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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σεξισμός αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα οι συνέπειες του οποίου είναι εμφανείς 
στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στη δημόσια και πολιτική ζωή 
και πολλούς άλλους τομείς. Αποτελεί ένα σοβαρό φαινόμενο το οποίο με τη σειρά του 
δημιουργεί προβλήματα τόσο στα άτομα όσο και στην κοινωνία. Ο σεξισμός εμποδίζει 
άτομα από τη χρησιμοποίηση όλου του δυναμικού τους για να πετύχουν όσα θέλουν, 
ενώ ταυτόχρονα τα εγκλωβίζει σε ρόλους που δεν αξίζουν και δεν επιθυμούν. Επίσης, 
προκαλεί ζημιά στην κοινωνία, γιατί αυτή στερείται ικανοτήτων και ταλέντων πολλών 
ατόμων και ειδικά των γυναικών (Poplin, 1978)1 .   

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Επίτροπος Διοίκησης της Κύπρου σε ημερίδα για τον 
σεξισμό που συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο της σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΕΙΦ στις 
25/2/16,  «Ο σεξισμός είναι δυστυχώς διάχυτος στην κυπριακή κοινωνία. Διαπερνά όλα τα 
κοινωνικά στρώματα και όλες τις εκφάνσεις της ζωής.  Εκδηλώνεται στον οικιακό χώρο, στην 
εργασία, στην εκπαίδευση, στη θρησκεία, στην πολιτική και απηχείται και αναπαράγεται 
από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Σεξισμός είναι και «ασήμαντες» χειρονομίες, 
«αθώα» σχόλια και «αστεϊσμοί» που ωστόσο αποτελούν ενδείξεις ηθικού διδακτισμού, 
συγκαταβατικότητας και περιορισμού σε προδιαγεγραμμένους ρόλους που προϋποθέτουν 
μια γυναίκα «αθώα», χειραγωγήσιμη,  που δεν θα πρέπει να «προκαλεί» με την παρουσία και 
τις πράξεις της αλλά να είναι ευγνώμων που της παρέχεται χώρος ύπαρξης και ενασχόλησης 
πέραν του οικιακού περιβάλλοντος και της ανατροφής των παιδιών. Ο σεξιστικός λόγος, ο 
οποίος μπορεί να εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους στην προφορική επικοινωνία, δεν 
είναι ούτε τυχαίος ούτε αθώος. Σεξιστική βέβαια δεν είναι οποιαδήποτε αναφορά σχετίζεται 
με το φύλο, αλλά όταν τα επιχειρήματα, τα σχόλια και οι χειρονομίες είναι άσχετα με το 
εκάστοτε ζήτημα και στοχεύουν αποκλειστικά στο φύλο. Αντικατοπτρίζει δε μια υφιστάμενη 
πραγματικότητα εξουσιαστικών σχέσεων και ανισοτήτων  σε βάρος των γυναικών και συνιστά 
ένα ιδιαιτέρως «αποτελεσματικό» μέσο αναπαραγωγής των παραδοσιακών πατριαρχικών 
δομών και των ανισοτήτων που αυτές οι δομές συνεπάγονται.  Ενόψει και των αδυναμιών 
του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ο σεξιστικός λόγος μπορεί να μην αγγίζει τα όρια του 
νομικά μη ανεκτού αλλά δεν παύει να είναι αποτρόπαιος και δραστικός, γιατί διαιωνίζει ιδέες 
που κατατείνουν στην προσβολή και κατωτεροποίηση των γυναικών με τρόπο απόλυτα 
γενικευμένο ανοίγοντας, έτσι, το δρόμο στην ανισότητα και τη βία. Αποτελεί άλλοθι και 
απενοχοποιεί τη βία, καθιστώντας υπόλογο πρωτίστως το θύμα και δευτερευόντως τον θύτη. 

Το μήνυμα της Επιτρόπου ήταν σαφές, ότι «συμβαίνει αναπαραγωγή και διαιώνιση 
μιας μισογυνικής κουλτούρας, από την οποία απορρέουν όλα τα στερεότυπα για το 
φύλο. «Ο σεξισμός στην Κύπρο και οι διαβρωτικές του συνέπειες βρίσκονται ακόμα στο 
απυρόβλητο, σε μια ζώνη συστηματικής ανοχής, σιωπής και υποτίμησης, καθώς στη μεγάλη 
τους πλειονότητα οι γυναίκες τον βιώνουν καθημερινά, είτε με τη μορφή ενός “αθώου” 
υπονοούμενου, είτε μιας “υπέρμετρης” οικειότητας και “αστείων” για την εμφάνιση, τη 
συμπεριφορά και την προσωπικότητα. Τον βιώνουν επίσης και με πιο κραυγαλέους και 
κλιμακούμενα επιθετικούς και βίαιους τρόπους, όμως τόσο η κοινωνία όσο και η πολιτεία 

1Poplin, D.E. (1978). Social problems. USA: Scott, Foresman and Company.
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παραγνωρίζουν την επικινδυνότητα τέτοιων συμπεριφορών, παρόλο ότι επηρεάζουν τον 
μισό περίπου πληθυσμό».

Ο χώρος της πολιτικής εξακολουθεί να θεωρείται ως “ανδροκρατούμενος”, με την παρουσία 
και συμμετοχή των γυναικών να αποτελεί κάποιου είδους “παραχώρηση”, αλλά κυρίως ότι 
η λεκτική βία και ο σεξισμός μπορούν ανά πάσα στιγμή και με αξιοσημείωτη ευκολία να 
επιστρατευτούν, προκειμένου να “συνετιστεί” μια γυναίκα πολιτικός. Ο σεξισμός δεν εστιάζει 
στις ιδέες και θέσεις που πρεσβεύουν, αλλά στοχεύει στην υποταγή και τη φίμωσή τους, 
απλώς και μόνο επειδή είναι γυναίκες». 

Δυστυχώς, όπως αναφέρει ο Λιότζης (2014), «η συνήθως απροβλημάτιστη ή και, ενίοτε, 
χρησιμοθηρική αποδοχή από πλευράς των γυναικών των πρακτικών του καλοπροαίρετου 
σεξισμού, αναστέλλει την ισότητα των φύλων μέσω της επιβράβευσης της πατριαρχικής 
τάξης πραγμάτων. Η σύγχυση, δηλαδή, αναφορικά με το ποιοι λόγοι και συμπεριφορές 
πρέπει να εκληφθούν ως στοιχεία ευγένειας και αβρότητας και όχι σεξισμού, εντείνεται και 
από τη συνήθη μετάφραση «καλοπροαίρετος/καλοκάγαθος», που απαντάται συχνά στον 
δημόσιο λόγο και υπονοεί μια εξ ορισμού θετική προδιάθεση από πλευράς των ανδρών στο 
επίπεδο της αιτιότητας. Οι έμφυλες δομικές ανισότητες και η αναπαραγωγή ανδροκρατικών 
στερεοτύπων που, συνήθως, βασίζονται σε δύο μέτρα και δύο σταθμά Λόγους και 
συμπεριφορές (π.χ. ο σεξουαλικά δραστήριος άνδρας είναι «μάγκας» ενώ η αντίστοιχη 
γυναίκα είναι «πόρνη»)2 . 

O ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία μας συνεχίζει να είναι εκείνος της συζύγου και της 
μητέρας, ενώ μικρός είναι ο ρόλος της στη δημόσια ζωή. Στην πολιτική, στους άμβωνες 
των εκκλησιών, στις πρυτανείες των πανεπιστημίων, σε διευθυντικές θέσεις, στην 
οικονομία και γενικώς σε όλα τα κέντρα αποφάσεων και στις ανώτατες θέσεις βρίσκονται 
ελάχιστες γυναίκες. 

Σύμφωνα  με  τη Lott (1995), ο σεξισμός αφορά στις πεποιθήσεις που οδηγούν σε 
αυθαίρετες διακρίσεις κατά των γυναικών, με βάση τα στερεότυπα του φύλου τους και 
μόνο, στο πλαίσιο της πατριαρχικής κοινωνίας, όπως αυτή πραγματώνεται με διάφορες 
μορφές ανά τον κόσμο. Η πατριαρχική κοινωνία αποτελεί και το γενεσιουργό πλαίσιο για τις 
σεξιστικές ιδεολογίες και συμπεριφορές. Η γυναίκα θεωρείται βιολογικά, ηθικά, διανοητικά 
και πνευματικά υποδεέστερη του άντρα, επιτρέποντας ή και θεσμοθετώντας εναντίον 
της συστηματικές διακρίσεις, αρνητικές ή φοβικές κρίσεις, φυσικούς περιορισμούς ή 
και ακόμα εκδηλώσεις μίσους. Ο σεξισμός είναι ένα όρος που περιέχει τρία ανεξάρτητα, 
αλλά και σχετικά μεταξύ τους στοιχεία που είναι η προκατάληψη, τα στερεότυπα και 
η συμπεριφορά διάκρισης. Η προκατάληψη αναφέρεται στις αρνητικές στάσεις προς 
τις γυναίκες και περιλαμβάνει αισθήματα εχθρότητας και δυσαρέσκειας προς αυτές. 
Τα στερεότυπα είναι καλά εδραιωμένες, ευρέως διαμορφωμένες, κοινωνικά έγκυρες 
γενικές πεποιθήσεις σχετικά με τις γυναίκες. Τα στερεότυπα ενισχύουν, συμπληρώνουν 
ή δικαιολογούν τις προκαταλήψεις και συχνά προϋποθέτουν μια κατωτερότητα των 
γυναικών. Η συμπεριφορά διάκρισης αφορά καλυμμένες συμπεριφορές που έχουν ως 

2  Ευάγγελος Λιότζης, Από τον Μεταφεμινιστικό Λόγο στον Μεταφεμινιστικό Σεξισμό. Η Περίπτωση των Duckface  
Φωτογραφιών. Άρθρο στην  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τομ. 145, 2015
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στόχο τον διαχωρισμό των γυναικών μέσα από τον αποκλεισμό, την αποφυγή ή την 
απομάκρυνση.

Η Τσοκαλίδου (1996) αναφέρει ότι «όσον αφορά τους άνδρες, υπάρχουν επίσης 
συγκεκριμένα φαινόμενα σεξισμού που τους αφορούν, όπως η αποκλειστική 
υποχρεωτική στράτευσή τους, η υποταγή σε μια κουλτούρα βίας και ανταγωνισμού, ο 
σκληρός ανταγωνιστικός κώδικας αξιών και συμπεριφορών (π.χ. «οι άντρες δεν κλαίνε», 
«οι άντρες πάντα πληρώνουν»)3 .

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα µελέτη έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση σε ότι αφορά το αόρατο πρόβλημα 
του φαινομένου του σεξισμού σε διάφορους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και 
κοινωνικής ζωής.  

Μελετήθηκαν κείµενα ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών, ακαδηµαϊκών και άλλων 
φορέων, με στόχο την αντικειμενική παρουσίαση του φαινομένου.                                                                                                                                    

Είναι σημαντικό να τονισθεί όπως η κατανόηση του φαινομένου µπορεί να βοηθήσει 
στην πρόληψη και αντιμετώπιση του τόσο στην άσκηση δηµόσιας πολιτικής από όλους 
τους εµπλεκόµενους φορείς όσο και από τον καθένα και καθεμιά από εμάς. 

Ως επιµέρους στόχοι της µελέτης ορίζονται: 

• Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας και άλλων διαθέσιµων πηγών σε ό,τι αφορά την 
ύπαρξη του φαινομένου σε κάθε τομέα ξεχωριστά για να γίνει πιο κατανοητό το 
πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις.

• Η καταγραφή και αποτύπωση των επιµέρους πτυχών του προβλήματος για την 
άρση και εξάλειψη του φαινομένου. 

• Στη µελέτη αυτή δίνεται επίσης έµφαση στη διερεύνηση και καταγραφή καθημερνών 
παραδειγμάτων εμφάνισης του σεξισμού σε κάθε τομέα ξεχωριστά.

1.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για τη συγγραφή αυτής της µελέτης ακολουθήθηκε η µεθοδολογία της έρευνας-
βιβλιογραφικής ανασκόπησης (Research – literature survey). Σύµφωνα µε τους 
Murray & Brukey (2008)13, αυτός ο τύπος µεθοδολογίας χρησιµοποιείται όταν µια 
µελέτη δε βασίζεται σε ππληροφορίες και µαρτυρίες όπου απαιτούνται άµεσα από 
τους ανθρώπους. Βασίζεται περισσότερο σε µελέτες που έγιναν προηγουµένως και 
αναλύουν το ερώτηµα της µελέτης που διεξάγεται και αφορά, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, την καταγραφή/περιγραφή του φαινομένου του σεξισμού. 

3  Πετρούλα Τσοκαλίδου.“Tο Φύλο της Γλώσσας”. (Οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας για το δημόσιο ελληνικό λόγο). Σύνδεσμος 
Ελληνίδων Επιστημόνων,   Αθήνα 1996
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Η βιβλιογραφική ανασκόπηση εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς, όπως: 1) σύνθεση 
µελετών, 2) αποκάλυψη της διαφορετικότητας 3) παράθεση ευµεταβλησίας και 
εξαιρέσεων 4) απεικόνιση εφαρµογών 5) γενίκευση προτάσεων/εισηγήσεων και 
αρχών. Σύµφωνα µε τους ίδιους συγγραφείς η σύνθεση µελετών παρέχει πολλά 
ωφελήµατα. Το πιο σηµαντικό είναι ότι απαριθµεί πληροφορίες και µαρτυρίεςπου 
πάρθηκαν από µια ποικιλία µελετών σε διάφορες χρονικές περιόδους, τοποθεσίες και 
διαφορετικούς ανθρώπους και αυτό έχει ως αποτέλεσµα ένα πιο γενικό συµπέρασµα. 
Συγκεκριµένα, διερευνήθηκε η σύγχρονη διεθνής και ευρωπαϊκή αρθρογραφία 
και βιβλιογραφία για το αόρατο πρόβλημα του σεξισμού και επίσηµα κείµενα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο πρόβλημα αυτό4.

1.3 ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η µελέτη χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο της µελέτης  και σε κάθε 
υποκεφάλαιο περιγράφεται το πρόβλημα, όπως αυτό μπορεί να παρουσιαστεί. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια γενική εισαγωγή σε ότι αφορά τον σεξισμό και 
περιγράφεται η μεθοδολογία. 
Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον ορισμό, τους τύπους που μπορεί να 
εμφανιστεί, που εκδηλώνεται  καθημερινά με παραδείγματα. Γίνεται επίσης αναφορά 
στις συνέπειες του, σε στατιστικά στοιχεία για το μέγεθος του προβλήματος και μια 
ιστορική αναδρομή του φαινομένου.   
Το τρίτο κεφάλαιο αφορά το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, ενώ το τέταρτο αναφέρεται 
στο γλωσσικό σεξισμό. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον σεξισμό στην 
απασχόληση και στον γλωσσικό σεξισμό στα επαγγέλματα. αναφέρεται επίσης στις 
μορφές που εμφανίζεται, στα σεξιστικά σχόλια και στις σεξιστικές διακρίσεις στην 
απασχόληση. Το έκτο κεφάλαιο αφορά το σεξισμό στην εκπαίδευση, το έβδομο στη 
δημόσια και πολιτική ζωή, το όγδοο στα ΜΜΕ, στο ένατο εξάγονται συμπεράσματα 
και καταγράφονται διάφορες εισηγήσεις αντιμετώπισης του φαινομένου. 

Πώς ορίζεται όμως ο σεξισμός και σε ποιους τύπους διακρίνεται θα δούμε στη συνέχεια.
                                                       

4  Murray Thomas, L. Brukey (2008). Theses and dissertations, A Guide to Planning, Research and Writing. 2nd edition Corwin 
Press (SAGE)  
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2. ΟΡΙΣΜΟΣ 

Σεξισμός ονομάζεται το σύνολο των προκαταλήψεων και συμπεριφορών, οι οποίες 
θεωρούν το ένα εκ των δύο φύλων βιολογικά, ηθικά, διανοητικά και πνευματικά 
υποδεέστερο του άλλου, επιτρέποντας ή και θεσμοθετώντας τις εναντίον του 
συστηματικές διακρίσεις, αρνητικές ή φοβικές κρίσεις, φυσικούς περιορισμούς ή και 
εκδηλώσεις μίσους 5. 

Ο όρος σεξισμός πηγάζει από την πεποίθηση ότι υπάρχει μια έμφυτη ανωτερότητα 
του ενός φύλου απέναντι στο άλλο και επομένως είναι ορθό να έχει την κυριαρχία. 
Στηρίζεται στις διαφορές με βάση το βιολογικό φύλο και παράγει διαφορές στην 
κοινωνική συμπεριφορά των δύο φύλων. Έχει, δηλαδή, βιολογικό υπόβαθρο και 
αναπαράγει κοινωνικές διαφορές στη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών. Ουσιαστικά, ο 
σεξισμός υποστηρίζει και υποδηλώνει την ανδρική ανωτερότητα και υπεροχή έναντι της 
γυναικείας κατωτερότητας. Ο σεξισμός έχει τις ρίζες του στη δομή της κάθε κοινωνίας. 
Η ανωτερότητα των ανδρών απορρέει από την πεποίθηση ότι οι άνδρες είναι περισσότερο 
δυνατοί και έξυπνοι. Όταν η άνιση μεταχείριση παίρνει τη μορφή της συστηματικής 
κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης και αδικίας, τότε αυτό γίνεται κοινωνική καταπίεση 
(Marger, 1999)6 .

Ο σεξισμός θεωρείται η διάκριση εναντίον ανθρώπων βασισμένη στο φύλο τους ή τον 
σεξουαλικό τους προσανατολισμό παρά στα ατομικά τους λάθη, αλλά μπορεί επίσης να 
αναφέρεται σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις διαφοροποιήσεις που βασίζονται στο φύλο ή 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο όρος προέρχεται από τη λατινική λέξη sexus=φύλο 
και -ισμός 7. Ο σεξισμός μπορεί να αναφέρεται σε τρεις λεπτά διαφοροποιημένες απόψεις 
ή συμπεριφορές:

• Το ένα φύλο είναι ανώτερο του άλλου.
• Οι άντρες και οι γυναίκες είναι πολύ διαφορετικοί και αυτό πρέπει να αντανακλάται 
έντονα στην κοινωνία, τη γλώσσα, τα σεξουαλικά δικαιώματα και τον νόμο.
• Το μίσος απέναντι στις γυναίκες (μισογυνισμός) ή το μίσος απέναντι στους άντρες 
(μισανδρισμός).

Τα σεξιστικά πιστεύω είναι ένα είδος υλομορφισμού, που υποστηρίζει πως τα άτομα 
μπορούν να κατανοηθούν (και συχνά κριθούν) με βάση τα χαρακτηριστικά της ομάδας 
στην οποία ανήκουν – στην περίπτωση αυτή την ομάδα του φύλου τους. Αυτό υποθέτει 
πως όλα τα άτομα ανήκουν καθαρά σε μία κατηγορία «αρσενικού» ή «θηλυκού». Ο 
σεξισμός εναντίον των γυναικών αποκαλείται συχνά σωβινισμός, αν και ο σωβινισμός 
είναι στην πραγματικότητα ένας ευρύτερος όρος για κάθε ακραία και άλογη τυφλή 
αφοσίωση εκ μέρους μιας ομάδας στην οποία κάποιος ανήκει, ιδιαίτερα όταν η τυφλή 
αυτή αφοσίωση εμπεριέχει μοχθηρία και μίσος έναντι μιας αντίπαλης ομάδας8.
5Πηγή: Fylopedia, http://edu09.pbworks.com/w/page/11522766/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF
%8C%CF%82

6Marger, M.N. (1999). Social inequality: Patterns and processes. California: Mayfield Publishing Company.

7Σεξισμός: http://edu09.pbworks.com/w/page/11522766/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%
CF%82

8Σεξισμός: http://edu09.pbworks.com/w/page/11522766/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%
CF%82
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Σύμφωνα με τον Τσιάκαλο (1995), με τον όρο “σεξισμός” εννοείται ένα πλέγμα 
αντιλήψεων, στάσεων, συμπεριφορών και/ή θεσμικών δομών που εξαναγκάζει 
ορισμένους ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση, κι αυτό μόνο και μόνο επειδή ανήκουν 
σε μία διακριτή ομάδα ανθρώπων. Ως δικαιολογία για τις διακρίσεις χρησιμοποιείται η 
διαφορετικότητα της ομάδας, στην οποία διαφορετικότητα προσάπτεται συνήθως μια 
υποτιθέμενη κατωτερότητα. Tο φάσμα της υποτελούς διαβίωσης είναι ευρύ. Έχει όμως 
ως πυρήνα πάντοτε τον απόλυτο ή σχετικό αποκλεισμό από δημόσια και κοινωνικά 
αγαθά, όπως είναι η εκπαίδευση και η απασχόληση και όπως είναι η συμμετοχή στα 
κοινά. Εγγενές συστατικό στοιχείο του σεξισμού και του σεξιστή είναι η άσκηση εξουσίας 
σε βάρος των θυμάτων του. Mε την έννοια αυτή η συμπεριφορά ενός ανθρώπου μπορεί 
να χαρακτηριστεί σεξιστική ακόμη και εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν επικαλείται 
σεξιστικές αντιλήψεις, όμως αυτό που μετρά είναι η συμπεριφορά και όχι η αιτιολόγησή 
της. Συνήθως όμως αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές είναι εναρμονισμένες μεταξύ 
τους. H σεξιστική συμπεριφορά στηρίζεται σε ένα πλέγμα ρατσιστικών αντιλήψεων και 
στάσεων, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ολοκληρώνεται σε μία συνολική 
σεξιστική εικόνα της κοινωνίας 9.

Ο σεξισμός αναφέρει ο Λιότζης (2015), “είναι μια κοινωνική και ιστορική κατασκευή και 
όχι μια σταθερή και άκαμπτη έννοια γεμάτη από στερεότυπα. Πρόκειται για ένα δυναμικό, 
μεταβαλλόμενο και πολυποίκιλο σύνολο «εύπλαστων» αναπαραστάσεων και πρακτικών 
εξουσίας. Θεωρεί δηλαδή ότι πρόκειται για μια ιδεολογία, έναν Λόγο που αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της κυρίαρχης «κοινής λογικής» και ενός πιο «αυτονόητου» τρόπου σκέψης, 
συναισθημάτων και ύπαρξης στον σύγχρονο κόσμο. Αναφέρεται σε μια σειρά από αντιλήψεις 
που καταλήγουν σε διακρίσεις κατά των γυναικών στη βάση των έμφυλων στερεοτύπων, στο 
πλαίσιο της πατριαρχικής κοινωνίας, της κοινωνίας δηλαδή που διαπνέεται από την ιδέα της 
ανωτερότητας των ανδρών, δομώντας με τέτοιο τρόπο το πλαίσιο λειτουργίας της, ώστε να 
συντηρείται ο ηγεμονικός τους ρόλος και οι γυναίκες να παρουσιάζονται υποδεέστερες και 
γίνονται να γίνονται θύματα διακρίσεων. Οι διακρίσεις αυτές παγιώνονται με το πέρασμα του 
χρόνου σε «κοινωνικά» αποδεκτές συμπεριφορές και στάσεις. Αποτελεί ένα σύνθετο και πολύ-
παραγοντικό φαινόμενο που πρέπει να καταπολεμηθεί ριζικά, από την ίδια την οργάνωση 
και κατασκευή της εκάστοτε κοινωνίας, αφού συντηρεί την εξάρτηση και την υποτέλεια των 
γυναικών στους άνδρες”10. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τσιάκαλος (1995), «στη δικαιολογημένη ερώτηση που 
συχνά συνοδεύει την απόγνωσή: “πώς είναι δυνατόν να διατηρείται ένα πλέγμα προφανώς 
λαθεμένων αντιλήψεων, και προφανώς αντιανθρωπιστικών στάσεων και συμπεριφορών” η 
απάντηση είναι απελπιστικά απλή:

Πρώτον, ως προς τις αντιλήψεις: σε μία κοινωνία, στην οποία θεωρητικά ο κάθε άνθρωπος 
βρίσκεται σε μια θέση χάρις ή εξαιτίας των προσωπικών του ιδιοτήτων, ικανοτήτων και 
προσόντων, η υποτελής διαβίωση μιας κατηγορίας ανθρώπων, όπως εκφράζεται με τον 
αναπαραγώμενο αποκλεισμό, λειτουργεί ως επιβεβαίωση της υποτιθέμενης κατωτερότητάς 
τους.
9Σεξισμός, ρατσισμός, κοινωνικός αποκλεισμός: ο ρόλος της εκπαίδευσης. Γιώργος Τσιάκαλος. Εκπαίδευση και Ισότητα 
Ευκαιριών - Ευρωπαϊκό Συνέδριο - Αθήνα 7-8-9 Απριλίου 1994, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Αθήνα, 1995.

