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1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας
1.1 Η θέση της γυναίκας στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.
Παρ’ όλες τις ραγδαίες και πολλές φορές δραµατικές εξελίξεις σε όλους σχεδόν τους τοµείς
της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, µία τουλάχιστον
κοινωνική σχέση παραµένει αναλλοίωτη στο κατώφλι του 21ου αιώνα: η σχέση ανισότητας
ανάµεσα στα δύο φύλα. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται µε πραγµατικά
νούµερα και ποσοστά η υποδεέστερη θέση της γυναίκας διεθνώς και σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνικής ζωής. Για παράδειγµα, οι πρώτες διεκδικήσεις του γυναικείου κινήµατος
αφορούσαν το δικαίωµα για ψήφο. Η Φιλανδία είναι η πρώτη χώρα που έδωσε ψήφο στις
γυναίκες το 1906, ακολούθησε η Αγγλία το 1928, η Ελλάδα το 1952, ενώ η Γαλλία και η
Ιταλία το 1954 (Παυλάκου, 1991). Ουσιαστικά, το γυναικείο κίνηµα οργανώθηκε µετά το 2ο
παγκόσµιο πόλεµο και την Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, οπότε
και µια σειρά από διεθνείς συµβάσεις και πολιτικές του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
ανάγκασαν µεγάλους οργανισµούς και κυβερνήσεις κρατών να προωθήσουν την ισότιµη
συµµετοχή και αντιµετώπιση της γυναίκας στους περισσότερους τοµείς. Συγκεκριµένα, το
1952 ψηφίστηκε η διεθνής σύµβαση του Ο.Η.Ε. για τα ίσα πολιτικά δικαιώµατα των
γυναικών και την ίση πρόσβαση σε όλα τα δηµόσια λειτουργήµατα, µε την οποία
αναγκάστηκε να συµµορφωθεί και η χώρα µας (Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 1998).
Ωστόσο, οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις προς όφελος των γυναικών δεν άλλαξαν σηµαντικά
την κοινωνική θέση της γυναίκας, η οποία εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται από
ουσιαστικές αντιφάσεις και εποµένως να καταλήγει σε αδιέξοδα. Άλλωστε, η νοµοθετική
ισότητα σε καµία περίπτωση δεν προεξοφλεί ούτε και εξασφαλίζει την ουσιαστική ισότητα
ανάµεσα στα δύο φύλα. Για παράδειγµα, τη δεκαετία του 1970, παρότι η γυναίκα είναι ήδη
στην παραγωγή, περιορίζεται στην άσκηση µερικών µόνο επαγγελµάτων και δεν κατέχει
καθόλου ανώτατες θέσεις στην επαγγελµατική ιεραρχία. Παράλληλα, η πλειονότητα των
πολιτών σε Αγγλία, Γαλλία και Γερµανία, σύµφωνα µε έκθεση της τότε Ε.Ο.Κ., πιστεύει ότι
η γυναίκα είναι αυτή που πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του νοικοκυριού και της ανατροφής
των παιδιών (Παυλάκου, 1991). Αντίστοιχα, το 1981, σε παρόµοια µελέτη, το 60% των
γυναικών απάντησε ότι εργάζεται εκτός σπιτιού µόνο για οικονοµικούς λόγους (Παυλάκου,
1991).
Ακόµη και σήµερα όµως, η οργάνωση των θεσµών και των βασικών κοινωνικών οργανισµών
παραµένει σύµφωνη µε παραδοσιακά ανδρικά πρότυπα και µοντέλα ζωής (Εvans, 1994).
Πολλές φεµινίστριες ισχυρίζονται ότι οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες χαρακτηρίζονται
από µια «νέο-πατριαρχία», δηλαδή µια νέου είδους πατριαρχική οργάνωση, η οποία διαφέρει
από παλιότερους τρόπους κοινωνικής οργάνωσης µόνον ως προς το βαθµό και τη µορφή
(Bradley, 1989; Walby, 1990). Για παράδειγµα, η γυναίκα µπορεί σήµερα να αναλάβει µια
επαγγελµατική ενασχόληση, εφόσον όµως οργανώσει τις δραστηριότητές της µε τέτοιον
τρόπο ώστε η καθηµερινή λειτουργία του νοικοκυριού να µην διακόπτεται. Σύµφωνα
άλλωστε µε την τελευταία αναφορά του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (United Nations,
2000), η οποία επιχειρεί να απαντήσει στο περίπλοκο ζήτηµα της εξέλιξης της θέσης της
γυναίκας παγκοσµίως, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι παρόλη την πρόοδο, οι διαφορές
ανάµεσα στα φύλα παραµένουν και εποµένως οι πραγµατικές αλλαγές στις ζωές των
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γυναικών σε επίπεδο κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ισότητας και ανθρωπίνων
δικαιωµάτων χρειάζονται ακόµη πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι το χάσµα των δύο φύλων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση έχει σχεδόν εξαλειφθεί, τα 2/3 των αναλφάβητων παγκοσµίως είναι γυναίκες
(United Nations, 2000). Ο αναλφαβητισµός οξύνει την απόσταση ανάµεσα στα δύο φύλα.
Πράγµατι, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές το ποσοστό του γυναικείου αναλφαβητισµού
είναι υψηλότερο από το ανδρικό ποσοστό, ανεξάρτητα από το επίπεδο αναλφαβητισµού της
κάθε χώρας (Παυλάκου, 1991). Επίσης, παρά τα αυξηµένα ποσοστά γυναικών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, ειδικά στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, στην Αµερική, στον
Καναδά και στην Αυστραλία, οι γυναίκες συγκεντρώνονται κυρίως σε θεωρητικές σχολές,
ενώ οι άνδρες σε σχολές θετικών επιστηµών, γεγονός που επηρεάζει την µετέπειτα
σταδιοδροµία τους και είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, περισσότεροι άνδρες
παρά γυναίκες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις της πληροφορικής, οι οποίες τους
εξασφαλίζουν την είσοδο στα επαγγέλµατα της νέας τεχνολογίας (United Nations, 2000).
Ωστόσο, η ισότιµη πρόσβαση και εξέλιξη των γυναικών σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητη για την πλήρη συµµετοχή της γυναίκας στη µισθωτή
απασχόληση, για την προσωπική της ανάπτυξη και απελευθέρωση καθώς και για τη
βελτίωση της υγείας, της διατροφής και της παιδείας του συνόλου της οικογένειας.
Σήµερα, είναι πλέον γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό
της εργατικής δύναµης σε όλο τον κόσµο. Η πιο σηµαντική πλευρά της αυξηµένης
συµµετοχής τους στην οικονοµία είναι ότι περισσότερες γυναίκες από ποτέ παραµένουν στην
παραγωγή κατά τη διάρκεια των αναπαραγωγικών τους χρόνων, παρότι τα εµπόδια όσον
αφορά στο συνδυασµό οικογένειας και εργασίας παραµένουν (United Nations, 2000). Όµως,
παρά τα υψηλά ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, η φύση και το
είδος της εργασίας για άνδρες και γυναίκες διαφέρει σηµαντικά. Οι γυναίκες πρέπει να
συµφιλιώσουν την εργασία τους µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, για αυτό και η
συµµετοχή τους στην παραγωγή έχει συµπληρωµατικό χαρακτήρα, καθώς αυτές
προσλαµβάνονται ή εκδιώκονται ανάλογα µε τις ανάγκες της οικογένειας αλλά και της
σύγχρονης καπιταλιστικής ανάπτυξης. Οι πρακτικές που χρησιµοποιούνται για τον
αποκλεισµό και την περιθωριοποίηση των γυναικών από την εργασία είναι είτε η
απαγόρευση της εισόδου των γυναικών σε ορισµένα επαγγέλµατα, είτε οι διάφοροι τρόποι
αποβολής των γυναικών από τα επαγγέλµατα, άµεσοι και έµµεσοι (Walby, 1986). Σύµφωνα
µε την Walby (1986), η απορρόφηση των γυναικών σε συγκεκριµένα γυναικεία επαγγέλµατα
αποτελεί έναν τρόπο για τη δηµιουργία µιας υποβαθµισµένης εργατικής τάξης. Οι γυναίκες
τελικά συνωστίζονται σε δουλειές και επαγγέλµατα µε µικρότερο κύρος, χαµηλότερες
αµοιβές και δίχως προοπτικές εξέλιξης, γεγονός που συµβάλλει στη διατήρηση του
προσωρινού και ευκαιριακού χαρακτήρα της µισθωτής εργασίας τους.
Από την άλλη, ενώ η αυτό-απασχόληση, η µερική απασχόληση και η εργασία στο σπίτι
έχουν επεκτείνει τις ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών, αυτού τους είδους οι θέσεις
εργασίας χαρακτηρίζονται κυρίως από έλλειψη ασφάλειας, προνοµίων και ιδιαίτερα χαµηλές
αµοιβές (United Nations, 2000). Επιπλέον, οι γυναίκες απασχολούνται πολύ περισσότερο σε
σχέση µε τους άνδρες στην παραοικονοµία µιας χώρας, δηλαδή ως συµβοηθούντα και µη
αµειβόµενα µέλη οικογενειακών επιχειρήσεων (United Nations, 2000). Ίσως ο πιο
σηµαντικός λόγος για τις διαφορές φύλου στον τοµέα της αγοράς εργασίας, αποτελεί ο
καταµερισµός της εργασίας στο χώρο της οικογένειας, όπου οι γυναίκες αφιερώνουν πολύ
περισσότερο χρόνο για µη αµειβόµενη οικιακή εργασία, όπως η καθαριότητα, η µαγειρική, η
ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα άλλων µελών της οικογένειας. Ιστορικά επίσης, ο
θεσµός του οικογενειακού µισθού, ο οποίος προσέφερε στους άνδρες εργαζόµενους
µεγαλύτερες αµοιβές ώστε να µπορούν να συντηρούν τη γυναίκα και τα παιδιά τους,
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επέβαλλε την οικονοµική εξάρτηση και την ιδεολογική υποδούλωση των γυναικών (Barrett
& MacIntosh, 1982). Ο παραπάνω θεσµός προϋποθέτει έναν άνδρα-σύζυγο, ο οποίος
στηρίζει οικονοµικά την οικογένεια, εν τούτοις αδικεί τις εργαζόµενες και τις ανύπανδρες
γυναίκες. Πίσω από την ιδέα του οικογενειακού µισθού, κρύβεται φυσικά η αντίληψη ότι οι
πρωταρχικές υπευθυνότητες των γυναικών είναι το σπίτι και η οικογένεια, ακόµη κι όταν
αυτές εργάζονται. Βεβαίως στις µέρες µας, ο οικογενειακός µισθός άλλαξε όνοµα και έγινε
διαφορετικός µισθός, ο οποίος επίσης ενθαρρύνει τον γάµο και καθορίζει την εργασία των
γυναικών ως δευτερεύουσα σε σχέση µε αυτήν των ανδρών (Hartmann, 1981). Τέλος, το
διάστηµα 1991-97, τα ποσοστά της ανεργίας των γυναικών σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες
της Ευρώπης, µε εξαίρεση την Αγγλία και τη Φιλανδία, είναι υψηλότερα για τις γυναίκες,
ενώ σε όλες τις χώρες οι νεότερες σε ηλικία γυναίκες αντιµετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε τους άνδρες (United Nations,
2000).
