρν λα εμππεξεηήζεη ηελ πξφνδν ησλ γπλαηθψλ θαη 

λα δηαηεξήζεη ηηο ειιεληθέο παξαδφζεηο θαη ηα έζηκα. Μηιψληαο γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ γπλαηθψλ ζηε κφξθσζε θαη ζηελ εξγαζία κέζα απφ ηελ Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, 

ηελ νπνία έθδσζε ην 1887, θαηάθεξε λα αλνίμεη θαηλνχξηνπο δξφκνπο γηα ηηο 

γπλαίθεο. ( Λχθεην ησλ Διιελίδσλ ) 

Ζ Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 8 Μαξηίνπ 1987 θαη ήηαλ ην 

πξψην γπλαηθείν έληππν ζηελ Διιάδα. Δθδφζεθαλ πνιιά αληίηππα θαη εθηφο 

Διιάδαο . Πξσηνζηάηεζε ζε θάπνηεο γπλαηθείεο θηλήζεηο φπσο ζην λα ζπιιέμεη 

ππνγξαθέο γηα ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε επί Κπβέξλεζε Υ. 

Σξηθνχπε. Ζ έθδνζή ηεο ζηακάηεζε ην 1918, φηαλ ν Βεληδέινο έζηεηιε ηελ Παξξέλ 

εμνξία ζηελ Ύδξα. ( Λχθεην ησλ Διιελίδσλ ) , ( Κ.Δ.Θ.Η, 2013 ) 

ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1910 είρε θαιέζεη ζην ζπίηη ηεο επηά γπλαίθεο γηα λα ηνπο πεη ην 

ζρέδην πνπ είρε ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ. Δθφζνλ ήηαλ 

φιεο ζχκθσλεο, εθείλεο ήηαλ νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηελ αξρηθή νκάδα. Ζ επίζεκε 

ίδξπζή ηνπ έγηλε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1911 θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο κε βαζηιηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν ελέθξηλε απφ 12 άξζξα θαη 

ππνγξάθεθε απφ ηα 20 ηδξπηηθά κέιε ηνπ.  ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαίλνληαη νη ζθνπνί 

ηνπ νη νπνίνη είλαη «ν κεηαμχ γπλαηθψλ ησλ γξακκάησλ, ησλ επηζηεκψλ, ησλ ηερλψλ, 

ζχλδεζκνο πξνο εμππεξέηεζηλ θαη πξνζηαζίαλ απηψλ θαη πξνο αλαγέλλεζηλ θαη 

δηαηήξεζηλ ησλ ειιεληθψλ εζίκσλ θαη παξαδφζεσλ …». ( Λχθεην ησλ Διιελίδσλ ) 

Ζ εζληθή δξάζε ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ είρε ζπκβάιεη ηελ πεξίνδν ησλ 

Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ηνπ Διιελντηαιηθνχ πνιέκνπ, εληζρχνληαο ηηο νηθνγέλεηεο 

ησλ επηζηξάησλ θαη παξέρνληαο κέξηκλα γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη γηα 

ηελ εθπαίδεπζε λνζνθφκσλ, Δπίζεο, είρε ζπκβάιεη ζηα ρξφληα ηεο Καηνρήο 

παξέρνληαο ζπζζίηηα θαη εθφδηα ζηηο κεηέξεο θαη ηα παηδηά θ.ά. Δπηπξφζζεηα, κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηελ Παξξέλ ήηαλ φηαλ ην 1921 πξσηνζηάηεζε ζηε 

ζπγθέληξσζε ππνγξαθψλ Διιελίδσλ κε ην αίηεκα ηεο ςήθνπ, πείζνληαο θαη ηνλ 

πξσζππνπξγφ Γ. Γνχλαξε λα ηνπνζεηεζεί ζεηηθά. ( Λχθεην ησλ Διιελίδσλ ) 

ηαδηαθά ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ απμαλφηαλ θαη ζήκεξα ηα κέιε αλέξρνληαη 

πεξίπνπ ζηα 15.000. Δπίζεο ζήκεξα ζην Λχθεην ησλ Διιελίδσλ ιεηηνπξγνχλ 

ηκήκαηα φπσο εζληθψλ παξαδφζεσλ, ρνξψλ θαη ελδπκαζηψλ, απφδεκνπ ειιεληζκνχ, 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κνπζηθφ, πξνβιεκάησλ γπλαίθαο θαη παηδηνχ, πεξηβάιινληνο, 

επηηξνπήο επηζηεκφλσλ γηα ηα γπλαηθεία ζέκαηα θαη ηελ ηζφηεηα. Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ 



ηκήκαηα γηα λα δηδαρζνχλ νη κεηαλάζηξηεο θαη νη νκνγελείο γπλαίθεο ηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Τπάξρνπλ 51 παξαξηήκαηα ζε πνιιέο πφιεηο 

ηεο Διιάδαο θαη 18 γξαθεία ζε φινλ ηνλ θφζκν, ηα νπνία εξγάδνληαη γηα αθξηβψο 

ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο. Ζ δξάζε ηνπ παξακέλεη επίθαηξε θαη παξαδνζηαθή θαη δελ 

παχεη λα εμειίζζεηαη. ( Λχθεην ησλ Διιελίδσλ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

 

 

4.1 ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

Πνιηηηθή είλαη ηα κέηξα ηα νπνία ιακβάλνληαη θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

αθνινπζνχληαη. Δίλαη ν ηξφπνο ζπζηεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη νκάδεο, ζηα πιαίζηα ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλφηεηαο , φπσο επίζεο θαη ηεο εγθαζίδξπζεο θαη δηαηήξεζεο, κε ηε κεζνιάβεζε 

ηεο εμνπζίαο, κηαο εζσηεξηθήο ηάμεο ζηελ θνηλφηεηα, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ηα 

ζπκθέξνληά ηεο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε εμσηεξηθή αζθάιεηά ηεο. ( Κ.Δ.Θ.Η. , 2013 ) 

Παξφιν πνπ ππάξρεη ηζφηεηα αλάκεζα ζηα δχν θχια, ε πνιηηηθή εμαθνινπζεί λα 

είλαη κία αλδξηθή ππφζεζε. Απηφ θαίλεηαη θπξίσο απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζε απηή, αιιά θαη απφ ην πφζεο ππνςήθηεο εθιέγνληαη. ( Φηαθιάθε Δ., 2018 ) 

 

 

4.1.1 ΟΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

Σελ επνρή πνπ νη γπλαίθεο είραλ πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα, ήηαλ αλακελφκελν λα 

ππάξρεη ππνεθπξνζψπεζε ηνπ θχινπ απηνχ ζηελ πνιηηηθή. Όκσο πιένλ πνπ ε 

θνηλσληθή ηνπο ζέζε έρεη βειηησζεί, πνπ ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ίζα κε εθείλα ησλ αλδξψλ, πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ 

παξαηεξείηαη βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηελ πνιηηηθή; ( 

Δ.Δ.Σ.Α.Α., 1999 ) 

Ο θχξηνο ιφγνο ηεο απνπζίαο ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή είλαη ηα ζηεξεφηππα, φκσο 

κε ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη ζηήξημε απφ ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο 

(νηθνγέλεηα, ζχδπγνο, θίινη) απηφ κπνξεί λα αιιάμεη. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο έρνπλ νη γπλαηθείεο νξγαλψζεηο. ( Δ.Δ.Σ.Α.Α., 

1999 ) 



Σα κελχκαηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ηνπ θνκκνπληζκνχ είλαη 

θάπνηα απφ εθείλα ηα νπνία ζα πξνζειθχζνπλ ηηο γπλαίθεο λεφηεξεο ειηθίαο, ψζηε λα 

ςάμνπλ ηα ζπλδηθάηα θαη λα ζπλδεζνχλ κε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη λα εληαρζνχλ ζην 

θφκκα ηεο. Οη λεφηεξεο γπλαίθεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ αληηθαζηζηηθφ αγψλα. ( 

Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) 

Σν πξψην θφκκα πνπ είρε ηδενινγηθέο αξρέο ήηαλ ην ΚΚΔ, ην νπνίν επεξέαδε ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ην εξγαηηθφ θίλεκα. Αξρηθά ην θφκκα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

«δπλαηφ», φκσο ζηελ πνξεία άιιαμε ην χθνο ηεο πνιηηηθήο ζπδήηεζεο θαη άξρηζε λα 

πξνζειθχεη ηνπο πνιίηεο. Ήηαλ ζχκθσλν κε ηελ ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ δηφηη είρε 

θαζηεξσζεί ζπληαγκαηηθά θαη ζηελ ΔΓ.  ( Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) 

Παξφιν πνπ νη γπλαίθεο θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ πην κεγάιε θαη πην νπζηαζηηθή 

ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή, βξίζθνληαη αθφκα ζε πνιχ ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε 

ηελ ππεξνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Ζ θνηλσλία κέζα απφ ηα ζηεξεφηππα πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη, ζεσξεί φηη νη γπλαίθεο δελ είλαη ηθαλέο γηα ηελ πνιηηηθή θαη έηζη 

επεξεάδνληαη θαη εθείλεο θαη δε ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πνιηηηθή θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ ζέζε πνπ έρεη ε γπλαίθα ζηελ πνιηηηθή ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ην θχιν ηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πνπ έρεη απφ ηελ θνηλσλία. ( Δ.Δ.Σ.Α.Α., 

1999 )  

 

 

 

4.2 Η ΧΗΥΟ ΣΨΝ ΓΤΝΑΙΚΨΝ 
 

Σν αίηεκα ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ ςήθν θξχβεη θάπνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή 

ηεο θνηλσλίαο πνπ «θαζξεθηίδνληαη» ζηηο λννηξνπίεο θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ 

αλζξψπσλ. Πξνυπφζεζε είλαη ε εκπηζηνζχλε ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ. Όηαλ νη γπλαίθεο θαηέθηεζαλ ην δηθαίσκα ηεο δεκνηηθήο ςήθνπ έζησ θαη κε 

πεξηνξηζκνχο, επηδεηλψζεθαλ νη δηαθσλίεο πνπ ππήξραλ κεηαμχ ησλ γπλαηθείσλ 

νξγαλψζεσλ. ( Βεξβεληψηε Σ., 1994 )  

Σν 1844 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Α′ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Διιάδαο θαη ςεθίζηεθε ην 

πξψην χληαγκα, ην νπνίν νξίδεη ζην άξζξν 3 φηη «νη Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ 

Νφκνπ». Δλψ νη γπλαίθεο ζπκκεηείραλ πνιχ ελεξγά ζηνλ αγψλα ηνπ 1821 θαη 

πξνζέθεξαλ πνιιά γηα ηελ αλεμαξηεζία απφ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ, δελ απέθηεζαλ ηα 

πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. Έηζη νη ειπίδεο πνπ είραλ νη γπλαίθεο πσο ζα αιιάμεη ε 

θνηλσληθή ηνπο ζέζε κεηά απφ ηνλ αγψλα ηεο Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο, ράζεθαλ. ( 

Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 



Σν 1887 αθνχζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην ζχλζεκα ″Φήθνο ζηε Γπλαίθα″. 