10Ευάγγελος Λιότζης, Από τον Μεταφεμινιστικό Λόγο στον Μεταφεμινιστικό Σεξισμό. Η Περίπτωση των Duckface  
Φωτογραφιών Άρθρο στην  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τομ. 145, 2015
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Δεύτερον, ως προς τις στάσεις: σε μία κοινωνία, στην οποία ο ανταγωνισμός βρίσκεται 
στην κλίμακα των αξιών υψηλότερα από την αλληλεγγύη, δεν είναι ρεαλιστική η προσδοκία 
αυθόρμητων θετικών στάσεων απέναντι στους κοινωνικά απoκλεισμένους11. 

Tρίτον, ως προς τις συμπεριφορές: ο ρατσισμός και ο σεξισμός βραχυπρόθεσμα συμφέρει 
σε όσους δεν ανήκουν στα θύματά του. Aυτή είναι μια πικρή αλήθεια, η οποία θα βρίσκεται 
μπροστά μας τόσο καιρό όσο δεν θα καταφέρνουμε να δείχνουμε στους εν δυνάμει ρατσιστές 
ότι αυτά που φαίνεται να κερδίζουν βραχυπρόθεσμα από τον σεξισμό και τον ρατσισμό 
θα τα πληρώνουν πολλαπλάσια αργότερα καθώς ο σεξισμός και ο ρατσισμός σημαίνουν 
υπονόμευση των θεμελίων του πολιτισμού από τον οποίο αντλούν οι άνθρωποι την ευημερία 
και την ευτυχία τους12 ».

Σεξισμός λοιπόν, είναι το σύνολο των αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών µε βάση 
τις οποίες θεσμοθετείται η κοινωνική ανισότητα εις βάρος του ενός φύλου, καθώς και 
η μεροληπτική αντιμετώπιση του. Οι σεξιστές θεωρούν τις γυναίκες υποδεέστερες των 
ανδρών και πιστεύουν ότι αυτό πρέπει να αντανακλάται στην κοινωνία, τη γλώσσα, 
τα σεξουαλικά δικαιώματα και τον νόμο13. Στις δυτικές κοινωνίες, όπου η θεσμική 
κυριαρχία ανήκει στους άνδρες, θύματα του σεξισμού είναι κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες 
–ως κοινωνική ομάδα – θεωρούνται υποδεέστερες των ανδρών, µε αποτέλεσμα να 
γίνονται συχνά αντικείμενα καταπίεσης ή/και εκμετάλλευσης από αυτούς. Θα πρέπει 
να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες δεν αποτελούν 
ομοιογενείς κοινωνικές ομάδες, µε συνέπεια, να µην κυριαρχούν όλοι οι άνδρες πάνω σε 
όλες τις γυναίκες, καθώς υπάρχουν και άνδρες που καταπιέζουν ή/και εκμεταλλεύονται 
άλλους άνδρες, αλλά και γυναίκες που κυριαρχούν πάνω σε άνδρες. Ο σεξισμός 
αποτελεί ιδεολογικό εργαλείο υπεράσπισης και διατήρησης της έμφυλης ασυμμετρίας, 
ερμηνεύοντας και δικαιολογώντας ως «φυσικές» πολλές κοινωνικές πρακτικές. 
Εκπαιδευτικά συστήματα που δεν αμφισβητούν τον σεξισµό συντελούν στη διατήρηση 
και αναπαραγωγή αυτής της έμφυλης ασυμμετρίας14. 

Να σημειωθεί ότι αν και η θεωρία πως οι γυναίκες είναι ανώτερες των αντρών είναι 
επίσης σεξισμός, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, μόνο στα πρόσφατα χρόνια άρχισε 
να αναπτύσσεται ενημερότητα αυτού του «αντίστροφου σεξισμού» στον δημόσιο 
διάλογο15 .

11Σεξισμός, ρατσισμός, κοινωνικός αποκλεισμός: ο ρόλος της εκπαίδευσης. Γιώργος Τσιάκαλος. Εκπαίδευση και Ισότητα 
Ευκαιριών - Ευρωπαϊκό Συνέδριο - Αθήνα 7-8-9 Απριλίου 1994, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Αθήνα, 1995.

12 Σεξισμός, ρατσισμός, κοινωνικός αποκλεισμός: ο ρόλος της εκπαίδευσης. Γιώργος Τσιάκαλος. Εκπαίδευση και Ισότητα 
Ευκαιριών - Ευρωπαϊκό Συνέδριο - Αθήνα 7-8-9 Απριλίου 1994, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Αθήνα, 1995.

13Πηγή: Vice, http://www.syllogosperiklis.gr/

14Συμπληρωματικά Φυλλάδια των Σχολικών Εγχειριδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   2000- 2006). ΜΕΤΡΟ 4.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1. «Προγράμματα Υποστήριξης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Γυναικών» Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την 
εισαγωγή θεµάτων  σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία»
  
15 http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-4-koritsia-anaferoun-chamili-aftoektimisi/
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Τέλος, σύμφωνα με την κοινωνιολογία του φύλου, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το 
φαινόμενο του σεξισμού και της πατριαρχίας. Συνοπτικά, ο σεξισμός αναφέρεται στο 
σύνολο των περίπλοκων διεργασιών που διαιωνίζουν την ανισότητα των δύο φύλων. 
Ο σεξισμός λειτουργεί σε δύο επίπεδα: στο ατομικό και το θεσμικό. Θεωρητικά, ο 
σεξισμός αναφέρεται στην μειονεκτική θέση τόσο του γυναικείου όσο και του ανδρικού 
φύλου. Στην πράξη, βέβαια, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, τα θύματα της έμφυλης 
ανισότητας είναι οι γυναίκες. Η πατριαρχία είναι η πλέον εκτεταμένη μορφή θεσμικού 
σεξισμού. Πρόκειται για ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης, το οποίο αποδίδει στους 
άνδρες μεγαλύτερη κοινωνική αξία, φωνή και δύναμη σε σχέση με τις γυναίκες 16.

Ο Λιότζης (2015) αναφέρει ότι «ο σύγχρονος σεξισμός εδράζεται σε ένα λανθάνον 
αλλά, την ίδια ώρα, πανταχού παρόν επίπεδο στην καθημερινότητα των γυναικών στον 
δυτικό κόσμο, συνεχίζοντας να διαρθρώνει τα πολιτισμικά προϊόντα και τις συλλογικές, 
κοινωνικές εμπειρίες. Ένας δε βασικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι το γεγονός της 
δραστικότητας του σεξισμού που εδράζεται στην εξαιρετικά περιορισμένη δυνατότητα 
ανάδειξης και στηλίτευσής του. Το να αντιστέκεται, δηλαδή, κάποιος στον σεξισμό, ακόμα 
και στην άρθρωση της συγκεκριμένης λέξης, φαίνεται ως κάτι «ξενέρωτο, άχαρο, σεμνότυφο 
και πάνω από όλα ξεπερασμένο»17 .

Ο σεξισμός εμφανίζεται με διάφορες μορφές και στη συνέχεια θα δούμε με ποιες είναι 
αυτές.

2.1 ΤΥΠΟΙ/ΜΟΡΦΕΣ ΣΕΞΙΣΜΟΥ

Α. Ο αμφίθυμος σεξισμός 
Οι Glick & Fiske (1996) εξέτασαν την αμφιθυμία που σχετίζεται με τις στάσεις προς τις 
γυναίκες και υποστήριξαν ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη δύναμη και έχουν στα χέρια 
τους τον έλεγχο των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, ενώ άνδρες και 
γυναίκες εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο στις στενές ερωτικές σχέσεις. Οι ιδεολογίες 
για τον εχθρικό και καλοπροαίρετο σεξισμό περιλαμβάνουν τρία πεδία: την πατριαρχία 
(τη δομική δύναμη των ανδρών), τη διαφοροποίηση των δύο φύλων (έμφυλος 
επαγγελματικός διαχωρισμός, τους έμφυλους ρόλους και τα έμφυλα στερεότυπα) και τις 
ετερόφυλες σχέσεις. Αναφέρονται στην θεωρία του σεξισμού που βασίζεται σε τρεις πηγές 
της ανδρικής αμφιθυμίας απέναντι στις γυναίκες - τον πατερναλισμό, τη διαφοροποίηση 
των φύλων και την ετεροσεξουαλικότητα. Έτσι, ο αμφίθυμος (ambivalent) σεξισμός 
συγκροτείται από τη συνύπαρξη δύο αντιθετικών αλλά και συμπληρωματικών τάσεων, 
του «εχθρικού» (hostile) και του «καλοπροαίρετου/καλοκάγαθου» (benevolent)18.

16Ο Φεμινισμός Είναι για Όλους | Κεφάλαιο 1: Φεμινιστική Πολιτική, http://kamenasoutien.com/2013/04/25/o_feminismos_ei-
nai_gia_olous_kefalaio_1/

17Ευάγγελος Λιότζης. Από τον Μεταφεμινιστικό Λόγο στον Μεταφεμινιστικό σεξισμό. Η Περίπτωση των Duceface 
Φωτογραφιών. Άρθρο στην  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τομ. 145, 2015

18Glick P, Fiske ST. The ambivalent sexism inventory: differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and 
Social Psychology. 1996;70:491–492.
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H Lott (1995), αναφέρει ότι σύμφωνα με τη θεωρία του αμφίθυμου σεξισμού, ο 
σεξισμός έχει διπλή φύση.  Αποτελείται από τον εχθρικό και καλοπροαίρετο σεξισμό, 
που δικαιολογεί και διατηρεί την κατώτερη κοινωνική θέση των γυναικών. Ο εχθρικός 
προσανατολισμός προς τις γυναίκες (σεξιστική αντιπάθεια προς το γυναικείο φύλο) 
αποτελείται από τον κυρίαρχο πατερναλισμό (οι άνδρες πρέπει να έχουν περισσότερη 
δύναμη), την ανταγωνιστική διαφοροποίηση των δύο φύλων (οι γυναίκες είναι 
κατώτερες από τους άνδρες σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις ικανότητες) και 
την εχθρική ετεροσεξουαλικότητα (η σεξουαλικότητα των γυναικών είναι επικίνδυνη 
για την υψηλότερη κοινωνική θέση και δύναμη των ανδρών). Ο καλοπροαίρετος 
προσανατολισμός προς τις γυναίκες (ευνοϊκές, αλλά προστατευτικές πεποιθήσεις 
προς τις γυναίκες) αποτελείται από τον προστατευτικό πατερναλισμό (οι άνδρες 
πρέπει να προστατεύουν και να συντηρούν τις γυναίκες από τις οποίες εξαρτώνται), τη 
συμπληρωματική διαφοροποίηση των δύο φύλων (οι γυναίκες είναι το καλύτερο φύλο, 
αλλά μόνο σε θέματα που ταιριάζουν με τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων) και τις 
ετερόφυλες σχέσεις (οι άνδρες μπορούν να είναι πραγματικά ευτυχισμένοι στη ζωή τους 
μόνο όταν έχουν ερωτικές σχέσεις με κάποια γυναίκα) 19.

Η σεξιστική αμφιθυμία επικεντρώνεται, κυρίως, στον διαχωρισμό των γυναικών σε 
ευνοϊκές ομάδες, που αποτελούνται από τις γυναίκες εκείνες που επιτελούν τους 
παραδοσιακούς ρόλους που είναι σε συμφωνία με το φύλο τους, εκπληρώνοντας με 
αυτό τον τρόπο τα πατερναλιστικά, τα προσδιορισμένα από το φύλο και τα σεξουαλικά 
κίνητρα των ανδρών, και σε μη ευνοϊκές ομάδες, που αποτελούνται από γυναίκες που 
προκαλούν  ή απειλούν αυτές τις επιθυμίες και τις ανάγκες των ανδρών (Glick, & Fiske, 
1996)20 .  

Όπως αναφέρει ο Λιότζης (2014), ο εχθρικός και ο καλοπροαίρετος σεξισμός έχουν τις 
ρίζες τους στις βιολογικές και κοινωνικές συνθήκες που είναι κοινές για τους ανθρώπους. 
Ο εχθρικός σεξισμός αφορά παραδοσιακές προκατειλημμένες στάσεις προς τις γυναίκες 
που θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες και υποδεέστερες από τους άνδρες και 
δικαιολογούν με αυτό τον τρόπο τη δύναμη και την κυριαρχία των ανδρών και τους 
παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων που θέλουν τη γυναίκα να είναι κατάλληλη για 
τους ρόλους της μητέρας, της συζύγου και της νοικοκυράς. Ο καλοπροαίρετος σεξισμός 
μπορεί να μην εκφράζει εχθρότητα προς τις γυναίκες, ωστόσο βλέπει και αντιμετωπίζει 
τις γυναίκες με ένα στερεότυπο τρόπο και τις περιορίζει στους παραδοσιακούς ρόλους, 
ενώ επικεντρώνεται στα θετικά παραδοσιακά στερεότυπα για τις γυναίκες. Ο εχθρικός 
σεξισμός περιλαμβάνει τις αρνητικές στάσεις απέναντι στις γυναίκες στα τρία πεδία 
αντιμαχόμενων συμπεριφορών (κυριαρχικός πατερναλισμός, μειωτικές πεποιθήσεις 
και ετεροσεξουαλική εχθρότητα), ενώ ο καλοπροαίρετος τις «υποκειμενικά θετικές» 
(προστατευτικός πατερναλισμός, εξιδανίκευση των γυναικών και επιθυμία για σύναψη 
σχέσεων). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «Το πρόβλημα εδώ έγκειται στη συνήθως 
απροβλημάτιστη ή και, ενίοτε, χρησιμοθηρική αποδοχή από πλευράς των γυναικών των 

19Lott, B. (1995). Distancing from Women: Interpersonal Sexist Discrimination. In B. Lott, & D. Maluso (Eds), The Social Psychol-
ogy of Interpersonal Discrimination (pp.12-49). New York: The Guilford Press.

20Glick, P., & Fiske, S.T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating Hostile and Benevolent Sexism. Journal of 
Personality and Social Psychology, 70, 491-512.
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πρακτικών του καλοπροαίρετου σεξισμού, που αναστέλλει την ισότητα των φύλων μέσω 
της επιβράβευσης της πατριαρχικής τάξης πραγμάτων. Η σύγχυση, δηλαδή, αναφορικά με 
το ποιοί λόγοι και συμπεριφορές πρέπει να εκληφθούν ως στοιχεία ευγένειας και αβρότητας 
και όχι σεξισμού, εντείνεται και από τη συνήθη μετάφραση «καλοπροαίρετος/καλοκάγαθος», 
που απαντάται συχνά στον δημόσιο λόγο και υπονοεί μια εξ ορισμού θετική προδιάθεση 
από πλευράς των ανδρών στο επίπεδο της αιτιότητας, σύγχυση η οποία ενδεχομένως 
θα αποφεύγονταν, αν υιοθετείτο ο όρος «καλοσυνάτος/ευμενής», ώστε να απέδιδε πιο 
περιγραφικά την εννοιολόγηση των Glick και Fiske. Κατ’ αναλογία, λοιπόν, στην περίπτωση 
του μεταφεμινιστικού σεξισμού ο επίμαχος χαρακτήρας της εννοιολόγησης περιστρέφεται 
γύρω από την αντιμαχόμενη αποδοχή και υιοθέτηση της ορολογικά φορτισμένης έννοιας του 
μεταφεμινισμού. Στον βαθμό που η μεταφεμινιστική αισθητική προτάσσει ή έστω αποδέχεται 
με ευαρέσκεια τις σεξουαλικοποιημένες αναφορές και τους σεξοκεντρικούς εγκωμιασμούς, 
τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, η αξιολογική αποτίμηση της εκφοράς κάθε 
λόγου απαιτεί πλέον όχι μόνο την απαραίτητη, σε κάθε περίπτωση, πλαισίωση, αλλά και τη 
συγκεκριμενοποίηση των εξατομικευτικών διαστάσεων 21.

Ετεροσεξισμός (heterosexism) είναι η πεποίθηση ότι ο ένας από τους δύο συντρόφους 
μέσα σε μια σχέση έχει μια έμφυτη ανωτερότητα έναντι του άλλου και επομένως είναι 
σωστό να κυριαρχεί. Ο όρος αυτός, συνήθως, αναφέρεται στην καταπίεση των γυναικών, 
κυρίως μέσα από καθημερινές πρακτικές, στάσεις, θεωρήσεις, συμπεριφορές και 
θεσμικούς ρόλους. Ο σεξισμός αντανακλά, αλλά και έχει ως αποτέλεσμα, την εδραίωση 
της κοινωνικής θέσης και της δύναμης των ανδρών έναντι των γυναικών. 

Β. Μεταφεμινιστικός σεξισμός, είναι η νομιμοποιημένη από τη μεταφεμινιστική 
κουλτούρα αναπαραγωγή σεξιστικών Λόγων και έλλογων πρακτικών. Σε ένα πρώτο 
επίπεδο, ο μεταφεμινιστικός σεξισμός φαίνεται να ταυτίζεται με αυτό που ονομάζεται 
«νέο ή πεφωτισμένο σεξισμό», την αναπαραγωγή δηλαδή σεξιστικών γυναικείων 
εικόνων στη δημόσια σφαίρα στο πλαίσιο μιας μεταφεμινιστικής ρητορικής, που δεν 
συνιστά τίποτε άλλο παρά μια εκδοχή του «παραδοσιακού σεξισμού» 22 .

Οι Benokraitis & Feagin (1995) διακρίνουν τρεις μορφές: 
1. Τον απροκάλυπτο σεξισμό: Οι γυναίκες αντιμετωπίζονται καθαρά άνισα. Οι διακρίσεις 
στην εκπαίδευση, τα λιγότερα δικαιώματα, η εξευτελιστική γλώσσα για το γυναικείο 
φύλο, η αντιμετώπιση της γυναίκας σαν «αντικείμενο» ηδονής και η διαδεδομένη 
τιμωρία για οτιδήποτε, αποτελούν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα έκφρασης 
της συγκεκριμένης μορφής σεξισμού. 
2. Τον κεκαλυμμένο σεξισμό: Ο κρυφός και συχνά εχθρικός σεξισμός. Συνηθισμένος 
και στις σημερινές κοινωνίες, αφού έχει συνδεθεί με διακρίσεις των γυναικών στον 
εργασιακό χώρο. Ο κεκαλυμμένος σεξισμός, διαφαίνεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στην 

21Λιότζης, Ε. Από τον Μεταφεμινιστικό Λόγο στον Μεταφεμινιστικό Σεξισμό. Η Περίπτωση των Duckface  Φωτογραφιών. 
Άρθρο στην  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τομ. 145, 2015

22Λιότζης, Ε. Από τον Μεταφεμινιστικό Λόγο στον Μεταφεμινιστικό Σεξισμό. Η Περίπτωση των Duckface  Φωτογραφιών. 
Άρθρο στην  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τομ. 145, 2015
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23Nijole Vaicaitis Benokraitis & Joe R. Feagin. Modern Sexism: Blatant, Subtle, and Covert Discrimination. Edition 2, revised, 
Prentice Hall, 1995

24Λιότζης, Ε. Από τον Μεταφεμινιστικό Λόγο στον Μεταφεμινιστικό Σεξισμό. Η Περίπτωση των Duckface  Φωτογραφιών. 
Άρθρο στην  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τομ. 145, 2015 

πολιτική ζωή των υποψήφιων και εκλεγμένων γυναικών, από άνδρες συναδέλφους.
3.Τον υποσυνείδητο σεξισμό: Τα άτομα που διακατέχονται από αισθήματα 
υποσυνείδητου σεξισμού, συνήθως άνδρες, ενδέχεται να μην τα έχουν  πλήρως 
συνειδητοποιήσει.  Αρνητικά μηνύματα, στη γλώσσα και στη συμπεριφορά απέναντι 
στις γυναίκες μπορεί να εκδηλωθούν  εν δυνάμει. Ο υποσυνείδητος σεξισμός δεν είναι  
τόσο χειριστικός ή κακοήθης όπως τα άλλα είδη, αλλά έχει συμβάλλει σημαντικά στην 
εδραίωσή του σεξισμού γενικότερα 23.  

Ο Λιότζης (2014), επισημαίνει ότι «η προσπάθεια για μια πιο δόκιμη και εννοιολογικά 
χρήσιμη ανακατασκευή του σύγχρονου σεξισμού ως φαινόμενο υπό το πρίσμα του 
μεταφεμινιστικού σεξισμού, σημαίνει και την αναγκαία διασαφήνιση ότι μπορεί ο τελευταίος 
να στοιχειοθετείται από τη διάχυση σεξιστικών Λόγων και έλλογων/ρηματικών πρακτικών, 
η οποία υποστηρίζεται/«νομιμοποιείται» κατά αμφίσημο τρόπο από τη μεταφεμινιστική 
κουλτούρα αλλά, σε κάθε περίπτωση, εδράζεται στην πατριαρχική λογική συνέχιση διάφορων 
έμφυλων δομικών ανισοτήτων και στην αναπαραγωγή ανδροκρατικών στερεοτύπων που, 
συνήθως, βασίζονται σε δύο μέτρων και δύο σταθμών Λόγους και συμπεριφορές (π.χ. ο 
σεξουαλικά δραστήριος άνδρας είναι «μάγκας» ενώ η αντίστοιχη γυναίκα είναι «πόρνη»). 
Η εν λόγω επισήμανση δεν αφορά μια σχετικιστικού χαρακτήρα αναγωγή στη γενικότερη 
ρευστότητα του υστερο-νεωτερικού σκηνικού, αλλά μια προσπάθεια να αναδειχθεί τόσο 
ο επίμαχος χαρακτήρας της μεταφεμινιστικής λογικής/αντίληψης, όσο και τα συχνά 
δυσδιάκριτα, όρια ανάμεσα στον σεξισμό, τη γενικότερη σεξουαλικοποίηση της δημόσιας 
σφαίρας και το χειραφετικά προσανατολισμένο διονυσιακό πνεύμα» 24.

Στη συνέχεια θα δούμε σε ποιούς χώρους εκδηλώνεται.