Επιπλέον, η συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι ιδιαίτερα
περιορισµένη και δεν έχει αυξηθεί καθόλου τα τελευταία χρόνια. ∆ίχως όµως την ενεργή
συµµετοχή των γυναικών και την ενσωµάτωση της γυναικείας οπτικής σε κέντρα αποφάσεων
της ιδιωτικής και της δηµόσιας ζωής, οι στόχοι της ισότητας, της ανάπτυξης και της ειρήνης
τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Σύµφωνα
µε την Μαγγανάρα (1998), τα βασικά επιχειρήµατα υπέρ της συµµετοχής της γυναίκας στην
πολιτική είναι τρία. Πρώτον, όλοι οι πολίτες των δηµοκρατικών συστηµάτων πρέπει να είναι
σε θέση να ασκούν ισότιµα επιρροή στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, ενώ τα όργανα
λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι προσιτά σε όλους. ∆εύτερον, η ανεπαρκής εκπροσώπηση
των γυναικών αµφισβητεί τη νοµιµότητα των αποφάσεων, καθώς αυξάνει επικίνδυνα την
απόσταση ανάµεσα σε εκείνους που αποφασίζουν και στους ίδιους τους πολίτες, δηλαδή τις
γυναίκες. Τρίτον, σε µια τέτοια περίπτωση κάθε κοινωνία αντιµετωπίζει σηµαντικές
απώλειες ανθρώπινου δυναµικού, καθώς δεν αξιοποιεί αποτελεσµατικά τις γνώσεις και τις
εµπειρίες του µισού της πληθυσµού, δηλαδή των γυναικών.
Έτσι, το 2000 µόνο 9 γυναίκες στον κόσµο ήταν επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων (United
Nations, 2000). Το 1998, µόνο το 8% των υπουργών σε παγκόσµιο επίπεδο ήταν γυναίκες,
ενώ το 1999 οι γυναίκες εκπροσωπούσαν µόνο το 11% των εθνικών κοινοβουλίων
παγκοσµίως (United Nations, 2000). Σε γενικές γραµµές η εκπροσώπηση των γυναικών στην
πολιτική είναι καλύτερη σε χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπου ανέρχεται σε ποσοστό 21%
(United Nations, 2000). Ωστόσο, το 1990 στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στη Μ. Βρετανία τα
ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια ήταν πολύ χαµηλά καθώς
κυµαίνονταν από 1% έως 6% (Μαγγανάρα, 1998). Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
εµφανίζουν συµµετοχή των γυναικών σε ποσοστά από 7% έως 15%, ενώ το υψηλότερο
ποσοστό συµµετοχής γυναικών σε εθνικό κοινοβούλιο εµφανίζει η Σουηδία µε 38,1%.
(Μαγγανάρα, 1998). Ανάλογη είναι και η εικόνα της εκπροσώπησης της γυναίκας στον
κόσµο των επιχειρήσεων και της οικονοµίας. Για παράδειγµα, το 1999 οι γυναίκες
εκπροσωπούσαν µόνο το 11% των στελεχών στις 500 µεγαλύτερες επιχειρήσεις της
Αµερικής (United Nations, 2000). Γενικά, τα ποσοστά γυναικών σε διευθυντικές και
διοικητικές θέσεις εργασίας, σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, κυµαίνονται ως εξής για την
περίοδο 1985-1997: Γαλλία 10%, Γερµανία 19%, Ελλάδα 12%, Ισπανία 12% και Αγγλία
33% (United Nations, 2000).
Ως επιπλέον στοιχεία για την κοινωνική θέση της γυναίκας παγκοσµίως αναφέρονται τα
εξής: σήµερα οι γυναίκες κατά µέσο όρο γεννούν λιγότερα παιδιά, παντρεύονται σε
µεγαλύτερη ηλικία, αποκτούν παιδιά εκτός γάµου, ανατρέφουν παιδιά µόνες τους ως αρχηγοί
µονογονεϊκών οικογενειών, εργάζονται σταθερά ενώ έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των τριών
ετών και παρ΄ όλα αυτά υφίστανται σε υψηλό ακόµη ποσοστό φυσική ή σεξουαλική
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κακοποίηση (United Nations, 2000). Επίσης, πολλές γυναίκες υποανάπτυκτων κυρίως
χωρών υποφέρουν από σοβαρά προβλήµατα υγείας την περίοδο της εγκυµοσύνης και από
σεξουαλικά µεταδιδόµενες ασθένειες.
Στις µέρες µας, ασκείται οξεία κριτική στη θεωρία και πρακτική του δηµοκρατικού
φιλελευθερισµού για τον αποκλεισµό των γυναικών από την πλήρη ιδιότητα του πολίτη.
Όπως άλλωστε ισχυρίζεται η Arnot (1995), η θέση που κατέχουν οι γυναίκες σήµερα σε µια
κοινωνία – και η θέση αυτή δεν καθορίζεται µόνο νοµοθετικά – αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους δείκτες του βαθµού στον οποίο αυτή η κοινωνία θεωρείται «ώριµη
δηµοκρατία» – όταν δηλαδή ο δηµοκρατικός λόγος συµβαδίζει και ταυτίζεται µε τη
δηµοκρατική πρακτική. Με αυτήν τη λογική, ακόµη και σήµερα οι περισσότερες
Ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν αποτελούν «ώριµες» αλλά «µερικές» ή «τµηµατικές» δηµοκρατίες
(Arnot et al., 1995). Πράγµατι, «η υποαντιπροσώπευση των γυναικών καταδεικνύει την
αδυναµία της δηµοκρατίας, δηλαδή τη συνύπαρξη της πολιτικής ισότητας µε την κοινωνική
ανισότητα, αφού ο παράγων δύναµη σε κάθε κοινωνία καθορίζει ποιοι είναι εκείνοι που
βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων» (Μαγγανάρα, 1998: 22). Η ίδια συγγραφέας,
παρόµοια µε πολλούς άλλους, αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν ένα δηµοκρατικό καθεστώς να
διαπλέκεται µε ένα σύστηµα εξουσιαστικών σχέσεων, όπως είναι αυτό των δύο φύλων και να
στηρίζεται σε αυτό. Σύµφωνα µε τη James (1996), o αποκλεισµός των γυναικών γίνεται µε
δύο τρόπους: πρώτον, δεν αναγνωρίζονται στη γυναίκα τα πλήρη δικαιώµατα και προνόµια
που αναγνωρίζονται στους άνδρες και δεύτερον θεωρείται αυτονόητη µια συγκεκριµένη
αντίληψη της ιδιότητας του πολίτη, η οποία αποκλείει κάθε τι παραδοσιακά γυναικείο. Το
παραπάνω επιχείρηµα υποστηρίζει ουσιαστικά ότι η φιλελεύθερη θεωρία στηρίζεται σε µια
αλληλοσυµπληρούµενη διάκριση ανάµεσα στο δηµόσιο και στο ιδιωτικό, στη διάκριση
δηλαδή ανάµεσα στους πολιτικούς θεσµούς µιας κοινωνίας και στην οικιακή σφαίρα του
σπιτιού και της οικογένειας. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει µόνον για τις συνθήκες ζωής
παλιότερων γενεών αλλά και των σηµερινών γυναικών που ζουν στις φιλελεύθερες δυτικές
δηµοκρατίες. Εποµένως, παρά τη σηµαντική πρόοδο σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και παρά τα συνεχή αιτήµατα για ισότητα, οι γυναίκες δεν έχουν ακόµη αποκτήσει την πλήρη
ιδιότητα του πολίτη και η δηµοκρατική φιλελεύθερη θεωρία εξακολουθεί να διαιωνίζει µια
αντίληψη της πολιτικής που έµµεσα περιθωριοποιεί τις γυναίκες και τις στερεί από προνόµια.
Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει λόγο για το φαινόµενο του
«κοινωνικού αποκλεισµού» διαφόρων κοινωνικών οµάδων, κυρίως εξαιτίας των
διαρθρωτικών οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών και της µαζικής µετανάστευσης στις
ευρωπαϊκές χώρες. Τα άτοµα που υφίστανται αποκλεισµό δεν µπορούν να ασκήσουν βασικά
κοινωνικά δικαιώµατα ως πολίτες ενός κράτους, όπως εκείνα της εκπαίδευσης, της υγείας,
της απασχόλησης ή το δικαίωµα σε ένα εισόδηµα που να επιτρέπει ένα αποδεκτό και
αξιοπρεπή τρόπο ζωής. Όπως αναφέρει η Καβουνίδη (1998), η έννοια των κοινωνικών
δικαιωµάτων του πολίτη πηγάζει από το έργο του T.H. Marshall, το οποίο περιγράφει την
ιστορική εξέλιξη της ιδιότητας του πολίτη και το οποίο βασίζεται στην εσφαλµένη υπόθεση
ότι ο πληθυσµός είναι ένα οµοιογενές σύνολο που έχει ισότιµη πρόσβαση σε όλα τα
δικαιώµατα, αστικά, πολιτικά και κοινωνικά. Σύµφωνα όµως µε τις περισσότερες
φεµινίστριες, το µοντέλο του Marshall βασίζεται µόνο στην εµπειρία των λευκών ανδρών,
ενώ η ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη βασίζεται εκ των προτέρων στον αποκλεισµό των
γυναικών από αστικά και πολιτικά δικαιώµατα.
Έτσι και η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη, ισχυρίζεται η Καβουνίδη (1998), αναπτύχθηκε µε
βάση το υπάρχον σύστηµα σχέσεων εξουσίας ανάµεσα στα φύλα και βασίστηκε σε ένα
συγκεκριµένο καταµερισµό της εργασίας, µε τρόπο που απέκλεισε τις γυναίκες από την ίδια
πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώµατα που απολάµβαναν οι άνδρες. Κλειδί για την πρόσβαση
σε κοινωνικά δικαιώµατα έγινε φυσικά η συµµετοχή στην αγορά εργασίας και η µισθωτή
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εργασία. Όµως, η ευθύνη της γυναίκας για τη φροντίδα των µελών της οικογένειας
συνεπάγεται την παρεµπόδιση της ανάπτυξης της ίδιας σχέσης µε την αγορά εργασίας που
έχουν οι άνδρες. Η χωρίς πληρωµή παροχή φροντίδας στο σπίτι δεν θεµελιώνει δικαιώµατα,
δεν αναγνωρίζεται και δεν έχει την ίδια αξία όπως η συµµετοχή στη µισθωτή εργασία. Για
παράδειγµα, µε την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας οι γυναίκες εξασφάλισαν παροχές
κυρίως µέσα από την εξαρτηµένη θέση τους στην οικογένεια ως σύζυγοι και µητέρες, ενώ το
µοντέλο του άνδρα κουβαλητή απετέλεσε το υπόβαθρο του κράτους πρόνοιας (Καβουνίδη,
1998). Η ιδιότητα του πολίτη γενικά και όχι µόνο η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη
δοµήθηκε πάνω σε µια συγκεκριµένη διάκριση του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, η
οποία συνδέεται ιστορικά µε τη συµµετοχή των ανδρών στη δηµόσια σφαίρα και τον
αντίστοιχο αποκλεισµό των γυναικών από αυτήν. Σύµφωνα µε την Καβουνίδη (1998),
στόχος σήµερα γίνεται ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη, η οποία
ιδιότητα πρέπει να είναι είτε ουδέτερη ως προς το κοινωνικό φύλο, είτε να αναγνωρίζει τις
διαφορές ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες, µε ανάλογους προσδιορισµούς ώστε να
αναδειχθούν αξίες και δραστηριότητες που παραδοσιακά έχουν ταυτιστεί µε τις γυναίκες.
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι τόσο οι υλιστικές (οικονοµικές), όσο και οι πολιτισµικές
(ιδεολογικές) συνθήκες διαβίωσης των γυναικών αλληλεπιδρούν για να περιορίσουν τελικά
την ισότιµη αντιµετώπιση των γυναικών στην ιδιωτική και δηµόσια ζωή. Με άλλα λόγια, σε
οικονοµικό και εργασιακό επίπεδο οι γυναίκες υστερούν σηµαντικά σε σχέση µε τους
άνδρες, ενώ σε ιδεολογικό επίπεδο λίγα έχουν αλλάξει στην αντιπροσώπευση των γυναικών
ως το «αδύνατο φύλο». Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, φαίνεται ότι δεν
υπάρχουν κοινωνίες στις οποίες οι γυναίκες δεν κατέχουν µια κατώτερη κοινωνικά θέση,
ακόµη κι αν υπάρχουν διαφορές στο βαθµό και στη φύση µιας τέτοιας υποταγής και
κατωτερότητας. Η Ελλάδα δεν αποτελεί φυσικά εξαίρεση στο παραπάνω παγκόσµιο
φαινόµενο της γυναικείας καταπίεσης.