Απηφ ήηαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ επίηεπγκα γηα ηηο γπλαίθεο. Σν ζχλζεκα απηφ πνπ γηα 

εθείλε ηελ επνρή ζεσξείηαη πνιχ ζαξξαιέν, αλήθεη ζην εβδνκαδηαίν έληππν «ε 

Δθεκεξίο ησλ Κπξίσλ, ηνπ ″Σπιιόγνπ Κπξίσλ″» θαη ην εμέδηδε ε Καιιηξξφε Παξξέλ-

ηγαλνχ, ε νπνία ήηαλ ε πξψηε γπλαίθα δεκνζηνγξάθνο.  ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) ,  ( 

Λχθεην ησλ Διιελίδσλ ) 

ηηο 28 Μαξηίνπ 1921, ν ηφηε πξσζππνπξγφο Γεκήηξηνο Γνχλαξεο ππνζρέζεθε ςήθν 

ζηηο γπλαίθεο. Τπέβαιιε ηελ πξφηαζε απηή ζηε Γ′ Δζλνζπλέιεπζε, αιιά ε πξφηαζε 

δε ζπγθέληξσζε ηελ πιεηνςεθία πνπ έπξεπε ζηε Βνπιή. Οη άλδξεο εθπξφζσπνη είραλ 

αθφκα πνιχ ηζρπξέο αληηξξήζεηο θαη έγηλαλ «βίαηεο ζπδεηήζεηο» ζρεηηθά κε απηή ηελ 

ηδέα. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 )  

ην Μεζνπφιεκν δεκηνπξγήζεθαλ γπλαηθεία ζσκαηεία, ηα νπνία έρνπλ ηελ απαίηεζε 

λα δηθαηνχληαη κεηαξξπζκίζεηο γηα λα γίλνπλ λνκνζεηηθά ίζεο κε ηνπο άλδξεο. Εεηνχλ 

λα γίλνπλ δηάθνξεο αιιαγέο, φκσο θπξίσο επηθεληξψλνληαη ζην λα έρνπλ δηθαίσκα 

ςήθνπ. Ζ νξγάλσζε ε νπνία έρεη ηελ πην έληνλε δξάζε εθείλε ηελ επνρή, είλαη ν 

χλδεζκνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο πνπ ζθνπφ έρεη λα θαηνρπξψζεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη λα αθαλίζεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα ησλ 

θχισλ. ( Βεξβεληψηε Σ., 1994 ) 

Σν 1924, έγηλε εηζήγεζε απφ ηελ πξψηε Γεκνθξαηηθή Κπβέξλεζε ηεο Διιάδαο ζηελ 

Δζλνζπλέιεπζε γηα λα αιιάμεη ε Ννκνζεζία πεξί Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, φκσο ε 

Κπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα απνζχξεη ηελ πξφηαζή ηεο. Οη πξσζππνπξγνί ηνπ ηφηε 

πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Διιάδαο, δειαδή ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, δίλνπλ 

ππνζρέζεηο ζηηο γπλαίθεο. Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο  

επαλαιήθζεθε ην 1925 θαη αθνχ ππέβαιιαλ ςεθίζκαηα ζηελ Βνπιή θάπνηεο 

γπλαηθείεο νξγαλψζεηο, 70 βνπιεπηέο πξφηεηλαλ ηε ρνξήγεζε ηεο δεκνηηθήο ςήθνπ 

ζηηο γπλαίθεο. Σειηθά χζηεξα απφ κηα πεληαεηία απνθαζίζηεθε λα δνζεί ζηηο 

γπλαίθεο ην δηθαίσκα ςήθνπ, αιιά κφλν ζηηο Γεκνηηθέο Δθινγέο, θαη κε θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο. Οη φξνη πνπ ίζρπαλ γηα λα κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ νη γπλαίθεο ήηαλ νη 

εμήο: α) ζα έρνπλ ην δηθαίσκα κφλν λα εθιέγνπλ θαη φρη λα εθιέγνληαη, β) ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 30
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαη γ) ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε. Σν 70% εθείλε ηελ επνρή ήηαλ αλαιθάβεηεο. ( 

Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 



Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ήηαλ δεδνκέλν φηη κνλάρα νη άλδξεο είραλ ην 

δηθαίσκα λα ςεθίζνπλ. Ζ αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε γεληθφηεξα γηα ην ζέκα απηφ 

θαίλεηαη ζε έλα απφζπαζκα ηεο εθεκεξίδαο «Νέα Ζκέξα», ην νπνίν δεκνζηεχηεθε 

ζηηο 20 Μαξηίνπ 1928: «Παλ ζήιπ δηαηειεί εηο αληζόξξνπνλ θαη έμαιινλ πλεπκαηηθήλ 

θαηάζηαζηλ σξηζκέλαο εκέξαο εθάζηνπ κελόο… Νεώηεξαη θαη αθξηβέζηεξαη έξεπλαη 

θαηαδείθλπζηλ όηη νπ κόλνλ σξηζκέλαο εκέξαο, αιιά δη’ όινπ ηνπ κελόο ηεινύζηλ 

άπαληα ηα ζήιεα εηο πλεπκαηηθήλ θαη ζπλαηζζεκαηηθήλ αληζνξξνπίαλ… Η γπλαηθεία 

ζπλεπώο ςήθνο είλαη πξάγκα επηθίλδπλνλ, άξα απνθξνπζηένλ». ( Δθεκεξίδα «Νέα 

Ζκέξα», 1928 ) 

Οη Διιελίδεο γπλαίθεο, αγσλίζηεθαλ πνιχ γηα λα  κπνξέζνπλ λα ςεθίζνπλ. Ζ πξψηε 

θνξά πνπ ςήθηζαλ ήηαλ ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 1934 ζε δεκνηηθέο εθινγέο, αιιά κφλν 

φζεο πιεξνχζαλ θάπνηα θξηηήξηα. Παξφιν πνπ κε ηφζν θφπν θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ 

απηφ πνπ ήζειαλ, ε απνρή απφ ηηο εθινγέο ήηαλ κεγάιε. Φήθηζαλ κφλν 240 γπλαίθεο. 

( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

ηηο 28 Μαΐνπ 1952 ςεθίζηεθε ν λφκνο 2159, κε ηνλ νπνίν παξαρσξήζεθαλ ζηηο 

γπλαίθεο ίζα πνιηηηθά δηθαηψκαηα κε ηνπο άλδξεο. Με απηφ ην λφκν νη γπλαίθεο δελ 

είραλ κφλν ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ, αιιά θαη λα εθιέγνληαη θαη ζηηο Γεκνηηθέο θαη 

ζηηο Βνπιεπηηθέο εθινγέο. Σν Ννέκβξε πνπ έγηλαλ εθινγέο νη γπλαίθεο δελ ςήθηζαλ, 

δηφηη νη εθινγηθνί θαηάινγνη δελ ήηαλ αθφκα ελεκεξσκέλνη. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

Σν δηθαίσκα ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ θαηνρπξψζεθε ζην χληαγκα ηνπ 1952 θη έηζη ν 

ζειπθφο πιεζπζκφο γηα πξψηε θνξά πξνζήιζε ζηηο θάιπεο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο 

ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1956. «Ήηαλ ε απαξρή ηεο εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ηεο θαζνιηθήο 

ςεθνθνξίαο, πνπ είρε θαηνρπξσζεί ήδε ζην Σύληαγκα ηνπ 1864, κε ηελ αλαγλώξηζε 

ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε ζηηο γπλαίθεο». ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

Οη Διιελίδεο έθαλαλ ζρεδφλ έλαλ αηψλα κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ θάιπε θαη λα 

θαηαθηήζνπλ πιήξσο «ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη». Απηφ έγηλε ζηηο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1956 κε ηελ είζνδν δχν γπλαηθψλ ζην Διιεληθφ 

Κνηλνβνχιην. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο, 

ζεκαληηθφο πξσηεξγάηεο ζηνλ αγψλα ζηάζεθε ην θεκηληζηηθφ θίλεκα. ηηο 28 Μαΐνπ 

1952 ε Διιεληθή Βνπιή ςήθηζε ην λφκν 2159 φπνπ κε απηφλ ςεθίζηεθε ε 

θαηνρχξσζε ησλ γπλαηθείσλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ρσξίο φκσο ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο επφκελεο εθινγέο δηφηη, νη εθινγηθνί θαηάινγνη δελ ήηαλ αθφκα 

ελεκεξσκέλνη. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

ηηο 18 Μαξηίνπ 1928, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θέαηξν Απφιισλ, ε πξψηε δεκφζηα 

ζπγθέληξσζε γηα ηελ ςήθν. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 



Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε πεξί δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ην 1934, νη γπλαίθεο θαινχληαη 

λα ςεθίζνπλ ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο ηνπ ίδηνπ έηνπο. ηελ Διιάδα είλαη νη πξψηεο 

εθινγέο πνπ νη γπλαίθεο, έζησ θαη ππφ φξνπο, έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Οη ιφγνη φπνπ 

απέρνπλ είλαη πνιινί φπσο «νη δπζθνιίεο γηα ηελ εγγξαθή ησλ γπλαηθώλ ζηνπο 

εθινγηθνύο θαηαιόγνπο, νη θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη ν κεγάινο αξηζκόο αλαιθάβεησλ 

γπλαηθώλ». Δμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ απηψλ, δε γξάθηεθαλ πάλσ απφ 14.000 γπλαίθεο 

ζηνπο πξψηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη έηζη ςήθηζαλ ζηηο εθινγέο ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ κφλν 12.000 γπλαίθεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 2.336 ήηαλ ζηελ Αζήλα ζε 6 

ρσξηζηά εθινγηθά ηκήκαηα θαη 9.500 πεξίπνπ ζηηο επαξρίεο. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

ηελ Διιάδα ην 1945 αλαγλσξίζηεθε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ε ηζφηεηα ησλ θχισλ. 