2.2 ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ

Ο σεξισμός εκδηλώνεται μέσα από κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές διακρίσεων, που 
θεωρούν εκ προοιμίου τη γυναίκα ως το «ασθενές φύλο» και εκδηλώνεται:

- Στο σπίτι: 
Παραδοσιακός διαχωρισμός των έμφυλων ρόλων. Ο άντρας  αναλαμβάνει την κερδοφόρα 
και κοινωνικά αναγνωρισμένη εξωτερική εργασία, ενώ η γυναίκα περιορίζεται στον 
εσωτερικό χώρο του σπιτιού και της οικογένειας,  χωρίς να αναγνωρίζεται  ο κοινωνικός 
της ρόλος και η εργασία της, με απλήρωτη και κρατικά ανασφάλιστη εργασία στα 
οικιακά και στη μητρότητα, διακρίσεις και έλλειψη μέριμνας για ανύπαντρες μητέρες με 
παιδιά που δεν αναγνωρίζονται από τον  πατέρα. Συχνά, ο σεξισμός μπορεί να λαμβάνει 
κεκαλυμμένη «θετική» χροιά: η πεποίθηση ότι οι γυναίκες είναι το αδύναμο φύλο και 
χρήζουν προστασίας και αστυνόμευσης από τον πατέρα, τον σύζυγο ή το μεγαλύτερο 
αρσενικό της οικογένειας. 
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25Πηγή : Fylopedia, http://edu09.pbworks.com/w/page/11522766/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%C
F%8C%CF%82 

26Πηγή : Fylopedia, http://edu09.pbworks.com/w/page/11522766/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%C
F%8C%CF%82 

- Στον χώρο εργασίας: 
Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και διακρίσεις στους μισθούς και στις προσλήψεις, 
οριζόντιος και κάθετος εργασιακός διαχωρισμός επαγγελμάτων ή θέσεων απασχόλησης 
με βάση το φύλο, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον με άσκηση σεξουαλικών πιέσεων, 
απολύσεις ή διακρίσεις κατά των εγκύων γυναικών, έλλειψη βρεφονηπιακής φροντίδας, 
πρακτικές «γυάλινης οροφής», ένα υπαρκτό όριο, που εμποδίζει την πρόσβαση γυναικών 
καριέρας στα ανώτερα κλιμάκια της εργασιακής ιεραρχίας. 

Στην εκπαίδευση: 
Εκδίωξη εγκύων κοριτσιών από το σχολείο, αποκλεισμός των γυναικών από την 
εκπαίδευση, εμπόδια στο δρόμο των κοριτσιών προς την εκπαίδευση (κυρίως τα ανώτερα 
κλιμάκια), εχθρικό περιβάλλον στην τάξη με διακρίσεις ή και βία (λεκτική, σωματική) κατά 
των κοριτσιών, διάδοση πεποιθήσεων πως ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως μαθηματικά 
ή επιστήμες, δεν είναι για γυναίκες, επειδή δεν είναι τόσο λογικές, συγκεντρωμένες ή 
έξυπνες όσο οι άντρες, χαμηλότερη ποσόστωση γυναικών στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
αξιώματα 25.

-Στην επιστήμη: 
Στρέβλωση ή αποσιώπηση θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες, πατριαρχικές εκ 
προοιμίου προκαταλήψεις που διαμορφώνουν τα ερευνητικά αντικείμενα, μεθόδους 
και αποτελέσματα, νοοτροπία αποκλεισμού των γυναικών από τις φυσικές επιστήμες ως 
«ακατάλληλες» για το είδος της ευφυΐας τους.

- Στη γλώσσα: 
Χρήση αρνητικά χρωματισμένου λόγου (π.χ. «κάνεις σαν γυναικούλα») ή χρήση του 
αρσενικού τμήματος ως γνώμονα ή συνώνυμου για ένα σύνολο (π.χ. «ο άνθρωπος»), 
σεξιστικά ανέκδοτα και παροιμίες, σύνδεση του άνδρα με την έλλογη γλώσσα και το νου 
και της γυναίκας με την άναρθρη βιολογική ύπαρξη. 

- Στη δημόσια ζωή: 
«Γυάλινη οροφή» για τις γυναίκες-λειτουργούς ή διεκδικήτριες ανωτέρων ή ανωτάτων 
δημοσίων αξιωμάτων, ελλειμματική εκπροσώπηση των γυναικών στα διάφορα σώματα 
εξουσίας και η παραγκώνιση των ζητημάτων που άπτονται της ισότητας.

-Σεξουαλικές Συμπεριφορές:
Η πορνεία, η παράνομη διακίνηση γυναικών (trafficking) γίνονται, δυστυχώς, σιωπηρά, 
ανεκτά υποβιβάζοντας τη γυναικεία σεξουαλικότητα 26.

- Στις ένοπλες δυνάμεις: 
Αποκλεισμός (μερικός ή ολικός) των γυναικών από τα ένοπλα σώματα ή ορισμένες 
ανώτερες βαθμίδες τους. 
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- Στη θρησκεία:
Στιγματισμός των γυναικών ως «κατώτερων», «αμαρτωλών» και «ακάθαρτων», θεσμική 
υποταγή τους στο αρσενικό, μερικός ή ολικός αποκλεισμός τους από το ιερατείο και 
ορισμένους χώρους της εκκλησίας (άβατα, ιερά). 

- Στα σεξουαλικά δικαιώματα: 
Θεωρούμενη ως «φυσική» εκμετάλλευση της γυναικείας σεξουαλικότητας στην 
πορνογραφία, στην πορνεία και στην παράνομη διακίνηση γυναικών (trafficking), 
στιγματισμός της γυναικείας σεξουαλικότητας ως αποσιωπητέου θέματος ή ως 
ανέκδοτου, δύο μέτρα και σταθμά όσον αφορά παρόμοιες σεξουαλικές συμπεριφορές 
ανδρών και γυναικών (π.χ. «ψυχρή/ κύριος»).

- Στα ανθρώπινα δικαιώματα:
Μερική ή και ολική άρνηση ανθρώπινης υπόστασης ή αυτονομίας στις γυναίκες, έκθεση 
των γυναικών σε περισσότερες πιθανότητες και μορφές βίας (π.χ., κλειτοριδεκτομή, 
«εθνικές εκκαθαρίσεις»), δύο μέτρα και σταθμά όσον αφορά την αξία ανδρών και γυναικών 
απέναντι στο νόμο (π.χ. ήπιες τιμωρίες ή απαλλαγές για βιασμούς και πράξεις βίας που 
βαφτίζονται «εγκλήματα πάθους» ή «τιμής»)27 . Όσον αφορά τους άνδρες, υπάρχουν 
επίσης συγκεκριμένα φαινόμενα σεξισμού που τους αφορούν, όπως οι διακρίσεις 
εναντίον τους σε διεκδικήσεις κηδεμονίας παιδιών ή η μη-αναγνώριση γονικής άδειας 
ακόμα και σε μονογονεϊκές περιπτώσεις, η αποκλειστική υποχρεωτική στράτευσή τους 
σε ορισμένες χώρες, η υποταγή σε μια κουλτούρα βίας και ανταγωνισμού, ο σκληρός 
ανταγωνιστικός κώδικας αξιών και συμπεριφορών (π.χ. «οι άντρες δεν κλαίνε», «οι άντρες 
πάντα πληρώνουν»), η υποχρέωση να συντηρούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη 
τα θηλυκά μέλη της οικογένειάς τους. Πολλές κατηγορίες ανεκδότων διακωμωδούν 
χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε κοινωνικά αδύναμες κατηγορίες – γυναίκες, 
εσωτερικούς και εξωτερικούς μετανάστες, πληθυσμιακές ομάδες, μειονότητες κτλ, αντί 
των οικονομικά-κοινωνικά-πολιτικά ισχυρών, ενισχύοντας τις δομές εξουσίας.  Το άλλοθι 
του χιούμορ, γενικά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή στερεοτύπων 
(Ζούνη, 2007) 28.

-Σεξουαλική παρενόχληση
Ο σεξισμός δεν σταματά στον τρόπο ομιλίας, στα ανέκδοτα και στα αστεία για τις 
γυναίκες. Το καμάκι, που οι περισσότεροι άντρες το θεωρούν αθώο, είναι στη βάση του 
σεξιστικό, όταν γίνεται με αλαζονεία και “μαγκιά” και με γλώσσα χυδαία και υποτιμητική 
για τη γυναίκα. Όταν γίνεται για να αποδείξει ο άντρας στους γύρω και στην παρέα του 
τον “ανδρισμό” του και όχι για να κάνει κάποιο θετικό και όμορφο σχόλιο για τη γυναίκα.  
Όλες οι γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή τους αυτού του είδους 
το “καμάκι”. Περνώντας μπροστά από μια καφετέρια για παράδειγμα, ακούν μια ομάδα 
νεαρών να σφυρίζει και να χειρονομεί με υπονοούμενα, να κάνει παρατηρήσεις και 

27Ζούνη Ευαγγελία. Η παρουσία  του φύλου στο διδακτικό υλικό της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας . 2ο Εκπαιδευτικό 
Συνέδριο. Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση. 19 - 21 Οκτωβρίου 2007 Ιωάννινα.  Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

28Ζούνη Ευαγγελία. Η παρουσία  του φύλου στο διδακτικό υλικό της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας . 2ο Εκπαιδευτικό 
Συνέδριο. Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση. 19 - 21 Οκτωβρίου 2007 Ιωάννινα.  Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
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αξιολογήσεις για το σώμα τους, να τις φωνάζουν για να τους κάνουν διάφορων τύπων 
προσκλήσεις. Πρέπει μήπως να νιώθουν κολακευμένες; Αυτό δεν το πιστεύουν στην 
πραγματικότητα ούτε οι ίδιοι οι άντρες, αφού όταν η δική τους γυναίκα, αδερφή, κόρη 
ή μάνα, γίνουν αποδέκτριες παρόμοιας συμπεριφοράς εξαγριώνονται.  Το λεγόμενο 
“καμάκι” μπορεί ωστόσο να πάρει και τη μορφή της σεξουαλικής παρενόχλησης, όταν 
γίνεται επίμονα και πιεστικά και δεν σταματά όταν η γυναίκα αρνείται ή έχει δείξει την 
ενόχλησή της. Η σεξουαλική παρενόχληση συχνά δεν μένει απλά στα λόγια. Πολλές 
γυναίκες βίωσαν στο δρόμο κάποιον που τις αγγίζει στο στήθος ή στον πισινό δήθεν 
τυχαία, ή κολλά επάνω τους μέσα σε ένα γεμάτο λεωφορείο 29 .  
Οι γυναίκες, βρίσκονται όμως σε ακόμα χειρότερη κατάσταση όταν η σεξουαλική 
παρενόχληση γίνεται στον χώρο εργασίας τους, καθώς δεν μπορούν να αντιδράσουν 
εύκολα, ή και καθόλου, όταν αυτός που τις παρενοχλεί είναι το αφεντικό τους.  Και 
δυστυχώς δεν πρόκειται καθόλου για μεμονωμένα περιστατικά. Το ποσοστό των 
γυναικών στην Ευρώπη που έρχεται αντιμέτωπο με σεξουαλική παρενόχληση, φτάνει 
το 50%.  

-Στην οικογένεια  
Η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας τις μετέτρεψε σε γυναίκα - υπεράνθρωπο. 
Ο χαρακτηρισμός αυτός κάθε άλλο παρά υπερβολικός είναι, καθώς η εργασία έξω από 
το σπίτι δεν τις απάλλαξε από τα παραδοσιακά τους “καθήκοντα”.  Μια τυπική γυναίκα 
σήμερα έχει να ανταποκριθεί σε τρεις ρόλους: της εργαζόμενης, της νοικοκυράς και της 
παιδαγωγού. Επιστρέφοντας από τη δουλειά στο σπίτι έχει να κάνει το νοικοκυριό και να 
ασχοληθεί με τα παιδιά της. Την ίδια στιγμή ο άντρας της, στη  συντριπτική πλειοψηφία 
των περιπτώσεων, ξεκουράζεται. Και οι δυο δουλεύουν, και οι δυο συνεισφέρουν 
οικονομικά στο σπίτι. Ωστόσο η συμμετοχή του άντρα στα οικιακά είναι από ελάχιστη έως 
ανύπαρκτη. Ακόμα και άντρες που θεωρητικά είναι υπέρ του να μοιράζονται οι οικιακες 
εργασίες στο σπίτι και μιλούν ενάντια στη γυναικεία καταπίεση, στην πλειοψηφία τους 
συνήθως προτιμούν να επαναπαύονται με το γεγονός ότι αυτοί “δεν ξέρουν” να κάνουν 
το ένα ή το άλλο, ή με το γεγονός ότι η γυναίκα τους δεν ζητά διαρκώς τη συμμετοχή τους 
στα οικιακά.  Ακόμα όμως και όταν ένας άντρας καθαρίζει ή μαγειρεύει θα χλευαστεί από 
πολλούς για τον “ξεπεσμό” του και το χαμένο του “ανδρισμό” 30.    

Συχνά οι γυναίκες που δεν εργάζονται σε αμειβόμενη εργασία, γιατί στη μη αμειβόμενη 
εργάζονται πολλές ώρες, υποτιμούνται ή γίνονται σχόλια για το στερεότυπο της 
“καλής” νοικοκυράς, όπου ο ρόλος τους μέσα στην οικογένεια και το σπίτι εξαίρεται. 
Έτσι η νοικοκυρά μαθαίνει να είναι ευχαριστημένη και υπερήφανη με τη μαγειρική της 
τέχνη, την καθαριότητα του σπιτιού της, τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών της, την 
επαγγελματική επιτυχία του άντρα της κοκ. 

-Στην παιδική ηλικία  
Από μικρά παιδιά μαθαίνουμε τι είναι γυναικείο και τι αντρικό και ποιος πρέπει να είναι 
ο ρόλος του άντρα και της γυναίκας. Σ’ ένα μικρό κορίτσι αγοράζουν οι γονείς συνήθως 

29Ελένη Μήτσου, Ποιά ισότητα; κείμενα για το γυναικείο ζήτημα. Το γυναικείο ζήτημα στις μέρες μας, άρθρο στην εφημερίδα 
ΞΕΚΙΝΗΜΑ - Σοσιαλιστική Διεθνιστική Οργάνωση, http://www.xekinima.org/biblia/poia-isotita/

30Ελένη Μήτσου, Ποιά ισότητα; κείμενα για το γυναικείο ζήτημα.Το γυναικείο ζήτημα στις μέρες μας , http://www.xekinima.
org/biblia/poia-isotita/
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κούκλες και κουζινικά και έτσι μαθαίνει από μικρή ποιος είναι ρόλος της όταν μεγαλώσει. 
Από την κούκλα Μπάρμπι αποχτά το πρότυπο για το γυναικείο σώμα και την ομορφιά, 
από τις κούκλες- μωρά μαθαίνει το ρόλο της μητέρας, από τα κουζινικά, το ρόλο της 
νοικοκυράς, από τη Σταχτοπούτα και την ωραία κοιμωμένη του παραμυθιού μαθαίνει 
ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά της γυναίκας.  Ανάλογη είναι 
και η ανατροφή του άντρα. Το αγοράκι το αποπαίρνουν όταν πάει να παίξει με κούκλες 
και του αγοράζουν αυτοκινητάκια και όπλα. Το θέλουν ενεργητικό και μαχητικό. Να 
παίζει πόλεμο και ξύλο και όχι να μαθαίνει γαλλικά, μπαλέτο και πιάνο. Στα παραμύθια 
είναι πάντα ο ήρωας και οι αρετές του είναι διαμετρικά αντίθετες από αυτές τις γυναίκας. 
Μαθαίνει ότι οι άλλοι πρέπει να μπορούν να στηρίζονται επάνω του. Ότι πρέπει να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να παίρνει ρίσκα. Πρέπει να είναι επίμονος, να κυνηγά 
και να παλεύει γι’ αυτό που θέλει να πετύχει ή να αποκτήσει 31.  

Η διαφορετική αντιμετώπιση συνεχίζεται και στην εφηβεία. Το αγόρι έχει συνήθως 
δικαίωμα να βγαίνει σε μικρότερη ηλικία από το κορίτσι και να γυρίζει πιο αργά στο σπίτι. 
Ο πατέρας του θα το σπρώξει επίσης να βρει μια κοπέλα, να κάνει σεξ για να “αποκτήσει 
εμπειρία” και να “γίνει άντρας”. Αν μάλιστα θεωρήσει ότι “αργοπορεί” θα φροντίσει να τον 
στείλει ή να τον πάρει σε έναν οίκο ανοχής ή θα του κανονίσει ένα ανάλογο ραντεβού. 
Την κόρη του όμως την κυνηγά μόλις τη δει με έναν νεαρό. Αν αργεί να γυρίσει σπίτι την 
τιμωρεί και την ανακρίνει για το που ήταν και με ποιους είχε βγει. Ακόμα και σήμερα, 
αγωνιά για την παρθενιά της - κάτι που δεν λέγεται πια ξεκάθαρα, αλλά υπονοείται στις 
διάφορες κουβέντες πατέρα- κόρης για τους κινδύνους που ελλοχεύουν 32. 

-Στις προσδοκίες για τους έμφυλους ρόλους
Η Γκορό (2015), αναφέρει ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πιστεύουν ότι οι άνδρες 
είναι ικανοί και ανεξάρτητοι, ενώ οι γυναίκες ευγενικές, θερμές και εκφραστικές. Αυτές 
οι πεποιθήσεις κυριαρχούν στην Ευρώπη, στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική, στην 
Αυστραλία και σε κάποια μέρη της Μέσης Ανατολής. Έρευνες σε δυτικές κοινωνίες 
δείχνουν ότι οι άνθρωποι τείνουν να αναπαριστούν τα δύο φύλα μέσω υπό-τυπων. Για 
τις γυναίκες υπάρχουν τέσσερις κυρίαρχοι υπό-τυποι: της νοικοκυράς, της σεξουαλικά 
ελκυστικής γυναίκας, της καριερίστριας και της φεμινίστριας/αθλήτριας/λεσβίας. Αυτοί 
οι υπό-τυποι δίνουν έμφαση σε διαπροσωπικές διαστάσεις έναντι της ικανότητας. Η 
τυπική γυναίκα βρίσκεται πιο κοντά στον υπό-τυπο της νοικοκυράς ή της σεξουαλικά 
ελκυστικής γυναίκας. Οι ανδρικοί υπό-τυποι είναι λιγότερο ξεκάθαροι, αλλά οι δύο πιο 
βασικοί είναι αυτός του επιχειρηματία και του ανδροπρεπή. Εδώ η έμφαση αφορά τη 
διάσταση της ικανότητας. Σε γενικές γραμμές, οι έρευνες καταδεικνύουν ότι τόσο οι 
άνδρες όσο και οι γυναίκες βλέπουν τις γυναίκες ως μια πιο ομοιογενή ομάδα σε σχέση 
με τους άνδρες και τα γυναικεία στερεοτυπικά χαρακτηριστικά εκτιμώνται χαμηλότερα 
από ότι τα ανδρικά στερεοτυπικά χαρακτηριστικά. 
  

31Ελένη Μήτσου, Ποιά ισότητα; κείμενα για το γυναικείο ζήτημα.Το γυναικείο ζήτημα στις μέρες μας , http://www.xekinima.
org/biblia/poia-isotita/

32Ελένη Μήτσου, Ποιά ισότητα; κείμενα για το γυναικείο ζήτημα.Το γυναικείο ζήτημα στις μέρες μας , http://www.xekinima.
org/biblia/poia-isotita/
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 -Στα ΜΜΕ
Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των στερεοτύπων και των έμφυλων ρόλων αποτελούν 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού μεταδίδουν και συντηρούν τα παραδοσιακά 
στερεότυπα φύλου. Ημίγυμνες γυναίκες ποζάρουν πάνω σε αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες 
ή πλάι σε άλλα καταναλωτικά προϊόντα, ο καθαρά διακοσμητικός ρόλος των γυναικών 
σε κάποια τηλεοπτικά παιχνίδια, ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες μπορεί να είναι 
άσχετες με την κεντρική πλοκή της δραματουργικής εξέλιξης και να παρουσιάζονται 
μόνο ως σεξουαλική/ρομαντική διασκέδαση, είναι ένα μικρό δείγμα για το πώς 
αντανακλώνται τα στερεότυπα φύλου. Αυτές οι εικόνες έχουν μεγάλη σωρευτική δύναμη 
και δεν πρέπει να υποτιμώνται. Υπάρχουν όμως και πιο διακριτικοί τρόποι έκφρασης της 
στερεοτυποποίησης που μπορεί να είναι εξίσου ή και περισσότερο ισχυροί, καθώς είναι 
και πιο δύσκολο να εντοπιστούν και άρα να καταπολεμηθούν. «Το φύλο απεικονίζεται στη 
διαφήμιση κατά κανόνα σύμφωνα με παραδοσιακά πολιτισμικά στερεότυπα: οι γυναίκες 
αναπαραστώνται πολύ θηλυκές, ως «σεξουαλικά αντικείμενα», νοικοκυρές, μητέρες, 
φροντίστριες του σπιτιού, ενώ οι άντρες προβάλλονται σε καταστάσεις εξουσίας και 
κυριαρχίας επί των γυναικών. Συχνά, στις διαφημίσεις υπερβάλλεται η σεξουαλικότητα 
και χρησιμοποιούνται σεξουαλικοί συμβολισμοί. Οι γυναίκες γίνονται τα φαντασιωτικά 
φετίχ των ανδρών. «Οι άνδρες δρουν και οι γυναίκες εμφανίζονται. Οι άνδρες κοιτάζουν 
τις γυναίκες και οι γυναίκες παρακολουθούν τον εαυτό τους θεώμενο» (Γκορό, 2015)33 .

Υπάρχει αφθονία παραδειγμάτων καθημερινού σεξισμού και στην επόμενη υποενότητα 
θα δούμε μερικά παραδείγματα.

2.3 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

«Πάω να αγοράσω ένα πακέτο τσιγάρα και δίνω στον περιπτερά πεντοχίλιαρο. Αυτός 
ρωτά τον φίλο μου που είναι πιο πίσω “ρε φίλε δεν έχεις ψιλά;”. “Όχι” του απαντά αυτός. 
Εγώ, του δίνω το πεντοχίλιαρο, και αυτός κάνει να δώσει τα ρέστα στο φίλο μου. Απλώνω 
το χέρι και τα παίρνω. Γιατί δίνει τα ρέστα στο φίλο μου όταν εγώ τον πληρώνω;  Έτσι 
άρχισαν οι διακοπές μου το καλοκαίρι του ‘98. Η συνέχεια τους δεν ήταν όμως καλύτερη. 
Ψάχνοντας για δωμάτιο να μείνουμε στο νησί, αρχίζω να μιλώ με τον ιδιοκτήτη ενός 
συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων. “Πόσο κάνει το δωμάτιο;” τον ρωτώ. Αυτός 
λέει μια τιμή χωρίς να με κοιτά. “Θα μας κάνετε μια καλύτερη τιμή;” τον ξαναρωτώ εγώ. 
“Μην ανησυχείς φίλε, θα τα βρούμε” απαντά εκείνος στο φίλο μου, που στεκόταν πιο πίσω 
και ούτε που τον κοίταζε. Του ζητώ να δούμε το δωμάτιο. Εκείνος με προσπερνά, πιάνει 
το φίλο μου από τον ώμο και τον τραβά να του δείξει το δωμάτιο, ενώ του υπόσχεται μια 
καλή τιμή»34 .  

Τα περιστατικά αυτά ακούγονται σαν να βγήκαν από ανέκδοτο. Κι όμως  είναι από τα πιο 
συνηθισμένα και με μία έννοια φυσικά περιστατικά στη ζωή μιας γυναίκας. Αρκεί κανείς 
να τις προσέξει. 