1.2 Η θέση της γυναίκας στην Ελληνική κοινωνία.
Σύµφωνα µε την Παυλάκου (1991), η θέση της γυναίκας σε µια κοινωνία είναι δυνατόν να
διαπιστωθεί από τη θέση της στο δίκαιο, τη συµµετοχή της στην πολιτική, τη συµµετοχή της
στην παραγωγή και το ρόλο της µέσα στην οικογένεια. Στις ενότητες που ακολουθούν
περιγράφεται η θέση της Ελληνίδας στους τοµείς του δικαίου, της πολιτικής, της
εκπαίδευσης, της εργασίας και της οικογένειας. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται ωστόσο στους
τοµείς της µισθωτής απασχόλησης και στον τρόπο µε τον οποίο η σύγχρονη ελληνίδα
προσπαθεί να συµφιλιώσει οικογενειακές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις.
Όπως είναι γνωστό, η µισθωτή απασχόληση αποτελεί ένα σηµαντικό χώρο οργάνωσης της
ανθρώπινης ταυτότητας και έναν τόπο άσκησης οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας. Η
µαζική είσοδος των γυναικών στη µισθωτή εργασία σήµανε ουσιαστικά την αφετηρία στους
αγώνες για τη χειραφέτηση της γυναίκας και οδήγησε σε διαρθρωτικές αλλαγές στο χώρο της
οικονοµίας και της οικογένειας. Με άλλα λόγια, η µισθωτή εργασία επηρέασε σηµαντικά το
σύγχρονο καθηµερινό τρόπο ζωής και των ελληνίδων γυναικών, µεταβάλλοντας τον
κοινωνικό ρόλο της γυναίκας τόσο στο χώρο της δηµόσιας όσο και της ιδιωτικής ζωής. Αν
και ο όρος απασχόληση ή εργασία αναφέρεται πρωτίστως στη µισθωτή εργασία, διότι αυτή
θεωρείται ως η µόνη παραγωγική εργασία επειδή αµείβεται, το θέµα της γυναικείας εργασίας
επεκτείνεται αναγκαστικά και στον τοµέα της οικογένειας, καθώς εξαρτάται άµεσα από τις
οικογενειακές δεσµεύσεις των γυναικών και συνεπάγεται µεταβολές στους οικογενειακούς
ρόλους των δύο φύλων και στη γονιµότητα. Σύµφωνα µε την Θανοπούλου (1992: 18), «το
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει τη χρήση του όρου γυναικεία απασχόληση ή
εργασία φαίνεται να συνδέεται, άλλοτε σαφώς και άλλοτε υπαινικτικά, µε την ιδεολογία της

5

Η Κοινωνική Θέση της Γυναίκας

γυναικείας απελευθέρωσης, τη γενικότερη εξέλιξη της ελληνικής οικογένειας και την
προβληµατική της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας».
1.2.1 Γυναίκες και το δίκαιο της ισότητας.
Το 1952, ο νόµος 2159 κατοχυρώνει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των γυναικών
στις δηµοτικές και βουλευτικές εκλογές (Σαµίου, 1990). Οι Ελληνίδες εισέρχονται
αργοπορηµένα σε σχέση µε τους άνδρες και µε γυναίκες άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο
θεσµό της καθολικής ψηφοφορίας. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός της απονοµής των πολιτικών
δικαιωµάτων στις Ελληνίδες δεν αποτυπωνόταν στο Σύνταγµα του 1952. Το δικαίωµα της
καθολικής ψήφου κατοχυρώθηκε συνταγµατικά το 1975, όπου στο άρθρο 4 ορίζεται ρητά ότι
«όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου και έχουν ίσα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις».
Στην πραγµατικότητα έπρεπε να µεσολαβήσουν µερικά χρόνια ακόµη µέχρι να θεσπιστούν οι
διατάξεις της ισότητας, σύµφωνα µε τις αρχές του Συντάγµατος. Στην Ελλάδα, αν και
ιδιαίτερα πρόσφατες, από το 1980 µέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές
νοµοθετικές και θεσµικές αλλαγές για τη διασφάλιση της ισότητας µεταξύ των δύο φύλων
και την εξάλειψη όλων των µορφών διάκρισης ενάντια στις γυναίκες. Η τροποποίηση και
αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, η εισαγωγή νέων νόµων σχετικά µε την εξάλειψη
των διακρίσεων στην εκπαίδευση, στην επαγγελµατική κατάρτιση, στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις αποτελούν σηµαντικά παραδείγµατα. Άλλωστε, η Ελλάδα έπρεπε
να εναρµονιστεί και να ακολουθήσει συµβάσεις διεθνών οργανισµών, τη νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης, των οποίων αποτελεί µέλος.
Έτσι το 1982 καθιερώνεται ο πολιτικός γάµος και καταργείται η µοιχεία (Παυλάκου, 1991).
Παράλληλα σχεδόν, η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου το 1983, κατήργησε την
πατριαρχική οικογένεια, τον θεσµό της προίκας και την υποχρέωση των γυναικών να
αλλάζουν το επώνυµό τους µετά το γάµο (Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 1995). Επίσης,
καθιερώθηκε η ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών µε βάση τις κλίσεις και τις δεξιότητές
τους και όχι µε βάση το φύλο, η δυνατότητα «αξίωσης συµµετοχής» του καθένα από τους
συζύγους στην περιουσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάµου, το συναινετικό
διαζύγιο και η εξοµοίωση των δικαιωµάτων των παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς γάµο µε τα
δικαιώµατα των παιδιών που γεννήθηκαν µέσα στο γάµο (Γενική Γραµµατεία Ισότητας,
1995).
Στην ίδια δεκαετία µια σειρά από µέτρα προώθησαν την ισότητα των ευκαιριών στην
εκπαίδευση. Το 1982 καταργήθηκαν σηµαντικές διακρίσεις φύλου σε σχέση µε την
εισαγωγή ανδρών και γυναικών σε ανώτατα ιδρύµατα (για παράδειγµα, επιτράπηκε η
εισαγωγή ανδρών σε σχολές νηπιαγωγών και οικιακής οικονοµίας) (Γενική Γραµµατεία
Ισότητας, 1995). Επίσης, καταργήθηκε η σχολική ποδιά για τα κορίτσια, εισήχθη σχολικός
επαγγελµατικός προσανατολισµός σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε
γνώµονα την ισότητα ανάµεσα στα φύλα και τέλος έγινε σηµαντική προσπάθεια σε σχολικά
εγχειρίδια και διδακτικά βιβλία προς την κατεύθυνση της κατάργησης των στερεοτύπων σε
κοινωνικούς και επαγγελµατικούς ρόλους των δύο φύλων (Γενική Γραµµατεία Ισότητας,
1995).
Όσον αφορά στον αγροτικό τοµέα, δόθηκε η δυνατότητα στις αγρότισσες να γίνουν µέλη
συνεταιρισµών, θεσπίστηκε πλήρης και αυτοτελής σύνταξη για την αγρότισσα, χορηγήθηκε
επίδοµα τοκετού στις ασφαλισµένες στον Ο.Γ.Α. και τέλος καταργήθηκε οποιαδήποτε
διαφορά µεταξύ των δύο συζύγων ως προς την αρχηγία της γεωργικής εκµετάλλευσης, η
οποία είναι ενιαία στο πλαίσιο της οικογένειας (Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 1995).
Επιπλέον, το 1984 καθιερώνεται η αυτεπάγγελτη δίωξη για εγκλήµατα βιασµού και
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τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα η πράξη εκείνου που προσβάλλει µε άσεµνες χειρονοµίες και
προτάσεις την αξιοπρέπεια του άλλου (Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 1995).
Επειδή οι ρόλοι της γυναίκας στην ιδιωτική ζωή και στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρούνται
«φυσικοί» και αυτονόητοι, οι µεταρρυθµίσεις του οικογενειακού δικαίου βρήκαν µεγαλύτερη
ανταπόκριση και εφαρµόσθηκαν ευκολότερα σε σχέση µε τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις
που αφορούσαν τη θέση της γυναίκας στο δηµόσιο τοµέα και ειδικά στον τοµέα της
απασχόλησης. Στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο η αντίληψη που επικρατεί ακόµη και σήµερα
είναι ότι η ισότιµη αντιµετώπιση της γυναίκας στην απασχόληση είναι σχεδόν ανέφικτη,
διότι η κύρια ή παράλληλη ενασχόλησή της µε την οικογένεια δεν συµβαδίζει µε την πλήρη
ένταξη της στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε τον Βουτυρά (1981), η ισότητα στην
επαγγελµατική εξέλιξη, στις αµοιβές ή στην κατάρτιση δεν έχει καθιερωθεί στην πράξη,
γιατί τέθηκε µόνον σαν ζήτηµα εργατικής νοµοθεσίας, ενώ είναι συνυφασµένο µε την όλη
θέση της γυναίκας στην κοινωνική ζωή. Για τους παραπάνω λόγους, αναλύεται εκτενέστερα
το δίκαιο που αφορά στην ισότητα των εργασιακών σχέσεων ανάµεσα σε άνδρες και
γυναίκες.
1.2.1.1 Εργασία και δίκαιο.
Οι κυριότερες διατάξεις για την κατοχύρωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων
της γυναίκας απορρέουν από το νόµο 1414/1984, που αφορά στην απασχόληση και στο
επάγγελµα, από το νόµο 1302/1982, που αφορά στην προστασία της µητρότητας και από το
νόµο 1483/1984 που αφορά στις οικογενειακές υποχρεώσεις (Υπουργείο Εργασίας - Τµήµα
Ισότητας, 1985). Τη δεκαετία του ’80, οι γυναίκες εργαζόµενες απέκτησαν για πρώτη φορά
δικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε τους άνδρες στην απασχόληση, στις συνθήκες εργασίας, στην
επαγγελµατική εξέλιξη, στις αµοιβές, στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, στην κατάρτιση
και στην κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον, κατέκτησαν το δικαίωµα για άδεια µητρότητας ή
άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις και για επιδόµατα γάµου, µητρότητας και οικογενειακών
υποχρεώσεων.
Το Κοινοτικό ∆ίκαιο και το Σύνταγµα της Ελλάδας απαγορεύουν τόσο τις άµεσες όσο και τις
έµµεσες διακρίσεις. Έµµεσες διακρίσεις είναι εκείνες που δηµιουργούνται όταν κατά τη
λήψη κάποιου νοµοθετικού ή άλλου µέτρου και τα δύο φύλα αντιµετωπίζονται ισότιµα, στην
εφαρµογή του όµως το µέτρο αυτό θέτει σε δυσµενή θέση περισσότερα άτοµα του ενός
φύλου, εµποδίζοντας έτσι την άσκηση του νοµοθετικού δικαιώµατος (ΚουκούληΣπηλιωτοπούλου, 1998). Παρ’ όλο που οι άµεσες διακρίσεις έχουν µειωθεί σηµαντικά, ιδίως
στους νόµους και στις συλλογικές συµβάσεις, στην πράξη διατηρούνται ακόµη, όπως
αποδεικνύεται για παράδειγµα από το µεγάλο αριθµό των αγγελιών στις οποίες ζητούνται για
απασχόληση αποκλειστικά άνδρες ή γυναίκες. Από την άλλη, οι έµµεσες διακρίσεις δεν
έχουν ερµηνευθεί καθόλου, ούτε αντιµετωπίζονται από τα αρµόδια πολιτικά όργανα ή τους
ίδιους τους εργαζόµενους και τα συνδικάτα τους (Κουκούλη-Σπηλιοτωπούλου, 1998). Οι
έµµεσες διακρίσεις, υποστηρίζει η Αυδή-Καλκάνη (1989), θα συνεχίζονται όσο οι
εργασιακές σχέσεις δεν προσαρµόζονται στις ανάγκες των εργαζοµένων, όσο δηλαδή η
δουλειά δεν συµβαδίζει µε την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα από το
φύλο του να µπορεί να συνδυάζει, χωρίς δυσµενείς επιπτώσεις στην επαγγελµατική του
εξέλιξη, τις οικογενειακές µε τις εργασιακές του ευθύνες και υποχρεώσεις.