«Σν ςήθηζκα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Κνξπζράδσλ ιέεη ξεηά: ″Όινη νη 

Έιιελεο άλδξεο θαη γπλαίθεο έρνπλ ηα ίδηα πνιηηηθά θαη αζηηθά δηθαηψκαηα″». Σν 

Δζληθφ πκβνχιην αλαγλψξηζε γηα πξψηε θνξά ηα ίζα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ δχν 

θχισλ. Οη γπλαίθεο ςεθίδνπλ ηζφηηκα θαη εθιέγνληαη ζην Δζληθφ πκβνχιην. ( 

Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

Σν 1952, ν λφκνο 2159, θαηνρχξσζε ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο φρη κφλν λα εθιέγεη, 

αιιά θαη λα εθιέγεηαη ζηηο Γεκνηηθέο θαη Βνπιεπηηθέο εθινγέο. Οη γπλαίθεο φκσο 

δελ ςήθηζαλ ηνλ Ννέκβξε πνπ έγηλαλ εθινγέο, γηαηί δελ είραλ ελεκεξσζεί νη 

εθινγηθνί θαηάινγνη. Όκσο ζε επαλαιεπηηθέο εθινγέο, κφλν γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη 

ιφγν εθθέλσζεο κηαο έδξαο ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 1953, εθιέγεηαη κε ηελ παξάηαμε 

″Διιεληθφο πλαγεξκφο″ ε πξψηε Διιελίδα Βνπιεπηήο, ε θ. Διέλε θνχξα. ". Ζ 

πξψηε ηεο δήισζε κεηά ηελ θνκκαηηθή ηεο λίθε, ήηαλ ε εμήο: 

"Θα πξνζπαζήζσ λα πξάμσ παλ ην δπλαηόλ δηά λα θαλώ αληάμηα ηεο εκπηζηνζύλεο 

ησλ ςεθνθόξσλ κνπ, ηνπο νπνίνπο ζεξκώο επραξηζηώ. Γλσξίδσ όηη σο πξώηε θαη 

κνλαδηθή γπλαίθα εηο ηελ Βνπιήλ έρσ κεγάιαο επζύλαο θαη πνιιά θαζήθνληα. Δίλαη 

πνιιά εθείλα πνπ πξέπεη λα πξάμσκελ ππέξ ησλ Διιελίδσλ, ηδίσο εηο ηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο κεξίκλεο". ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

Σν 1956, εθιέρζεθε ε Λίλα Σαιδάξε, ε πξψηε γπλαίθα ππνπξγφο, σο ππνπξγφο 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ε νπνία ήηαλ βνπιεπηήο ηνπ θφκκαηνο ηεο Δ.Ρ.Δ. Σν ίδην έηνο 

ζηελ Κέξθπξα, εθιέρζεθε ε πξψηε γπλαίθα Γήκαξρνο. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 



Σν 1964, εθιέρζεθαλ 135 γπλαίθεο δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Παξ’ φιν πνπ έρεη 

θαηνρπξσζεί κε λφκν ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, ν 

απνθιεηζκφο ηνπο απφ ηελ πνιηηηθή δσή γηα πνιιά ρξφληα είλαη ε βαζηθή αηηία ηεο 

πεξηνξηζκέλεο εθινγήο ηνπο. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

ηηο πξψηεο εθινγέο ηεο κεηαπνιίηεπζεο ην 1974, εθιέρζεθαλ βνπιεπηέο επηά 

γπλαίθεο. Έπεηηα απφ έλα ρξφλν, δειαδή ην 1975, ην γπλαηθείν θίλεκα πέηπρε ηε 

κεγαιχηεξε λίθε ηνπ, γηαηί θαζηεξψζεθε ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. «Τν 

Σύληαγκα ηνπ 1975 είλαη ην πξώην Σύληαγκα ηεο Διιάδαο, πνπ νξίδεη ξεηά όηη “όινη νη 

Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο είλαη ίζνη ελώπηνλ ηνπ Νόκνπ”». ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

Σν 1977 εθιέρζεθε γηα πξψηε θνξά δηςήθηνο αξηζκφο γπλαηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

δψδεθα. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

ηηο εθινγέο ηνπ 1978, εθιέρζεθαλ 337 γπλαίθεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Τπήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1964, αιιά δελ ηθαλνπνίεζε ηηο 

γπλαίθεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην κηζφ θαη πεξηζζφηεξν ηκήκα ηνπ εθινγηθνχ 

ζψκαηνο. «Ωζηόζν, ν αγώλαο ελάληηα ζηε δηθηαηνξία θαη νη ηδέεο ηνπ γπλαηθείνπ 

θηλήκαηνο, έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αθύπληζε ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ». ( 

Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

ηηο εθινγέο ηνπ 1981 εμειέγεζαλ έληεθα γπλαίθεο θαη ζηηο εθινγέο ηνπ 1985 

εμειέγεζαλ δψδεθα γπλαίθεο βνπιεπηέο φπσο είρε γίλεη θαη ην 1977. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013) 

ηηο εθινγέο ηνπ 1989 νη γπλαίθεο βνπιεπηέο έθηαζαλ ηηο είθνζη θαη ην 1990 

εθιέρζεθαλ δεθαπέληε γπλαίθεο. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

ηηο εθινγέο ηνπ 1993 εθιέρζεθαλ δεθανρηψ γπλαίθεο θαη ζηηο εθινγέο ηνπ 1996 

δεθαελλέα γπλαίθεο. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

Απφ ην 2000 θαη έπεηηα ν αξηζκφο ησλ εθιεγκέλσλ γπλαηθψλ ζπλερψο απμάλεηαη ζην 

ειιεληθφ Κνηλνβνχιην. ηηο εθινγέο ηνπ 2000 εθιέρζεθαλ ηξηάληα κία γπλαίθεο, ην 

2004 ηξηάληα ελλέα θαη ην 2007 ζαξάληα νρηψ. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

«Τν 2008 κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.3636/2008, γηα πξώηε θνξά θαζηεξώζεθε ε πνζόζησζε, 

όπνπ ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ από θάζε θύιν ζηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ θνκκάησλ 

πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 

ππνςεθίσλ, ζην ζύλνιν ηεο επηθξάηεηαο». ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 



ηηο εθινγέο ηνπ 2009, αθνχ εθαξκφζηεθε ην κέηξν ηεο πνζφζησζεο, εθιέρζεθαλ 

πελήληα δχν γπλαίθεο βνπιεπηέο. Σν 2012 εμειέγεζαλ εμήληα ηξεηο γπλαίθεο 

βνπιεπηέο, ην 2013 εμήληα ηέζζεξηο, ην 2014 εμήληα έμη. ( Κ.Δ.Θ.Η., 2013 ) 

 

 

4.3 ΑΙΡΕΣΑ ΟΡΓΑΝΑ  
 

Αηξεηά νλνκάδνληαη ηα φξγαλα ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη ή κπνξεί λα αλαιάβνπλ κηα 

ζέζε κφλν κεηά απφ εθινγέο ή ςεθνθνξία θαη δελ κπνξνχλ λα ηελ αλαιάβνπλ κε 

δηνξηζκφ. Σα αηξεηά φξγαλα ηνπ Α’ βαζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη νη 

Γήκαξρνη, νη Αληηδήκαξρνη, νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ , νη Γεκνηηθνί 

χκβνπινη, ελψ ηνπ Β’ βαζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο νη Πεξηθεξεηάξρεο, νη 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, νη Πξφεδξνη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ, νη Πεξηθεξεηαθνί 

χκβνπινη. ( Αθξηβνπνχινπ Υ., Αλζφπνπινο Υ., 2015 ) 

 

 

 

4.3.1 ΑΙΡΕΣΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 

 

Απηνί πνπ ζπκκεηείραλ πάληα σο αηξεηά φξγαλα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ήηαλ νη 

άλδξεο. Ήηαλ ινγηθφ λα ζπκβαίλεη απηφ ηελ επνρή πνπ νη γπλαίθεο ήηαλ ην 

«αζζελέο» θχιν. Δθείλεο δελ είραλ θαλ ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ. ( Κ.Δ.Θ.Η. , 2013 ) 

Αξγφηεξα, φηαλ νη γπλαίθεο αληηιήθζεθαλ πσο έρνπλ θαη νη ίδηεο δηθαηψκαηα, 

άξρηζαλ λα αγσλίδνληαη γηα ηελ ηζφηεηα. Όηαλ ν ζηφρνο ηνπο επηηεχρζεθε, εθείλεο 

άξρηζαλ λα θάλνπλ αξγά βήκαηα θαη γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ πνιηηηθή. Ζ ζπκκεηνρή 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή ήηαλ ειάρηζηε, αιιά ζηαδηαθά κεγάισλε. ( Κ.Δ.Θ.Η. , 

2013 ) 

Σν 2000 εθιέρζεθαλ 31 γπλαίθεο, ην 2004 εθιέρζεθαλ 39 γπλαίθεο θαη ην 2007 

εθιέρζεθαλ 48 γπλαίθεο. Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο ν νπνίνο βνήζεζε πνιχ ζηελ 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηελ πνιηηηθή, ήηαλ ην 2008 ε 

θαζηέξσζε ηεο πνζφζησζεο κε ην άξζξν 3 Ν. 3636/2008. Απηφ θάλεθε ζηηο εθινγέο 

ηνπ 2009, φπνπ εθιέρζεθαλ 52 γπλαίθεο βνπιεπηέο. ( Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ) 

Σν 2012 εμειέγεζαλ 63 γπλαίθεο βνπιεπηέο, ην 2013 εθιέρζεθαλ 64 γπλαίθεο θαη ην 

2014 εθιέρζεθαλ 66 γπλαίθεο. ηηο εθινγέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2015 εθιέρζεθαλ 

70γπλαίθεο, ελψ νη εθιεγκέλεο γπλαίθεο ζηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ ηεο ίδηαο 

ρξνληάο ζην Δζληθφ Κνηλνβνχιην κεηψζεθαλ, θαη ήηαλ 56. ( Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ) 



Σνλ Μάξηην ηνπ 2015, ν Γεψξγηνο Παηνχιεο, πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Γήκσλ Διιάδαο ( Κ.Δ.Γ.Δ. ), ζηα πιαίζηα κηαο εθδήισζεο βξάβεπζε θάπνηεο 

γπλαίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα αηξεηέο γπλαίθεο, νη νπνίεο είραλ καθξά πνξεία ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ηελ νκηιία ηνπ αλέθεξε: «Γελ είζηε πνιιέο, σζηόζν, ε 

δηάζεζή καο είλαη όιεο ζαο λα έρεηε ζεκαληηθό ξόιν, αξθεί λα έρεηε ηε δηάζεζε». 

Δπίζεο, κία απφ ηηο αηξεηέο γπλαίθεο πνπ ηηκήζεθαλ ζε εθείλε ηελ εθδήισζε δήισζε 

ην εμήο: «Θπζηάδνπκε πνιιά γηα λα βξεζνύκε ζε απηέο ηηο ζέζεηο θαη ειπίδνπκε λα 

αλνίμνπκε ην δξόκν ζηηο επόκελεο γηα λα ππεξεηήζνπλ ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε». ( Κ 

– ΣΤΠΟ, 2015 ) 

 

 

 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΚΛΟΓΨΝ 
 

 

 

ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1998 ππήξραλ ζπλνιηθά 900 ππνςήθηνη δήκαξρνη, απφ 

ηνπο νπνίνπο νη 886 ήηαλ άλδξεο θαη νη  14 γπλαίθεο. 

