
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20/5/2005 

 

Η άνιση ισότητα 

 

Της Τασούλας Καραϊσκάκη 

 

Πριν από λίγες ηµέρες έγιναν γνωστά τα πορίσµατα της τελευταίας έρευνας του 

Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ για ισότητα ανδρών και γυναικών, σύµφωνα µε τα 

οποία η Eλλάδα εµφανίζει το µεγαλύτερο από κάθε άλλη ανεπτυγµένη χώρα 

έλλειµµα ισότητας – καταλαµβάνει την 50ή θέση ανάµεσα σε 58 χώρες (κάπου 

µεταξύ Βενεζουέλας και Βραζιλίας). 

 

Πορίσµατα που φάνηκαν υπερβολικά σε όσους έχουν στο µυαλό τους την εικόνα των 

Ελληνίδων που σπουδάζουν (το 57% των νέων γυναικών έχουν πτυχίο 

πανεπιστηµίου, ενώ το ποσοστό εκείνων µε µεταπτυχιακούς τίτλους ξεπερνά το 

αντίστοιχο των ανδρών – 37% έναντι 34%), που είναι οικονοµικά ανεξάρτητες (µέσα 

σε δέκα χρόνια έχει διπλασιαστεί ο αριθµός των γυναικών µε δική τους πιστωτική 

κάρτα και δικό τους αυτοκίνητο), που αποφασίζουν οι ίδιες για τις σχέσεις τους και 

τη ζωή τους· δεν φοβούνται να συζήσουν ελεύθερα, να χωρίσουν, να µείνουν µόνες. 

Ξεχνούν όµως τους πολλαπλούς ρόλους τους, τις δραµατικές αλλαγές στη ζωή τους 

µε το πέρασµα της ηλικίας, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις αυτής της ίδιας για 

το φύλο της. 

 

∆ιότι οι αριθµοί εµφανίζουν µιαν άλλη εικόνα. Το 60% των Ελληνίδων δεν 

εργάζεται· όσες εργάζονται αµείβονται µε τα 2/3 (68%) του ανδρικού µισθού· 

φτάνουν δύσκολα σε διευθυντικές θέσεις (µόνο το 4,9% των διευθυντών είναι 

γυναίκες), το 77,7% των Ελληνίδων καταλαµβάνουν θέσεις µε χαµηλή ειδίκευση και 

µεγαλύτερες πιθανότητες απόλυσης· αντιπροσωπεύονται στη Βουλή και την 

κυβέρνηση µόνο σε ποσοστό 10,3% και 11,6% αντίστοιχα. 

 

Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα κορίτσια ξεκινούν σήµερα τη ζωή τους χωρίς 

µεγάλες ανισότητες, τουλάχιστον ως προς την εκπαίδευση (αν και ίσως όχι την 

πραγµατική παιδεία, αυτή που πηγάζει από την κοινή λογική και οδηγεί στην κοινή 

λογική). Tο κλήµα αργότερα στραβώνει. Kατά την έξοδο στη ζωή και την ευθεία 
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σύγκρουση µε πατριαρχικές δοµές, παραδοσιακούς καταναγκασµούς, βιολογικούς 

προκαθορισµούς. Xαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των γυναικών δικηγόρων. 

Aυτές, ώς την ηλικία των 40 είναι υπερδιπλάσιες των ανδρών (µε εισοδήµατα έξι 

φορές χαµηλότερα). Mετά τα 40, η αναλογία αντιστρέφεται θεαµατικά και όχι µόνο 

γιατί έχουν κι έναν άλλο ρόλο (στην οικογένεια). Tο ίδιο ισχύει για άλλα 

ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα (στρατός, αστυνοµία, κ.τ.λ.), αλλά και για θέσεις 

εργασίας που απαιτούν πολλές ώρες δουλειάς (ειδικευµένοι επιστήµονες, ερευνητές, 

στελέχη επιχειρήσεων κ.ά.) - ένας παντρεµένος δεν έχει πρόβληµα να δουλέψει 80 

ώρες την εβδοµάδα, κάτι που οι περισσότερες παντρεµένες αδυνατούν να κάνουν. 

(Eίναι καλύτερα να διδάξεις σε κάποιον να ψαρεύει παρά να του χαρίσεις ένα ψάρι, 

αλλά η εκµάθηση του ψαρέµατος αποδεικνύεται άχρηστη όταν δεν µπορείς να 

πλησιάσεις το ποτάµι). 