Γενικά, όλες οι ερευνήτριες τονίζουν την απόσταση που εξακολουθεί να υπάρχει ανάµεσα
στη θεωρία και στην πράξη, µε αποτέλεσµα οι γυναίκες να µην µπορούν να ασκήσουν
ισότιµα µε τους άνδρες το δικαίωµα στη µισθωτή εργασία, παρ’ όλες τις διατάξεις της
νοµοθεσίας. Η κοινοτική οδηγία 76/707 αναφέρεται στην υλοποίηση των νοµοθετικών
διατάξεων για ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και υποχρεώνει όλα
τα κράτη µέλη να προσαρµόσουν τα σχετικά νοµικά τους κείµενα, έτσι ώστε να προβλέψουν
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το δικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια και να πληροφορήσουν τους ενδιαφερόµενους
(Κραβαρίτου, 1981). Όµως, σύµφωνα µε την Καραβαρίτου (1981), στην Ελλάδα η
παραπάνω οδηγία συναντά πολλές δυσκολίες εφαρµογής κυρίως λόγω του ότι η προσφυγή
στο δικαστήριο είναι διαδικασία χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και πολυέξοδη, ενώ η ενηµέρωση
στους χώρους εργασίας είναι µηδαµινή, εφόσον οι περισσότερες γυναίκες δεν
εκπροσωπούνται επαρκώς στα συνδικαλιστικά όργανα.
Πάντως, η επίτευξη της ισότητας ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες σε σχέση µε την
απασχόληση δεν µπορεί να βασίζεται µόνο στους νόµους του εργατικού δικαίου. Η
εφαρµογή του δικαίου στην πράξη, η ελλιπής ενηµέρωση και η ανεπάρκεια υποστηρικτικών
δοµών (κυρίως για την οικογένεια) ή άλλων επιπλέον νοµοθετικών ρυθµίσεων εµποδίζει την
υλοποίηση της ισότητας.
Οι περισσότεροι ερευνητές διαπιστώνουν την παράλογη
πραγµατικότητα σε σχέση µε τη νοµοθεσία, όπου ενώ τυπικά θεσπίζονται περισσότερα µέτρα
για την ισότητα, η εφαρµογή τους δεν διασφαλίζεται. Έτσι, αφ’ ενός υπάρχουν πολλές και
σπάνιες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχονται, αφ’
ετέρου η µητέρα εργαζόµενη αντιµετωπίζεται ψυχρά και µηχανιστικά ως µια ασύµφορη
εργαζόµενη που πρέπει να προσαρµοστεί στο δεδοµένο εργασιακό καθεστώς, όπως ακριβώς
και ένας άνδρας (Αυδή-Καλκάνη, 1989).
Σύµφωνα µε τη ∆ουλκέρη (1986), παρότι όλο και περισσότερες γυναίκες συµµετέχουν
ενεργά στην παραγωγή, το παραδοσιακό πρότυπο της ιδανικής µητέρας, συζύγου και
νοικοκυράς δεν έχει αλλάξει. Πράγµατι, η οικογένεια συνεχίζει να αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα για την επαγγελµατική εξέλιξη της γυναίκας και ο διαχωρισµός των
επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία είναι αποτέλεσµα της διάκρισης των κοινωνικών
ρόλων, µε βάση το επιχείρηµα της φύσης και της αναπαραγωγικής ικανότητας των γυναικών.
Η Κραβαρίτου (1998) ισχυρίζεται ότι η αποκλειστική σχεδόν σχέση της γυναίκας µε την
οικογένεια αντικατοπτρίζεται και στο εργατικό δίκαιο, το οποίο υπερασπίζεται τον
αναπαραγωγικό ρόλο της γυναίκας µε µια σειρά από «προστατευτικές» ή «ευεργετικές»
διατάξεις, οι οποίες υποτίθεται ότι διευκολύνουν τη συµµετοχή της γυναίκας στην
αµειβόµενη εργασία. Όµως, οι προστατευτικές ρυθµίσεις που ίσχυαν παλιότερα (15ετία για
τη σύνταξη) και άλλες που ισχύουν ακόµη και σήµερα (µειωµένο ωράριο για µητέρες), ενώ
διευκόλυναν πολλές γυναίκες, ταυτόχρονα στάθηκαν εµπόδιο στην επαγγελµατική τους
εξέλιξη, προωθώντας τελικά την ανισότητα στην αντιµετώπιση των γυναικών από τους
εργοδότες (Αβδελά, 1987).
Σήµερα, διαπιστώνεται µια σχιζοφρένεια στους κανόνες του εργατικού δικαίου, διότι από τη
µια η εθνική εργατική νοµοθεσία θέλει να αναγνωρίσει τις ανάγκες αναπαραγωγής των
γυναικών, από την άλλη το κοινοτικό δίκαιο στο όνοµα της ισότητας, αγνοώντας τη µη
αµειβόµενη εργασία που προσφέρουν οι γυναίκες στο πλαίσιο της οικογένειας, εξοµοιώνει το
νοµικό καθεστώς για άνδρες και γυναίκες (Κραβαρίτου, 1991β; Κραβαρίτου, 1998). Στο
πλαίσιο αυτό, της σύγκλισης δηλαδή του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, ακολούθησαν
για παράδειγµα οι σχετικά πρόσφατες µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα (νόµοι
1902/1990, 1976/1991 και 2084/1992), οι οποίες επέβαλαν αυστηρότερους όρους στη
συνταξιοδότηση των γυναικών (κατάργηση δυνατότητας συνταξιοδότησης στα 15 χρόνια για
τις εργαζόµενες µητέρες στο δηµόσιο και αύξηση του ορίου ηλικίας στα 65 χρόνια). Η
κριτική που ασκείται αφορά σε µια «εξανδρισµένη» αντίληψη της ισότητας, η οποία αγνοεί
την ιδιωτική σφαίρα, την οικογένεια και τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών (Κραβαρίτου,
1991β). Με άλλα λόγια, στο όνοµα της ισότητας προωθούνται νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι
οποίες χειροτερεύουν τη θέση της εργαζόµενης γυναίκας, ενώ αντίθετα δεν ενισχύεται η
συµφιλίωση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Για παράδειγµα, ο νόµος 2082/1992
για δηµιουργικά κέντρα απασχόλησης, για βοηθούς µητέρες και βοήθεια στο σπίτι δεν
εφαρµόστηκε παρά µόνο σε πιλοτική βάση, ενώ η γονική άδεια (νόµος 1483/1984) δεν
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χρησιµοποιείται ποτέ, όχι µόνο γιατί δεν είναι αµειβόµενη, αλλά γιατί ο εργαζόµενος
υποχρεούται να πληρώσει ο ίδιος τόσο τη δική του ασφαλιστική εισφορά όσο και αυτήν του
εργοδότη (Συµεωνίδου, 1998).
Εποµένως, το εργατικό δίκαιο αγνοώντας τους οικογενειακούς ρόλους της γυναίκας και τις
διαφορές ανάµεσα στα φύλα, ταυτίζει την εργαζόµενη γυναίκα µε τον εργαζόµενο άνδρα.
Στο όνοµα της ισότητας µπορεί να καταργηθούν ακόµη και οι προστατευτικές διατάξεις, ενώ
αυτό που χρειάζεται, ισχυρίζεται η Κραβαρίτου (1991α), είναι η αναγνώριση της
διαφορετικής σχέσης που έχει η γυναίκα µε την αµειβόµενη και µη αµειβόµενη εργασία.
Βεβαίως, η εντόπιση των διαφορών ανάµεσα στα φύλα έχει νόηµα µόνον ως πραγµάτωση
της ελευθερίας και της ισοτιµίας τους και όχι ως απλή διαφοροποίηση µε προστατευτικές
διατάξεις, οι οποίες αναπαράγουν τις έµφυλες ταυτότητες και µεγεθύνουν την ανισότητα
(Κραβαρίτου, 1996). Φαίνεται τελικά ότι η εφαρµογή της ισότητας είναι ιδιαίτερα
δαπανηρή, διότι το κράτος, στο όνοµα της οικονοµικής ανάπτυξης, αντί να αλλάξει την
αντίληψη για τον τρόπο εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, περιορίζει κεκτηµένα
δικαιώµατα των γυναικών αντί να τα προσφέρει και στους άνδρες. Με τον τρόπο αυτό
επιφέρει την ισότητα προς τα κάτω. Σύµφωνα µε την Αυδή-Καλκάνη (1989), όταν στόχος
είναι η πλήρης ένταξη των γυναικών στην παραγωγή πάνω στο πρότυπο του άνδρα
εργαζόµενου και της πλήρης εκµετάλλευσής του, η εφαρµογή της ισότητας θα συνεχίζεται
προς τα κάτω και το εργατικό δίκαιο θα αποπνέει έναν σεξιστικό χαρακτήρα.
1.2.2 Γυναίκες και πολιτική.
Η αναγνώριση του δικαιώµατος ψήφου των γυναικών στην Ελλάδα το 1952, σήµαινε
ταυτόχρονα την αναγνώριση και όλων των άλλων πολιτικών δικαιωµάτων, όπως την
κατάργηση των ανισοτήτων που απαγόρευαν την είσοδο τους στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
από τα οποία οι γυναίκες βρίσκονταν αποκλεισµένες για πολύ καιρό. Η παραπάνω
κατάσταση καθρέφτιζε τη γενικότερη απόρριψη των γυναικών από τις περισσότερες
λειτουργίες της δηµόσιας σφαίρας και ιδιαίτερα το χώρο της πολιτικής (Σαµίου, 1990).
Σύµφωνα µε τη Σαµίου (1990), ακόµη και σήµερα, οι επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις
σε σχέση µε τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών και η ίδια η κοινωνική οργάνωση, που
στηρίζεται στον απόλυτο καταµερισµό της εργασίας, συµβάλουν στον αποκλεισµό των
γυναικών από τον χώρο της πολιτικής.
Για το λόγο αυτό, η συµµετοχή των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια ή στις εκάστοτε
κυβερνήσεις της χώρας µας, µετά την απόκτηση των πολιτικών τους δικαιωµάτων, υπήρξε
πάντα µηδαµινή. Το ίδιο ισχύει και για την εκπροσώπηση των ελληνίδων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Αντίστοιχα, η παρουσία των γυναικών σε κέντρα λήψης αποφάσεων είναι
ανεπαρκής. Για παράδειγµα, οι θέσεις των προέδρων ή των διοικητών των δηµόσιων
επιχειρήσεων, όπως είναι ο Ο.Τ.Ε., ο Ο.Σ.Ε., η ∆.Ε.Η. και η Ολυµπιακή ή τα µέλη των
διοικητικών συµβουλίων προορίζονται µόνον για άνδρες (∆ουλκέρη, 1986). Επιπλέον, η
συµµετοχή των γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι ασήµαντη (∆ουλκέρη,
1986). Σύµφωνα µε στοιχεία της ΓΣΕΕ για το 1998, αν και οι γυναίκες ξεπερνούν το 38%
του εργατικού δυναµικού της χώρας, από 2.067 εκλεγµένα µέλη οµοσπονδιών και εργατικών
κέντρων µόνο οι 133 είναι γυναίκες (Γερογιάννη, 1998).