 

Εικόνα 1: Υποψιφιοι Διμαρχοι 1998 

 

98%

2%

Υποψιφιοι Διμαρχοι 1998

Άνδρεσ

Γυναίκεσ



ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2002 ππήξραλ ζπλνιηθά 3.128 ππνςήθηνη δήκαξρνη, απφ 

ηνπο νπνίνπο νη 2.994 ήηαλ άλδξεο θαη νη 134 γπλαίθεο. 

 

 

Εικόνα 2: Υποψιφιοι Διμαρχοι 2002 

 

 

ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2004 εθιέρζεθαλ 15 γπλαίθεο Γήκαξρνη θαη 310 άλδξεο 

Γήκαξρνη. 

 

Εικόνα 3: Διμαρχοι 2014 

96%

4%

Υποψιφιοι Διμαρχοι 2002

Άνδρεσ

Γυναίκεσ

95%

5%

Διμαρχοι 2014

Άνδρεσ

Γυναίκεσ



 

ηηο λνκαξρηαθέο εθινγέο ηνπ 1998, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 8.286, απφ ηνπο νπνίνπο 

νη 7.128 ήηαλ άλδξεο, ελψ νη 1.158 γπλαίθεο. 

 

Εικόνα 4: Νομαρχιακζσ εκλογζσ 1998 

 

ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ 2014 απφ ηνπο 104 ππνςήθηνπο, νη 17 ήηαλ γπλαίθεο 

θαη νη ππφινηπνη 87 άλδξεο. 

 

Εικόνα 5: Υποψιφιοι Περιφερειάρχεσ 2014 

86%

14%

Νομαρχιακζσ εκλογζσ 1998 

Άνδρεσ

Γυναίκεσ

84%

16%

Υποψιφιοι Περιφερειάρχεσ 2014

Άνδρεσ

Γυναίκεσ



 

ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηνπ 2014 εθιέρζεθαλ 2 γπλαίθεο Πεξηθεξεηάξρεο θαη 11 

άλδξεο Πεξηθεξεηάξρεο. 

 

 

Εικόνα 6: Περιφερειάρχεσ 2014 

 

 

 

 

 
 

 
 

85%

15%

Περιφερειάρχεσ 2014

Άνδρεσ

Γυναίκεσ



 

ΜΕΡΟ Β 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ : ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ 
Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

ζπλεληεχμεηο θαη εξσηεκαηνιφγηα αλνηθηνχ ηχπνπ. 

 

 

5.1 ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 
χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 θαη ηε ζχζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Καιιηθξάηε», ν Γήκνο Ρεζχκλεο, ν νπνίνο είλαη  δήκνο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 

Ρεζχκλεο, ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο, απνηειείηαη απφ ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο 

Αξθαδίνπ, Λαππαίσλ, Νηθεθφξνπ Φσθά θαη Ρεζχκλεο ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο, θαη ν 

πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 55.525 θαηνίθνπο. Ζ έθηαζε ηνπ Γήκνπ είλαη 397.48 

η.ρικ κε έδξα ηνπ ην Ρέζπκλν. ( ΔΛ.ΣΑΣ. ) ( Ν. 3852/2010 ) 

 

 

5.2 ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ 
 

Ζ έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ην δηάζηεκα απφ 01/06/2018 έσο 22/06/2018 

ζε γπλαίθεο αηξεηέο θαη κε ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο. Σν ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ αλήιζε 

ζηηο 150 γπλαίθεο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζε δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ θαη ηελ άπνςή ηνπο ζε νξηζκέλα ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο γπλαίθεο. Οη απαληήζεηο ήηαλ πνηθίιεο. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο 

θαη νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηελ πνιηηηθή, θαη 

ζηηο δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ πάλσ ζηελ πνιηηηθή. 



Οη εξσηψκελεο γπλαίθεο είλαη ειηθίαο 18 έσο 59 εηψλ. Όζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε  

νη 3 απφ απηέο δελ έρνπλ πάεη πνηέ ζρνιείν, νη 19 είλαη απφθνηηεο δεκνηηθνχ, νη 13 

απφθνηηεο εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ, νη 9 απφθνηηεο Λπθείνπ, νη 22 απφθνηηεο ΣΔΗ θαη νη 

84 απφθνηηεο ΑΔΗ. Ζ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη ε εμήο: νη 82 είλαη έγγακεο 

απφ ηηο νπνίεο νη 9 δελ έρνπλ αθφκα παηδηά, νη 3 έρνπλ έλα παηδί, νη 8 δχν παηδηά, νη 

15 ηξία παηδηά, νη 38 ηέζζεξα παηδηά, νη 7 πέληε παηδηά θαη νη 2 έρνπλ έμη παηδηά. Οη 5 

απφ απηέο έρνπλ πάξεη δηαδχγην, απφ ηηο νπνίεο ε κία δελ έρεη παηδηά, νη 2 έρνπλ δχν 

παηδηά θαη νη άιιεο 2 έρνπλ ηξία παηδηά. Οη 63 απφ απηέο είλαη αθφκα άγακεο.  

Οη πεξηζζφηεξεο εξσηψκελεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη 104 δε ζα έζεηαλ πνηέ 

ππνςεθηφηεηα σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη, θάπνηεο ιφγσ ειάρηζηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

εμαηηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο, άιιεο ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ θαη άιιεο δηφηη ζεσξνχλ πσο δελ είλαη ηθαλέο γη’ απηή ηε ζέζε. Οη 27 

δελ είραλ ζθεθηεί πνηέ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα θαη ζεσξνχλ πσο είλαη κία πνιχ 

ηνικεξή απφθαζε γηα ηελ νπνία ν θαζέλαο πξέπεη λα ζθεθηεί πνιχ θαιά πξηλ 

ελεξγήζεη. Οη 10 ζα έζεηαλ ππνςεθηφηεηα. Οη 9 έρνπλ ζέζεη ππνςεθηφηεηα, απφ ηηο 

νπνίεο νη 4 απηή ηε ζηηγκή είλαη δεκνηηθέο ζχκβνπινη θαη νη 5 ήηαλ παιηφηεξα.  

 

 

Εικόνα 7: Ερϊτθςθ 1 

 

ηελ εξψηεζε εάλ ζα ςήθηδαλ γπλαίθα γηα ηε ζέζε ηνπ δεκάξρνπ νη απφςεηο 

δηίζηαληαη. Οη 47 ζα ςήθηδαλ γπλαίθα γηαηί ζεσξνχλ πσο νη γπλαίθεο είλαη πην 

επαηζζεηνπνηεκέλεο απφ ηνπο άλδξεο ζε δηάθνξα δεηήκαηα θαη γηαηί ζα ήζειαλ λα 

θαηαξξίςνπλ ηα ζηεξεφηππα. Οη ππφινηπεο 103 δε ζα ςήθηδαλ γηαηί έρνπλ δεδνκέλν 

πσο ε δεκαξρεία αλήθεη ζην αληξηθφ θχιν θαη δελ εκπηζηεχνληαη ζε ηφζν κεγάιν 

βαζκφ ην γπλαηθείν θχιν γηα ην ξφιν ηνπ δεκάξρνπ. 

13%

18%

69%

Θα μποροφςατε να κζςετε υποψθφιότθτα 
ωσ δθμοτικι ςφμβουλοσ;

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΠΧΙ



 

 

Εικόνα 8: Ερϊτθςθ 2 

 

 

ην ζχλνιφ ηνπο νη εξσηψκελεο ζπκθσλνχλ φηη ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη γεληθά ζηελ πνιηηηθή.  

 

 

Εικόνα 9: Ερϊτθςθ 3 

31%

69%

Θα ψθφίηατε γυναίκα για τθ κζςθ του 
Δθμάρχου;

ΝΑΙ

ΠΧΙ

100%

0%

Θα ζπρεπε να ςυμμετζχουν περιςςότερεσ 
γυναίκεσ ςτθν Τ.Α.;

ΝΑΙ

ΠΧΙ



Γηα ην ζέκα ηεο εθαξκνγή ηεο πνζφζησζεο, νη 124 ζπκθσλνχλ γηαηί κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν νη γπλαίθεο απμήζεθαλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή, θαη νη 26 δηαθσλνχλ δηφηη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν νη γπλαίθεο αλαγθάδνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή. 

 

 

 

Εικόνα 10: Ερϊτθςθ 4 

 

Διάρηζηεο εξσηψκελεο, γηα ηελ αθξίβεηα 18, ζεσξνχλ πσο νη πνιίηεο εκπηζηεχνληαη 

πην πνιχ ηηο γπλαίθεο πνιηηηθνχο, δηφηη είλαη πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλεο ζε 

δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο, νη ππφινηπεο 132, 

πηζηεχνπλ πσο εκπηζηεχνληαη πην πνιχ ηνπο άλδξεο θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ηνπο 

εθιέγνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο. 

 

83%

17%

Συμφωνείται με τθν ποςόςτωςθ;

ΝΑΙ

ΠΧΙ



 

Εικόνα 11: Ερϊτθςθ 5 

 

ην ζχλνιφ ηνπο νη εξσηψκελεο ζπκθψλεζαλ επίζεο ζην φηη αλάκεζα ζηα δχν θχια 

κπνξεί λα κελ ππάξρεη πιήξεο ηζφηεηα ζηελ πξάμε φπσο ζηε ζεσξία, αιιά ζεσξνχλ 

φηη εμειίζζεηαη ζεκαληηθά ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

 

 

Εικόνα 12: Ερϊτθςθ 6 

12%

88%

Οι πολίτεσ εμπιςτεφονται τισ γυναίκεσ 
πολιτικοφσ;

ΝΑΙ

ΠΧΙ

0%

100%

Θεωρείτε πωσ υπάρχει πλιρθ ιςότθτα 
ανάμεςα ςτα δφο φφλα;

ΝΑΙ

ΠΧΙ



 

5.3 ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ ΣΙ ΑΙΡΕΣΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α’ ΒΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ 

 

Οη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ζηηο 23/07/2018 θαη ζηηο 24/07/2018 ζηηο ηξεηο αηξεηέο 

γπλαίθεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ βαζκνχ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο σο κέιε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ήηαλ ε αθφινπζε. 

 Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ πξνθχπηεη φηη νη εξσηψκελεο γπλαίθεο είλαη 

ειηθίαο απφ 36 έσο 58 εηψλ. Όιεο είλαη έγγακεο κε παηδηά φπνπ άιια είλαη 

επηρεηξεκαηίεο, άιια ζπνπδάδνπλ θαη άιια πεγαίλνπλ αθφκα ζρνιείν. Μία απφ απηέο 

είλαη πηπρηνχρνο ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ηεο Glion: 

CENTREINTERNATIONALHOTELERIEETTOURISM – Montreux Διβεηίαο 

μεθηλψληαο ηελ πξψηε γεληά δηπισκαηνχρσλ μελνδφρσλ ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ. 

Δμειέγε δεκνηηθή ζχκβνπινο γηα πξψηε θνξά κε ην πλδπαζκφ «Νέα Αληίιεςε» ην 

2006 θαη έρεη αλαιάβεη αξκνδηφηεηεο απφ ηηο 01-01-2007, δειαδή εδψ θαη 11 ρξφληα. 