33Γκορό Όλγα-Ολυμπία.  Γυναικεία Πρότυπα στις Τηλεοπτικές Διαφημίσεις, Μια Επιπλέον Έκφραση  Κοινωνικών Διακρίσεων.     
Πτυχιακή Εργασία.  Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (πρώην Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας). Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Μάιος 2015

34Ελένη Μήτσου, Ποιά ισότητα; κείμενα για το γυναικείο ζήτημα.Το γυναικείο ζήτημα στις μέρες μας , http://www.xekinima.
org/biblia/poia-isotita/
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Ανέκδοτα, αστεία, στερεότυπες φράσεις κατά των γυναικών... 

“ Τι κάνουν τρεις ξανθιές σ’ ένα χωράφι; “- Τις καλλιεργημένες.”... 

 Χιλιάδες ανέκδοτα αυτού του τύπου και άλλα, πολύ χειρότερα, κυκλοφορούν, όπως και 
στερεότυπες φράσεις (πχ “όλες οι γυναίκες είναι ηλίθιες”). “Ατάκες”, τις οποίες τόσο οι 
άντρες όσο και οι γυναίκες τις θεωρούν άκακες.  Πολλές γυναίκες δεν προσβάλλονται 
όταν τις ακούν, και η πλειοψηφία των ανδρών δεν θεωρεί ότι συμπεριφέρεται σεξιστικά 
και προσβλητικά απέναντί τους όταν τις λέει. Η διαφορά στις αντιδράσεις έγκειται στο 
επίπεδο της συνείδησης πάνω στα δυο ζητήματα. Ο σεξισμός δεν θεωρείται κάτι κακό, 
αφού για την πλειοψηφία είναι λίγο πολύ φυσιολογικός.  Ο σεξισμός στην ουσία δεν 
λειτουργεί διαφορετικά από τον ρατσισμό. Βάζει όλες τις γυναίκες στην ίδια κατηγορία 
και τις σχολιάζει υποτιμητικά και αρνητικά. Γι’ αυτό το λόγο, δεν μπορούμε να θεωρούμε 
τα σεξιστικά αστεία, ανέκδοτα κλπ. άκακα και χωρίς ιδιαίτερη σημασία αφού εκφράζουν 
μια συγκεκριμένη συνείδηση για τη θέση και τη φύση της γυναίκας σήμερα35.  

Η φράση “όλες οι γυναίκες είναι ……” κρατά τα πρωτεία ανάμεσα σε όλες τις φράσεις, 
τα αστεία και τα ανέκδοτα με σεξιστικό περιεχόμενο. Την λέει ο απατημένος άντρας, 
αυτός που βλέπει μια γυναίκα με “προκλητικό” ντύσιμο, ή “προκλητική” συμπεριφορά, ή 
αυτός που βλέπει μια γυναίκα να φλερτάρει και να κοιμάται με περισσότερους από έναν 
άντρες. Από ότι φαίνεται είναι μια φράση με συμπυκνωμένα νοήματα. Ταυτόχρονα, είναι 
η “ατάκα” που δείχνει πιο καθαρά απ’ όλες την ανισότητα αντρών και γυναικών στη σκέψη 
και τη συνείδηση της πλειοψηφίας της κοινωνίας.  Ένας άντρας που φορά στενά τζιν και 
μπλουζάκια, χορεύει προκλητικά σε ένα κλαμπ, θα χαρακτηριστεί “γκόμενος”. Το ίδιο θα 
συμβεί, όταν ένας άντρας φλερτάρει και κοιμάται με περισσότερες από μια γυναίκες. Οι 
γύρω του θα τον “συγχαρούν” για τον ανδρισμό του και τις ικανότητές του ως “μεσογειακό 
εραστή”. Μια γυναίκα δεν μπορεί να αποφύγει το χειρότερο χαρακτηρισμό όταν ντύνεται 
με τρόπο που να αναδεικνύει το σώμα της, ή όταν δεν ακολουθεί μονογαμική ζωή.  Σε 
αντίθεση με τους άντρες, οι γυναίκες είναι στην ουσία αναγκασμένες να βάζουν μια 
σειρά από περιορισμούς στην ερωτική τους ζωή, στη συμπεριφορά και στο ντύσιμό 
τους. Και αυτό, όχι μόνο για να αποφύγουν συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς αλλά και 
τις συνέπειές τους.   Όταν μια γυναίκα είναι για παράδειγμα ντυμένη “προκλητικά”, η 
πλειοψηφία των ανδρών θεωρεί ότι τους στέλνει ένα μήνυμα. Ότι τους δίνει το δικαίωμα 
να της κάνουν επιθετικό “καμάκι”, (το οποίο συχνά παίρνει και τη μορφή της σεξουαλικής 
παρενόχλησης) ή να την αγγίξουν με τρόπο που την προσβάλει. Δεν συμβαίνει όμως και 
το αντίστροφο. Όταν ένας άντρας είναι ντυμένος “προκλητικά” δεν θεωρείται ότι δίνει 
δικαιώματα κανενός είδους 36. 

Η βρετανίδα δημοσιογράφος Λόρα Μπέιτς αποφάσισε να αρχίσει την εκστρατεία 
«Εveryday Sexism Project». Είναι σοκαριστικό, αλλά μία στις πέντε γυναίκες άνω των 
16 στην Αγγλία και την Ουαλία, έχει πέσει θύμα σεξιστικών συμπεριφορών. Το γεγονός 

35Ελένη Μήτσου, Ποιά ισότητα; κείμενα για το γυναικείο ζήτημα.Το γυναικείο ζήτημα στις μέρες μας , http://www.xekinima.
org/biblia/poia-isotita/

36Ελένη Μήτσου, Ποιά ισότητα; κείμενα για το γυναικείο ζήτημα.Το γυναικείο ζήτημα στις μέρες μας , http://www.xekinima.
org/biblia/poia-isotita/
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ότι πολλές από αυτές τις συμπεριφορές θεωρούνται  φυσιολογικές ή ασήμαντες, συχνά 
κάνει τις γυναίκες να μην συνειδητοποιούν την κακοποίηση. Μερικά από τα περιστατικά 
που αναφέρθηκαν στο site ήταν αυτά μια μαθήτριας, αλλά και μιας  ανύπαντρης μητέρας 
που αναφέρουν περιπτώσεις έντονης πίεσης για σεξ, αλλά και αυτό μιας εφημερίου της 
Αγγλικανικής Εκκλησίας που πολύ συχνά ρωτούσαν  αν υπάρχει κάποιος άνδρας για να 
τελέσει τον γάμο ή την κηδεία. «Τίποτα προσωπικό» της έλεγαν, αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Επίσης η ιστορία ενός άνδρα που δεχόταν συγχαρητήρια, γιατί φρόντιζε τα παιδιά του 37. 

Αυτό που η Μπέιτς συνειδητοποίησε, όσο καιρό ασχολούνταν με το project, είναι 
πως ο σεξισμός όχι μόνο είναι κάτι που συνεχίζει να ασχολείτο, αντίθετα με ό,τι 
πολλοί πιστεύουν, αλλά και πως λειτουργεί με έναν πολύ υπόγειο, διαπεραστικό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό που κάποιοι από μας μπορεί να θεωρούμε ασήμαντο: ένα 
χυδαίο σχόλιο στο δρόμο, ένα χέρι στο μετρό, οι φωτογραφίες γυναικών με μπικίνι στις 
αθλητικές εφημερίδες μπορεί να βλάπτουν τη θέση της γυναίκας. Βλέπουμε γυναίκες 
πολιτικούς να δουλεύουν σκληρά και οι προσπάθειές τους να υπονομεύονται κάθε φορά 
που τα ΜΜΕ αποφασίζουν  να μας ενημερώνουν για το τι παπούτσια φόρεσαν και όχι  για 
το τι είπαν», αναφέρει η Μπέιτς 38.

Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν στο site του every day sexism.com κυμαίνονται από 
λεκτικές προσβολές μέχρι διακρίσεις στη δουλειά, ακόμη και περιστατικά βιασμού. 
Η Μπέιτς δηλώνει σοκαρισμένη από το γεγονός ότι ακόμη και μαθήτριες είχαν να 
αναφέρουν περιστατικά παρενόχλησης. Υπάρχουν, όμως, και τα θετικά πρότυπα 
ανθρώπων που αντιστέκονται. Όπως στην περίπτωση εκείνης της γυναίκας που κάθε 
φορά που κάποιος πωλητής στο τηλέφωνο της ζητούσε να μιλήσει με «τον άνδρα του 
σπιτιού», εκείνη τους έδινε τον εξάχρονο γιο της, καθώς και η περίπτωση  ενός φίλαθλου 
που τηλεφώνησε στους υπευθύνους της ομάδας του να ρωτήσει γιατί τραγουδούν 
τραγούδια και συνθήματα με μισογυνιστικό περιεχόμενο 39. 

«Αν καθένας που χούφτωνε μια γυναίκα στο μετρό ή της μιλούσε χυδαία στον δρόμο 
συναντούσε μια οργισμένη αντίδραση από τους περαστικούς, τότε το θύμα δε θα 
ένιωθε ντροπή και ενοχή, αλλά και ο δράστης θα το σκεφτόταν διπλά πριν το κάνει. Αν 
οι συνάδελφοι μιας γυναίκας που πέφτει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στο γραφείο 
της, τη στήριζαν, θα ένιωθε πιο άνετα να το καταγγείλει. Αν τα αγόρια στα πανεπιστήμια 
απομόνωναν όποιον κάνει σεξιστικά αστεία, τότε οι συμφοιτητές τους θα δίσταζαν να το 
κάνουν» υποστηρίζει η Μπέιτς 40 . 

Ο σεξισμός, όπως και κάθε πρόβλημα προκαλεί αρνητικές συνέπειες στα άτομα ή στις 
ομάδες που τον υφίστανται, όπως θα δούμε πιο κάτω.  
37http://www.marieclaire.gr/women/world/article/3967/h-gynaika-poy-ta-ebale-me-ton-seksismo/

38http://www.marieclaire.gr/women/world/article/3967/h-gynaika-poy-ta-ebale-me-ton-seksismo/

39 http://www.marieclaire.gr/women/world/article/3967/h-gynaika-poy-ta-ebale-me-ton-seksismo/

40http://www.marieclaire.gr/women/world/article/3967/h-gynaika-poy-ta-ebale-me-ton-seksismo/
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2.4 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σύμφωνα με τη Μπόρο (2015), στις δυτικές κοινωνίες οι γυναίκες δεν λιθοβολούνται μέχρι 
θανάτου αλλά είναι αντιμέτωπες με ένα σεξισμό που δυστυχώς χειροτερεύει. Στην Ελλάδα, 
αλλά και στην Κύπρο, η εικόνα της Βουλής καθρεφτίζει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της 
κοινωνίας μας. Τα σεξιστικά σχόλια και συμπεριφορές, η υποτίμηση και η διάκριση που 
βιώνουν οι γυναίκες πολιτικοί μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες, αποτελούν συνήθη 
φαινόμενα που επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Εκφράσεις όπως «σιγά 
την καλτσοδέτα», «μην της απευθύνεται τον λόγο γιατί η κυρία ερεθίζεται», «αφήστε, 
μην παρεμβαίνετε, για να ολοκληρώσει… Ολοκληρώστε παρακαλώ. Αργείτε πολύ στην 
ολοκλήρωσή σας», «είστε άτακτη μαθήτρια», «εδώ γυναίκα παίρνεις και μπορεί να σου 
βγει σκάρτη» έχουν διατυπωθεί από άντρες σε γυναίκες βουλευτές μέσα στο ελληνικό 
κοινοβούλιο και δυστυχώς δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά από μερικούς 
γραφικούς τύπους41 .

Η ίδια συγγραφέας αναφέρει «Οι γυναίκες μπορούν να ψηφίσουν αρκεί να μη λένε 
πολλά, να εργάζονται χωρίς όμως να ξεχνάνε να είναι πάνω από όλα καλές νοικοκυρές 
και μητέρες, να φοράνε ότι θέλουν αρκεί να μην παραπονεθούν μετά για οποιαδήποτε 
παρενόχληση αφού «τα θέλαν και τα έπαθαν» και φυσικά να βγάζουν αρκετά χρήματα αρκεί 
να μην είναι περισσότερα από αυτά που βγάζει ο άντρας τους. Μία γυναίκα που δεν έχει 
παντρευτεί θεωρείται γεροντοκόρη σε αντίθεση με έναν  άντρα που θεωρείται εργένης. Αν το 
σκεφτούμε αυτό λίγο θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για δύο λέξεις με τελείως διαφορετική 
συναισθηματική χροιά, που όμως περιγράφουν μία ίδια κατάσταση. Η γεροντοκόρη 
παραπέμπει σε κάτι αρνητικό (είναι η κακιά, γκρινιάρα, γρουσούζα και ανέραστη γυναίκα), 
σε αντίθεση με τον εργένη, που τις περισσότερες φορές φέρει πάνω του κάποια γοητεία. Στις 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας σήμερα (όπως πχ στην Αθήνα, ή την Θεσσαλονίκη) η χωρισμένη 
γυναίκα, πόσο μάλλον η ανύπαντρη μητέρα έχουν αρχίσει να μην υφίστανται τον κοινωνικό 
ρατσισμό στον βαθμό που γινόταν τα παλαιότερα χρόνια, σε μικρότερες πόλεις και στα 
χωριά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η κοινωνική κριτική και ο στιγματισμός τους είναι κάτι το οποίο 
δύσκολα μπορούν να αποβάλουν από πάνω τους. Εδώ να αναφέρουμε ότι τα φαινόμενα του 
σεξισμού στην ελληνική επαρχία είναι ακόμα πολύ πιο έντονα από ότι στις μεγαλουπόλεις. Η 
γυναίκα συνήθως προσδιορίζεται μέσα από το σύζυγο της (πχ. η γυναίκα του γιατρού), ενώ 
η όποια προσπάθεια χειραφέτησής της είναι εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και κατακριτέα42  .

Σύμφωνα με έκθεση του Βρετανικού φιλανθρωπικού ιδρύματος Girlguiding, ένας 
αυξανόμενος αριθμός κοριτσιών και νεαρών γυναικών αντιμετωπίζει προβλήματα 
χαμηλής αυτοεκτίμησης, με τα  3/4 τους (ηλικίας από 11-21 ετών) να αναφέρουν  πως  
ο σεξισμός έχει αντίκτυπο στις περισσότερες πτυχές της ζωής τους. Η συγκεκριμένη 
έρευνα υποδεικνύει ότι οι έμφυλες ανισότητες είναι ευρέως διαδεδομένες και ότι 
μεγάλος αριθμός κοριτσιών βιώνει σε υψηλά επίπεδα τον σεξισμό, επί καθημερινής 
βάσης, όπως και διακρίσεις στο σχολείο, στο δρόμο και στις αλληλεπιδράσεις τους τόσο 
στο διαδίκτυο όσο και στα μέσα ενημέρωσης. Σε μια εποχή όπου οι φόβοι για πρόωρη 
σεξουαλικοποίηση και αντικειμενοποίηση των παιδιών είναι διαδεδομένοι, η έκθεση 

41http://www.boro.gr/135389/seksismos-poies-diakriseis-kata-twn-gynaikwn-yfistantai-akoma

42http://www.boro.gr/135389/seksismos-poies-diakriseis-kata-twn-gynaikwn-yfistantai-akoma
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διαπίστωσε ότι το 87% των κοριτσιών και νεαρών γυναικών  (από 11-21 ετών)  πιστεύει 
ότι οι γυναίκες κρίνονται περισσότερο για την εμφάνιση τους, παρά για τις ικανότητες 
τους και ότι το ένα τρίτο από αυτές (από 7-11 ετών) είναι δυσαρεστημένες με την 
εμφάνιση τους. Σχεδόν 1.300 κορίτσια ηλικίας από 7 έως 21 ετών, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν σχετίζονται με το φιλανθρωπικό ίδρυμα Girlguiding, έλαβαν μέρος 
στην έρευνα, με την πλειοψηφία των συνεντεύξεων να πραγματοποιούνται διαδικτυακά 
κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, καθώς και μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. 
Συνάμα, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον συνεντεύξεις με κοπέλες που απέχουν από 
την εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση, εξασφαλίζοντας πως και αυτή, η 
ενδεχομένως περιθωριοποιημένη ομάδα γυναικών, εκπροσωπήθηκε πλήρως. Επτά στα 
δέκα κορίτσια άνω των 13 ετών, αναφέρθηκαν σε εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης 
στο σχολείο ή το κολέγιο, συμπεριλαμβάνοντας σεξουαλικά ανέκδοτα ή χλευασμούς 
(51%) και αγγίγματα στο (28%), και περισσότερα από τα μισά (54%) των ηλικιών από  11 
έως 21 ετών,  ανέφεραν πως είχαν κάποια παρόμοια αρνητική εμπειρία στο διαδίκτυο. 
Για μεγάλα κορίτσια, ηλικίας 16 έως 21 ετών, οι αρνητικές εμπειρίες περιλαμβάνουν 
σεξιστικά σχόλια (26%) και απειλές (25%), είτε με στόχο τις ίδιες είτε το γυναικείο φύλο 
γενικότερα 43.

Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός, όπως διαπίστωσε η έρευνα, ότι οι νεαρές γυναίκες 
λαμβάνουν πολύ μικρή υποστήριξη ως προς αυτά τα προβλήματα. Περισσότερο από τα 
μισά κορίτσια(53%) από όλα τα κορίτσια που ερωτήθηκαν,  πιστεύουν πως η ευθύνη για 
τη σεξουαλική τους ασφάλεια τοποθετείται στις ίδιες και περισσότερο από το ένα τρίτο 
(38%), μεταξύ 16-21 ετών, ανέφερε πως  η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ανεπαρκής. 
Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία (84%) του συνόλου των κοριτσιών που ερωτήθηκαν 
αισθάνονται ευτυχείς τις περισσότερες φορές, το ποσοστό αυτό είναι κατώτερο των 
προηγούμενων ετών, ιδίως στην μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα. Το 13% των κοριτσιών 
αναφέρει τον εαυτό του ως δυστυχισμένο,  ενώ το 2012 το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 
9% 44.

Ενώ πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθεισών ανέφεραν πως οι φίλοι και η οικογενειακή 
υποστήριξη είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που απαιτούνται για μια ευτυχισμένη 
ζωή, αναφέρθηκαν επίσης στις αρνητικές επιδράσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
λόγω της ολοένα αυξανόμενης εμμονής τους με το «σώμα» της γυναίκας, καθώς και λόγω 
της έλλειψης σωστών γυναικείων προτύπων. Το 63% των νέων κοριτσιών ηλικίας 11-21 
ετών, δήλωσαν πως περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις θα δημιουργούσαν ένα 
καλύτερο περιβάλλον για τις γυναίκες.

Παρόλα αυτά, πάνω από το μισό (55%) των κοριτσιών φιλοδοξούν μια ηγετική θέση 
στην εργασία που θα επιλέξουν και επιθυμούν να διατηρήσουν τη καριέρα τους αφού 
αποκτήσουν παιδιά (70%) 45 .

43Σεξισμός: Η αιτία που 3 στα 4 κορίτσια αναφέρουν χαμηλή αυτοεκτίμηση,  http://users.auth.gr/gtsiakal/exclusion/sex_rac_
excl_edu_ts.htm. 25 Σεπτεμβρίου 2014 | 

44Σεξισμός: Η αιτία που 3 στα 4 κορίτσια αναφέρουν χαμηλή αυτοεκτίμηση,  http://users.auth.gr/gtsiakal/exclusion/sex_rac_
excl_edu_ts.htm. 25 Σεπτεμβρίου 2014 | Πηγή http://socialpolicy.gr

45Σεξισμός: Η αιτία που 3 στα 4 κορίτσια αναφέρουν χαμηλή αυτοεκτίμηση,  http://users.auth.gr/gtsiakal/exclusion/sex_rac_
excl_edu_ts.htm. 25 Σεπτεμβρίου 2014 | Πηγή http://socialpolicy.gr
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Το μέγεθος του προβλήματος είναι πολύ μεγάλο σύμφωνα με έρευνες που έγιναν με 
θέμα τον σεξισμό και παρατίθενται στη συνέχεια μερικές έρευνες.  

2.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στις 5 Μαρτίου 2014, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Fundamental Rights Agency - FRA), παρουσίασε τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης 
έρευνας που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα για τη βία κατά των γυναικών. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας  καταδεικνύουν ότι ο δρόμος για την εμπέδωση της de facto  ισότητας των 
φύλων είναι ιδιαιτέρως μακρύς, παρά το γεγονός ότι στις χώρες μέλη της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η απαγόρευση κάθε μορφής 
διάκρισης είναι αρχές νομικά κατοχυρωμένες και διέπουν όλες τις νομοθεσίες της Ένωσης. 
Από την έρευνα προκύπτει μια εικόνα εκτεταμένης κακοποίησης η οποία επηρεάζει τις 
ζωές πολλών γυναικών, που όμως δεν καταγγέλλεται στις αρχές. Για παράδειγμα, μία στις 
10 γυναίκες έχει υποστεί κάποια μορφή βίας από την ηλικία των 15 ετών και άνω, ενώ μία 
στις 20 έχει πέσει θύμα βιασμού. Μία στις πέντε γυναίκες έχει υποστεί σωματική και/ή 
σεξουαλική βία από νυν ή τέως σύντροφο, και μία στις 10 γυναίκες δηλώνει ότι βίωσε 
κάποια μορφή σεξουαλικής βίας από ενήλικα πριν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας 
της. Εντούτοις, μόλις 14 % των γυναικών κατήγγειλαν στην αστυνομία το πιο σοβαρό 
περιστατικό βίας από στενό σύντροφο, ενώ 13 % κατήγγειλαν στην αστυνομία το πιο 
σοβαρό περιστατικό βίας από μη σύντροφο46 .

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, στην Κύπρο, μία στις πέντε γυναίκες έχει υποστεί σωματική 
ή/και σεξουαλική βία, ενώ ποσοστό 39% έχουν υποστεί ψυχολογική βία από το σύντροφο 
τους. Τα ποσοστά που καταγράφονται για τη χώρα μας είναι χαμηλότερα από τον  
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα ποσοστά αυτά ανταποκρίνονται 
στην πραγματική έκταση του προβλήματος, αφού, όπως σημειώνεται στην έρευνα του 
FRA, σε αρκετές χώρες το να μιλά κάποια γυναίκα για τη βία που έχει υποστεί, είναι 
ζήτημα ταμπού για το οποίο δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση. Επειδή ακριβώς το θέμα 
θεωρείται «ιδιωτικό», η βία δεν αντιμετωπίζεται ως κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και δύσκολα καταγγέλλεται στην αστυνομία ή αναφέρεται σε τρίτους.

Η Κουτσελίνη και Παπαιωάννου (2007) αναφέρουν τα ακόλουθα σε σχέση με την Κύπρο:
- Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που παρουσιάζονται σε ποσοστό > 50% στους 
εφήβους, είναι  5 για τον Κύπριο άνδρα και  7 για την Κύπρια γυναίκα.  Επίσης,  το 77% 
των μαθητών θεωρεί  ότι  η Κύπρια γυναίκα έχει  πάντοτε  σχέση καταναλωτική με  το 
χρήμα, ενώ το 71,2% πιστεύει ότι η Κύπρια γυναίκα ασχολείται κατά κανόνα με την 
εξωτερική της εμφάνιση.  Συνολικά,  το πλήθος των στερεοτυπικών δηλώσεων στα δύο 
φύλα δείχνει ότι το γυναικείο στερεότυπο είναι συνθετότερο από το ανδρικό για την 
πλειοψηφία των μαθητών.  