Ειδικά στο χώρο της πολιτικής, σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Ελλάδα κατέχει µια από τις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τη συµµετοχή των γυναικών στο
Κοινοβούλιο, µε ποσοστό 6,3% (Καληµέρη, 1999). Το 2000, το ποσοστό των γυναικών στην
Κυβέρνηση ήταν 9,3%, δηλαδή µόνον 4 γυναίκες βρίσκονταν σε υπουργικές θέσεις στο
σύνολο των 43 υπουργών και υφυπουργών (ΚΕΘΙ, 2001). Επιπλέον, σήµερα στους 54
νοµάρχες της Ελλάδας, οι 52 είναι άνδρες και µόνο 2 είναι γυναίκες, ενώ στους 900
δηµάρχους, οι 887 είναι άνδρες και οι 13 γυναίκες (ΚΕΘΙ, 2001).
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Σε έρευνα που διεξήγαγε η Γενική Γραµµατεία Ισότητας σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών το 1988, για την πολιτική συµπεριφορά των ελληνίδων γυναικών,
βρέθηκε ότι δεν υπάρχει ένα οµοιογενές πρότυπο γυναικείας πολιτικής συµπεριφοράς, όπως
δεν υπάρχει και ένα οµοιογενές σύστηµα αντιλήψεων για την κοινωνική και πολιτική θέση
της Ελληνίδας (Γενική Γραµµατεία Ισότητας & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1988).
Αντιθέτως, τα πρότυπα πολιτικής συµπεριφοράς και τα συστήµατα αντιλήψεων
διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο και την ηλικία. Ωστόσο,
σπέρµατα παραδοσιακών αντιλήψεων βρίσκονται σε όλες τις κατηγορίες γυναικών, ενώ ένα
15% των γυναικών εκφράζει απόλυτα στερεότυπες αντιλήψεις, σύµφωνα µε τις οποίες ο
δηµόσιος χώρος παραχωρείται ολοκληρωτικά στους άνδρες, οι γυναικείες ικανότητες
αξιολογούνται αρνητικά και τέλος οι γυναίκες ασχολούνται τόσο µε την πολιτική όσο και οι
πολιτικοί µε αυτές, δηλαδή ελάχιστα (Γενική Γραµµατεία Ισότητας & Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών, 1988).
Σύµφωνα µε την Μαγγανάρα (1998), οι παράγοντες που επιδρούν θετικά στη συµµετοχή των
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων έχουν να κάνουν µε τις ευκαιρίες πρόσβασης των
γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε τα αυξηµένα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών
στο εργατικό δυναµικό, µε την αναλογία γυναικών σε επιστηµονικά και διευθυντικά
επαγγέλµατα και µε χώρες όπου οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωµα ψήφου πριν το 1940. Από
την άλλη, οι ανδροκρατικές δοµές περιορίζουν σηµαντικά τη δυνατότητα συµµετοχής των
γυναικών στη δηµόσια ζωή και ειδικότερα στην πολιτική. Τα αίτια είναι ένας συνδυασµός
κυρίως από κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες (καταµερισµός εργασίας), πολιτιστικούς
(αξίες και στερεότυπα), ψυχολογικούς (έλλειψη αυτοπεποίθησης) και οργανωτικούς, σε
σχέση δηλαδή µε τους υπάρχοντες πολιτικούς θεσµούς και τα κριτήρια επιλογής για την
εισαγωγή στην πολιτική ζωή (Μαγγανάρα, 1998). Επίσης, η συµµετοχή στη δηµόσια ζωή
φαίνεται ότι απαιτεί ελαστική κατανοµή του χρόνου εργασίας, κάτι που οι περισσότερες
γυναίκες δεν διαθέτουν εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων και επαγγελµατικών επιλογών,
δηλαδή µισθωτών θέσεων εργασίας, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από ελαστικότητα
χρόνου. Τελικά, οι ελληνίδες εργαζόµενες δυσκολεύονται ν’ αναπτύξουν πολιτική δράση, να
είναι ενηµερωµένες, να παρακολουθούν τον τύπο, να παίρνουν µέρος σε πολύωρες
συνεδριάσεις και παράλληλα να έχουν τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας,
αναπληρώνοντας παράλληλα τις ποικίλες κρατικές ελλείψεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και της κοινωνικής πρόνοιας.
1.2.3 Γυναίκες και εκπαίδευση.
Στην Ελλάδα η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί εννέα χρόνια, ενώ όλοι οι έλληνες πολίτες,
άνδρες και γυναίκες, έχουν ίσα δικαιώµατα στη δωρεάν εκπαίδευση όλων των βαθµίδων στα
δηµόσια ιδρύµατα της χώρας. Σύµφωνα µε εθνική έκθεση της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας (1995), ο αναλφαβητισµός στην Ελλάδα πλήττει κυρίως τις γυναίκες µεγαλύτερης
ηλικίας, στα χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα και στις αγροτικές περιοχές, ενώ
σήµερα παρατηρείται ισορροπία στην αναλογία αγοριών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Όµως, στο λύκειο και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα
κορίτσια τείνουν να επιλέγουν κλάδους γενικής και θεωρητικής κατεύθυνσης και να
αποφεύγουν τις τεχνικές, επαγγελµατικές και θετικές κατευθύνσεις (Γενική Γραµµατεία
Ισότητας, 1995). Ειδικά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, υπάρχει µια σταθερή αύξηση της
συµµετοχής των γυναικών, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των γυναικών συνολικά στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας να υπερβαίνει αυτόν των ανδρών τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, η συµµετοχή των γυναικών είναι µεγαλύτερη στα Παιδαγωγικά Τµήµατα και στη
Φιλοσοφική Σχολή και µικρότερη στο Τµήµα Φυσικής, Μαθηµατικών και στα Τµήµατα του
Πολυτεχνείου (Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 1995).
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Συγκεκριµένα, τα ποσοστά συµµετοχής των ελλήνων ανδρών και γυναικών σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθµίδες διαµορφώνονται ως εξής: στην προσχολική, πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση τα ποσοστά συµµετοχής αγοριών και κοριτσιών είναι περίπου τα
ίδια και κυµαίνονται γύρω στο 50% για κάθε φύλο (Deliyanni-Kouimtzi & Ziogou, 1995).
Αντιθέτως, στην τεχνική εκπαίδευση το ποσοστό των αγοριών ανέρχεται στο 66%, ενώ των
κοριτσιών µόλις στο 34% και τέλος στην ανώτατη εκπαίδευση τα κορίτσια υπερτερούν µε
ποσοστό 54% έναντι των αγοριών µε ποσοστό 46% (Deliyanni-Kouimtzi & Ziogou, 1995).
Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι γυναίκες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αποτελούν την
πλειονότητα σε σχολές θεωρητικών επιστηµών µε ποσοστό 75-80% και τη µειονότητα σε
σχολές θετικών επιστηµών µε ποσοστό 10-15% (Deliyanni-Kouimtzi & Ziogou, 1995).
Είναι εποµένως φανερό ότι η θεαµατική αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση δεν αντικατοπτρίζει παράλληλα την εξάλειψη των διακρίσεων
στην εκπαίδευση. Επιπλέον, η συµµετοχή των µαθητριών στην τεχνική εκπαίδευση είναι
ιδιαίτερα χαµηλή, ενώ και εκεί οι γυναίκες φαίνεται ότι προτιµούν τις ειδικότητες υπηρεσιών
γραφείου και υγείας (Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 1998). Για παράδειγµα, το 1982 στις
σχολές µαθητείας του ΟΑΕ∆ το 88% των µαθητών ήταν αγόρια, ενώ στα Κέντρα
Ταχύρυθµης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών για το
χρονικό διάστηµα 1982-84 κυµάνθηκε από 7% έως 27% (Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 1998).
Η παραπάνω άνιση κατανοµή ανδρών και γυναικών σε πανεπιστηµιακές σχολές και τοµείς
κατάρτισης έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις επαγγελµατικές επιλογές των γυναικών και στη
µετέπειτα σταδιοδροµία τους.
Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών µε θέµα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά
της απασχόλησης έδειξε ότι το επαγγελµατικό επίπεδο των εργαζοµένων είναι σε σηµαντικό
ποσοστό αποτέλεσµα των εκπαιδευτικών τους επιλογών (Κασιµάτη, 1998). Ωστόσο, οι
εκπαιδευτικές επιλογές των γυναικών παραµένουν «κοινωνικά υπαγορεύσιµες» από τις
εδραιωµένες αντιλήψεις για τους διαφορετικούς επαγγελµατικούς ρόλους των δύο φύλων διαφορά η οποία δηλώνει ταυτόχρονα και µια ιεραρχική διαβάθµιση. Σύµφωνα µε τη
Γαλατά (1995), ακόµη και γυναίκες πτυχιούχοι ανώτατων σχολών ή κάτοχοι µεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών απασχολούνται στις υπηρεσίες (π.χ. τράπεζες και εµπόριο) και προτιµούν
την εξαρτηµένη εργασία. Σύµφωνα επίσης µε πολύ πρόσφατα δεδοµένα, οι εργαζόµενες
πτυχιούχοι καταλαµβάνουν χαµηλές θέσεις στην ιεραρχία, είναι λιγότερο ικανοποιηµένες
από τη σταδιοδροµία τους, ενώ δεν φαίνεται να είναι απαιτητικές ή διεκδικητικές σε σχέση
µε την εργασία που έχουν ή επιθυµούν (Χατζηγιάννη, 2001).
Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις της Ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά
στην εκπαίδευση των γυναικών. Σύµφωνα µε τις Deliyanni-Kouimtzi & Ziogou (1995), ενώ
το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας θεωρεί τις ανώτατες σπουδές απαραίτητες και για τα δύο
φύλα, το εκπαιδευτικό σύστηµα φαίνεται ότι αναπαράγει τις κυρίαρχες φυλετικές σχέσεις
σύµφωνα µε την ανδρική ιδεολογία, κατευθύνοντας τις γυναίκες σε παραδοσιακούς ρόλους
και τυπικά γυναικεία επαγγέλµατα. Έτσι, το είδος των σπουδών που επιλέγουν οι γυναίκες,
τα ποσοστά των γυναικών στην αγορά εργασίας καθώς και το είδος της εργασίας που
εκτελούν αναιρούν την αισιόδοξη εικόνα των στατιστικών από τη συµµετοχή τους στην
εκπαίδευση συνολικά. Οι ερευνήτριες ισχυρίζονται µε άλλα λόγια ότι ενώ οι ελληνίδες,
όπως και οι έλληνες, ενισχύονται συστηµατικά στη συνέχιση των σπουδών τους και στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, αυτό δεν συνεπάγεται αυτόµατα και την ενίσχυση της
απελευθέρωσης των γυναικών από τους παραδοσιακούς ρόλους της µητέρας και συζύγου
(Deliyanni-Kouimtzi & Ziogou, 1995). Αντίθετα, φαίνεται ότι οι γυναίκες αυτές, µετά το
τέλος των σπουδών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αντιµετωπίζουν µια σκληρή
πραγµατικότητα, µέσα στην οποία διχάζονται ανάµεσα σε παραδοσιακές προσδοκίες του
κοινωνικού περιβάλλοντος για το ρόλο της γυναίκας και σε προσωπικές επαγγελµατικές
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φιλοδοξίες. Τελικά, επιβεβαιώνεται ο πρωταρχικός ρόλος της γυναίκας στην ιδιωτική
σφαίρα της οικογένειας και η αναζήτηση εργασίας µετά τις σπουδές δεν είναι ούτε άµεση
ούτε υποχρεωτική, καθώς το µοντέλο του άνδρα – κουβαλητή ισχύει ακόµη στην
παραδοσιακή ελληνική οικογένεια.