 

Όσο κάποιοι ανασύρουν την παντοδυναµία της έµµεσης γυναικείας εξουσίας ή 

(αντίστροφα) προειδοποιούν για την επερχόµενη γυναικεία λαίλαπα στις πολιτικο-

οικονοµικές θέσεις εξουσίας, όσο τα µέσα ενηµέρωσης χρησιµοποιούν φράσεις όπως 

«οι γυναίκες εισέβαλαν στον κόσµο της επιστήµης», σαν να πρόκειται για ιό σε 

εξάπλωση, οι γυναικείες διεκδικήσεις σ’ αυτόν τον πολυσυλλεκτικό κόσµο, τον 

µεγαλόψυχα καθηλωµένο στα ορατά κι απόκρυφα συµφέροντα των ολίγων, θα 

θάβονται κάτω από τον εφησυχασµό ορισµένων κατακτήσεων, τα κύµατα του 

ανανήψαντος συντηρητισµού, τη θολή ερµηνεία του φεµινισµού. 
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Καθηµερινή 4/7/2003 

 

Φεµινισµός: έχει ξεπεραστεί; 

 
Έκπληξη προκαλούν τα αποτελέσµατα έρευνας της βρετανικής Eπιτροπής Ίσων 

Eυκαιριών 

The Guardian 

 

O φεµινισµός και ο αγώνας για την ισότητα των φύλων θεωρούνται ξεπερασµένες 

ιδέες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Mε βάση µια 

έρευνα της βρετανικής Eπιτροπής Ίσων Eυκαιριών (EIE) η οποία δόθηκε στη 

δηµοσιότητα, ο φεµινισµός κερδίζει αρνητικούς χαρακτηρισµούς που εκτείνονται από 

το «ξεπερασµένος» ως το «αδιάφορος». Οι ερωτηθέντες στην έρευνα απάντησαν ότι 

οι γυναίκες σήµερα έχουν ίσα δικαιώµατα µε τους άνδρες και ότι προβλήµατα όπως 

το ότι επιφορτίζονται περισσότερο απ’ ό,τι οι άνδρες µε τις δουλειές του σπιτιού ή το 

ότι οι περισσότερες γυναίκες απασχολούνται σε δουλειές µε χαµηλές αµοιβές, είναι 

αποτέλεσµα προσωπικών επιλογών και φυσικής διαφοράς µεταξύ των φύλων, τα 

οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν σε ατοµική βάση και όχι σε συλλογική, όπως 

υποστηρίζει το γυναικείο κίνηµα. 

 

Παρερµηνεύουν 

 

Tα αποτελέσµατα της έρευνας προκάλεσαν κατάπληξη στους επικεφαλής της EIE, οι 

οποίοι εξέτασαν το ενδεχόµενο να αποσύρουν µέρη της έρευνας πριν τη δώσουν στη 

δηµοσιότητα. Aπό την έρευνα προκύπτει ότι πολλοί παρερµηνεύουν όρους, όπως η 

ισότητα των φύλων, η διαφορά στις αµοιβές µεταξύ ανδρών και γυναικών και η 

ισορροπία µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής και θεωρούν ότι αυτά 

ισχύουν µόνο για τις γυναίκες που έχουν υψηλές επαγγελµατικές βλέψεις. Tο έργο 

της Eπιτροπής Ίσων Eυκαιριών αλλά και άλλων οργανώσεων για την ισότητα των 

φύλων κρίνεται από τους ερωτηθέντες ως πολύ αυστηρό, πολύ αποκοµµένο από την 

πραγµατικότητα και πιθανό να φέρει αντίθετα αποτελέσµατα από αυτά που επιδιώκει. 

Oι ερωτηθέντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για οποιαδήποτε µορφή διακρίσεων 

υπέρ των γυναικών γιατί, όπως τόνισε ένας εξ αυτών, µπορεί να καλλιεργήσει την 
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εκδικητικότητα. Aναλύοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι επικριτές της 

εκστρατείας για την ισότητα των φύλων θα σχολιάσουν πιθανώς ότι η πολιτική 

ορθότητα έφερε τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, τα 

αποτελέσµατα της έρευνας είναι πιο σύνθετα. Aποκαλύπτουν ότι σχεδόν όλοι οι 

ερωτηθέντες είχαν µια προσωπική εµπειρία ανισότητας και εκφράζουν ανησυχία για 

το ότι η κοινωνική ανισότητα και οι διακρίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. 

 

Oι διακρίσεις εξακολουθούν 

Kαι παρότι η έρευνα κατακεραυνώνει τον φεµινισµό -µια γυναίκα από τις 

ερωτηθείσες τον χαρακτήρισε τόσο παλιοµοδίτικο όσο οι σουφραζέτες- αποδεικνύει 

επίσης πως το γενικό αίσθηµα είναι ότι οι διακρίσεις µε βάση το φύλο εξακολουθούν 

να υπάρχουν στην κοινωνία και κυρίως στον επαγγελµατικό τοµέα. Eνα βασικό 

πρόβληµα για την EIE και άλλες οργανώσεις για την ισότητα των δύο φύλων είναι η 

νοοτροπία των ερωτηθέντων οι οποίοι προφανώς έχουν παραιτηθεί από τη 

διεκδίκηση ίσων ευκαιριών στην εργασία και σε άλλους τοµείς. Στην έρευνα 

επισηµαίνεται πως «η κρατούσα αντίληψη είναι ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις 

προσωπικές του ευθύνες απέναντι στα προβλήµατά του και να προχωρήσει στη ζωή 

του». 