- Ως προς το περιεχόμενο του στερεοτυπικού προφίλ του Κύπριου άνδρα, οι 
δηλώσεις που  συγκεντρώνουν  την  πλειοψηφία  των  μαθητών  επικεντρώνονται  
στην επαγγελματική  και  οικονομική  δραστηριότητά  του,  στις  οικογενειακές  του 

46http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_el.pdf
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υποχρεώσεις, στην ερωτική του ζωή και στα χόμπι του. Αντίστοιχα, στις στερεοτυπικές 
δηλώσεις που αφορούν την απουσία μιας συμπεριφοράς, φαίνεται ότι το 44,2% των 
μαθητών  θεωρεί  ότι  για  τον  Κύπριο  άνδρα  «δεν  είναι  απαγορευτικό  να  έχει 
προγαμιαίες σχέσεις» και το 43,1% δηλώνει ότι ο Κύπριος άνδρας  «ποτέ δε σχολιάζει 
σεξιστικά άλλους άνδρες». 

-Ως  προς  το  περιεχόμενο  του  στερεοτυπικού  προφίλ  της  Κύπριας  γυναίκας,  οι 
δηλώσεις  αφορούν την καταναλωτική της μανία,  την εξωτερική της εμφάνιση,  τον 
ρόλο  της  ως  νοικοκυρά  -  παντρεμένη  και  ελεύθερη  -   και  τη  συναισθηματική 
γυναικεία  φύση της.  Αντίστοιχα,  στις  στερεοτυπικές  δηλώσεις  που αφορούν  την 
απουσία συμπεριφορών από τη γυναίκα Κύπρια,  φαίνεται  ότι το 44,6% και το 43,2% 
των μαθητών αντίστοιχα,  θεωρούν  ότι  ποτέ  δεν  εκδηλώνει  βία,  δεν  παρουσιάζει 
ομοφυλοφιλικές τάσεις (40,9%), δεν απατά ποτέ τον σύντροφό της με αλλοδαπούς 
(40,3% των μαθητών) και δεν ασχολείται ποτέ με τον τζόγο (40,3% των μαθητών)47.

-Τα κορίτσια παρουσιάζουν σε όλες τις περιπτώσεις  υψηλότερους  μέσους  όρους 
από τα αγόρια του δείγματος.  Οι  δηλώσεις  που παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές 
στη διαφορά των μέσων όρων αφορούν το γυναικείο φύλο:  τη γυναίκα ως  οδηγό και  
την  εξυπνάδα της.  Φαίνεται  ότι  τα αγόρια, συγκριτικά με τα κορίτσια του δείγματος, 
θεωρούν τις Κύπριες γυναίκες  λιγότερο ικανές στην οδήγηση και  λιγότερο έξυπνες.  
Επίσης,  φαίνεται  ότι  οι αντιλήψεις αγοριών και κοριτσιών διαφοροποιούνται  στις  
δηλώσεις  που αφορούν  την ερωτική συμπεριφορά του Κύπριου άνδρα. Τα κορίτσια 
τον θεωρούν περισσότερο ζηλιάρη, άπιστο και σύντροφο που μπορεί να εγκαταλείψει 
την οικογένειά του με αλλοδαπές 48 .  

-Η  επαγγελματική και οικονομική δράση του Κύπριου άνδρα ως στερεοτυπική 
αντίληψη  των  μαθητών,  παρουσιάζει  υψηλότερες  συχνότητες  στην  ανάλυση  
των τηλεοπτικών  επεισοδίων από  την  οικονομική  δραστηριότητα  των  γυναικών. 
Επίσης,  είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  ότι  παρατηρείται  πλήρης  ταύτιση  του 
συγκεκριμένου στερεοτύπου στις κυπριακές τηλεοπτικές σειρές και στους εφήβους, 
καθώς οι τηλεοπτικοί  γυναικείοι  ρόλοι  παρουσιάζουν  αποκλειστικά  και  μόνο  
συμπεριφορά κατανάλωσης  όταν  συναλλάσσονται  με  χρήματα.  Το  αποτέλεσμα  
αυτό  συνάδει  με  το ποσοστό  77%  των  μαθητών  που  θεωρούν  ότι  κατά  κανόνα  η  
Κύπρια  γυναίκα  έχει καταναλωτική σχέση με το χρήμα 49.

-Το «φλερτ» ως στερεοτυπική στάση των Κύπριων ανδρών,  για το 49,2%  των μαθητών 
φαίνεται ότι συνάδει με το πλήθος των ερωτικών συμπεριφορών και τη συχνότητα που 
παρουσιάζουν στις τηλεοπτικές σειρές εν συγκρίσει  με αυτές των γυναικών. Ως προς 

47Κουτσελίνη Μ. & Παπαϊωάννου Μ. Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις  με  τα  
στερεότυπα  που  προβάλλονται  από  την  κυπριακή τηλεόραση. Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean 
Conference on Citizenship Education

48Κουτσελίνη Μ. & Παπαϊωάννου Μ. Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις  με  τα  
στερεότυπα  που  προβάλλονται  από  την  κυπριακή τηλεόραση. Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean 
Conference on Citizenship Education

49Κουτσελίνη Μ. & Παπαϊωάννου Μ. Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις  με  τα  
στερεότυπα  που  προβάλλονται  από  την  κυπριακή τηλεόραση. Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean 
Conference on Citizenship Education
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τη φύση της ερωτικής ζωής, ο άνδρας στις τηλεοπτικές σειρές φλερτάρει και  απατά τη 
σύντροφό του κυρίως με αλλοδαπές σε αντίθεση  με την Κύπρια γυναίκα η οποία είναι 
απόλυτα πιστή και η ερωτική της συμπεριφορά σχετίζεται πάντα με τον σύντροφό 
της. Επίσης, η «ανεξαρτησία» των αποφάσεων που υφέρπει στον χαρακτηρισμό του 
Κύπριου άνδρα ως «αφέντη του σπιτιού», συνάδει με την κοινωνική δράση και τη 
δημόσια ζωή του,  η οποία είναι  κατά πολύ πιο έντονη ως προς τη συχνότητα με την 
οποία παρουσιάζεται από αυτήν της Κύπριας γυναίκας 50 . 

-Τέλος,  σε ότι  αφορά το γυναικείο στερεότυπο, η εξωτερική εμφάνιση απασχολεί  
κατά κανόνα όλες τις κύπριες γυναίκες για το 71,2% των μαθητών. Ασχολούνται με 
τη μόδα (για το  63,3%  των  μαθητών)  και  κάνουν  πάντοτε  δίαιτα  (για  το  52,5%  
των  μαθητών).  Οι γυναίκες φαίνεται ότι  ασχολούνται  σε  μεγάλη  συχνότητα και  με  
ποικίλους  τρόπους με  την εξωτερική τους εμφάνιση. Μάλιστα, πρόκειται για κατηγορία 
η οποία παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των δύο φύλων.  Η ενασχόλησή 
της με το νοικοκυριό ως παντρεμένης (58,2%) και  ως ελεύθερης (56,8%) για την 
πλειοψηφία των μαθητών παρουσιάζει  άμεση σχέση με την τηλεοπτική της εικόνα:  
οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερα περιοριστική δράση στη δημόσια ζωή και το μορφωτικό 
επίπεδο των γυναικείων ρόλων στα σενάρια είναι χαμηλό. Το 83% των γυναικείων 
ρόλων που αναλύθηκαν στερούνται ανώτερης μόρφωσης, ενώ από τις  11  γυναίκες  
που  αναφέρονται  ως  εργαζόμενες  μόνο  4  παρουσιάζονται  σε επαγγελματικούς 
χώρους. Τέλος, η ευαισθησία αποτελεί γυναικείο χαρακτηριστικό, καθώς οι γυναίκες  
παρουσιάζονται  συχνά  με  αρνητικά  συναισθήματα  (φόβου,  αγωνίας,  άγχους, 
ερωτικής  απογοήτευσης,  υστερίας),  γεγονός  που  αντικατοπτρίζεται  στις  αντιλήψεις  
της πλειοψηφίας των μαθητών με την έκφραση του κλάματος (52,5%)51. 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τα αποτελέσματα της διαμορφώνουν ένα  διαφοροποιημένο, 
και σε πολλές πτυχές του αντιθετικό προφίλ, για τον Κύπριο άνδρα και την Κύπρια γυναίκα 
στις αντιλήψεις των μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τα στερεότυπα που 
συνθέτουν το προφίλ του Κύπριου άνδρα αφορούν την οικονομική – επαγγελματική 
του δραστηριότητα, την ερωτική του ζωή ως συζύγου και ως ελεύθερου «κυνηγού» του 
αντίθετου φύλου, και την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό ως έκφραση της ιδιωτικής 
του ζωής.  Η αρρενωπότητα του ανδρικού προτύπου αντικατοπτρίζει ένα πατριαρχικό 
πρότυπο άνδρα-οικογενειάρχη, με ελευθερία κινήσεων και απουσία  συναισθηματικών-
ευαίσθητων  εκφράσεων.  Η  μόρφωση  αποτελεί  κανονιστική συνθήκη  για την  
επαγγελματική  του σταδιοδρομία και  την  οικονομική  του εξέλιξη.  Το εξουσιαστικό 
και αυτόνομο ανδρικό πρότυπο εναρμονίζεται με τις κυρίαρχες και δεσποτικές θέσεις  
που κατέχουν  οι  άνδρες  στην  κουλτούρα  της  δυτικής  τηλεόρασης. Το γυναικείο 
προφίλ αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από στερεότυπα που αφορούν τις καταναλωτικές 
συνήθειες την ενασχόλησή με την εξωτερική της εμφάνιση και το νοικοκυριό. Η 
θηλυκότητα του γυναικείου προτύπου θεμελιώνεται στο κριτήριο της εμφάνισης και μίας 

50Κουτσελίνη Μ. & Παπαϊωάννου Μ. Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις  με  τα  
στερεότυπα  που  προβάλλονται  από  την  κυπριακή τηλεόραση. Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean 
Conference on Citizenship Education

51Κουτσελίνη Μ. & Παπαϊωάννου Μ. Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις  με  τα  
στερεότυπα  που  προβάλλονται  από  την  κυπριακή τηλεόραση. Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean 
Conference on Citizenship Education
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ευαίσθητης και συναισθηματικής γυναικείας φύσης. Η ενασχόληση με  το νοικοκυριό,  
ανεξάρτητα από το στάτους  της  προσωπικής  της  ζωής,  καταλήγει  να προσδιορίζεται 
ως διάσταση της θηλυκής υπόστασης. Το περιεχόμενο των δύο στερεοτύπων φαίνεται 
ότι ταυτίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του υπερπολιτισμικού ανδρικού και 
γυναικείου στερεοτύπου: τη συναισθηματική σταθερότητα και την ανοικτότητα στην  
απόκτηση  εμπειριών   ως  ανδρικά  χαρακτηριστικά,  και  την  ήπια  γλυκύτητα  ως 
αντίστοιχo γυναικείο χαρακτηριστικό 52.

Αναφέρεται επίσης, ότι εκτός από τις δύο διαφοροποιημένες έμφυλες κατασκευές  για 
τον άνδρα και  τη γυναίκα στην Κύπρο, φαίνεται  ότι  διαφοροποιείται  σημαντικά το 
στερεότυπο μεταξύ του ανδρικού και γυναικείου πληθυσμού στα σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης. Τα κορίτσια φαίνεται να παρουσιάζονται  πιο επιρρεπή στη διαμόρφωση 
έμφυλων στερεοτυπικών αντιλήψεων, καθώς στην πλειοψηφία των δηλώσεων οι  
μέσοι  όροι  είναι  υψηλότεροι  από αυτούς  των αγοριών. Τα στερεότυπα φύλου 
των Κύπριων μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό 
συνάφειας με αυτά που προωθούνται από τις οκτώ κυπριακές τηλεοπτικές σειρές.  
Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν  τη  δυναμική  της  τηλεόρασης  στη διαμόρφωση 
των στερεοτύπων, ως  μέσου κοινωνικοποίησης.  Η δυναμική  της  κατασκευής  
στερεοτυπικών  κοινωνικοποιητικών  μοντέλων  στους  μαθητές, φαίνεται  να ενισχύεται  
από το αποτέλεσμα της ανύπαρκτης επιρροής του μορφωτικού και επαγγελματικού 
στάτους της οικογένειας στην περίπτωση της Κύπρου. Επίσης, η επίδραση του χρόνου 
τηλεθέασης αποτελεί  αμφιλεγόμενο παράγοντα.  Τέλος,  το  σύγχρονο  πρότυπο  της  
ανεξάρτητης  μορφωμένης  γυναίκας  που αυτοκαθορίζει  τη  ζωή  της  αντικαθίσταται  
από  ένα  πρότυπο  γυναικείας  ύπαρξης  που περιστρέφει  τις επιλογές της και  την 
ύπαρξή της γύρω από ένα ισχυρό ανδρικό πρότυπο53. Φαίνεται  ότι  το  γυναικείο  προφίλ  
της κυπριακής  τηλεόρασης  δεν  παρουσιάζει  τα  μεταμοντέρνα  χαρακτηριστικά  της  
δυτικής τηλεοπτικής  κουλτούρας,  αλλά  αντίθετα  αναπαράγει  παραδοσιακές  προ-
φεμινιστικές αντιλήψεις για το γυναικείο φύλο (Κουτσελίνη & Παπαιωάννου, 2007) 54 .
Στη συνέχεια θα δούμε τη διαχρονικότητα του προβλήματος.      

52Κουτσελίνη Μ. & Παπαϊωάννου Μ. Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις  με  τα  
στερεότυπα  που  προβάλλονται  από  την  κυπριακή τηλεόραση. Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean 
Conference on Citizenship Education

53Κουτσελίνη Μ. & Παπαϊωάννου Μ. Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις  με  τα  
στερεότυπα  που  προβάλλονται  από  την  κυπριακή τηλεόραση. Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean 
Conference on Citizenship Education

54Κουτσελίνη Μ. & Παπαϊωάννου Μ. Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις  με  τα  
στερεότυπα  που  προβάλλονται  από  την  κυπριακή τηλεόραση. Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean 
Conference on Citizenship Education
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2.6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή η Γκορό (2015), αναφέρει ότι η πρώτη υποτίμηση 
ξεκινά με τη γέννηση της γυναίκας. Όταν λοιπόν γεννιόταν κορίτσι, οι αρχαίοι Αθηναίοι 
συνήθιζαν να κρεμούν στην εξώπορτα μαλλιά για γνέσιμο, ενώ όταν γεννιόταν αγόρι 
κρεμούσαν στεφάνι ελιάς, επειδή οι νέοι αλείφονταν με λάδι και έπαιρναν κότινο όταν 
νικούσαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα σύμβολα αυτά υπογράμμιζαν την αφετηρία 
της γυναικείας υποβάθμισης. Όσο αναφορά την εκπαίδευση, όλες δέχονταν κάποια 
διδασκαλία, μόνο που δεν ήταν κατ’ ανάγκην αναγνωστική και ακαδημαϊκή. Κατά κανόνα 
μάθαινε πώς να οργανώνει το νοικοκυριό. Ελάχιστες Αθηναίες ήξεραν να διαβάζουν και 
να γράφουν ισάξια με τους άνδρες. Αποκορύφωμα της υποτίμησης των γυναικών ήταν ο 
περιορισμός της ελευθερίας τους στον γυναικωνίτη μέχρι τον έγγαμο βίο της. Η γυναίκα 
της κλασικής Αθήνας βρισκόταν υπό διαρκή κηδεμόνευση από την ημέρα που γεννιόταν 
μέχρι και το βαθύτατο γήρας. Στην αρχή την κηδεμονία είχε ο πατέρας ή ο αδερφός, 
έπειτα ο σύζυγος και αργότερα ο γιος, πάντοτε ένας άνδρας. 

Στην Αρχαία Αθήνα του 7ου πχ αιώνα, οι κατηγορίες των “προσώπων” που αποκλείονταν 
από την πολιτική κοινότητα ήταν οι ξένοι, οι δούλοι και οι γυναίκες. “Η φύσις” έλεγαν, 
έκανε γυναίκες και δούλους διαφορετικούς από τους άντρες - τους ελεύθερους άντρες! 
(Αριστοτέλης). Ο Πλάτωνας ευχαριστούσε τους θεούς που του πρόσφεραν οκτώ 
ευεργετήματα. Το πρώτο ήταν ότι γεννήθηκε ελεύθερος. Το δεύτερο ήταν ότι γεννήθηκε 
άντρας. Ο γάμος στην Αρχαία Ελλάδα ήταν μια υπόθεση καθαρά κοινωνικοοικονομική 
με βασικό άξονα τη διατήρηση ανέπαφης της οικογενειακής περιουσίας ή τη σύναψη 
σχέσεων με άλλες οικογένειες. Η παντρεμένη γυναίκα ζούσε κλεισμένη στο γυναικωνίτη, 
μια ζωή κενή από ενδιαφέροντα και χαρές. Δεν είχε καν τη δυνατότητα της ηθικής 
ανταμοιβής της αποκλειστικότητας του συζύγου της, καθώς αυτός, με πλήρη μάλιστα 
κοινωνική κάλυψη είχε τη δυνατότητα να συνάψει σχέσεις με άλλες γυναίκες ή άλλους 
άντρες. Ο Δημοσθένης ορίζει ως εξής την οικογενειακή ζωή των Αθηναίων ανδρών: 
“παντρευόμαστε τη γυναίκα για να αποκτήσουμε νόμιμα παιδιά και για να έχουμε μια 
πιστή φύλακα στο σπίτι. Συντηρούμε παλλακίδες για καθημερινή μας χρήση και έχουμε τις 
εταίρες για τις απολαύσεις του έρωτα”. Η γυναίκα επομένως ήταν μια απλή παιδομηχανή, 
ένας πιστός σκύλος που φύλαγε το σπίτι ή ένα σκεύος ηδονής. Τέλος, οι γυναίκες δεν 
μπορούσαν να κληρονομήσουν την πατρική περιουσία, παρά μόνο μια προίκα, η οποία 
όμως περνούσε αμέσως μετά τον γάμο στην κυριότητα του συζύγου τους 55.  

Την εποχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με μισογυνισμό, 
υποβιβάζονται σε σκεύος ηδονής και αντιμετωπίζονται ως κακόβουλες και ανόητες. 
Βρισκόταν πλήρως υποταγμένη στην εξουσία πρώτα του πατέρα ή του αδερφού και 
έπειτα του άνδρα. Η ανατροφή των παιδιών και η διαχείριση του νοικοκυριού ήταν 
οι πιο σημαντικές δουλειές τους, αφού δεν είχαν το δικαίωμα στην εργασία. Πολιτικά 
δικαιώματα δεν είχαν, ούτε μπορούσαν να έχουν οικονομικές συναλλαγές. Βαθμιαία 
βελτιώθηκε η νομική θέση τους και απέκτησαν περισσότερη ελευθερία και δύναμη. Στη 
ρωμαϊκή ιστορία υπάρχουν πολλά ονόματα γυναικών που διακρίθηκαν για τον ισχυρό 

55 Σάσα Δουλγκέρη,  Γυναικεία καταπίεση και αγώνες στην ιστορία, http://www.xekinima.org/biblia/poia-isotita/
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χαρακτήρα και την ευφυΐα τους.   
Στη Βυζαντινή κοινωνία ούτε η χριστιανική διδασκαλία ούτε η βελτιωμένη νομοθεσία 
δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τους προκαθορισμένους από την παράδοση έμφυλους 
ρόλους. Αυτό παραμένει αίτημα άλλωστε και στις σύγχρονες κοινωνίες. Η βυζαντινή 
κοινωνία, η πρώτη μεσαιωνική χώρα της Ευρώπης, δεν δίνει στη γυναίκα την ευκαιρία να 
αναπτύξει την προσωπικότητά της. Η λόγια γυναίκα ήταν κάτι αφύσικο και προοριζόταν 
για βοηθητικό ρόλο στη βυζαντινή κοινωνία. Σπάνια μετείχε στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Σ’ όλο το διάστημα της ζωής του Βυζαντινού κράτους, έντεκα περίπου 
αιώνες, μόνο τρεις γυναίκες ανέβηκαν στον αυτοκρατορικό θρόνο. Η Ειρήνη από το 797-
802, η Ζωή το 1042 και η αδελφή της Θεοδώρα το 1055-1056. Η νομοθεσία απαγόρευε 
στη γυναίκα να παραστεί στο δικαστήριο, όχι μόνο ως δικαστής ή συνήγορος αλλά και 
ως ενάγουσα ή μάρτυρας. Η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από τη γυναίκα γιατρό 
περιορίζεται κυρίως στα γυναικολογικά ζητήματα. Οι μαίες είναι πολύ περισσότερες 
από τις γυναίκες γιατρούς. Ως έμπορος η γυναίκα ασχολείται μόνο με το μικρεμπόριο. 
Απαγορεύεται στις γυναίκες να είναι αργυραμοιβοί, χρηματιστές ή να πωλούν χρυσά ή 
αργυρά είδη πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Παρ’ όλα αυτά όμως, οι Βυζαντινές μετείχαν 
στην άμυνα της χώρας, όταν κινδύνευε από τους εχθρούς. Δεν δίσταζαν επίσης να 
ξεχυθούν στους δρόμους για να υποστηρίξουν το δίκαιο. «Η γυναίκα στη χριστιανική, 
μεσαιωνική κοινωνία είναι αγαθό που ανήκει στον αφέντη της, όπως και σε όλες τις 
πατριαρχικές κοινωνίες. Όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο ρόλος της γυναίκας στη 
βυζαντινή κοινωνία ήταν σημαντικότερος απ’ όσο στις άλλες κοινωνίες του Μεσαίωνα» 
(Γκορό, 2015) 56.  

Την περίοδο του Βυζαντίου, το να είσαι γυναίκα ήταν ένα μειονέκτημα. Θεωρούνταν δε οι 
γυναίκες ότι ήταν από τη φύση τους ασθενέστερες από τους άνδρες, πνευματικά κατώτερες 
και ανίκανες να ελέγξουν τις σωματικές τους επιθυμίες. Ο γάμος, που εξακολουθούσε να 
αποτελεί έναν κατά βάση οικονομικό διακανονισμό, ήταν η διαδικασία μέσω της οποίας 
προστατευόταν η τιμή της οικογένειας αλλά και η οικογενειακή περιουσία. Η μικρότερη 
νόμιμη ηλικία επίσημης μνηστείας ήταν τα επτά χρόνια ενώ για έναν έγκυρο γάμο τα 12 
χρόνια. Σύμφωνα με τον Ιουστινιανό “η φύση δημιούργησε τις γυναίκες για να γεννούν 
παιδιά κι αυτή είναι η μεγαλύτερή τους επιθυμία”.  Μια παντρεμένη γυναίκα θεωρείτο 
μοιχαλίδα αν είχε οποιονδήποτε άλλον σεξουαλικό σύντροφο εκτός από τον σύζυγό 
της, ένας άντρας όμως θεωρούνταν μοιχός μόνον αν η ερωτική του σύντροφος ήταν μια 
παντρεμένη γυναίκα, ανεξάρτητα απ’ το αν ήταν ο ίδιος παντρεμένος ή όχι. Όσο αφορά 
τη γέννηση των παιδιών οι γονείς σαφώς και επιθυμούσαν να είναι αγόρια. Η γέννηση 
ενός αγοριού αποτελούσε απόδειξη καλής σύλληψης αφού “ο σπόρος του άντρα νίκησε 
το γυναικείο”. Άλλωστε ένας γιος θα ήταν ένας άξιος διάδοχος ενώ μια κόρη δε θα ήταν 
παρά μία μελλόνυμφη που θα χρειαζόταν να την προικίσουν, ακρωτηριάζοντας έτσι την 
οικογενειακή περιουσία 57.  