Όσον αφορά τέλος στο διδακτικό προσωπικό, όπως προκύπτει από την εθνική έκθεση της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, η συµµετοχή των γυναικών σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης είναι µεγάλη. Στην προσχολική και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση υπερτερούν
οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, ενώ στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση ο αριθµός των διδασκόντων
ανδρών και γυναικών είναι περίπου ο ίδιος (Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 1995). Στην
ανώτατη εκπαίδευση, οι γυναίκες εκπροσωπούν περίπου το 30% του συνόλου του διδακτικού
προσωπικού, αλλά το ποσοστό αυτό µειώνεται δραστικά καθώς ανεβαίνει η κλίµακα της
ιεραρχίας (Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 1995). Έτσι, οι γυναίκες συγκεντρώνονται στις
χαµηλότερες βαθµίδες, παραµένουν στάσιµες ή προάγονται µε αργότερο ρυθµό από τους
άνδρες συναδέλφους τους, ιδιαίτερα αν έχουν παράλληλες οικογενειακές υποχρεώσεις.
Σύµφωνα µε πολύ πρόσφατα στοιχεία, παρά τη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των
γυναικών στη δεκαετία του ‘90, η παρουσία τους εξακολουθεί να είναι περιορισµένη στις
υψηλές βαθµίδες της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας και έρευνας, όπου οι γυναίκες αποτελούν µόνον
το 9,94% των καθηγητών και το 20,9% των αναπληρωτών καθηγητών (ΜαράτουΑλιπράντη, 2001).
1.2.4 Γυναίκες και αγορά εργασίας.
Η δεκαετία 1981-1990 φαίνεται ότι υπήρξε σηµαντική όσον αφορά τη συµµετοχή των
γυναικών στο εργατικό δυναµικό της χώρας. Από τη µια, διαπιστώνεται αύξηση του ρυθµού
της γυναικείας απασχόλησης, ιδιαίτερα στον τοµέα των υπηρεσιών, από την άλλη, µια σειρά
από νοµοθετικές ρυθµίσεις κατοχυρώνουν τα δικαιώµατα της γυναίκας, προάγοντας την
ισότητα των φύλων στη σφαίρα της αµειβόµενης εργασίας.
Πολλές µελέτες κάνουν λόγο για αύξηση του δείκτη απασχόλησης των γυναικών τα χρόνια
1981-83 σε σχέση µε προηγούµενες δεκαετίες (Καραντινός, 1987; Πετρινιώτη, 1989α).
Σύµφωνα µε τον Καραντινό (1987), η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό
δυναµικό οφείλεται σε µεταβολές των κοινωνικών αντιλήψεων, στην άνοδο του µορφωτικού
επιπέδου, στα καταναλωτικά πρότυπα, στις πολιτικές πρακτικές που προωθούν την ισότητα,
στην κατάσταση της οικονοµίας και στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονοµίας µε την
αύξηση των θέσεων εργασίας στον τριτογενή τοµέα. Ταυτόχρονα όµως, οι ίδιες µελέτες
διαπιστώνουν ότι η συνολική ανεργία των γυναικών είναι δυσανάλογη µε τη συµµετοχή τους
στο εργατικό δυναµικό και η διάρκεια της ανεργίας τους µεγαλύτερη από αυτή των ανδρών.
Μάλιστα, υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας παρουσιάζουν οι νέες γυναίκες ηλικίας 15-24 ετών,
οι φοιτήτριες, οι απόφοιτες µέσης εκπαίδευσης, οι ανειδίκευτες εργάτριες και όσες διαµένουν
σε αστικές περιοχές (Καραντινός, 1987).
Η συµµετοχή των γυναικών στο σύνολο του εργατικού δυναµικού της χώρας, τη δεκαετία
1981-90, κυµαίνεται ανάµεσα στο 31% έως το 34%, ενώ οι άνεργες γυναίκες φθάνουν
περίπου το 52% στο σύνολο των ανέργων και το ποσοστό αυξάνεται ακόµη περισσότερο στις
νέες γυναίκες κάτω των 25 ετών (Πετρινιώτη, 1989β; Καραντινός, 1989). Σε έρευνα που
διεξήγαγε η Γενική Γραµµατεία Ισότητας σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών το 1988, σε δείγµα 2.000 γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω, διαπιστώθηκε ότι η
ανεργία των γυναικών είναι διπλάσια των ανδρών (6,03% για τους άνδρες και 12,14% για τις
γυναίκες), ότι µεγάλος αριθµός γυναικών περνά από την αναζήτηση εργασίας στην
κατηγορία της νοικοκυράς, αφού έχει µεσολαβήσει γάµος και ότι πολλές γυναίκες
εγκαταλείπουν την επαγγελµατική τους ενασχόληση αµέσως µετά τα 45 χρόνια (Γενική
Γραµµατεία Ισότητας & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1988). Επίσης, διαπιστώθηκε
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ότι το µορφωτικό επίπεδο συνδέεται θετικά µε την επαγγελµατική ενεργοποίηση της
γυναίκας και παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιλογή του επαγγέλµατος και την πρόσβαση σε
επαγγελµατικούς χώρους, ενώ αντίθετα η οικογενειακή κατάσταση συνδέεται αρνητικά µε
την απασχόληση - δηλαδή οι παντρεµένες γυναίκες εργάζονται λιγότερο από τις ανύπαντρες
(Γενική Γραµµατεία Ισότητας & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1988).
Πάντως, οι περισσότερες έρευνες αναφέρονται στην απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στη
νοµοθετική και ουσιαστική εφαρµογή της ισότητας στο χώρο της εργασίας, στο χάσµα
ανάµεσα στην τυπική αναγνώριση της ισότητας και στην καθηµερινή ζωή των γυναικών,
καθώς και στις αντιφατικές συνθήκες εµπειρίας και εργασίας στον τόπο δουλειάς και στο
σπίτι. Όπως ισχυρίζεται η Χρονάκη (1986), οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιµετωπίζονται
ως φθηνή εργατική δύναµη και εισάγονται στην παραγωγή κυρίως όταν υπάρχει ανάγκη, ενώ
ο καταµερισµός της εργασίας κατά φύλο συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο εµφανή
χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής διάρθρωσης στη χώρα µας, γεγονός που κατοχυρώνει
κοινωνικά τις διαφορετικές αµοιβές ανάµεσα στα φύλα. Σύµφωνα µε τη Βαΐου (1989)
εξάλλου, οι επίσηµες στατιστικές δεν αποδεικνύονται ιδιαίτερα αξιόπιστες, καθώς πολλές
γυναίκες που ψάχνουν για δουλειά δεν δηλώνονται ως άνεργες, ενώ οι εργαζόµενες στο σπίτι
µε υπεργολαβίες δεν καταγράφονται ως οικονοµικά ενεργές. Παράλληλα, η ποιότητα της
δουλειάς και οι συνθήκες πρόσβασης στον τόπο εργασίας καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη
δυνατότητα απασχόλησης των γυναικών, καθώς το νοικοκυριό και η φροντίδα των παιδιών
παραµένει ένα πρόσθετο φορτίο για τη γυναίκα (Βαΐου, 1989).
Όσον αφορά τους κλάδους απασχόλησης, σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας του 1981, οι περισσότερες γυναίκες απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα,
δηλαδή στη γεωργία (42%) και στον τριτογενή τοµέα, δηλαδή στις υπηρεσίες (40%), κυρίως
στο εµπόριο και στον τουρισµό (Πανταζή-Τζίφα, 1984). Στο δευτερογενή τοµέα οι γυναίκες
απασχολούνται κυρίως στη βιοµηχανία σε ποσοστό 18% (τρόφιµα, υφαντουργία κ.α.)
(Πανταζή-Τζίφα, 1984). Σε όλους τους παραπάνω τοµείς επαγγελµατικής δραστηριότητας,
οι γυναίκες έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, διότι πρόκειται για θέσεις εργασίας χωρίς
εξειδίκευση, χωρίς προοπτικές εξέλιξης, εποχικές ή πρόσκαιρες. Επίσης, όσον αφορά τα
επαγγέλµατα και τη θέση των γυναικών ανά επαγγελµατική κατηγορία, µόνον το 0,2% είναι
διευθύντριες ή ανώτερα στελέχη σε σχέση µε το 7,8% των ανδρών, 1,7% των γυναικών είναι
εργοδότες σε σύγκριση µε το 8,8% των ανδρών, ενώ το 44% των γυναικών είναι
συµβοηθούντα µέλη, δηλαδή µη αµειβόµενες εκ της οικογενειακής επιχείρησης ή της
γεωργικής εκµετάλλευσης, σε σχέση µε το 4% των ανδρών (Πανταζή-Τζίφα, 1984).
Επιπλέον, οκτώ στους δέκα εργαζόµενους µε υπεργολαβία είναι γυναίκες, ενώ το 82% των
εργαζόµενων γυναικών συγκεντρώνονται στην εξαρτηµένη απασχόληση (Βαΐου, 1989).
Παρ’ όλ’ αυτά παρατηρείται µια τάση αύξησης των γυναικών στα επιστηµονικά ελεύθερα
επαγγέλµατα. Η παράλληλη διαπίστωση από τα στατιστικά στοιχεία της ίδιας χρονιάς
(1981) ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούµενων γυναικών είναι ανώτερο των
ανδρών, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι γυναίκες υφίστανται κατάφωρες αδικίες στο
χώρο της µισθωτής εργασίας. Επίσης, σύµφωνα µε στοιχεία από έρευνα της ΓΣΕΕ το 1990,
προκύπτει ότι οι γυναίκες αποτελούν το 65% των ανέργων µακράς διάρκειας (Καραµάνου,
1990). Τέλος, φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανοποιηµένες από την εργασία τους
σε σχέση µε τους άνδρες, έχουν το προβάδισµα στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου και είναι
σε µεγαλύτερα ποσοστά ανασφάλιστες σε σχέση µε τους άνδρες στον ιδιωτικό τοµέα
(Καραµάνου, 1990).
Η δεκαετία 1991-2000 χαρακτηρίζεται από επιπλέον αλλαγές στην επαγγελµατική
απασχόληση των γυναικών. Στην Ελλάδα το 1991, οι γυναίκες αποτελούν το 35,7% του
εργατικού δυναµικού, ενώ το ποσοστό των ανέργων γυναικών φθάνει το 60% και των
µακροχρόνια ανέργων το 68,5% (Γαλατά, 1995). Η απασχόληση στη βιοµηχανία και στον
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αγροτικό τοµέα ακολουθεί πτώση, ενώ η µείωση αυτή καλύπτεται από αυξήσεις θέσεων
εργασίας στον τριτογενή τοµέα (Κρητικίδης & Ιωακείµογλου, 1997). Στην πραγµατικότητα
παρατηρείται αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, καθώς σύµφωνα µε την εθνική έκθεση
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας (1995), το ποσοστό των εργαζόµενων γυναικών
ανέρχεται στο 37%. Από την άλλη όµως, οι γυναίκες αποτελούν το 61% των ανέργων και το
65% των µη οικονοµικά ενεργών, ενώ η ανεργία των γυναικών µε ποσοστό 15,9%
εξακολουθεί να είναι διπλάσια από αυτή των ανδρών (Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 1995).
Ωστόσο, παρά τις ποσοτικές κυρίως µεταβολές στη γυναικεία απασχόληση και την ποιοτική
άνοδο των τυπικών προσόντων της γυναίκας, άλλα χαρακτηριστικά της θέσης των γυναικών
στην αγορά εργασίας παραµένουν αναλλοίωτα µε την πάροδο του χρόνου. Έτσι, οι γυναίκες
εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα των συµβοηθούντων και µη αµειβόµενων
µελών σε ποσοστό 70%, καλύπτουν περίπου το 40% των µισθωτών, το 26,7% των
αυτοαπασχολούµενων και το 15,8% των εργοδοτών (Κρητικίδης, 2000). Επίσης, η αµοιβή
των γυναικών δεν ξεπερνά το 80% της αµοιβής των ανδρών στις ίδιες θέσεις εργασίας,
καθώς συγκεντρώνονται σε περιορισµένο αριθµό επαγγελµάτων, όπως στην παροχή
υπηρεσιών, σε ποσοστό 66%, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στους χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς και στη δηµόσια διοίκηση (Γερογιάννη, 1998; Ραφιά, 1999; Κρητικίδης, 2000).