 

H Σου Tίµπολς, εκ των ερευνητών, επισηµαίνει ότι το ζήτηµα της ανισότητας µεταξύ 

των δύο φύλων δεν έχει επιλυθεί. «Oι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι το ζήτηµα έχει 

λήξει», λέει, «απλώς η ιδέα του φεµινισµού θεωρείται παλιοµοδίτικη. H πρόκληση 

που αντιµετωπίζουν σήµερα όσοι προωθούν το ζήτηµα της ισότητας είναι ότι πρέπει 

να χρησιµοποιήσουν περισσότερα επικοινωνιακά µέσα για πετύχουν τον σκοπό 

τους». 

 

«Όχι» στην κατηγοριοποίηση 

Oι σχετικές οργανώσεις θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι σήµερα οι άνθρωποι 

δεν θέλουν να κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το φύλο τους αλλά να 

αντιµετωπίζονται ως άτοµα. Kαι πρόσθεσε ότι η απογοήτευση των ανθρώπων από το 

γυναικείο αλλά και από άλλα µαζικά κινήµατα που είχαν ως στόχο να αλλάξουν τον 

κόσµο είχε ως αποτέλεσµα να αποµακρυνθούν οι πολίτες από τις πολιτικές ιδεολογίες 

και τις παραδοσιακές πολιτικές διαδικασίες. 

 



Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5/3/2004 

 

Η Ηµέρα της Γυναίκας και οι αριθµοί της θλίψης 

 

Της Αλεξάνδρας Κασσίµη 

 

Γυναίκες αποτελούν τα 2/3 των αναλφάβητων ενηλίκων, το 60% των παιδιών που δεν 

πηγαίνουν σχολείο είναι κορίτσια, ενώ το 80% των προσφύγων είναι γυναίκες και 

παιδιά. 

 

Tον ιό του HIV/AIDS φέρουν 18,5 εκατοµµύρια γυναίκες σε όλο τον κόσµο, ενώ το 

45% της παγκόσµιας εργατικής δύναµης είναι γυναίκες. Tο «ασθενές φύλο» 

καλλιεργεί το 80% των χωραφιών του κόσµου, ενώ κατέχει µόλις το 1% της γης. Tο 

70% του συνόλου του πληθυσµού που ζει σε συνθήκες έσχατης φτώχειας δεν θα 

«γιορτάσει» την 8η Mαρτίου που είναι η Παγκόσµια Hµέρα της Γυναίκας. Tα 

παραπάνω στοιχεία φέρνει στο προσκήνιο η ActionAid, µε αφορµή την Παγκόσµια 

Hµέρα της Γυναίκας. 

 

H οργάνωση επισηµαίνει ότι η µεροληψία και οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, 

οι ρόλοι και τα πρότυπα συµπεριφοράς που προδιαγράφουν οι κοινωνίες των 

αναπτυσσόµενων χωρών αποκλείουν τις γυναίκες από τις αποφάσεις και επιτρέπουν 

την καταπάτηση βασικών τους δικαιωµάτων. 

 

H ActionAid υπενθυµίζει ότι στη Σύνοδο Kορυφής της Xιλιετίας, που 

πραγµατοποιήθηκε στη Nέα Yόρκη το 2000, όλα τα κράτη-µέλη του OHE ενέκριναν 
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τους 8 στόχους ανάπτυξης της χιλιετίας, ο 3ος εκ των οποίων αφορά την προώθηση 

της ισότητας των φύλων και την ενδυνάµωση της θέσης της γυναίκας, 

αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη και των 

υπόλοιπων στόχων. Σκοπός της ActionAid είναι η εξασφάλιση ίσων δικαιωµάτων, 

ρόλων και ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους. ∆ιευκρινίζει, τέλος, ότι ενώ για την 

ισότητα των δύο φύλων επιδιώκεται πανοµοιότυπη µεταχείριση για όλους, το σηµείο 

αναφοράς πρέπει να είναι η αρχή της «ισαξίας» που αναγνωρίζει και σέβεται τις 

διαφορετικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των δύο φύλων. 

 

∆ιαφηµίσεις που παραπλανούν 

 

Nικητές, χαµένους, αλλά και εορτάζοντες θα έχει η εποµένη των εκλογών, καθώς η 

8η Mαρτίου συµπίπτει µε την Παγκόσµια Hµέρα της Γυναίκας. Mε αυτήν την 

αφορµή η Γενική Oµοσπονδία Kαταναλωτών Eλλάδας (INKA) παρεθέτει στοιχεία 

επιρρίπτοντας ευθύνες στη βιοµηχανία της διαφήµισης για τον τρόπο που προβάλλει 

το γυναικείο φύλο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του INKA, η πλειονότητα των 

καταγγελιών για διαφηµίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα προέρχεται από γυναίκες που παραπλανήθηκαν και αφορούν κυρίως 

είδη νοικοκυριού, υπηρεσίες αδυνατίσµατος και προϊόντα για το παιδί. Tο INKA 

σηµειώνει ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εγρήγορση της E∆EE, του EΣP, του 

Συµβουλίου Eλέγχου Eπικοινωνίας και των MME. 
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