Η Βυζαντινή εποχή είναι στενά συνδεδεμένη με τη Χριστιανική θρησκεία, η οποία 
αρχικά εμφανιζόμενη, αντιπροσώπευε την εξέγερση των μαζών ενάντια στην καταπίεση, 

56 Γκορό Όλγα-Ολυμπία.  Γυναικεία Πρότυπα στις Τηλεοπτικές Διαφημίσεις, Μια Επιπλέον Έκφραση  Κοινωνικών Διακρίσεων.     
Πτυχιακή Εργασία.  Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (πρώην Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας). Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων Αργοστόλι Κεφαλληνίας , Μάιος 2015

57Σάσα Δουλγκέρη,  Γυναικεία καταπίεση και αγώνες στην ιστορία, http://www.xekinima.org/biblia/poia-isotita/
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την ανισότητα και την κοινωνική αδικία. Η γυναίκα, όπως και όλοι οι δυστυχισμένοι, 
ελπίζοντας στο λυτρωμό της, την αγκάλιασε με ζήλο. Ο Χριστιανισμός όμως την 
αντάμειψε άσχημα. Στη διδασκαλία του έδειξε γι’ αυτήν την ίδια περιφρόνηση που 
έδειξαν και όλες οι ανατολικές θρησκείες. Τη διάτασσε να είναι υποτακτική δούλα του 
άντρα. Η Εύα που πλάστηκε από το πλευρό του Αδάμ και στη συνέχεια τον αποπλάνησε 
ευθυνόμενη για το προπατορικό αμάρτημα και την απώλεια του παραδείσου, έδωσε 
στη γυναίκα τα χαρακτηριστικά της ακάθαρτης και της διεφθαρμένης. Ακόμα και οι 
δέκα εντολές γράφτηκαν απευθυνόμενες σε άντρα. Οι διδάσκαλοι του Χριστιανισμού 
φρόντιζαν να υπενθυμίζουν συχνά στις γυναίκες τη θέση τους. Ο Απ. Πέτρος προστάζει 
τις γυναίκες: “Γυναίκες, υπακούετε τον άντρα”, ενώ ο Απ. Παύλος έγραφε στις επιστολές 
του “ο άντρας είναι κύριος της γυναίκας όπως ο Χριστός της Εκκλησίας” και “ο άντρας 
είναι η εικόνα και η δόξα του Θεού και η γυναίκα είναι η δόξα του άντρα” ή ακόμα “δεν 
είναι επιτρεπτό σε μια γυναίκα να μορφώνεται και να εκπαιδεύεται, αυτή πρέπει μόνο να 
υπακούει, να υπηρετεί και να σιωπά” 58!  

Στον Μεσαίωνα η θέση των γυναικών ήταν φρικτή παρ’ ότι υπήρχαν διαφορές ανάλογα 
με την τάξη στην οποία ανήκε. Στην τάξη των γαιοκτημόνων ήταν η πυργοδέσποινα 
μέχρι τη στιγμή της επιστροφής του συζύγου από τους πολέμους. Ο άντρας και 
“αφέντης” της είχε κάθε δικαίωμα να την εξευτελίσει, βασανίσει και θανατώσει. Στους 
δουλοπάροικους χωρικούς, άντρας και γυναίκα στέναζαν κάτω από το ζυγό του αφέντη, 
αλλά στην οικογένειά του συμπεριφερόταν ο ίδιος σαν αφέντης απέναντι στη γυναίκα 
του. Στην νεοαναδυόμενη αστική τάξη, οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν ανάλογα με το 
αν συμμετείχαν ή όχι στην παραγωγή: η γυναίκα εμπόρου ήταν κλεισμένη στο σπίτι 
όπου ότι δουλειά κι αν έκανε δεν αναγνωριζόταν. Η γυναίκα ή η κόρη ενός τεχνίτη, 
που ήταν και η ίδια τεχνίτρια ζούσε συμμετέχοντας στην κοινωνική ζωή της πόλης. 
Ποτέ όμως ως ισότιμο μέλος.  Ο Μεσαίωνας υπήρξε μια σκοτεινή εποχή όπου η φύση 
της γυναίκας ήταν στενά συνδεδεμένη με τη  δαιμονική μαγεία. Μεταξύ 14ου και 17ου 
αιώνα, το κυνήγι των μαγισσών οδήγησε άπειρα αθώα θύματα στην πυρά. Η συντριπτική 
πλειοψηφία ήταν γυναίκες (περίπου το 90%). Πέρα βέβαια από τη θρησκοληπτική 
υστερία, το γεγονός αντανακλούσε και την κοινωνικοοικονομική κρίση της εποχής, 
όπου οι άνθρωποι στα χωριά αλλά και στις πόλεις αδυνατούσαν να κατανοήσουν τη 
ζοφερή τους πραγματικότητα, αναζητώντας έτσι αποδιοπομπαίους τράγους που τις 
περισσότερες φορές ήταν ηλικιωμένες, μοναχικές και άσχημες γυναίκες. Ένα ακόμα 
βασικό χαρακτηριστικό της εποχής ήταν και η εξαιρετικά μεγάλη εξάπλωση της πορνείας 
ως ένα από τα κύρια γυναικεία επαγγέλματα. Μια πόρνη μπορούσε να κερδίσει ανά 
πελάτη το μεροκάματο μιας ειδικευμένης εργάτριας 59.  

Σύμφωνα με την Γκορό (2015), με το πέρασμα των χρόνων τα πράγματα άρχισαν 
να καλυτερεύουν για τις γυναίκες. Κατά την ιστορική περίοδο της συντέλεσης της 
Βιομηχανικής Επανάστασης το 19ο αιώνα σημειώθηκαν μεγάλες και ριζικές αλλαγές 
που είχαν αντίκτυπο στην κοινωνική θέση των γυναικών. Η τεχνολογική έκρηξη και η 
μετατόπιση της γυναικείας εργασίας από το σπίτι στο εργοστάσιο, έδωσε στη γυναίκα 
τη δυνατότητα να αρχίζει να δραστηριοποιείται ως μεμονωμένο άτομο και ξέχωρα από 

58Σάσα Δουλγκέρη,  Γυναικεία καταπίεση και αγώνες στην ιστορία, http://www.xekinima.org/biblia/poia-isotita/

59Σάσα Δουλγκέρη,  Γυναικεία καταπίεση και αγώνες στην ιστορία, http://www.xekinima.org/biblia/poia-isotita/



31

την οικογενειακή μονάδα. Άρχισε σιγά σιγά να δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη για 
μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη μόρφωση των κοριτσιών. Σε σχετικά μικρό χρονικό 
διάστημα, οι γυναίκες εισχώρησαν σε όλους τους κλάδους των επαγγελμάτων και 
άρχισαν να εργάζονται στο πλευρό των ανδρών-συναδέλφων τους60 . 

Στον 20ο αιώνα η καταπίεση και η υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας ανά τους αιώνες, 
ώθησαν τις γυναίκες σε αγώνες και στη δημιουργία του γυναικείου κινήματος για 
τηδιεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Οι αγώνες για την ισότητα των φύλων είχαν τέτοια 
αποτελέσματα, ώστε αυτά που ήταν αδιανόητα για τις προηγούμενες γενιές , σήμερα 
να θεωρούνται αυτονόητα. Όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου των γυναικών πέρασε 
σχεδόν ένας αιώνας μέχρι να καταφέρουν οι Ελληνίδες να φτάσουν στην κάλπη, έχοντας 
κατακτήσει πλήρως το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις βουλευτικές 
εκλογές του 1956. Εκλογικό δικαίωμα δεν δόθηκε σε όλες, αλλά μόνο σε όσες είχαν 
κλείσει τα 30 χρόνια και διέθεταν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού61 .

Ποιες προσπάθειες καταβλήθηκαν όμως για καταπολέμηση αυτού του φαινομένου μέχρι 
σημέρα θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.

  

60Γκορό Όλγα-Ολυμπία.  Γυναικεία Πρότυπα στις Τηλεοπτικές Διαφημίσεις, Μια Επιπλέον Έκφραση  Κοινωνικών Διακρίσεων.     
Πτυχιακή Εργασία.  Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (πρώην Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας). Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων Αργοστόλι Κεφαλληνίας , Μάιος 2015

61Γκορό Όλγα-Ολυμπία.  Γυναικεία Πρότυπα στις Τηλεοπτικές Διαφημίσεις, Μια Επιπλέον Έκφραση  Κοινωνικών Διακρίσεων.     
Πτυχιακή Εργασία.  Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (πρώην Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας). Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων Αργοστόλι Κεφαλληνίας , Μάιος 2015
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62Committee of Ministers Recommendation on Gender Equality and Media (CM/Rec(2013)1) 

3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αποτροπή και την αντιμετώπιση 
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (γνωστή ως Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), κωδικοποιεί, εξειδικεύει και εμπλουτίζει τις υποχρεώσεις των 
κρατών στον τομέα της έμφυλης βίας κι αποτελεί σήμερα την πιο εκτεταμένη διεθνή 
σύμβαση για το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Στη Σύμβαση επισημαίνεται ότι το 
φύλο υποδηλοί το κοινωνικά δομημένο φύλο (gender), μέσω του οποίου προσδίδονται 
στις γυναίκες και στους άντρες συγκεκριμένοι ρόλοι, συμπεριφορές ή ιδιότητες, που 
συντείνουν στην αποδοχή της βίας κατά των γυναικών. Στο προοίμιο ειδικότερα της 
Σύμβασης υπογραμμίζεται ότι η βία κατά των γυναικών είναι απότοκος των ιστορικά 
άνισων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και των κοινωνικών μηχανισμών που έχουν 
επιβάλει μια υποτακτική θέση των γυναικών σε σχέση με τους άντρες. Σημαντικό είναι 
επίσης ότι η Σύμβαση υποχρεώνει τα κράτη να λάβουν δράση, δηλαδή να ενεργοποιηθούν 
και να διαθέσουν πόρους, όχι μόνο στους τομείς της προστασίας των θυμάτων και της 
δίωξης των δραστών, αλλά και στον τομέα της πρόληψης και αποτροπής, μέσω της 
ενδυνάμωσης των γυναικών και της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που αποσκοπεί 
στην ανατροπή υφιστάμενων στάσεων και στερεοτύπων στη βάση του φύλου.

Στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Πεκίνο το 1995, εγκρίθηκαν η Διακήρυξη 
του Πεκίνου και η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (Beijing Declaration and Plat-
form for Action) όπου διατυπώνονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι δράσεις που πρέπει 
να υλοποιηθούν ώστε να αρθούν τα εμπόδια στην εμπέδωση της ισότητας των γυναικών 
και στην εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος τους με δώδεκα βασικούς τομείς για την 
επίτευξη της ισότητας. Η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, αποτελεί το πρώτο επίσημο 
διεθνές κείμενο που υιοθετεί τη στρατηγική και τον όρο «ένταξη της διάστασης ή οπτικής 
του φύλου σε όλες τις πολιτικές» (gender mainstreaming). Η ένταξη της διάστασης του 
φύλου ορίστηκε ως η προώθηση «από τις κυβερνήσεις και άλλους φορείς» της «ενεργού 
και εμφανούς πολιτικής της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και 
τα προγράμματα, έτσι ώστε πριν από τη λήψη αποφάσεων να πραγματοποιείται μια 
ανάλυση των επιπτώσεων στις γυναίκες και στους άνδρες αντίστοιχα».

Σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης, η Επιτροπή Υπουργών στη Σύσταση για 
την Ισότητα των Φύλων και ΜΜΕ, συστήνει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
υιοθετήσουν κατάλληλες πολιτικές που να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες υπό 
τις οποίες τα ΜΜΕ θα είναι σε θέση να προωθούν την ισότητα των φύλων ως θεμελιώδη 
αρχή των δράσεών και της θεσμικής τους οργάνωσης στο νέο πολυδιάστατο περιβάλλον 
που πλέον λειτουργούν 62 . 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/13/ΕΕ (Οδηγία για Οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας 
και συναφείς επικοινωνίες) απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση το φύλο, ηλικία, φυλή, 
εθνική προέλευση  και θρησκεία.  Η κυπριακή νομοθεσία, στον περί Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο του 1998-2015, ορίζει (άρθρο 26) ότι οι εκπομπές 
των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών θα πρέπει να διέπονται, μεταξύ άλλων, 
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από τις αρχές της ποιότητας, του σεβασμού της προσωπικότητας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του ιδεώδους της δημοκρατίας. Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι 
εμπορικές οπτικοακουστικές ανακοινώσεις  απαγορεύεται να θίγουν το σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και να εισαγάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού (αρ. 30Ε)63 .

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ισότητα των Φύλων (2012), σε ότι 
αφορά την καταπολέμηση των σεξιστικών στερεοτύπων τονίζει ότι για την εξάλειψη 
των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και την προώθηση μοντέλων συμπεριφοράς 
ίσων ευκαιριών στο κοινωνικό και οικονομικό πεδίο, είναι πολύ σημαντική η διάδοση 
αυτών των αξιών στα σχολεία από μικρή ηλικία, και η πραγματοποίηση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης σε σχολεία, επιχειρήσεις και μέσα επικοινωνίας που θα δίνουν έμφαση 
στον ρόλο των ανδρών τόσο για την προώθηση της ισότητας και τη δίκαιη κατανομή 
των οικογενειακών ευθυνών όσο και για τον συνδυασμό της επαγγελματικής και της 
ιδιωτικής ζωής. Ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερη 
δέσμευση ώστε να τεθεί ένα τέρμα στα σεξιστικά στερεότυπα που διαδίδουν τα μέσα 
ενημέρωσης και εφιστά την προσοχή σε σημαντικά μέτρα που περιλαμβάνει η έκθεση 
του Κοινοβουλίου για την εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων, η οποία εγκρίθηκε 
το 2013. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη, και ιδίως τους φορείς ρύθμισης των μέσων 
ενημέρωσης, να δώσουν προσοχή στη θέση την οποία έχουν οι γυναίκες στα μέσα 
ενημέρωσης, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη, και να προωθήσουν μια 
ισορροπημένη και μη στερεότυπη εικόνα των γυναικών που να σέβεται την αξιοπρέπεια, 
το πλήθος των ρόλων και τις εκφάνσεις της γυναικείας ταυτότητας, δίδοντας μεγαλύτερη 
έμφαση στην κοινωνική τους ανέλιξη, τα συνταγματικά τους δικαιώματα και τον ρόλο 
τους στην κοινωνία των πολιτών, στους θεσμούς και στον κόσμο της εργασίας, καθώς 
και στα μέσα ενημέρωσης, στον χώρο της διαφήμισης και στα μηνύματα προώθησης, 
ειδικότερα στα τηλεοπτικά προγράμματα, κυρίως για τη μη διάδοση των στερεοτύπων 
που αφορούν το φύλο και τη μη συμμετοχή στην υπερβολική σεξουαλικοποίηση των 
μικρών κοριτσιών. 

Η ίδια Έκθεση, συνιστά στα κράτη μέλη να προβούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για εφήβους άνω των 
12 ετών, για την καταπολέμηση της δημιουργίας στερεότυπων με βάση το φύλο. Τα 
προγράμματα αυτά θα βασίζονται σε ορθές πρακτικές για την εκπαίδευση των μαθητών 
και των μαθητριών σε θέματα φύλου και θα αποσκοπούν στην καταπολέμηση των 
στερεότυπων που συνδέονται με τον κοινωνικό ρόλο, την εκπροσώπηση και τη σημασία 
των δύο φύλων. Θεωρεί ότι αυτά τα στερεότυπα –σύμφωνα με τα οποία, για παράδειγμα, 
οι γυναίκες πρέπει να αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα, όπως η φροντίδα των παιδιών, 
των ηλικιωμένων και του νοικοκυριού, ενώ οι άντρες, αντίθετα, πρέπει να εργάζονται 
για την εξασφάλιση εισοδήματος και να σταδιοδρομούν– δεν πρέπει να υπάρχουν στα 
σχολικά εγχειρίδια64. 

63Ελίζα Σαββίδου,Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης 
Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ

64Έκθεση Ευρωπαϊκά Επιτροπής σχετικά με την ισότητα των Φύλων, 2012. 31/1/2014,      
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H κυπριακή νομοθεσία κι οι κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο του 1998-2015, (άρθρο 26) δεν περιέχουν συγκεκριμένες 
διατάξεις αναφορικά με το φύλο πέραν της αναφοράς ότι τα ρεπορτάζ που αφορούν βία 
κατά γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων πρέπει να προετοιμάζονται με «ευαισθησία» 
καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φόβο (αρ. 24 Κανονισμών). Στο κεφάλαιο VI (έλεγχος 
περιεχομένου) ορίζεται γενικά ότι οι σταθμοί οφείλουν να διασφαλίζουν σεβασμό 
προς την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό βίο, την επαγγελματική, 
επιστημονική, κοινωνική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε 
προσώπου με την υποχρέωση αυτή να εκτείνεται αναφορικά με κάθε άτομο ή την 
εικόνα γενικά του ανθρώπου ως ατόμου ή μέλους ομάδας. Παράλληλα οι σταθμοί 
λαμβάνουν μέτρα για τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της 
καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το 
πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπής. Ιδιαίτερη μέριμνα επιβάλλεται στα προγράμματα που 
μεταδίδονται σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούν ανήλικοι 65. Τόσο 
οι Κανονισμοί όσο και οι Εγκύκλιοι της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης προνοούν ιδιαίτερα για 
την προστασία της ανηλικότητας, την αποφυγή υπέρμετρης προβολής σκηνών βίας και 
της «ευπρεπούς» χρήσης της γλώσσας 66. 

Ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας ορίζει ότι οι λειτουργοί οφείλουν, μεταξύ 
άλλων, να:

(α)σέβονται και προάγουν τη δημοκρατία και τις όλες πανανθρώπινες αξίες. Σέβονται 
και προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων.
(β)επιδεικνύουν την αρμόζουσα ευαισθησία σε θέματα που αφορούν την εθνική 
ασφάλεια και είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και διακριτικοί στην παρουσίαση θεμάτων 
όπως η βία, το έγκλημα, τα σεξουαλικά παραπτώματα, ο ανθρώπινος πόνος και ο 
θάνατος, καθώς και πληροφοριών ή εικόνων που είναι επιβλαβείς ή μπορούν να 
προκαλέσουν πανικό ή φρίκη ή αποτροπιασμό, κυρίως στα παιδιά.

Παράλληλα ο Κώδικας αναφέρει ότι τα ΜΜΕ πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε 
αναφορά ή ενέργεια εναντίον προσώπου η οποία περιέχει στοιχεία προκατάληψης με 
βάση τη φυλή, το χρώμα,  τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, 
την εθνική ή κοινωνική προέλευση, την περιουσία, την καταγωγή, το φύλο και το 
προσωπικό καθεστώς, περιλαμβανομένης της φυσικής ή διανοητικής ασθένειας ή 
αναπηρίας. Υπάρχουν τέλος, και στον Κώδικα, γενικές πρόνοιες για τη διαφύλαξη της 
ιδιωτικής ζωής, το σεβασμό του πένθους, της προστασίας των παιδιών και του τρόπου 
προβολής των σεξουαλικών εγκλημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ σημαντικές είναι 
οι ειδικότερες πρόνοιες για το  χειρισμό θεμάτων  που αφορούν μετανάστες, αιτητές 
ασύλου, πρόσφυγες και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Για την τελευταία ομάδα υπάρχει 
η σαφής καθοδήγηση προς τα ΜΜΕ, όταν αναφέρονται σε περιπτώσεις γυναικών που 
είναι θύματα εμπορίας, να μη δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτές «εκδίδονται με τη 
θέλησή τους»  ενώ αντίθετα θα πρέπει να επισημαίνουν το «γεγονός πως τυγχάνουν 

65http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0073+0+DOC+XML+V0//EL 

66Ελίζα Σαββίδου,Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης 
Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ
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απάνθρωπης εκμετάλλευσης»69.

Ο γλωσσικός σεξισμός φαίνεται να αποτελεί μια από τις πιο συχνές μορφές εμφάνισης 
του σεξισμού και συνδέεται ταυτόχρονα με πολλές άλλες μορφές του σεξισμού, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια.

Ωστόσο καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες εξευτελισμού των γυναικών μέσα από 
καθημερινές κυπριακές ψυχαγωγικές εκπομπές, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος και 
κανένα πρόστιμο με συνέπεια ανενόχλητα να εξακολουθούν να προβάλλονται τέτοιες 
σειρές/εκπομπές.  

67Ελίζα Σαββίδου,Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης 
Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ
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68ΕΠΕΑΕΚ. Συμπληρωματικά Φυλλάδια των Σχολικών Εγχειριδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   2000- 2006). ΜΕΤΡΟ 4.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1. «Προγράμματα Υποστήριξης Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Γυναικών» Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού 
υλικού για την εισαγωγή θεµάτων  σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία»

69ΕΠΕΑΕΚ. Συμπληρωματικά Φυλλάδια των Σχολικών Εγχειριδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   2000- 2006). ΜΕΤΡΟ 4.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1. «Προγράμματα Υποστήριξης Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Γυναικών» Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού 
υλικού για την εισαγωγή θεµάτων  σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία»

4. ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ

Συζητείται τα τελευταία χρόνια κατά πόσο μία συγκεκριμένη γλώσσα προκαλεί σεξισμό 
ή αν ο σεξισμός προκαλεί τη δημιουργία μιας συγκεκριμένης γλώσσας. Ο λόγος και η 
γλώσσα απηχούν ιεραρχημένες/εξουσιαστικές κοινωνικές πραγματικότητες, οι οποίες 
δεν είναι «αθώες» ως προς τις έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις. Κατά συνέπεια, στο 
πλαίσιό τους αναπαράγεται και διαιωνίζεται - ανάλογα με τις ιστορικές και πολιτιστικές 
συνθήκες - το πλέγμα των κυρίαρχων κάθε φορά έμφυλων προκαταλήψεων και 
στερεοτύπων. 

Με τον όρο γλωσσικός σεξισµός υπονοείται η χρήση της γλώσσας µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να γίνεται διάκριση σε βάρος του ενός ή του άλλου φύλου. Η κατηγορία γλωσσικός 
σεξισµός περιλαµβάνει 8 υπο-κατηγορίες σύμφωνα με μελέτη του ΕΠΕΑΕΚ:

i. Χρήση του αρσενικού γένους για να δηλώσει και τα δύο γένη
ii. Προσωποποίηση των επαγγελµάτων 
iii.  Χρήση των λέξεων άνθρωπος, παιδί
iv. Πρόταξη του αρσενικού ονόµατος στα ζεύγη ανδρικών-γυναικείων
v.  Ονοµαστικές αναφορές
vi.  Χρήση των υποκοριστικών
vii. Χρήση των αντωνυµιών και επιθέτων
viii.  Σηµασιολογικά στερεότυπα 68.