Η υποαπασχόληση πλήττει κυρίως τις γυναίκες, εφόσον το 26% εργάζεται λιγότερο από 30
ώρες την εβδοµάδα (Γερογιάννη, 1998). Στην Ελλάδα, µόνο το 12% των εργαζοµένων
γυναικών κατέχουν διευθυντικές θέσεις, ενώ στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν το
σκηνικό αυτό µία στις τρεις γυναίκες γίνονται οι ίδιες επιχειρηµατίες (Καληµέρη, 1999). Οι
γυναίκες πάντως που αναλαµβάνουν τη δηµιουργία επιχειρήσεων αποτελούν το 27% του
συνόλου των επιχειρήσεων, ενώ σε σχέση µε τους άνδρες επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν
µεγαλύτερες δυσκολίες οικονοµικής διαχείρισης και πρόσβασης στις πηγές χρηµατοδότησης
(Τρίγκα, 1999). Στην πραγµατικότητα, οι γυναίκες απορροφήθηκαν στον τριτογενή τοµέα
των υπηρεσιών και σε επαγγέλµατα που θεωρούνται παραδοσιακά «γυναικεία», τα οποία δεν
απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, είναι εποχιακά και το εισόδηµά τους έχει βοηθητικό
χαρακτήρα. Ακόµη και στο δηµόσιο τοµέα οι γυναίκες καταλαµβάνουν θέσεις εργασίας
χαµηλόµισθες, δίχως προοπτικές εξέλιξης (Αβδελά, 1990).
Ιδιαίτερα υψηλό εµφανίζεται το ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών, το οποίο είναι σχεδόν
διπλάσιο από αυτό των νέων ανδρών (42,2% έναντι 22,8%) (Ιωακείµογλου & Κρητικίδης,
1998). «Όπως το πρόσωπο της συνολικής ανεργίας έτσι και αυτό της νεανικής ανεργίας
είναι κυρίως γένους θηλυκού» (Βαΐου & Καραµεσίνη, 1998: 376). Επίσης, η µακροχρόνια
ανεργία πλήττει τις νέες γυναίκες περισσότερο από ότι τους νέους άνδρες, ενώ υψηλό είναι
και το ποσοστό των ανέργων γυναικών µε πτυχίο ανώτερης βαθµίδας, (Ιωακείµογλου &
Κρητικίδης, 1998). Γενικά, η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που
έχει το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών, ενώ η υποαπασχόληση
και η ετεροαπασχόληση, δηλαδή εργασία άσχετη µε τις γνώσεις και την ειδικότητα των
εργαζοµένων, αποτελούν βασικές µορφές απορρόφησης των νέων. Το 52% των νέων που
εργάζονται µε µερική απασχόληση έχουν επιλέξει αναγκαστικά το µειωµένο ωράριο επειδή
δεν βρίσκουν εργασία πλήρους και σταθερής απασχόλησης, λόγω της αυξηµένης ανεργίας
(Κατσορίδας, 1998).
Επιπλέον, η ποσοτική αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό της
χώρας δεν σηµαίνει και την επίλυση των διακρίσεων εις βάρος της γυναικείας απασχόλησης.
Οι γυναίκες εξάλλου δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στα συνδικάτα, ούτε στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, δραστηριότητες οι οποίες θα συνέβαλλαν στην αναβάθµιση της θέσης της
εργαζόµενης γυναίκας µε την εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων προώθησης της ισότητας
των φύλων.
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1.2.5 Γυναίκες και οικογένεια.
Στο πλαίσιο της ελληνικής οικογένειας, η εξειδίκευση των ρόλων σε ανδρικούς και
γυναικείους εξυπηρέτησε για χρόνια τη διατήρηση της πατριαρχικής οικογένειας, η οποία και
νοµοθετικά ίσχυε µέχρι το 1983. Εξάλλου, η δόµηση της διαφορετικής ταυτότητας ανάµεσα
στα δύο φύλα, που αποτελεί ένα ιστορικό και διαπολιτισµικό φαινόµενο, συντελείται κυρίως
µέσα στην οικογένεια και υπαγορεύει διαφορετικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά για κάθε
φύλο (Τεντοκάλη, 1998). Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά στη διαµόρφωση της
γυναικείας ταυτότητας είναι η παροχή της «κοινωνικής µητρότητας»1, η οποία καθορίζει και
την πρωταρχική θέση της γυναίκας στην οικογένεια. Επιπλέον, η νοµοθεσία, η αγορά
εργασίας και η επίσηµη εκπαίδευση ενισχύουν τη διάκριση των ρόλων σε ανδρικούς και
γυναικείους, αναπαράγοντας έτσι τον οικογενειακό προσδιορισµό των Ελληνίδων.
Την προηγούµενη δεκαετία στην Ελλάδα οι νοικοκυρές αντιπροσώπευαν τα 2/3 του
συνολικού γυναικείου πληθυσµού (Πανταζή-Τζίφα, 1984). Μέχρι σήµερα, η ελληνίδα
νοικοκυρά είναι ένα άτοµο απόλυτα εξαρτηµένο από έναν άνδρα που της παρέχει στέγη,
τροφή, ενδυµασία, την ασφαλίζει στο ταµείο του και της µεταβιβάζει τη σύνταξή του. Η µη
εργαζόµενη µητέρα αντιµετωπίζεται µε αδιαφορία, διότι το έργο της θεωρείται ιδιωτική της
υπόθεση χωρίς ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον ή σηµασία. Το κύριο πρόβληµα που
αντιµετωπίζει µια γυναίκα που δεν εργάζεται είναι η κοινωνική αποµόνωση, ιδιαίτερα στα
µεγάλα αστικά κέντρα. Αποτέλεσµα αυτής της αποµόνωσης είναι να αισθάνεται την
ανατροφή των παιδιών της µια άχαρη και εξουθενωτική εργασία και να θεωρεί οποιαδήποτε
εξωοικιακή απασχόληση προτιµότερη γιατί της επιτρέπει να έρχεται σε επαφή µε τον έξω
κόσµο (Κατάκη, 1984; Πανταζή-Τζίφα, 1984). Σύµφωνα µε την Κατάκη (1984), στην
προσπάθειά της να ανακαλύψει µια νέα ταυτότητα, η γυναίκα διχάζεται συνήθως ανάµεσα
στο παραδοσιακό πρότυπο της γυναικείας προσφοράς που βιώνει από τη µητέρα της και στην
ικανοποίηση των προσωπικών της αναγκών. Το αδιέξοδο αυτό την οδηγεί συχνά στην
εξωοικογενειακή απασχόληση και στην ανάληψη επιπλέον ευθυνών.
Πράγµατι, οι σύγχρονες ιδεολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές ανακατατάξεις επέφεραν
σηµαντικές αλλαγές στην οικογενειακή οργάνωση, όπως για παράδειγµα η τάση προς τις
µικρές ή πυρηνικές οικογένειες και η συνεπακόλουθη µείωση του συγγενικού δικτύου.
Επιπλέον, δύο εντελώς νέες µορφές οικογενειακής οργάνωσης αποτελούν σήµερα η
ελεύθερη συµβίωση, η οποία παρατηρείται κυρίως στους νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών
και οι µονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες προέρχονται είτε από άγαµες µητέρες είτε από
χωρισµένους γονείς (Λάµψα, 1994). Σύµφωνα µε στοιχεία του 1991, ο αριθµός των
νοικοκυριών µε αρχηγό γυναίκα ήταν 19,4%, γεγονός που αποτελεί εξέλιξη της σύγχρονης
ελληνικής οικογένειας µε σηµαντικές κοινωνικές επιπτώσεις (Γενική Γραµµατεία Ισότητας,
1995). Τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό µεταξύ των γυναικών
παρουσιάζουν οι κατηγορίες των διαζευγµένων γυναικών µε ποσοστό 60,5% και των µόνων
µητέρων, αρχηγών οικογένειας µε παιδιά κάτω των 12, µε ποσοστό 74,8% (Γενική
Γραµµατεία Ισότητας, 1995). Η τελευταία µάλιστα παρουσιάζει και το µικρότερο ποσοστό
ανεργίας µακράς διαρκείας µεταξύ των γυναικών, ίσως γιατί η συγκεκριµένη κατηγορία
αποδέχεται οποιαδήποτε εργασία ανεξάρτητα από τυπικά προσόντα.
Σύµφωνα όµως µε την Λάµψα (1994), η µεγαλύτερη αλλαγή στην οικογένεια έχει επέλθει
σήµερα από το γεγονός ότι έπαψε πια να αποτελεί µια συµπαγή µονάδα, στην οποία το
ζευγάρι (άνδρας και γυναίκα) συµπληρώνει ο ένας τον άλλον, αποτελώντας ο κάθε ένας το
ήµισυ µιας µονάδας. Αντίθετα, φαίνεται ότι στη σύγχρονη οικογένεια το άτοµο υπερισχύει
Ο όρος «women's mothering» ανήκει στην N. Chodorow, η οποία ανέλυσε τον τρόπο µε
τον οποίο η «κοινωνική µητρότητα» αναλαµβάνεται µόνον από γυναίκες και αναπαράγεται
από γενιά σε γενιά.
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του συνόλου της και το ζευγάρι αποτελεί την ένωση δύο αυτόνοµων προσώπων. Στην
πραγµατικότητα, η Λάµψα (1994) ισχυρίζεται ότι η πατριαρχική οικογένεια καταργήθηκε και
ότι η σύγχρονη οικογένεια για να επιβιώσει έχει ανάγκη από σχέσεις ισότιµες, αυτόνοµες,
αλληλοσεβασµού και αγάπης, όπου και οι δύο σύντροφοι πρέπει να συµµετέχουν από κοινού
στην επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή.
Σε έρευνα πάντως που διεξήχθη το 1995 στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας σε σχέση µε τα
οικογενειακά πρότυπα και τις συζυγικές ανταλλαγές, επιβεβαιώθηκε ο καθοριστικός ρόλος
των κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης, ηλικία,
επαγγελµατική θέση κλπ.) στην αποδοχή πιο σύγχρονων απόψεων σχετικά µε τους ρόλους
των δύο φύλων και στην πιο ισότιµη κατανοµή των οικιακών εργασιών µεταξύ των συζύγων
στο πλαίσιο της καθηµερινής ζωής (Μαράτου-Αλιπράντη, 1995). Με άλλα λόγια, όσο
περισσότερα τα εφόδια (εκπαίδευση, εισόδηµα, θέση στο επάγγελµα) του συζύγου, τόσο
µεγαλύτερη και η συµµετοχή του στις καθηµερινές οικιακές δραστηριότητες. Επίσης, η
κατανοµή της οικιακής εργασίας και της φροντίδας των παιδιών είναι πιο ισότιµη µεταξύ των
ζευγαριών που η γυναίκα εργάζεται, ιδιαίτερα µάλιστα όταν αυτή διαθέτει περισσότερα
εφόδια και βρίσκεται σε ανώτερες ή µεσαίες επαγγελµατικές κατηγορίες. Πάντως, σε
γενικές γραµµές η βοήθεια των συζύγων είναι ασήµαντη. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της
έρευνας, σε σχέση µε όσους άνδρες βοηθούν, οι γυναίκες αφιερώνουν 6 φορές περισσότερο
χρόνο καθηµερινά για οικιακή εργασία και τρεις φορές περισσότερο χρόνο στη φροντίδα των
παιδιών (Μαράτου-Αλιπράντη, 1995). Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι ανάµεσα στα
ζευγάρια που οι γυναίκες εργάζονται και προτίθενται να συνεχίσουν την εργασία τους µέχρι
την περίοδο της συνταξιοδότησής τους, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να επικρατούν πιο
σύγχρονα σχήµατα καταµερισµού των οικιακών δραστηριοτήτων (Μαράτου-Αλιπράντη,
1995).