Μία άιιε είλαη πηπρηνχρνο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Κάπνηα απφ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία έζεζαλ ππνςεθηφηεηα ήηαλ ηα εμήο:  

 Πξψηνλ, φηη έγηλε ε ζσζηή πξφηαζε απφ ηνλ θαηάιιειν άλζξσπν, ν νπνίνο 

είλαη ηθαλφο λα εγείηαη ηεο νκάδαο πνπ αζρνιείηαη κε ηα θνηλά. 

 Γεχηεξνλ, ε ππφινηπε νκάδα. 

 Σξίηνλ, ην φξακα, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη γηα ηνλ ηφπν.  

 Σέηαξηνλ, ε θαηάιιειε ζηηγκή ζηε δσή ηνπο γηαηί είραλ αξθεηή πείξα ζηνπο 

ηνκείο πνπ δεηήζεθαλ απφ ην δήκαξρν θαη ζπγρξφλσο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπεμέιζνπλ, είραλ ρξφλν γηα λα δνπιέςνπλ. 

 Πάλσ απ’ φια φκσο,  ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ήηαλ φηη ήηαλ κεηέξεο δχν θαη 

ηξηψλ παηδηψλ θαη είραλ αλάγθε λα είλαη ελεξγέο ζηηο απνθάζεηο πνπ 

παίξλνληαη γηα ηνλ ηφπν, ζεσξψληαο φηη ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δνπιεηά γηα έλαλ θαιχηεξν ηφπν πνπ ζα παξαδψζνπλ ζηα παηδηά ηνπο. 

 

Ζ κία δεκνηηθή ζχκβνπινο ηηο ηξεηο ηεηξαεηίεο πνπ έρεη δηαηειέζεη, έρεη ζηαζεξέο 

αξκνδηφηεηεο σο ππεχζπλε ηνπ ηκήκαηνο ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηκήκαηνο πνιηηηζκνχ. 

Δίλαη πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο (ΚΔΓΖΡ) απφ ην 

2010 έσο ζήκεξα, πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ Ρεζχκλεο θαη εθπξφζσπνο ηνπ 

Γήκνπ Ρεζχκλεο ζηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο (ΝΔΣΠ).  

Πέξα απφ απηά είλαη κέινο ζε πνιιέο επηηξνπέο. Δπηηξνπέο εξγαζίαο, επηηξνπέο 

απνθάζεσλ φπσο ε επηηξνπή ρξήζεσλ γεο γηα ηελ παιηά πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ, φπσο ην 

Κέληξν Νέσλ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο, νξγαλσηηθέο επηηξνπέο φπσο ηνπ Καξλαβαιηνχ, 

ηνπ Αλαγελλεζηαθνχ Φεζηηβάι, ηεο Γηνξηήο Κξαζηνχ θαη ηεο ρνιηθήο επηηξνπήο Β’ 



Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Δπίζεο έρεη ππάξμεη κέινο ηεο πλνδηθήο Δπηηξνπήο επί ηνπ 

Θξεζθεπηηθνχ Σνπξηζκνχ ηεο Ηεξάο Δπαξρηαθήο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο 

θαη κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη 

πνιιέο άιιεο. Παξάιιεια έρεη δηαηειέζεη πξφεδξνο ζε κηα ζεηξά λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. 

Οη ππφινηπεο δεκνηηθέο ζχκβνπινη έρνπλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ε κία είλαη 

Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Ρεζχκλεο, ε άιιε Πξφεδξνο ηνπ 

Κέληξνπ Νέσλ θαη αλήθεη ζηελ Αληηπνιίηεπζε. 

Όιεο απηέο νη αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ήηαλ πξφηαζε ηνπ δεκάξρνπ, κεηά 

θπζηθά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο. Ζ κία απφ ηηο ζπκβνχινπο αλέθεξε πσο θαζαξά 

δηθή ηεο επηινγή ήηαλ κφλν ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ γηαηί πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

έρεη ηελ εθπαίδεπζή ηεο. Έρεη αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν κπήθε ζην Γήκν, γηα λα δνπιέςεη πάλσ ζε απηφ. Μεηά βέβαηα ν δήκαξρνο 

ζεψξεζε φηη έπξεπε λα πάξεη θαη πνιηηηζκφ καδί, θάηη πνπ πξαγκαηηθά βνήζεζε. 

ηελ εξψηεζε πην ήηαλ ην αλψηεξν αμίσκα πνπ είραλ κέρξη ζήκεξα, κία απφ απηέο 

απάληεζε πσο ήηαλ Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

Γηα ην ζέκα ηεο ηζφηεηαο αλάκεζα ζηα δχν θχια ζεσξνχλ φηη εμειίζζεηαη ζε έλα 

αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ. Κάπνηεο πάληα πίζηεπαλ φηη φηαλ κία γπλαίθα ζέιεη 

πξαγκαηηθά λα ραίξεη ηεο εθηίκεζεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο ζε έλα ζηίβν, κπνξεί λα 

έρεη ηελ εθηίκεζε. Κάπνηεο ζεσξνχλ πσο ην θαθφ είλαη φηη νη γπλαίθεο αθφκα 

ρξεηάδεηαη λα απνδεηθλχνπλ κε ηε δνπιεηά ηνπο ηελ ηζφηεηα, ελψ νη απνδείμεηο δελ 

ρξεηάδνληαη ζην άιιν θχιν. Μνλάρα απφ απηφ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη έρεη 

αθφκα πνιχ δνπιεηά λα γίλεη ε απφιπηε ηζφηεηα. Βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ ζηάδην ε 

ηζφηεηα, αιιά έρεη αθφκα δξφκν. 

Μεηά απφ ηφζα ρξφληα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζεσξνχλ φηη ππάξρεη 

αληαγσληζκφο, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε αξθεηέο θνξέο λα πεη θαλείο φηη είλαη πγηήο, 

φκσο πνιχ ζπρλά είλαη θαη έλαο αληαγσληζκφο πνπ δε ζα έπξεπε λα ππάξρεη. Γηαηί 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρεη πεδίν γηα δνπιεηά γηα φινπο. Ζ ζπλεξγαζία 

είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα νινθιεξψλνληαη φινη νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη απφ ηελ 

αξρή θαη πνπ αθνξνχλ ηειηθά ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Άξα ν ξφινο ηεο 

απηνδηνίθεζεο είλαη ην θάζε κέινο πνπ δνπιεχεη γη’ απηή λα είλαη γηα ην θαιφ ηνπ 

ζπλφινπ.. Γελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ είλαη κηα αλνηρηή αγνξά θαη 

δξα αληαγσληζηηθά, εδψ θαλνληθά πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη ζχκπιεπζε ησλ 

κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη φινη νη ζπλάδειθνη θάπνηα 

ζηηγκή έρνπλ αληηκεησπίζεη αληαγσληζκφ. Γε δίζηαζαλ λα πνπλ πσο έρεη ζπκβεί θαη 

ζηηο ίδηεο, αιιά θακία δελ ήζειε λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην γεγνλφο. 

ην εξψηεκα αλ δίλεηαη ε επθαηξία ζηηο γπλαίθεο λα απνδείμνπλ ηη αμίδνπλ, ε 

απάληεζε ήηαλ πψο ζηε δηθή ηνπο πεξίπησζε δίλεηαη. Ζ γπλαίθα ε νπνία παιηφηεξα 

είρε ην αμίσκα ηεο Αληηδεκάξρνπ αλέθεξε πσο ζηηο δηθέο ηεο ζεηείεο θαη κε ηελ 

εγεζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκάξρνπ, έρεη δνζεί ε επθαηξία ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 



επίπεδν. Όιεο ζεσξνχλ φηη έρεη δνζεί ζε κεγάιν βαζκφ, δελ έρεη εκπνδηζηεί 

ηνπιάρηζηνλ εθνχζηα πνηέ, φκσο αηζζάλνληαη πξαγκαηηθά φηη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο εάλ δελ ήηαλ γπλαίθεο. Γπζηπρψο θακία απφ απηέο 

πνηέ δελ πίζηεπε φηη ζα κπνξνχζε λα ην παξαδερηεί.  

Δλψ θαλείο ζα κπνξνχζε λα πεη πσο ζίγνπξα ζα έλησζαλ κεηνλεθηηθά, εθείλεο είπαλ 

ην αληίζεην. Αληηζέησο κπνξνχλ λα πνπλ φηη ληψζνπλ πιενλεθηηθά γηαηί πνιχ απιά 

πξφιαβαλ λα σξηκάζνπλ πξηλ κπνπλ ζε απηφ ηνλ αγψλα, άξα μέξνπλ πνιχ θαιά θαη 

έρνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Αλέθεξαλ πσο επηπρψο φηαλ 

είζαη ζην δήκν εηζπξάηηεηο άκεζα ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ζνπ. Απηφ ηηο θάλεη 

λα ληψζνπλ φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπο γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη έηζη δελ ηηο αθήλεη λα 

ληψζνπλ κεηνλεθηηθά. Πνιιέο θνξέο νη γπλαίθεο είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο 

απεπζχλνληαη νη άληξεο γηα λα ηνπο ιχζνπλ θάπνηα ζέκαηα, κάιινλ πνιιέο θνξέο 

νιφθιεξε ε θνηλσλία απεπζχλεηαη θαιχηεξα ζε κία γπλαίθα. Απηέο ηηο ζηηγκέο 

αηζζάλνληαη πιενλεθηηθά απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη θακηά θνξά απέλαληη 

θαη ζηνλ ίδην ην Γήκαξρν σο άληξα, γηαηί κία γπλαίθα είλαη ν θαηάιιεινο απνδέθηεο 

θάπνησλ ζεκάησλ θνηλσληθψλ ή πνιχ δχζθνισλ πνπ ζέινπλ ηδηαίηεξε 

δηαθξηηηθφηεηα.  

Αξθεηέο θνξέο αληηκεησπίδνπλ εθείλεο ζαλ γπλαίθεο ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη 

δηαθνξεηηθά. Απηφ είλαη θαη ε πιενλεθηηθή θαηάζηαζε, δηφηη ζε ζηηγκέο έληαζεο θαη 

ζε κεγάια ζνβαξά πξνβιήκαηα, ζεσξνχλ φηη ην λα απεπζχλνληαη ζε κηα γπλαίθα 

θάλεη ηνλ ζπλνκηιεηή λα είλαη πην ήπηνο ζηνπο ηφλνπο ηνπ. Ηδηαίηεξα εάλ ζπλδπάδεηαη 

ε γπλαηθεία παξνπζία κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα νπνηνπδήπνηε θχινπ, 

είηε άλδξα είηε γπλαίθαο, γεληθά ηνπ ζπλνκηιεηή κε έλα ζνβαξφ ζπλνκηιεηή, ηφηε 

ζεσξνχλ φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη άξηζηα.    