Γίνεται χρήση του αρσενικού γένους για να δηλώσει και τα δύο γένη. Το αρσενικό 
γένος χρησιµοποιείται συχνά σε γραπτά κείµενα µε αυτονόητο τρόπο προκειµένου να 
δηλωθούν άτοµα και των δύο φύλων. Ακόµη και όταν η αναφορά αφορά σε πληθυσµούς 
που οι άνδρες ή τα αγόρια είναι µειοψηφία χρησιµοποιείται το αρσενικό γένος (π.χ. 
οι φοιτητές του Τµήµατος Νηπιαγωγών). Αυτό δε φαίνεται να προκαλεί. Σε καµία 
περίπτωση δεν χρησιμοποιείται το θηλυκό γένος για να γίνει αναφορά σε άτοµα και των 
δύο φύλων. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάτι τέτοιο αυτό θα θεωρείτο λάθος, προκλητικό ή/
και προσβλητικό για το άλλο φύλο. Συχνά η αποκλειστική χρήση του αρσενικού γένους 
για να δηλωθεί αξίωµα ή επάγγελµα που θα µπορούσε εξίσου να ασκηθεί από άνδρα 
και γυναίκα υπονοεί ή/και διαµορφώνει την άποψη ότι αυτές οι θέσεις είναι µόνο για 
άνδρες69. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η αναφορά της Κογκίδου για τον σεξισµό στη γλώσσα 
στο συνέδριο για τον σεξισμό που διοργάνωσαν η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 
με το Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης το Φεβρουάριο του 2015. «Τα ΜΜΕ», επεσήμανε, 
«αποτελούν πολύ σηµαντικό παράγοντα επηρεασµού των γλωσσικών συνηθειών. 
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Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η χρήση συµπεριληπτικής γλώσσας, δηλαδή µιας 
γλώσσας χωρίς αποκλεισµούς. Το ίδιο και στον χώρο της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της 
δηµόσιας διοίκησης. Η ευαισθητοποίηση σε ζητήµατα γλωσσικού σεξισµού, η εξοικείωση 
στη χρήση µη σεξιστικής γλώσσας και, γενικότερα, στους ιδεολογικούς µηχανισµούς 
της γλώσσας πρέπει να είναι τµήµα της εκπαίδευσης/µετεκπαίδευσης δηµοσιογράφων, 
εκπαιδευτικών, δηµοσίων λειτουργών. Οι περισσότεροι άνθρωποι, θύματα και δράστες, 
δυστυχώς δεν κατανοούν τον σεξισμό, ή αν τον κατανοούν, πιστεύουν ότι δεν είναι πρόβλημα. 
Προσβάλλει ιδιαίτερα τις γυναίκες στην πολιτική και δημόσια ζωή και σε πολλούς άλλους 
τομείς της καθημερινότητας».

Η ελληνική γλώσσα είναι δομημένη πάνω στη επιβολή του αντρικού στο γυναικείο 
φύλο. Υπάρχουν ορισμένες βρισιές που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα σημεία του 
γυναικείου σώματος, ή προσβάλλουν τη γυναικεία σεξουαλικότητα ή αναπαράγουν 
την ανωτερότητα του αντρικού φύλου και την υποταγή του γυναικείου. Κάτι ανάλογο 
ισχύει και στη καθημερινότητά μας αναφορικά με τον τρόπο που οι άντρες φλερτάρουν 
ή «δείχνουν τον θαυμασμό τους» στο γυναικείο φύλο. Σημειώνεται επίσης ότι η κοινωνία 
μας θεωρεί «αποδεκτό» ένας άντρας να μιλάει άσχημα, ενώ κατακρίνει μία γυναίκα που 
μιλάει με έναν αντίστοιχο τρόπο 70.

Σύμφωνα με την Κογκίδου (2014), «υπάρχει  μεγάλη καθυστέρηση στη γλωσσική αποτύπωση 
των θηλυκών επαγγελματικών ουσιαστικών και στον θηλυκό τύπο των αξιωμάτων. 
Γιατί, λοιπόν, ακούγεται προκλητικό ή υπερβολικό  «η κοσμητόρισσα, η βουλεύτρια, η  
γιάτρισσα, η ζωγράφισσα, η δικηγορέσσα, η συγγράφισσα»,  ενώ ακούγεται κανονικό «η 
μαγείρισσα, η χορεύτρια, η βασίλισσα»; Σε έναν κόσμο που αλλάζει, γιατί στη  γλώσσα οι  
γυναίκες να είναι  αόρατες; Γιατί να μιλάμε για «μητρική» γλώσσα και «πατρικό» σπίτι; Στην 
Ελλάδα υπάρχει  καθυστέρηση στη γλωσσική αποτύπωση των θηλυκών επαγγελματικών 
ουσιαστικών, ή γενικότερα των ουσιαστικών που δηλώνουν ιδιότητα, στον θηλυκό τύπο 
των αξιωμάτων παρά τη μικρή αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε θέσης ηγεσίας 
σε πολλούς τομείς. Τις τελευταίες δεκαετίες επιχειρήθηκε μια καταγραφή των σχετικών 
γραμματικών προβλημάτων και διατυπώθηκαν κάποιες προτάσεις. Χρειάζεται, όμως, η 
συμβολή φεμινιστριών γλωσσολόγων για τη δημιουργία γλωσσικών προτύπων που θα 
αποτυπώνουν τη νέα πραγματικότητα. Βέβαια, οι προσπάθειες κατασκευής θηλυκού τύπου 
δεν αφορούν απλά και μόνο τη γραμματική. Έχει παρατηρηθεί ότι πολύ συχνά και οι ίδιες οι 
γυναίκες διστάζουν ή αδιαφορούν να αποτυπώσουν στη γλώσσα  τη νέα πραγματικότητα 
όταν αυτοπροσδιορίζονται και εμμένουν στη χρήση των αρσενικών γραμματικών τύπων. 
Είναι κατανοητή η επίδραση του «ηγεμονικού λόγου», μόνο που αυτή η πρακτική  διαιωνίζει 
και επιβεβαιώνει την αντίληψη του ανδρικού προσώπου της ηγεσίας –με τη μικρή συμμετοχή 
των γυναικών ως εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα». Η χρήση του αρσενικού ως 
του επικρατέστερου γένους  για να δηλωθούν άτομα και των δύο φύλων υποδηλώνει την 
κοινωνική ιεραρχία των φύλων. Η συνεχής χρήση του αρσενικού γένους για να δηλώσει και 
τα δύο φύλα έχει ως συνέπεια να αποσιωπάται η παρουσία και η συμβολή των γυναικών σε 
όλο σχεδόν το φάσμα της κοινωνικής ζωής 71.

70http://www.boro.gr/135389/seksismos-poies-diakriseis-kata-twn-gynaikwn-yfistantai-akoma
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Συχνά γίνεται  χρήση επαγγελματικών όρων ή τίτλων και ρόλων σε αρσενικό ή θηλυκό 
γένος, υποδηλώνοντας εμμέσως και το φύλο που κατά κανόνα το επιτελεί. Επίσης, 
υπάρχουν  επαγγελματικές ιδιότητες που, παρά το γεγονός ότι επιτελούνται σήμερα και 
από γυναίκες, δεν έχουν αποκτήσει ακόμη θηλυκό γραμματικό γένος. Η χρήση κυρίως του 
αρσενικού γένους στις επαγγελματικές αναφορές υποδηλώνει ότι οι άντρες νομιμοποιούνται 
να έχουν επαγγελματικό ρόλο, ενώ, παράλληλα  οριοθετεί σαφώς και διαχωρίζει τα 
επαγγέλματα που αφορούν αποκλειστικά γυναίκες. Υπάρχουν λέξεις και εκφράσεις στις οποίες 
η χρήση του αρσενικού ως του επικρατέστερου γένους  για να δηλωθούν άτομα και των δύο 
φύλων δημιουργεί, επιπλέον, και μια ασάφεια σε σχέση με το φύλο στο οποίο αναφέρεται. 
(Π.χ. «Τα δικαιώματα του ανθρώπου», «έχω τρία παιδιά και ένα κορίτσι»). Υπάρχουν λέξεις και 
εκφράσεις στις οποίες η χρήση της λέξης άνθρωπος δημιουργεί αβεβαιότητα ή αμφισημία 
καθώς αναφέρεται άλλοτε στο ανθρώπινο είδος και άλλοτε στον ενήλικα άνδρα. Με τη χρήση 
των λέξεων άνθρωπος –άνθρωποι και παιδί-παιδιά περιμένουμε ότι θα περιλαμβάνονται και 
τα δύο φύλα. Η προσεκτική εξέταση των κειμένων καθώς και οι εικόνες που συνοδεύουν ένα 
κείμενο μας κάνουν να αντιληφθούμε ότι όταν οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τις λέξεις αυτές 
συχνά εννοούν μόνο τον άντρα ή το αγόρι (Κογκίδου, 2014) 72.
 
Η Κογκίδου (2014), αναφέρει ότι «συνήθως προηγείται ο αρσενικός τύπος του θηλυκού – 
εκτός  συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου συναντάται το αντίστροφο (π.χ. γυναικόπαιδα, 
κυρίες και κύριοι, η νύφη και ο γαμπρός). Στις περιπτώσεις αυτές η γυναίκα προτάσσεται λόγω 
της σχέσης της με έναν άντρα ή λόγω της δήλωσης της αδυναμίας εξ αιτίας του φύλου της, 
π.χ. «ξεμπούκαραν γυναικόπαιδα και άντρες», «Χήρες και ορφανά». Η χρήση υποκοριστικών 
γίνεται κυρίως για κορίτσια και γυναίκες. Μπορεί να θεωρηθεί δείγμα σεξιστικής γλώσσας, 
αφού κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται η συνεισφορά των γυναικών και λανθάνει το μήνυμα 
ενός υποδεέστερου ρόλου. Σε ότι αφορά τα χρήση των αντωνυμιών και επιθέτων σημειώνει 
ότι παρατηρείται συνεχής χρήση της αρσενικής αντωνυμίας και ιδιαίτερα της κτητικής με 
αποτέλεσμα να φαίνεται ότι ο  κόσμος  ανήκει αποκλειστικά σε άντρες.  Η χρήση των επιθέτων 
ενισχύει τα έμφυλα στερεότυπα (π.χ. για τις γυναίκες υπάρχει πληθώρα  επιθέτων που 
αφορούν στην εξωτερική τους εμφάνιση, ενώ για τους άντρες που τονίζουν  την γενναιότητα, 
το θάρρος κ.ά)» 73.

Σε ότι αφορά τα σημασιολογικά στερεότυπα, παρατηρούνται τα ακόλουθα σύμφωνα με 
την Κογκίδου (2014):

• Συχνά τα παράγωγα της λέξης άνδρας (π.χ. ανδρείος, παλικάρι, λεβέντης, άντρακλας, 
ανδραγάθημα ) έχουν θετική σημασία, ενώ τα  παράγωγα της λέξης γυναίκα (π.χ.  
γυναικόπαιδα, γυναικουλίστικο, γυναικοδουλειά) έχουν αρνητική σημασία.
• Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που περιέχουν τη λέξη ‘’άνδρας’’ και αποσιωπούν τη 
συνεισφορά των γυναικών (π.χ. ανδραγάθημα, επανδρώνεται).
• Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που περιέχουν τη λέξη ‘’πατέρας’’ και αποσιωπούν τη 
συνεισφορά των γυναικών (π.χ. «Η γη των πατέρων μας, «Το πατρικό μου σπίτι», Οι 
προπάτορές μας).
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• Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις  που αποκτούν διαφορετική σημασία ανάλογα με το φύλο 
στο οποίο απευθύνονται (π.χ. νοικοκύρης\ νοικοκυρά).
• Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που επαινούν τα γυναικεία επιτεύγματα με όρους που 
αποδίδονται, κατά κανόνα, στους άνδρες (π. χ. αντράκι,  γυναίκα παλικάρι) ή υποτιμούν 
ή εξευτελίζουν τους άνδρες με όρους που αποδίδονται, κατά κανόνα, στις γυναίκες και  
στους ομοφυλόφιλους.
• Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις για τον ρόλο των 
γυναικών και των ανδρών (π.χ. Το καλάθι της νοικοκυράς,  κουτσομπόλα, ωραίο φύλο, 
χρυσοχέρα).
• Υπάρχουν όροι που υποτιμούν και εξευτελίζουν τους άνδρες ή τις γυναίκες.
• Υπάρχουν παροιμίες και ευχές που αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις για τον 
ρόλο των γυναικών και των ανδρών (π.χ. Και με ένα γιό! Δώδεκα γυναίκες, δεκατέσσερις 
κουβέντες) και στις οποίες δε γίνεται χρήση του αρσενικού τύπου ως κανόνα.
• Συχνά σε  τίτλους και χαιρετισμούς  οι γυναίκες  παρουσιάζονται ως εξαρτώμενες από 
τους άνδρες και όχι ως αυτόνομες προσωπικότητες ή  δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με 
τους άνδρες (π.χ. Ο γιατρός και η γυναίκα του, η νύφη των Γριβαίων)74 .

Η χρήση των σημασιολογικών στερεότυπων αντανακλά τη διαφορετική κοινωνική θέση 
των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία και τις άνισες σχέσεις εξουσίας. Έτσι, τα 
παράγωγα της λέξης «γυναίκα» έχουν αρνητική σημασία, ενώ τα παράγωγα της λέξης 
«άνδρας» θετική75 .
 
Η εξοικείωση στη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας δεν είναι δύσκολο εγχείρημα,  συναντά, 
όμως, αρκετές  αντιστάσεις. Υπάρχουν ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες 
μπορούν να ακολουθούν όσα άτομα πιστεύουν στην αναγκαιότητα της χρήσης μη 
σεξιστικής γλώσσας που να αντανακλά τη νέα κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα 
και την ισότητα ανδρών – γυναικών. Π.χ. μην κάνεις χρήση του αρσενικού γένους για να 
δηλωθούν άτομα και των δύο φύλων, μη χρησιμοποιείς επαγγελματικούς όρους μόνο με 
θηλυκές ή αρσενικές καταλήξεις, μη χρησιμοποιείς λέξεις / εκφράσεις που υποτιμούν ή 
εξευτελίζουν τις γυναίκες και τους άνδρες και αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις για 
τους ρόλους των φύλων,  μη χρησιμοποιείς με ασύμμετρο τρόπο τίτλους, προσφωνήσεις 
και χαιρετισμούς ανδρών / γυναικών /παιδιών, απαιτείται προσοχή στη χρήση λέξεων 
και φράσεων που εμπεριέχουν τη λέξη «άνδρας» και στη χρήση της λέξης «άνθρωπος» 
κ.ά. Με τη χρήση σεξιστικής γλώσσας συμβάλλουμε στην αναπαραγωγή της έμφυλης 
ασυμμετρίας και δεν συμβάλουμε στην αλλαγή της γλώσσας μέσω της χρήσης της 
(Κογκίδου,2014)76 . 

Η Γ.Γ Ισότητας της Ελλάδας σημειώνει, «είναι σημαντικό σε κάθε γραπτή και προφορική 
χρήση του λόγου να θεωρείται σκόπιμη και αδιαπραγμάτευτη η αναφορά και των δύο 
φύλων και η χρήση και του αρσενικού και του θηλυκού γένους και ότι πέρα από συνήθεις 
τυπικές εκφράσεις για λόγους ευγενείας, η ισότητα των φύλων πρέπει να είναι ουσιαστικά 
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παρούσα σε κάθε εγκύκλιο, δημοσίευση, ανακοίνωση, εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και στα 
Μ.Μ.Ε. Έτσι μόνο θα εντυπωθεί στη συλλογική συνείδηση. Ο λόγος και η γλώσσα απηχούν 
ιεραρχημένες/εξουσιαστικές κοινωνικές πραγματικότητες,  οι οποίες δεν είναι «αθώες» ως 
προς τις έμφυλες ανισότητες και διακρίσεις. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιό τους αναπαράγεται 
και διαιωνίζεται - ανάλογα με τις ιστορικές και πολιτιστικές συνθήκες - το πλέγμα των 
κυρίαρχων κάθε φορά έμφυλων προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Αυτό συμβαίνει και στον 
γραπτό λόγο που εκφέρουν τα διοικητικά έγγραφα. Ο όρος «βουλεύτρια» είναι ένα από τα 
πολλά παραδείγματα έμφυλης διάκρισης στην ελληνική γλώσσα. Έχουν γίνει συζητήσεις 
στο παρελθόν για τον ορθό όρο που πρέπει να χρησιμοποιείται και παρ’ όλα αυτά, μέχρι 
και σήμερα,  η χρήση του είναι πολύ περιορισμένη. Αντ’ αυτού χρησιμοποιούνται ευρέως 
οι όροι «η βουλευτής» και «η βουλευτίνα». Αφενός χρησιμοποιώντας το αρσενικού γένους 
ουσιαστικό αφετέρου χρησιμοποιώντας τον αμφιλεγόμενο όρο «βουλευτίνα».  Επίσης, η 
χρήση μόνο του όρου  «Παρών» και όχι και του «Παρούσα» όπως το ορίζει ο κανονισμός της 
Βουλής, ο οποίος είναι δημιούργημα μιας παλαιότερης εποχής,  δημιούργησε σύγχυση στις 
γυναίκες βουλεύτριες κατά την ψηφοφορία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. 
Εκτός, λοιπόν, από την πρωτοβουλία που ασφαλώς πρέπει να παρθεί σε θεσμικό επίπεδο - 
δηλαδή να γίνει τροποποίηση των κειμένων αναφοράς ώστε να χρησιμοποιούνται οι έμφυλοι 
τύποι- απαραίτητο είναι και οι ίδιες οι γυναίκες να οικειοποιηθούν τους έμφυλους τύπους, 
δηλαδή να τους χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους»77 .

Η πολιτική αυτή πρέπει να ακολουθηθεί σε όλους τους τομείς της δημόσιας και 
ιδιωτικής ζωής. Σε κάθε γραπτή και προφορική χρήση του λόγου θεωρείται σκόπιμη και 
αδιαπραγμάτευτη η αναφορά και των δύο φύλων και η χρήση και του αρσενικού και του 
θηλυκού γένους. Πέρα από συνήθεις τυπικές εκφράσεις για λόγους ευγενείας, όπως το 
«Κυρίες και Κύριοι», η ισότητα των φύλων πρέπει να είναι παρούσα σε κάθε εγκύκλιο, 
δημοσίευση, ανακοίνωση, εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και στα Μ.Μ.Ε. Να αλλάξει έτσι την 
στερεοτυπική αντίληψη που θέλει τη γυναίκα «το αδύναμο φύλο», που δεν μπορεί να 
καταλάβει ηγετικές θέσεις αλλά, και όταν τις καταλαμβάνει,  πρέπει να χάσει τα γυναικεία 
χαρακτηριστικά της και να υιοθετήσει αντρικές συμπεριφορές για να τις διατηρήσει78 .

Σύμφωνα με τον Πιτσιλίδη (2010), ζώα δυνατά και επιβλητικά είναι συχνότερα αρσενικού 
γένους (ο λέων, ο ελέφαντας, ο καρχαρίας, ο αετός, ο βόας), ενώ τα πιο μικρά και θεωρούμενα 
απεχθή, πονηρά ή μοχθηρά είναι συχνότερα θηλυκά (η αλεπού, η ύαινα, η σουπιά, η 
αράχνη, η κατσαρίδα, η οχιά). Αρσενικοί, επίσης, είναι οι περισσότεροι ισχυροί άνεμοι 
(βοριάς, νοτιάς, σιρόκος), αλλά και οι ποταμοί (Αλιάκμονας, Πηνειός, Αξιός, Αχελώος), ενώ 
τα δέντρα που γεννούν καρπούς είναι συνήθως θηλυκά (λεμονιά, πορτοκαλιά) όπως και τα 
περισσότερα λουλούδια. Ως «σκύλος» προσδιορίζεται ο σκληρός, εργατικός άντρας, ενώ 
η «σκύλα» αποτελεί βρισιά για κάθε γυναίκα. Πολλά επαγγέλματα θεωρούνται εκ φύσεως 
αρσενικά κι επομένως υπάρχουν μεγάλες γλωσσικές δυσκολίες στον προσδιορισμό τους, 
όταν ασκούνται από γυναίκες. Έτσι, ενώ λέμε, πλέον, η γιατρίνα, η δικαστίνα, η βουλευτίνα, 

77Ομιλία της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα στην εκδήλωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 
“Ένταξη της διάστασης του Φύλου στα δημόσια έγγραφα”, Την Τετάρτη 9/12/2015. http://gkatzios.blogspot.com/2015/12/
blog-post_898.html 
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η στρατιωτίνα, ακόμα δεν έχουν ωριμάσει γλωσσικά η φιλολογίνα, η υπαλληλίνα, η πιλοτίνα 
και πάρα πολλά άλλα. Θα χρειαστεί ακόμα χρόνος για να καταλήξει η γλωσσική ζύμωση σε 
μία από τις μορφές: η συγγραφέας, η συγγράφισσα, η συγγραφέας, η συγγραφίνα. Προς το 
παρόν, τα τρία τελευταία μάς φαίνονται αστεία ή γλωσσικοί βαρβαρισμοί. Λεξιλογικά, έχουμε 
πολλά και εντυπωσιακά παραδείγματα όπου γυναίκες… δεν υπάρχουν. Π.χ. λέγοντας «όλοι 
οι Ελληνες είναι στο πλευρό σας» εννοούμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ομολογώντας ότι 
είναι περιττή η ρητή αναφορά -με το θηλυκό γένος- στις γυναίκες. Τη διάκριση κάνουν μόνον 
οι πολιτικοί, στις δημόσιες ομιλίες τους, για ψηφοθηρικούς λόγους. Ένα πλοίο βυθίζεται 
πάντα «αύτανδρο», έστω κι αν οι μισοί επιβάτες είναι γυναίκες. Μια δημόσια υπηρεσία 
«επανδρώνεται» ακόμα κι όταν προσλαμβάνει γυναίκες. Εξ άλλου, μια εφεύρεση, μια ιδέα 
ή μια θεωρία, έχουν πάντα «πατρότητα», έστω κι αν προέρχονται από γυναίκα, ενώ στα 
πανεπιστήμια «οι φοιτητές αγωνίζονται...» ωσάν οι φοιτήτριες να έχουν εξαφανιστεί. Όταν 
χτυπά το τηλέφωνο ρωτάμε «ποιος είναι στο τηλέφωνο;» είτε είναι άντρας είτε γυναίκα. 
Αν ρωτήσουμε «ποια είναι στο τηλέφωνο;» υπονοείται ότι γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 
είναι γυναίκα, διαφορετικά ελλοχεύει η παρεξήγηση. Λέμε «ο Γιάννης και η Άννα ήταν πολύ 
ευτυχισμένοι» και ποτέ «ο Γιάννης και η Άννα ήταν πολύ ευτυχισμένες», γιατί το δεύτερο είναι 
επιβαρυντικό για τον Γιάννη. Μελετώντας διάφορα ζεύγη λέξεων (με εξαίρεση το «κυρίες και 
κύριοι»), διαπιστώνουμε ότι πάντα προηγείται το αρσενικό: Αδάμ-Εύα, γιος-κόρη, αδελφός-
αδελφή, ως ισχυρότερο και σημαντικότερο. Πράγματι στα ζεύγη αντιθέτων συνηθίζουμε να 
βάζουμε πρώτο το θετικό: φως-σκοτάδι, πλούσιος-φτωχός, άσπρο-μαύρο. Όταν ο σύζυγος 
πεθάνει η σύζυγος ονομάζεται «Χ, χήρα του Ψ» ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, βεβαίως δε 
λέμε «ο Χ, χήρος της Ψ» 79.