Στην Ελλάδα η επιβίωση παραδοσιακών δοµών, όπως της διευρυµένης οικογένειας και των
κυκλωµάτων αυτοβοήθειας, λειτούργησε για χρόνια ως ισχυρό υποκατάστατο των κρατικών
κοινωνικών παροχών. Ως αποτέλεσµα της έλλειψης κοινωνικών παροχών, οι γυναίκες πολύ
συχνά διακόπτουν την εργασία τους για τη στήριξη της οικογένειας, γεννούν λιγότερα
παιδιά, δεν αποκτούν παιδιά εκτός γάµου, ενώ ο αριθµός των διαζυγίων παραµένει χαµηλός
(Συµεωνίδου, 1998). Σύµφωνα µε τη Συµεωνίδου (1998), η γυναίκα εξαναγκάζεται σε ένα
«υποχρεωτικό αλτρουισµό», καθώς οι εναλλακτικές λύσεις για απασχόληση, κοινωνική
ασφάλιση κλπ. είτε απουσιάζουν, είτε είναι ανεπαρκείς.
Επιπλέον, οι γυναίκες της
οικογένειας αναλαµβάνουν τη φύλαξη των ανήλικων παιδιών, όταν η µητέρα εργάζεται, το
οικονοµικό κόστος των σπουδών των παιδιών και της συντήρησής τους µέχρι να βρουν
δουλειά, καθώς και τη φροντίδα των ηλικιωµένων µελών της οικογένειας.
Τέλος, η Αγάθωνος-Γεωργοπούλου (1990) αναφέρει ότι κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις
σχετικά µε τη δύναµη και τον προστατευτικό ρόλο της οικογένειας καθιστούν δύσκολη την
παραδοχή ότι η ελληνική οικογένεια είναι εξίσου ευάλωτη µε αυτές άλλων ευρωπαϊκών
χωρών του δυτικού κόσµου σε θέµατα βίας και κακοποίησης ενάντια στις γυναίκες. Είναι
αλήθεια ότι το µέγεθος του προβλήµατος δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί αντικειµενικά,
εφόσον πρόκειται για µια κρυφή τις περισσότερες φορές µορφή εγκληµατικότητας.
Πράγµατι, µόνον 1 στις 4 ελληνίδες καταγγέλλουν την κακοποίηση τους στην αστυνοµία,
ενώ µόνο ένα 21% των κακοποιηµένων γυναικών αναζητά ιατρική αντιµετώπιση (ΑγάθωνοςΓεωργοπούλου, 1990). Επίσης, υπολογίζεται ότι το 15% περίπου των θυµάτων παίρνουν
διαζύγιο στο οποίο η απόφαση στηρίζεται στη βία που έχουν υποστεί από τους συζύγους
τους (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 1990). Μια σειρά από µελέτες δείχνουν ότι παρ’ όλο που
οι γυναίκες θύµατα προέρχονται από όλα τα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, γυναίκες από
χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα είναι περισσότερο ευάλωτες. Συνήθως πρόκειται
για νοικοκυρές και µητέρες, οικονοµικά εξαρτηµένες και µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
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1.3 Ανακεφαλαίωση.
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα οι αρµοδιότητες της γυναίκας εξαντλούνται κυρίως στο
χώρο της οικογένειας (Παυλάκου, 1991). Βέβαια, η γυναίκα εργαζόταν σκληρά σε όλες τις
περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, µέσα και έξω από το σπίτι αλλά χωρίς αµοιβή, γεγονός
που συντηρούσε την οικονοµική της εξάρτηση. Οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν πολιτικά
δικαιώµατα το 1952, ενώ πολύ αργότερα το Σύνταγµα του 1975 κατοχυρώνει την ισότητα
ανάµεσα στα φύλα σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Στη συνέχεια, µια σειρά από
νοµοθετικές διατάξεις τη δεκαετία του 1980 κατήργησαν τις διακρίσεις φύλων στην
οικογένεια, στην υγεία, στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση.
Η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας, ως αποτέλεσµα του εκβιοµηχανισµού και των
οικονοµικών αναγκών της καπιταλιστικής οργάνωσης της παραγωγής, οδήγησε στη
νοµοθετική κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων της γυναίκας τη δεκαετία του 1980.
Το εργατικό δίκαιο προσπάθησε να ταυτίσει τη γυναίκα µε το πρότυπο του άνδρα
εργαζόµενου και έτσι χαρακτηρίστηκε από µια «εξανδρισµένη» αντίληψη για την ισότητα, η
οποία αγνοεί τον διαφορετικό κοινωνικό ρόλο των γυναικών. Εξαίρεση αποτελούν οι
λεγόµενες «προστατευτικές» διατάξεις για τη µητρότητα, οι οποίες ενώ θεσπίστηκαν για να
διευκολύνουν την επαγγελµατική εξέλιξη της µητέρας εργαζόµενης, στην πραγµατικότητα
τοποθετούν σε υποδεέστερη θέση το σύνολο των εργαζοµένων γυναικών. Από την άλλη, το
κοινοτικό δίκαιο και η εθνική εργατική νοµοθεσία προωθεί σήµερα στο όνοµα της ισότητας
νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο τη θέση της γυναίκας
στην αγορά εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις καταργούνται κεκτηµένα δικαιώµατα των
εργαζοµένων γυναικών, αντί να προσφερθούν και στους άνδρες ή διατηρούνται µόνο γι'
αυτές. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, το εργατικό δίκαιο συντηρεί την κερδοφόρα ανισότητα
χάριν της οικονοµικής ανάπτυξης, επιφέροντας έτσι την ισότητα προς τα κάτω. Φαίνεται ότι
η εφαρµογή µιας πολιτικής για την ισότιµη αντιµετώπιση των φύλων στη σφαίρα της
παραγωγής είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Αντίθετα, η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην
προτεραιότητα της εργασίας εις βάρος της οικογενειακής ζωής. Πάντως, το νοµοθετικό
πλαίσιο είναι απαραίτητο αλλά όχι επαρκές για την επίτευξη της ισότητας, τόσο σε
κοινωνικό όσο και σε εργασιακό επίπεδο. Σύµφωνα µε τον Κουκιάδη (1982), η µετάβαση
από µεµονωµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις σε µια γενικότερη πολιτική κοινωνικής ανάπτυξης
είναι πολύ σηµαντική για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Μόνον έτσι εξοστρακίζεται
η έννοια της προστασίας και απορρίπτεται η ιδέα της κατάταξης των γυναικών σε ειδική
κατηγορία, ενώ η σύγχρονη κοινωνική πολιτική µετατρέπεται σε πολιτική αναδιάρθρωσης
ρόλων.
Σύµφωνα µε τους περισσότερους ερευνητές, παρά την άνοδο σε αριθµούς, ιδιαίτερα την
τελευταία δεκαετία, τα ποσοστά της οικονοµικής δραστηριότητας των γυναικών παραµένουν
σταθερά γύρω στο 30%-35% καθ' όλη τη µεταπολεµική περίοδο, σε αντίθεση µε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες όπου σηµειώθηκε σηµαντική άνοδος (Συµεωνίδου, 1998). Μετά το 1980
παρατηρείται αύξηση της γυναικείας απασχόλησης αλλά και αύξηση της ανεργίας που
πλήττει κυρίως τις νέες γυναίκες. Ο µεγαλύτερος αριθµός των γυναικών απασχολείται στις
υπηρεσίες και σε εξαρτηµένες θέσεις εργασίας. Επίσης, η απουσία των γυναικών είναι
έντονη σε κέντρα λήψης αποφάσεων και σε διευθυντικές θέσεις εργασίας, ενώ αντίθετα
παρατηρείται αυξηµένη συµµετοχή τους σε όλες τις άτυπες µορφές απασχόλησης. Για
παράδειγµα, το 1999 το 70% των συµβοηθούντων και µη αµειβόµενων µελών των
οικογενειακών επιχειρήσεων είναι γυναίκες, ενώ από το σύνολο των µερικώς
απασχολούµενων το 63% είναι επίσης γυναίκες (ΚΕΘΙ, 2000). Επιπλέον, η συµµετοχή των
γυναικών στην παραοικονοµία, αν και δύσκολα µπορεί να µετρηθεί, φαίνεται ότι είναι
σηµαντική, αναπαράγοντας έτσι µε νέους τρόπους την κατώτερη θέση της γυναίκας στην
επίσηµη αγορά εργασίας.
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Από την άλλη, οι διακρίσεις ανάµεσα στα φύλα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης, δηµιουργούν µε τη σειρά τους σηµαντικά εµπόδια στην
απασχόληση των γυναικών. Τέτοιου είδους διακρίσεις κατευθύνουν τις γυναίκες σε κύκλους
σπουδών, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση στην αγορά εργασίας,
αναπαράγοντας έτσι έναν καταµερισµό της εργασίας σε «γυναικεία» και «ανδρικά»
επαγγέλµατα. Βέβαια, όσο υψηλότερη είναι η εκπαίδευση των γυναικών τόσο µεγαλύτερη
και η συµµετοχή τους στο εργατικό δυναµικό της χώρας. Φαίνεται όµως ότι η διάκριση
ανάµεσα στην οικογένεια και στην εργασία (στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα) και ο
διαχωρισµός των φυλετικών ρόλων έχει ως συνέπεια τη διαµόρφωση ειδικών µειονεκτικών
συνθηκών εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής εξέλιξης των γυναικών. Παράλληλα, η
εξαιρετικά ανεπαρκής παρουσία του κράτους πρόνοιας δεν ενισχύει τη συµφιλίωση της
οικογενειακής και εργασιακής ζωής των γυναικών, ενώ οι πολιτικές για την απασχόληση δεν
έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στο πλαίσιο της ισότιµης πρόσβασης και µεταχείρισης
των γυναικών στην αγορά εργασίας. Έτσι, παρότι η εργασία έξω από το σπίτι καταλαµβάνει
πια κεντρική θέση στη ζωή της γυναίκας, η άνιση µεταχείριση εις βάρος της επιδεινώνεται
από τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να διεκπεραιώσει.
Ωστόσο σήµερα, τα παντρεµένα ζευγάρια «διπλής σταδιοδροµίας» απαιτούν τη συµµετοχή
των ανδρών στις οικιακές εργασίες, η οποία εξαρτάται από το επίπεδο µόρφωσης που
διαθέτουν, το εισόδηµά τους, τις φιλελεύθερες απόψεις τους και την απασχόληση της ίδιας
της γυναίκας. Όσον αφορά την τελευταία, φαίνεται ότι οι άνδρες ελέγχουν σηµαντικά την
απόφαση της συζύγου τους για εξωοικογενειακή απασχόληση. Οι άνδρες αντιτίθενται στην
εργασία της συζύγου, κυρίως επειδή πιστεύουν ότι µε αυτόν τον τρόπο δεν θα
ανταποκρίνεται στις οικογενειακές της υποχρεώσεις, ενώ οι γυναίκες αντιλαµβάνονται την
εργασία τους ως αναγκαστική, κυρίως για την οικονοµική ενίσχυση της οικογένειας
(Καβουνίδη, 1989). Πάντως, η απόφαση των γυναικών για εργασία είναι το αποτέλεσµα
µιας πολύπλοκης διαδικασίας που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και είναι συνδεδεµένη
µε τα γεγονότα του κύκλου της οικογενειακής τους ζωής (Συµεωνίδου, 1990). Οι γυναίκες
φαίνεται ότι διαπραγµατεύονται µόνες τους τελικά τις συγκρούσεις ανάµεσα στους
ανταγωνιστικούς ρόλους που αναλαµβάνουν στο πλαίσιο της οικογένειας και της εργασίας.
Οι αντιφάσεις µπορεί να µην λύνονται, αλλά οι θετικές και αρνητικές πλευρές αυτής της
κατάστασης λειτουργούν συµπληρωµατικά για τη γυναίκα, κάνοντας τη ζωή της πιο
ενδιαφέρουσα και βέβαια πιο κουραστική.
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