Οη ηξεηο δεκνηηθέο ζχκβνπινη δελ έρνπλ παξάπνλν νχηε απφ ηνπο πνιίηεο, νχηε απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ γηα φζα εθείλεο μέξνπλ. Σηο θξηηηθέο πνπ κπνξεί 

εθείλεο λα κελ έρνπλ ππφςηλ ηνπο θαη κπνξεί λα γίλνληαη ζε άιιν επίπεδν, δελ ηηο 

μέξνπλ. Όκσο ε αληηκεηψπηζε ζε εθείλεο φζν ην μέξνπλ, είλαη άξηζηε θαη πξέπεη λα 

πνπλ φηη αηζζάλνληαη θαη πνιχ ζπγθηλεκέλεο πνιιέο θνξέο, αηζζάλνληαη πνιχ κεγάιν 

βάξνο ηεο επζχλεο, δηφηη πξψηνλ ηνπο δείρλνπλ πσο εθηηκνχλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, 

δεχηεξνλ φηη ηηο εκπηζηεχνληαη, θαη ηξίηνλ απνιακβάλνπλ θαη επραξηζηήξηα θαη 

ζπγραξεηήξηα, θάηη γηα ην νπνίν δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλεο, δειαδή δελ ην 

πεξίκελαλ. Γελ ην ζέινπλ, δελ ην επηδηψθνπλ. Υσξίο λα ην επηδηψθνπλ απνιακβάλνπλ 

κηα αληηκεηψπηζε ηέηνηα, πνιχ δεζηή θαη πνιχ ζεξκή θαη ηνπο δίλεη πνιχ δχλακε θαη 

πνιχ ελέξγεηα ζην λα ζπλερίδνπλ αηζζαλφκελεο φηη είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Καη 

απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ άλζξσπν πνπ θάλεη πξάγκαηα ηα νπνία κπνξνχλ 

λα έρνπλ πνιιέο πιεπξέο, είλαη θάηη πνπ θάλεηο εδψ κπνξεί λα είλαη θαιφ γηα ηνλ έλα, 

αιιά λα είλαη θαθφ γηα ηνλ άιιν. Π.ρ. κία εθδήισζε: νη πεξηζζφηεξνη ζα πεξάζνπλ 

θαιά, φκσο ε γεηηνληά ζα ελνριεζεί. πάληα ππάξρεη θάηη ην νπνίν λα κελ έρεη 

δεχηεξε ή Σξίηε πιεπξά. Άξα ινηπφλ γηα λα θαηαιάβνπλ θαη εθείλεο αλ θάλνπλ θαιά 

θάηη ή φρη, αθνπγθξάδνληαη ην ζχλνιν θαη πξνζπαζνχλ απηφ πνπ γίλεηαη λα είλαη 

σθέιηκν γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ ή ησλ επηζθεπηψλ. 



Θεσξνχλ πσο νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ 

κία απφ απηέο πηζηεχεη πξνζσπηθά φηη κηα γπλαίθα πξέπεη λα έρεη εηδηθφ ρεηξηζκφ απφ 

ην θεληξηθφ θξάηνο θαη απφ ηελ απηνδηνίθεζε ζε θάπνηεο ζεκαληηθέο πεξηφδνπο ηεο 

δσήο ηεο. Αλ δειαδή εθείλε ήηαλ απηφο ν νπνίνο ζα απνθάζηδε ζην θξάηνο, ζα έδηλε 

ζε κηα γπλαίθα κία πεξίνδν αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή γηα λα κεγαιψζεη ηα παηδηά ηεο. 

Όηαλ ε γπλαίθα κπαίλεη ζηε θάζε ηεο γνληκνπνίεζεο θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ πξψησλ 

ρξφλσλ ηνπ παηδηνχ ηεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηεξφ πξφζσπν, ζα πξέπεη λα αθηεξσζεί 

ζηα παηδηά ηεο θαη λνκίδεη φηη θάζε θξάηνο ζα έπξεπε λα έρεη εηδηθή κέξηκλα γη’ απηφ. 

Απφ εθεί θαη πέξα φκσο, ε απφδνζε ησλ γπλαηθψλ κπνξεί λα κεηξεζεί θαη ζην 

δηπιάζην απφ απηή ηνπ άλδξα, ιφγσ θχινπ πνπ ηεο δίλεη ηελ επειημία θαη ηελ 

πξαθηηθφηεηα, αιιά θαη ιφγσ ςπρνινγίαο θνηλσληθήο, πνπ ην έρεη έκθπην κέζα ηεο ε 

γπλαίθα. Με απηή ηελ άπνςε ζπκθψλεζαλ θαη νη ππφινηπεο δεκνηηθέο ζχκβνπινη.  

Ζ γπλαηθεία παξνπζία δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή ζηελ πνιηηηθή ζθελή. 

Δπίζεο, ζεσξνχλ πξνζβιεηηθφ λα πξέπεη λα ππάξρνπλ λφκνη ζην χληαγκα πνπ λα 

ππνρξεψλνπλ ηελ πνζφζησζε. Σν ζεσξνχλ πάξα πνιχ πξνζβιεηηθφ ζαλ γπλαίθεο θαη 

πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα γίλεηαη απφ κφλν ηνπ, δειαδή νη γπλαίθεο ζα έπξεπε λα 

εηζέξρνληαη ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο κε ηε βνχιεζή ηνπο θαη φρη επεηδή πξέπεη. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή δελ είλαη κεγάιε. Θεσξνχλ φηη 

πξαγκαηηθά κία γπλαίθα ζηελ πνιηηηθή είλαη πην επάισηε απ’ φηη έλαο άλδξαο, δηφηη ε 

πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη πνιχ ζθιεξή φρη κφλν ζηε δνπιεηά θαη ζην ζηίβν ηεο 

εξγαζίαο, αιιά θαη ζηελ εζηθή άπνςε. Δπηπιένλ, λνκίδνπλ φηη νη γπλαίθεο 

απνγνεηεχνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Μάιινλ κέρξη ζήκεξα 

λνκίδνπλ φηη ππήξραλ πνιιέο δπζθνιίεο. Έρνπλ δεη φκσο θαη πάξα πνιιέο γπλαίθεο 

πνπ έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί πνιχ πην γελλαία, κε πνιχ πεξηζζφηεξε γελλαηφηεηα θαη 

απνηέιεζκα απφ αλάινγνπο άλδξεο. Απιά λνκίδνπλ φηη ηειηθά είλαη απηφ πνπ 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο φηη θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο θαη ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία, δελ έρεη αξθεηφ ρξφλν γηαηί αζρνιείηαη κε ηελ 

νηθνγέλεηα, έρεη επηθνξηηζηεί θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κε πεξηζζφηεξε δνπιεηά 

ιφγσ ηεο εξγαζίαο πνπ θάλεη θαη φια ηα άιια καδί. Άξα ινηπφλ είλαη πνιχ πην 

θνξησκέλε ρξνληθά θαη εξγαζηαθά απφ ηνπο άλδξεο, άξα κέλεη ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα 

λα αζρνιεζεί κε ηελ πνιηηηθή. Ο έλαο πνιχ πξαθηηθφο ιφγνο είλαη απηφο φηη έρεη 

ιηγφηεξν ρξφλν λα δψζεη, ν δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη θνβάηαη ηελ πνιηηηθή, γηαηί ε 

πνιηηηθή είλαη έλαο ζηίβνο πνπ αλαθαηεχεη πνιιά εζηθά ζέκαηα θαη κία γπλαίθα πνπ 

έρεη λα παιέςεη ζε πνιιά αληηθείκελα κέζα ζηελ θνηλσλία θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηά 

ηεο, ην απνθεχγεη. 

ηελ εξψηεζε εάλ πηζηεχνπλ πσο νη γπλαίθεο έρνπλ ζην ππνζπλείδεηφ ηνπο πσο ν 

ξφινο ηνπο είλαη παξαδνζηαθφο, ε απάληεζή ηνπο ήηαλ φηη δελ πξέπεη πνηέ λα 

αξλνχκαζηε ηε θχζε καο. Γελ ζα ην έιεγαλ αθξηβψο παξαδνζηαθφο, ζα έιεγαλ φηη ν 

θάζε άλζξσπνο θαη ίζσο θαη θάπνηεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, φπσο είλαη ηα λέα 

θνξίηζηα, νη κεγάινη άλζξσπνη, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Κάζε θαηεγνξία 

αλζξψπσλ έρεη ηνλ ηξφπν ηεο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσλία ή λα πξνζηαηεχεηαη απφ 

ηελ θνηλσλία. Ο ξφινο ηεο γπλαίθαο φπσο θαη λα ην θάλνπκε είλαη ηεξφο ζην λα 



κεγαιψλεη ηνπο αλζξψπνπο, λα ηνπο γελλά θαη λα ηνπο κεγαιψλεη θαη λα ηνπο θάλεη 

ζσζηνχο πνιίηεο. Δίλαη ηεξφ πξφζσπν ζηελ θνηλσλία. Γη’ απηφ ην ιφγν θάπνηεο 

πεξηφδνπο δηθαηνχηαη λα κπνξεί λα αθνζησζεί ζε απηφ, αιιά κέρξη εθεί. ηα 

ππφινηπα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη φπσο θαη ηνπο άλδξεο. Θεσξνχλ ινηπφλ φηη γηα ην 

θνκκάηη απηφ, φηη ην έρνπκε ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ κπαινχ καο, έρνπκε κεγαιψζεη 

έηζη θαη δελ είλαη θαθφ λα ην παξαδερφκαζηε. Θεσξνχλ επίζεο φηη κέρξη έλα ζεκείν 

πξέπεη λα ην αθνχκε θαη λα ην εμππεξεηνχκε θαη απφ εθεί θαη πέξα ηα ππφινηπα είλαη 

θάηη πνπ έξρεηαη θαη ιίγν κφλν ηνπ. Σψξα πηα νη γπλαίθεο ζηε γεληά πνπ κεγαιψλεη 

ζήκεξα, δειαδή ε γπλαίθα πνπ ηειεηψλεη ηψξα ην ζρνιείν, ή πνπ είλαη θνηηήηξηα ζην 

παλεπηζηήκην ή ζην ΣΔΗ, έρεη κπξνζηά ηεο κία πνιχ πην εχθνιε ζηαδηνδξνκία 

επαγγεικαηηθά, αιιά δπζηπρψο επσκίδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξεο επζχλεο απφ απηέο 

πνπ επσκηδφηαλ ε κεηέξα ηεο. Απφ γεληά ζε γεληά ινηπφλ ε γπλαίθα φζν πάεη 

θνξηψλεηαη πεξηζζφηεξν. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηελ πνιηηηθή ππάξρνπλ εκπφδηα. Σα 

εκπφδηα ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη ζηελ θαξηέξα ηεο, φπσο θαη νη άλδξεο βέβαηα, 

αιιά θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. 

Αλ ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζα ππήξραλ πην νινθιεξσκέλεο δξάζεηο, 

πνιχ πην γξήγνξεο πινπνηήζεηο ζε φ,ηη γίλεηαη, δηφηη νη γπλαίθεο είλαη πνιχ ζην δηα 

ηαχηα, δειαδή ην ηη ζα θάλνπλ ην θνηηνχλ πξαθηηθά, ην θιείλνπλ θαη πάλε παξαθάησ. 

Οη άληξεο είλαη πνιχ πην ζεσξεηηθνί απφ ηηο γπλαίθεο θαη πην αλαπνθάζηζηνη. Δπίζεο, 

ίζσο λα ππήξρε θαη έλαο θαιχηεξνο θφζκνο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ θφζκνπ, γηαηί νη γπλαίθεο είλαη θαιχηεξεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηηο 

ζρέζεηο, ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ ηφπνπ καο πξνο ηα έμσ. Γειαδή αλ δνχκε γηα 

παξάδεηγκα ην Λχθεην Διιελίδσλ, γεληθά νη γπλαηθείνη ζχιινγνη θαη νξγαληζκνί 

ήηαλ απηνί νη νπνίνη άξρηζαλ ηηο αδειθνπνηήζεηο, πνπ έθαλαλ ηηο αληαιιαγέο κε ηνλ 

θφζκν. Γπλαίθεο είλαη νη εγέηεο πνπ δέλνπλ ηνλ θφζκν θαη πνπ ελψλνπλ ηηο πφιεηο 

θαη ηνλ θφζκν νιφθιεξν. 

Δπηπξφζζεηα, ζεσξνχλ πσο ν ρψξνο ηεο πνιηηηθήο έρεη επσθειεζεί αξθεηά απφ ηε 

γπλαηθεία ζπκκεηνρή. 

Οη γπλαίθεο πνιηηηθνί ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνιηηηθή 

πνιχ ζνβαξά, κε ζπλεπή παξνπζία, κε ελεκέξσζε θαη κε ζηηβαξφηεηα. Καη ίζσο, 

θάηη ην νπνίν πξέπεη λα ηνληζηεί, κε κία παξαπάλσ δχλακε απφ ηνπο άλδξεο. Πξέπεη 

λα είλαη δπλαηέο, δηφηη ίζσο λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα ζέκαηα απφ ηνπο 

άλδξεο. Μία γπλαίθα, κία κάλα, ε νπνία είλαη αθφκα ζηε θάζε απηή θαη δελ έρεη 

θιείζεη ν θχθινο ησλ ζρνιείσλ ησλ παηδηψλ ηεο, δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε φιν 

απηφ. Πξψηα απ’ φια ε νηθνγέλεηα. Γελ ππάξρεη πην ηεξφ πξάγκα. Όηαλ ιέκε φηη 

πξέπεη λα κεγαιψζεη ηα παηδηά δελ ελλννχκε λα απέρεη απφ ηε δνπιεηά ηεο θαη απφ ηα 

θνηλά, απιά λα έρεη εκησξάξην ζηε δνπιεηά ηεο, λα έρεη δηθαίσκα λα θάλεη θάηη ην 

νπνίν ζα κπνξεί λα ην θάλεη θαη απφ ην ζπίηη ζην δήκν ή φηαλ είλαη θάπνπ αιινχ 

ζηελ πεξηθέξεηα ή νπνπδήπνηε. Να έρεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ λα πξνιαβαίλεη, λα 

κελ απνθφβεηαη. Γειαδή ζέιεη έλα εηδηθφ σξάξην, ην νπνίν ζα ηεο δίλεη ηελ επθαηξία 



λα βγαίλεη απφ ην ζπίηη θαη λα ζπλερίζεη λα είλαη ελεξγή, λα παίξλεη ηνλ αέξα ηεο, λα 

ελεκεξψλεηαη, λα κελ απνθφπηεηαη, αιιά ζπγρξφλσο θαη λα έρεη θαη αξθεηφ ρξφλν, 

εάλ θπζηθά έρεη ηα κπαιά ηεο θαη ζέιεη θηφιαο, γηαηί ν θάζε άλζξσπνο είλαη αιιηψο, 

λα πξνζθέξεη αιιά λα είλαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηάηνπο θνηλσληθφ, 

νηθνγελεηαθφ. Κη φηαλ κεγαιψζνπλ ηα παηδηά ζα είλαη ζηελ θαιχηεξε θάζε, δηφηη έρεη 

ηελ πείξα, έρεη ην ρξφλν θαη έρεη θαη ηε δχλακε. Γχξσ ζηα 48 κε 50 ρξνλψλ είλαη ε 

ηέιεηα ειηθία γηα λα αζρνιεζεί θαλείο κε ηα θνηλά. Καη φινη νη λεφηεξνη πνπ έρνπλ 

νηθνγέλεηεο πνπ κεγαιψλνπλ, λα είλαη ζε κία κηθξφηεξε ηαρχηεηα, λα παίξλνπλ 

κέξνο, αιιά λα είλαη ζε πφζηα πνπ ζέινπλ απιά ιηγφηεξε δνπιεηά γηα λα κε 

θνξηψλνληαη. Δθείλνη κπήθαλ πνιχ λένη ηφηε, είραλ λένπο, νη νπνίνη μεθίλεζαλ, 

ήζειαλ λα ηα δψζνπλ φια, θάεθαλ ζην δξφκν, νη δνπιεηέο ηνπο πήγαλ πίζσ, ηα 

γξαθεία ηνπο πήγαλ πίζσ, θαη αλαγθάζηεθαλ λα ηα παξαηήζνπλ φια γηα λα 

επηζηξέςνπλ θαη λα ζψζνπλ ηε δνπιεηά θαη ηελ νηθνγέλεηα. Δλ θαηαθιείδη, ρξεηάδεηαη 

απφ ηελ πνιηηεία γηα λα έρεη ελεξγνχο πνιίηεο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δνπιεηά, ζηα 

θνηλά, έλαο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ λα κελ απνγνεηεχεη ηνλ πνιίηε θαη λα κελ 

ηνλ απνθιείεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη γηα εθείλε απηφ ζα ήηαλ ίζσο ην 

θιεηδί γηα κία πάξα πνιχ θαιή θνηλσλία, ην λα δίλεηο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα 

ζπκκεηέρεη, αιιά ν θάζε πνιίηεο λα έρεη ηελ πεξίπησζε πνπ ηνπ αξκφδεη θαη ην 

ρξφλν πνπ ηνπ αξκφδεη. Δθεί δελ πεξηνξίδεηαη ζε θχια, αλ ζα είλαη άληξαο ή γπλαίθα, 

λα είλαη αλά πεξίπησζε ν θάζε άλζξσπνο. Απηφ ζα ήηαλ ην ζσζηφ.   

Καζεκεξηλά ελζαξξχλνπλ ηηο γπλαίθεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πνιηηηθή. Σν 

ζπζηήλνπλ αλεπηθχιαρηα. Σν θιηζέ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο είλαη απηφ φηη 

ηδηαίηεξα ζε δήκν ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί θαλείο λα έρεη κέζα ζε κηα 

ζεηεία ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε πνπ δελ ηνπ δίλεη κηα νιφθιεξε δσή ζην επάγγεικά 

ηνπ, φηη επάγγεικα θη αλ είλαη απηφ. Άξα ν ζεζαπξφο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο γλψζεο 

πνπ κπνξεί θαλείο λα έρεη ζην δήκν, πην πνιχ απ’ φια ζην δήκν αιιά θαη θπζηθά ζε 

φιε ηελ απηνδηνίθεζε, είλαη θάηη ην νπνίν δελ ην αιιάδνπλ κε ηίπνηα, είλαη θάηη ην 

νπνίν ην ζπζηήλνπλ ζπλερψο ζηνπο λένπο αλζξψπνπο, δηφηη κφλν ε ζπκκεηνρή 

κπνξεί λα καο θάλεη θαιχηεξν ζχλνιν θνηλσλίαο, κφλν ε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο. 

Άξα βεβαίσο ην ζπζηήλνπλ. Σν ζπζηήλνπλ αλεπηθχιαρηα, ην θάλνπλ θάζε κέξα θαη 

πξνζπαζνχλ λα ην θάλνπλ ηδηαίηεξα ζηα παηδηά θαη ζηνπο λένπο, ψζηε λα ην βάδνπλ 

ζην πξφγξακκά ηνπο φηη θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα κπνπλ ζε θάπνην θνξέα γηαηί έηζη 

θαηαλννχλ ηα ζέκαηα, δελ θάλνπλ κφλν θξηηηθή, μέξνπλ πφζν δχζθνιφ είλαη λα γίλεη 

θάηη. Δπίζεο μεπεξλνχλ θάπνηα ηακπνχ φπσο, ν θαθφο ν δήκνο, ε θαθή θπβέξλεζε, 

γεληθά απηφ ην απξφζσπν πνπ θαηεγνξνχλ φινη θαη ην βγάδνπλ απφ πάλσ ηνπο. Όιν 

απηφ ην πξάγκα εάλ είζαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο, καζαίλεηο φηη πξέπεη λα είζαη πην 

δίθαηνο, λα ςάρλεηο πην πνιχ, λα βνεζάο θη εζχ φζν κπνξείο. Όια απηά ηα πξάγκαηα 

κφλν αλ κπεηο κέζα ζα κπνξέζεηο λα θαηαιάβεηο φηη αο κπσ θη εγψ, αο ζεθψζσ θη 

απηφ ην ζθνππίδη πνπ είδα κπξνζηά κνπ λα ην πεηάμσ, δε ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλσ ηνλ 

νδνθαζαξηζηή ηνπ Γήκνπ. Πξέπεη λα σξηκάζνπκε εκείο νη Έιιελεο, λα κε λνκίδνπκε 

φηη γηλφκαζηε θαξθηά θαη θαηαδφηεο, λα δηεθδηθνχκε ην λφκν. Απηφ πξνζπαζνχλ λα 

πνπλ ζε φια ηα λέα παηδηά θαη πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ απηά πνπ δνπλ εθείλεο, λα ηα 

επηθνηλσλνχλ ζηνπο ππφινηπνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηνχο, δηφηη είλαη αηξεηέο, 



δηφηη ηηο έρνπλ ςεθίζεη. Άξα πξνζπαζνχλ λα ιέλε ζηνπ πνιίηεο ηη πξνζπαζνχλ λα 

θάλνπλ, ηη πξνζπαζεί λα θάλεη ν δήκνο, είηε ην πεηπραίλεη είηε φρη, θαη απφ ηελ άιιε 

κεξηά πξνζπαζνχλ λα ιέλε ζην δήκν ηί ζέινπλ νη πνιίηεο. Απηφ ην πξάγκα 

πξνζπαζνχλ λα ην θάλνπλ φζν κπνξνχλ, γηαηί απηφο είλαη ν ξφινο ηνπο έηζη θη 

αιιηψο θαη πξνζπαζνχλ λα ιέλε θαη ζηνπο άιινπο φηη πξέπεη λα ην θάλνπλ θαη απηνί. 

Π.ρ. αλ βιέπεηο φηη έζπαζε έλαο αγσγφο, πάξε ηειέθσλν λα ην πεηο εθείλε ηελ ψξα, 

φρη λα ην δείρλεηο θαη λα ιεο πσ θνίηα ηξέρνπλ ηα λεξά θαη δελ μέξνπκε απφ πνχ λα 

πηνχκε λεξφ ηψξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
 

 

Ζ ηζφηεηα αλάκεζα ζηα δχν θχια πξέπεη λα πάςεη λα ππάξρεη κνλάρα ζεσξεηηθά. 

Απηφ είλαη θάηη ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο, δηφηη εθείλεο είλαη νη 

πξψηεο πνπ πξέπεη λα πηζηέςνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα βγάινπλ απφ ην κπαιφ ηνπο 

ηα ζηεξεφηππα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή κπνξεί λα έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα φκσο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

παξακέλεη αθφκα ζε ρακειά επίπεδα. Πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, λα είλαη πην 

ελεξγέο ζηελ πνιηηηθή θαη γεληθά ζηελ θνηλσλία θαη λα κελ έρνπλ ηίπνηα δεδνκέλν. 

Γελ πξέπεη λα επαλαπαχνληαη επεηδή ππάξρνπλ λφκνη νη νπνίνη αλαθέξνπλ πσο ηα 

δχν θχια είλαη ίζα θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα. Αλ ζπιινγηζηεί θαλείο κε πφζν 

θφπν θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ νη γπλαίθεο ζε απηφ ην επίπεδν, θαηαιαβαίλεη πφζε 

δχλακε θξχβνπλ κέζα ηνπο θαη φηη είλαη άμηεο θαη ηθαλέο γηα φια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

 

 

 Αξρείν εθεκεξίδσλ Γεκφζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Ρεζχκλνπ 

 

 Βεξβεληψηε Σ., 1994, Ζ γπλαίθα ηεο αληίζηαζεο: Ζ είζνδνο ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ πνιηηηθή, Δθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα 

 

 Σζνχληαο Κ. – Σξηαληαθπιινπνχινπ Αζ., 2009, Ζ Οξγάλσζε θαη νη 

Λεηηνπξγίεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα  

 

 

 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α), 

1999, Οη δνκέο γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Αζήλα  

 

 Μπνπξιηάζθνο Β., 2010, Πσο γξάθεηαη κηα επηζηεκνληθή εξγαζία, Δθδφζεηο 

Γηφληθνο, Αζήλα 

 

 Μπέζηια – Βήθα Δ., 2004, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Δθδφζεηο άθθνπιαο, 

Αζήλα Θεζζαινλίθε 

 

 Γαξάθε Π., 1995, Πνιηηηζκφο θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Δθδφζεηο Παηάθεο, 

Αζήλα 

 

 

 Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 1990, Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε 

 

 Ννκνζεζία Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 1989, Διιεληθέο Παλεπηζηεκηαθέο 

εθδφζεηο, Αζήλα 



 

 

 Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 1991, Ηζφηεηα ησλ δχν 

θχισλ, Αζήλα 

 

 Κξαβαξίηνπ Γ., 1992, Δξγαζία θαη δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο: φςεηο ησλ θαηά 

θχιν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, Δθδφζεηο άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε  

 
 

 Κνληνγηψξγεο Γ., 2007, Ζ δεκνθξαηία σο ειεπζεξία: Γεκνθξαηία θαη 

αληηπξνζψπεπζε, Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα  

 

 Παληειίδνπ – Μαινχηα Μ., 2002, Σν θχιν ηεο δεκνθξαηίαο: ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη έκθπια ππνθείκελα, Δθδφζεηο αββάιαο, Αζήλα 

 

 Σζνχληαο Κ., 2002, Δηζαγσγή ζην ειιεληθφ ζχζηεκα δηθαίνπ, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε, Αζήλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΗΓΕ 

 

 

 Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.), 2013, Οη Γπλαίθεο ζηελ 

Πνιηηηθή, https://tinyurl.com/mop5afq, (αλαθηήζεθε 25/05/2018) 

 

 Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.), 2013, Ζ πξψηε Διιελίδα 

Βνπιεπηήο,https://tinyurl.com/mj5559u , (αλαθηήζεθε 25/05/2018)  

 

 

 Γεληθή Γξακκαηέαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, Οθηψβξηνο 2010, Δζληθφ 

Πξφγξακκα Γηα ηελ Οπζηαζηηθή Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 2010-2013, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Γηφληθνο, https://tinyurl.com/kmhxsgo , (αλαθηήζεθε 28/05/2018) 

 

 Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.), 2013, Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηα θέληξα ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ζηελ Διιάδα, 

https://tinyurl.com/ybxnhs8k , (αλαθηήζεθε 01/06/2018) 

 

 Λχθεην ησλ Διιελίδσλ, http://lykeionellinidon.com/ , (αλαθηήζεθε 

19/05/2018)  

 

 Γπλαίθεο θαη πνιηηηθή. Ζ άπνςε ησλ γπλαηθψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηελ 

Σ.Α.,  (αλαθηήζεθε 22/06/2018) 

 

 ακίνπ Γ., 2013, Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ Διιελίδσλ (1864 – 1952), 

https://tinyurl.com/yccepo6e, (αλαθηήζεθε 23/06/2018)  

 

 Φηαθιάθε Δ., 2018, Ζ πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη γέλνπο ζειπθνχ, 

https://tinyurl.com/yc6eq3c2 , ( αλαθηήζεθε 25/06/2018 ) 

 

https://tinyurl.com/mop5afq
https://tinyurl.com/mj5559u
https://tinyurl.com/kmhxsgo
https://tinyurl.com/ybxnhs8k
http://lykeionellinidon.com/
https://tinyurl.com/yccepo6e
https://tinyurl.com/yc6eq3c2


 Αθξηβνπνχινπ Υ. – Αλζφπνπινο Υ., 2015, Δηζαγσγή ζην δηνηθεηηθφ δίθαην, 

https://tinyurl.com/y8ov2avy , ( αλαθηήζεθε 20/06/2018 )  

 

 Μεραλή ηνπ ρξφλνπ, https://tinyurl.com/y7smbwdq , ( αλαθηήζεθε 

20/05/2018 ) 

 

 Γήκνο Αζελαίσλ, http://www.cityofathens.gr/grafeio-dimarxoy/diatelesantes-

dimarxoi , ( αλαθηήζεθε, 26/09/2018 ) 

 

 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ,  http://www.ypes.gr/el/ , ( αλαθηήζεθε 26/09/2018 ) 

 

 Κ – ΣΤΠΟ, 2015, Ο θαζεκεξηλφο ηχπνο ηεο Καβάιαο, 

https://tinyurl.com/y7cxpbum ,  ( αλαθηήζεθε 27/09/2018 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y8ov2avy
https://tinyurl.com/y7smbwdq
http://www.cityofathens.gr/grafeio-dimarxoy/diatelesantes-dimarxoi
http://www.cityofathens.gr/grafeio-dimarxoy/diatelesantes-dimarxoi
http://www.ypes.gr/el/
https://tinyurl.com/y7cxpbum


 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 

 

  Ν.3636/2008 άξζ.3 

 

 Ν.1414/1984 

 

 

 Ν.2839/2000 

 

 Ν.3852/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

 

Οη εξσηψκελεο γηα ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ νη αθφινπζεο: 

1. Θενπίζηε Μπηξιηξάθε – Μακαιάθε, Γεκνηηθή χκβνπινο. Πξφεδξνο 

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ρεζχκλεο (Κ.Δ.Γ.Ζ.Ρ.) , 23/08/2018 

 

2. Δηξήλε Κνπηζαιεδάθε - Καπεηαλάθε, Πξφεδξνο Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ 

Σακείνπ Ρεζχκλεο, 24/08/2018 

 

 

3. Παξαζθεπή Μαξηλάθε, Γεκνηηθή χκβνπινο, 24/08/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΡΨΣΗΕΙ 
 

 

Οη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηηο αηξεηέο γπλαίθεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Α’ βαζκνχ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

1. Ζιηθία 

 

2. Δθπαίδεπζε 

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

4. Πφζα ρξφληα είζηε δεκνηηθή ζχκβνπινο; 

 

5. Με πνηα θξηηήξηα ζέζαηε ππνςεθηφηεηα; 

 

6. Πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηέο ζαο; 

 

7. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ έρεηε ήηαλ δηθή ζαο επηινγή ή ζαο ηηο αλέζεζαλ; 

 

8. Πνην ήηαλ ην αλψηεξν αμίσκα πνπ είραηε κέρξη ζήκεξα; 

 

9. Θεσξείηαη πσο ππάξρεη ηζφηεηα αλάκεζα ζηα δχν θχια; 

 

10. Έρεηε δηαθξίλεη θξηηήξηα ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο άληξεο; 

 

11. Τπάξρνπλ δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια; 

 

12. Τπάξρεη αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηα δχν θχια; 

 

13. Γίλεηαη ε επθαηξία ζηηο γπλαίθεο λα απνδείμνπλ ηη αμίδνπλ; 

 

14. Νηψζεηε κεηνλεθηηθά; Έρεηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

άληξεο; 

 

15. Πνηα είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ; 

 

16. Θεσξείηε πσο νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο; 



 

17. Πηζηεχεηε φηη νη θνηλσληθνί ξφινη πνπ αλαιακβάλνπλ νη γπλαίθεο 

ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηα θνηλά; 

 

18. Πψο θξίλεηε ηελ πξφζβαζε πνπ έρνπλ ηα θχια ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν; Ζ 

γπλαηθεία παξνπζία ζηελ πνιηηηθή ζθελή είλαη ηθαλνπνηεηηθή; 

 

19. Γηαηί ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη κεγάιε; 

 

20. Πηζηεχεηε πσο νη γπλαίθεο έρνπλ ζην ππνζπλείδεηφ ηνπο πσο ν ξφινο ηνπο 

είλαη παξαδνζηαθφο; 

 

21. Τπάξρνπλ εκπφδηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηελ πνιηηηθή; 

 

22. Ση ζα άιιαδε αλ ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο; 

 

23. Πψο θξίλεηε ηελ πνζφζησζε; 

 

24. Ο ρψξνο ηεο πνιηηηθήο έρεη επσθειεζεί απφ ηε γπλαηθεία ζπκκεηνρή; 

 

25. Οη γπλαίθεο πνιηηηθνί πψο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

πνιηηηθή; 

 

26. Θα ελζαξξχλαηε ηηο γπλαίθεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πνιηηηθή; 

 

 

 