Η Τσοκαλίδου (1996), σημειώνει ότι η χρήση του αρσενικού ως του επικρατέστερου 
γένους, και αυτού που αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο είδος, στερεοτυπικά ισχύει σε 
όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που έχουν γραμματικό γένος. Ωστόσο εντοπίζονται τάσεις 
αναθεώρησης στη γαλλική και ισπανική γλώσσα με τη χρήση διπλού τύπου.  Στα βιβλία 
γραμματικής και συντακτικού ορίζεται ότι «ο αρσενικός τύπος προηγείται του θηλυκού 
και ουδέτερου». Πολλές εκφράσεις δίνουν προτεραιότητα στο αρσενικό π.χ. ‘αντρόγυνο’, 
‘ο κύριος και η κυρία’, ‘Αντώνιος και Κλεοπάτρα’ ενώ σε άλλες περιπτώσεις το θηλυκό είτε 
αγνοείται τελείως είτε ‘συμπεριλαμβάνεται’ στο αρσενικό π.χ. ‘οι δάσκαλοι’, ‘οι μαθητές’, 
‘οι καθηγητές’, ‘οι φοιτητές’ κ.ά.  Σε χαρακτηριστικές μόνο περιπτώσεις προηγείται, με το 
ψευδοεπιxείρημα της ευγένειας, ο θηλυκός τύπος (π.χ. ‘η νύφη κι ο γαμπρός’, ‘κυρίες και 
κύριοι’ κ.ά.), όπου υποδηλώνονται καταστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί η γυναίκα 
λόγω της σχέσης της με κάποιον άντρα ή λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης 80.  

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι, συχνά, η λέξη ‘άνθρωπος’ χρησιμοποιείται για να 
χαρακτηρίσει αποκλειστικά αρσενικού γένους άτομα. Αυτή η μονοπώληση είναι εμφανής στη 
χρήση σύνθετων όρων π.χ. παλιάνθρωπος - παλιογυναίκα, ενώ απουσιάζει το παλιάνδρας). 
Κατά τον ίδιο τρόπο μονοπωλείται η λέξη ‘παιδί’ που, ενώ δηλώνει κορίτσια και αγόρια 
στην παιδική ηλικία, χρησιμοποιείται για αρσενικά νεαρής ηλικίας από την εφηβεία και 
μετά π.χ. παλιόπαιδο - παλιο-κόριτσο, ενώ απουσιάζει το παλιάγορο). Το ίδιο ισχύει και για 

79Η φεμινιστική γλωσσολογία, Του Μιχαλη Πιτσιλιδη* από την εφημερίδα, Καθημερινή

80Τσοκαλίδου, Π.“Tο Φύλο της Γλώσσας”. (Οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας για το δημόσιο ελληνικό λόγο). Σύνδεσμος Ελληνίδων 
Επιστημόνων,   Αθήνα 1996
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τα φτωχόπαιδο - φτωχοκόριτσο και πλουσιόπαιδο - πλουσιοκόριτσο, ενώ απουσιάζουν τα 
φτωχάγορο και πλουσιάγορο αντιστοίχως. Αυτοί οι τύποι θα ήταν δυνατοί, αν τα σύνθετα 
με τη λέξη ‘παιδί’ ήταν ουδέτερα. Να τονιστεί επίσης η έλλειψη λέξεων που αναφέρονται σε 
αρνητικά χαρακτηριστικά των αρσενικών, σε αντίθεση με την ποικιλία των αρνητικών θηλυκών 
χαρακτηριστικών. Αυτή η μεροληψία διαιωνίζει ένα σύστημα που κατακρίνει μονίμως τη 
γυναικεία παρουσία, ενώ επαινεί την αντρική σεξουαλικότητα (π.χ. σιγανοπαπαδιά, παρθένα, 
μιξοπάρθενη, αντροχωρίστρα κτλ.) (Τσοκαλίδου,1996) 81.      

Σύμφωνα με την ίδια συγγραφέα, για να αποφευχθεί ο γλωσσικός σεξισμός, θα πρέπει 
ισότιμα και τα δύο φύλα να εκπροσωπούνται στη χρήση, στο περιεχόμενο της γλώσσας 
και στη δομή του γλωσσικού συστήματος. Η αποφυγή των στερεότυπων ρόλων και η 
δημόσια παρουσία αντρών και γυναικών, σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ρόλων, θα 
βοηθούσε σημαντικά (π.χ. η τροχονόμος, η ταχυδρόμος, η πυροσβεστίνα κ.ά.), χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι οι στερεότυποι γυναικείοι ρόλοι είναι υποδεέστεροι, εφόσον εκφράζουν 
μια πραγματικότητα (π.χ. μαμά, νοικοκυρά κ.ά.). Είναι σημαντικό όμως να τονίζονται 
οι καινούριοι γυναικείοι ρόλοι. Επιπρόσθετα, η χρήση θηλυκού άρθρου μπορεί να 
συνοδευτεί με τη χρήση θηλυκής κατάληξης, ακόμη και για τα ουσιαστικά που έχουν 
καθιερωθεί με την αρσενική κατάληξη (π.χ. η γιατρός /η γιατρέσσα). Παράλληλα, η 
δημοσιοποίηση μη στερεότυπων ρόλων -όπου και ο άντρας εκδηλώνει συναισθήματα 
και στιγμές συγκινησιακής αδυναμίας- θα αμφισβητούσε τα ξεπερασμένα μοντέλα 
παλιότερων εποχών.

Προτείνει επίσης κάποιες εναλλακτικές προτάσεις, ως ακολούθως:

1) Παράλληλη χρήση αρσενικών και θηλυκών τύπων (π.χ. η/ο γονιός, ο/η εργάτης/-τρια, 
η/ο δικηγορίνα /δικηγόρος κ.ά.).
2) Αντικατάσταση των σεξιστικών λέξεων/λημμάτων με ουδέτερες συνώνυμες 
αντιστοιχίες, ώστε να αποφεύγονται αρνητικά στερεότυπα (π.χ. ανδραγάθημα με γενναία 
πράξη, επανδρώνω με στελεχώνω, υιοθεσία & τεκνοθεσία κ.ά).
3) Δημιουργία και χρήση αντίστοιχων τύπων για τα δύο φύλα (π.χ. είναι υπεύθυνη/ος για 
τη στάση της/του στις ευθύνες της οικογένειας κ.α.).  
4) Χρήση διπλών τύπων στις γενικές μας αναφορές (π.χ. οι μαθητές πήγαν εκδρομή με οι 
μαθητές και οι μαθήτριες πήγαν εκδρομή κ.α.).
5) Χρήση αντίστοιχων τίτλων (δηλαδή ‘κύριος και ‘κυρία’) για τα δύο φύλα για όλες τις 
ενήλικες γυναίκες και τους άντρες.
6) Αλφαβητική σύνταξη, αντί της ισχύουσας στερεότυπης όπου ο θηλυκός τύπος ακολουθεί 
τον αρσενικό (π.χ. η ‘Γκόλφω’ να προηγείται του ‘Τάσου’, ο ‘μαθητής’ της ‘μαθήτριας’, η 
‘δασκάλα’ του ‘δασκάλου’ κ.ο.κ.) (Τσοκαλίδου,1996) 82. 

81Τσοκαλίδου, Π.“Tο Φύλο της Γλώσσας”. (Οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας για το δημόσιο ελληνικό λόγο). Σύνδεσμος Ελληνίδων 
Επιστημόνων,   Αθήνα 1996

82Πετρούλα Τσοκαλίδου.“Tο Φύλο της Γλώσσας”. (Οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας για το δημόσιο ελληνικό λόγο). Σύνδεσμος 
Ελληνίδων Επιστημόνων,   Αθήνα 1996
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Τέλος η Τσοκαλίδου αναφέρει ότι ο γλωσσικός σεξισμός θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 
με μια σειρά τακτικών :
 

1) Κατάργηση ή αποφυγή της χρήσης όρων που περιορίζουν τους γυναικείους ρόλους σε 
ορισμένα στερεότυπα (π.χ. κακιά πεθερά, κουτσομπόλα, γεροντοκόρη κ.ά).
2) Ανακύκλωση των αρνητικών όρων έτσι ώστε να ξεφύγουν από το δεδομένο αρνητικό 
σημασιολογικό πεδίο μέσα από τη χρήση τους με θετικό τρόπο (π.χ. φεμινισμός, γυναικείο 
κίνημα κ.ά.). 
3) Δημιουργία αντίστοιχων όρων για τα δύο φύλα που μέσα από τη χρήση τους θα 
καθιερωθούν ως θεμιτές καινούριες λέξεις (π.χ. ο όρος ‘εσώκλειση’ αντί του όρου 
‘διείσδυση’ προτείνεται από φεμινίστριες για τη σεξουαλική πράξη). Μέσα από τη χρήση 
τους να καθιερωθούν και οι αντιστοιχίες ‘κύριος’, ‘κυρία’, ‘εργένης’, ‘εργένισσα’ κ.ά. 
4) Συμμετοχή των φεμινιστριών γλωσσολόγων στη λεξικογραφία και σε κάθε 
δραστηριότητα που αφορά τη δημιουργία γλωσσικών προτύπων. Η πολιτική αυτή 
απόφαση εντάσσεται στα πλαίσια της κίνησης για την κατοχύρωση μεγαλύτερης 
ποσόστωσης (με στόχο το 50%) σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων83 .  

Στην ιδιωτική μας ζωή μπορούμε με ανεπίσημο τρόπο, και συχνά ακόμη και μέσα από 
το χιούμορ, να αντιστρέψουμε στερεότυπους ρόλους. Στο δημόσιο χώρο, εκτός από 
όλα όσα αναφέρθηκαν, μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από τα δημόσια έντυπα (π.χ. 
φορολογικές δηλώσεις, πρακτικό, βαθμολόγια, υπηρεσιακά μηνύματα), μετατρέποντας 
τους αρσενικούς σε διπλούς τύπους (π.χ. λαβών/λαβούσα, βεβαιών/βεβαιούσα κ.α.). 
Η δύναμη της γλώσσας στη διαιώνιση και δημιουργία στερεοτύπων και για τα φύλα 
είναι αναμφισβήτητη. Εξάλλου η αλλαγή και εξέλιξη της γλώσσας και της σκέψης στην 
κοινωνία μας είναι -όχι μόνο εφικτή, αλλά και- αναπόφευκτη  (Τσοκαλίδου, 1996) 84 .

Στη συνέχεια θα δούμε τον σεξισμό στην απασχόληση, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
πολλές γυναίκες κυρίως. 

83Πετρούλα Τσοκαλίδου.“Tο Φύλο της Γλώσσας”. (Οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας για το δημόσιο ελληνικό λόγο). Σύνδεσμος 
Ελληνίδων Επιστημόνων,   Αθήνα 1996

84Πετρούλα Τσοκαλίδου.“Tο Φύλο της Γλώσσας”. (Οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας για το δημόσιο ελληνικό λόγο). Σύνδεσμος 
Ελληνίδων Επιστημόνων,   Αθήνα 1996
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5. ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ένας βασικός τοµέας της κοινωνικής ζωής, όπου κυριαρχούν οι στερεότυπες αντιλήψεις 
σχετικά µε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων, είναι η ιδεολογία της 
προσωπικότητας του ανδρικού φύλου που λειτουργεί και εκφράζεται µε διάφορες 
διακρίσεις και ανισότητες σε βάρος του γυναικείου φύλου στην απασχόληση. Ο 
προσδιορισµός των επαγγελµάτων και των θέσεων εργασίας σε τυπικά ανδρικά και 
γυναικεία, γίνεται κατά κύριο λόγο µε βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, 
δηλαδή τους τρόπους συµπεριφοράς, τις ικανότητες και τις επιδεξιότητες που απαιτούνται 
για την επιτυχή και αποτελεσµατική άσκηση του επαγγέλµατος, αλλά κυρίως µε βάση το 
κύρος, το γόητρο και κατ’ επέκταση τις οικονοµικές αποδοχές που συνεπάγονται. 

Σύμφωνα με την Ιωαννίδου (2011), τα επαγγέλµατα και οι θέσεις εργασίας που 
θεωρούνται τυπικά γυναικεία κυρίως στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, 
προϋποθέτουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας που παραδοσιακά και στερεότυπα 
αποδίδονται στις γυναίκες και επιπλέον ικανότητες ή επιδεξιότητες που εµπεριέχονται 
στο στερεότυπο οικογενειακό για τις γυναίκες ρόλο της νοικοκυράς, συζύγου και 
µητέρας.  Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται βελτίωση στη θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, εν τούτοις η θέση των γυναικών εξακολουθεί να παραµένει 
διαφορετική και άνιση. Οι περισσότερες κοινωνίες εξακολουθούν να ανδροκρατούνται 
και η ουσιαστική και πλήρης ισότητα ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες εξακολουθεί να 
αποτελεί µελλοντικό στόχο και προοπτική. Η κοινωνική διάκριση και ανισότητα των 
φύλων, συγκριτικά µε παλαιότερα χρόνια, έχει αµβλυνθεί και µετατοπιστεί αλλά δεν έχει 
εκλείψει. Οι στερεότυπες αντιλήψεις εξακολουθούν να είναι διάχυτες, να υπαγορεύουν, 
να καλύπτουν και να δικαιολογούν ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών διακρίσεων σε βάρος 
του γυναικείου φύλου σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής 85. 

Η Μαραγκουδάκη (2005), αναφέρει ότι «Η αναπαραγωγή και η διαιώνιση των στερεότυπων 
κοινωνικών αντιλήψεων για τα φύλα και κατ’ επέκταση η διαφορετική και άνιση θέση 
του γυναικείου φύλου σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής είναι απόρροια της 
διαδικασίας της κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύλου. Μέσα από τη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης, η οποία συντελείται µε διαφορετικούς τρόπους, οι επιλογές,  οι αντιλήψεις, 
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των φύλων και οι διαφορετικοί ρόλοι που κατέχουν 
στην κοινωνία συντηρούνται και επαναλαµβάνονται από γενιά σε γενιά. Για να αλλάξουν οι 
ιεραρχικές αυτές αξίες, δηλαδή η κοινωνικά επιβεβληµένη ανωτερότητα του ανδρικού φύλου, 
η εκπαίδευση και η κοινωνική γνώση πρέπει να επανακοινωνικοποιήσουν το άτοµο και να το 
οδηγήσουν σε προσπάθεια επανασυνειδητοποίησης της θέσης του. Σε αυτή τη διαδικασία 
της σταδιακής συνειδητοποίησης, οι γυναίκες αντιλαµβάνονται ότι οι άνισες σχέσεις είναι 
απόρροια της ανδρικής εκµετάλλευσης και έχει  τις ρίζες της σε κοινωνικά αίτια» 86.   

Οι υπάρχουσες κοινωνικές προκαταλήψεις και οι στερεότυπες αντιλήψεις επηρεάζουν 
αρνητικά την αξιολόγηση διαφόρων επαγγελμάτων, με αποτέλεσμα να γίνονται 

85Ιωαννίδου, Α. Γυναικεία Εργασία, Διακρίσεις και Κοινωνικά Στερεότυπα,27/10/2011, http://apostaktirio.gr/index.
php?option=com_content&view=article&id=1195:2011-10-27-23-05-47&catid=44:2010-05-30-21-51-25&Itemid=59   

86Μαραγκουδάκη, Ε. (2005) Εκπαίδευση και Διάκριση των Φύλων. Αθήνα: Οδυσσέας (4η έκδοση).
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συγκεκαλυμμένες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Ορισμένα επαγγέλματα, τα οποία 
επιτελούνται κατά κύριο λόγο από γυναίκες - όπως οι θέσεις της γραμματέως και της 
πωλήτριας, υποβαθμίζονται με την κατάταξή τους σε χαμηλές κλίμακες αμοιβών. 
Επιπλέον, οι γυναίκες απασχολούνται σε μεγάλο ποσοστό σε δευτερεύουσες βοηθητικές 
εργασίες στα γραφεία επιχειρήσεων και σε δημόσιες υπηρεσίες ή διεκπεραιώνουν 
εργασίες που θεωρούνται «γυναικείες», όπως καθαρίστριες, φροντίστριες, 
δακτυλογράφοι, τηλεφωνήτριες, χειρίστριες υπολογιστών κτλ. Είναι ακόμη συνηθισμένα 
φαινόμενα η αυτόματη, αυθαίρετη σύνδεση της γυναικείας απασχόλησης με εργασίες που 
δεν χαρακτηρίζονται «βαριές» και η μισθολογική υπο-αξιολόγηση και υποτίμηση κάποιων 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση γυναικοκρατούμενων επαγγελμάτων, όπως η 
συνεχής προσοχή, η επιδεξιότητα, η ακρίβεια κ.α. Ωστόσο, υπάρχει μία κατηγορία γυναικών 
που μέσω της εργασίας τους ανεξαρτητοποιούνται οικονομικά και κοινωνικά είτε ως 
ελεύθερες επαγγελματίες είτε ως επιχειρηματίες. Οι γυναίκες αυτές συχνά περιγράφονται 
από μία μερίδα ανδρών με μία δόση ειρωνείας ως «καπάτσες ανδρογυναίκες», καθώς 
αυτοί πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένες γυναίκες – επιχειρηματίες διαθέτουν «ανδρικές» 
ικανότητες και άρα έχουν χάσει μεγάλο ποσοστό από τη θηλυκότητά τους ή ότι τυχαία τα 
κατάφεραν. Τα πιστωτικά ιδρύματα και η αγορά σε μεγάλο ποσοστό τις αντιμετωπίζουν με 
ιδιαίτερη δυσπιστία, καθώς υπάρχει η εδραιωμένη ανδροκρατούμενη, σεξιστική πεποίθηση 
ότι ως ελεύθερες επαγγελματίες ή επιχειρηματίες έχουν ελάχιστες προοπτικές επιτυχίας. 
Η ανισότητα και η αδικία που υφίστανται οι γυναίκες στο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι 
αποτέλεσμα ενός χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και μίας ελλιπούς επαγγελματικής 
κατάρτισης σε σύγκριση με το εργατικό δυναμικό των ανδρών, αντίθετα συχνά υπερέχει 
μορφωτικά, αλλά αποτέλεσμα διαφορετικής, υποδεέστερης κοινωνικής αντιμετώπισής τoυς, 
λόγω φύλου (Ιωαννίδου, 2011) 87. 

Η Καλαμπόκα (2007), αναφέρεται στην τυποποίηση των εργασιών βάσει του 
φύλου που δημιουργεί το ιδανικό που αφορά στον καλό υποψήφιο να παρουσιάζει 
συγκεκριμένες πλευρές ως προς το κάθε φύλο.  Συχνά, οι γυναίκες υποψήφιες για 
θέσεις που συνδέονται στερεοτυπικά με το αντρικό φύλο (πχ εργασίες υψηλού κύρους) 
αξιολογούνται με διαφορετικά κριτήρια απ’ ότι οι άντρες υποψήφιοι. Μάλιστα, είναι πολύ 
πιθανό τα επιθυμητά χαρακτηριστικά να αφορούν στην έλλειψη συναισθηματισμού, 
στη σκληρότητα του χαρακτήρα, κυνισμός, δύναμη και γενικά χαρακτηριστικά που 
στερεοτυπικά αποδίδονται στους άντρες. Όπως επίσης, είναι πολύ πιθανό ο τρόπος 
που θα τεθούν οι ερωτήσεις τόσο σε σχέση με την προσφερόμενη θέση εργασίας (μια 
θέση χαμηλού ή υψηλού κύρους), όσο και σε σχέση με το φύλο του/της υποψηφίου/
ας να διαφοροποιείται μεροληπτικά. Επιπρόσθετα, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 
συνεντευκτών ως προς τους τύπους μεροληψίας αναφορικά με το φύλο του συνεντευκτή. 
Συνεχίζοντας η ίδια συγγραφέας αναφέρει πως πρόσφατες έρευνες, ασχολήθηκαν 
με την επίδραση των ατομικών δημογραφικών χαρακτηριστικών πάνω σε θέματα 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τον εργασιακό χώρο, έχουν δείξει πως η ομοιότητα 
των φύλων (του/της συνεντευκτή/κτριας και του/της συνεντευξιαζόμενου/ης) μπορεί 
να επηρεάσει την έκβαση της διαδικασίας της συνέντευξης. Καταδείχθηκε πως οι 
γυναίκες συνεντεύκτριες εξέφρασαν πιο θετικές «εμπειρίες» ως προς την ποιότητα της 
συνέντευξης, όταν επρόκειτο για τις  γυναίκες υποψήφιες με αποτέλεσμα η έκβαση της 

87Άννα Ιωαννίδου, Γυναικεία Εργασία, Διακρίσεις και Κοινωνικά Στερεότυπα, 27/10/2011, http://apostaktirio.gr/index.
php?option=com_content&view=article&id=1195:2011-10-27-23-05-47&catid=44:2010-05-30-21-51-25&Itemid=59   
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συνέντευξης συχνά να είναι υπέρ τους. Κάτι αντίστοιχο δεν παρατηρήθηκε για τους 
άντρες συνεντευκτές 88.  

Αναφέρει επίσης πως έρευνες έχουν καταδείξει στα πλαίσια διαδικασιών επιλογής και 
αξιολόγησης προσωπικού τη συσχέτιση του εχθρικού σεξισμού με αρνητικές εκτιμήσεις 
εκείνων των γυναικών που υπήρξαν υποψήφιες για θέσεις που θεωρούνται πως είναι 
αντρικές και αυτό επειδή θεωρήθηκαν απειλή για το κύρος και τη θέση των αντρών 
στην κοινωνία, παραβιάζοντας τα όρια του παραδοσιακού τους ρόλου. Παράλληλα,  
διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες υποψήφιες για θέσεις που απαιτούν αντρικές ιδιότητες 
(επίβλεψη άλλων, συντονισμός κτλ.) και οι άντρες υποψήφιοι για θέσεις που απαιτούν 
γυναικείες ιδιότητες (φροντίδα, εξωστρέφεια, συμμετοχή σε ομάδες), θα εκτιμηθούν 
στερεοτυπικά και θα θεωρηθούν ότι δεν κατέχουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση 
για τη συγκεκριμένη θέση 89. 

Η Γκορό (2015), αναφέρει ότι οι έμφυλοι ρόλοι καθορίζονται και διαιωνίζονται από την 
κοινωνική ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη ισχύ, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων από 
τους άνδρες. Αν και τα έμφυλα στερεότυπα γενικά αποτελούν περισσότερο ένα μύθο, 
μια κατασκευή παρά πραγματικότητα, εν τούτοις αυτά είναι αντέχουν στον χρόνο και 
εξακολουθούν να υφίστανται. Οι γυναίκες απαρτίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία σε 
επαγγέλματα όπως σερβιτόρων, τηλεφωνητριών, γραμματέων, νοσοκόμων και δασκάλων 
σε ιδιωτικά σχολεία, ενώ οι άνδρες είναι περισσότεροι σε επαγγέλματα όπως δικηγόρων, 
λογιστών, μηχανικών, ανώτατων διοικητικών στελεχών. Ορισμένα επαγγέλματα 
κατηγοριοποιούνται ως «γυναικείες δουλειές» και κατά συνέπεια θεωρούνται μικρότερης 
αξίας και υποτιμούνται. Καθώς, όμως, οι γυναίκες όλο και περισσότερο αναλαμβάνουν 
παραδοσιακά ανδρικούς ρόλους θα υπάρξει σημαντική αλλαγή στα στερεότυπα φύλου. 
Μπορεί επίσης να ισχύει και το αντίθετο, δηλαδή όσο περισσότερο καταλαμβάνεται από 
γυναίκες ένας παραδοσιακά ανδρικός ρόλος, ο ρόλος αυτός μπορεί να καταλήξει να 
θεωρείται μικρότερης αξίας. Οι γυναίκες, οι οποίες εκπροσωπούνται επαρκώς στις μέσες 
διοικητικές βαθμίδες, συναντούν εμπόδια στην πορεία τους προς την ανέλιξη αφού 
μόλις η κορυφή γίνεται ορατή, πέφτουν πάνω σε ένα αόρατο πλαφόν. Το φαινόμενο αυτό 
ονομάζεται γυάλινη οροφή και είναι «ένα αόρατο εμπόδιο που αποκλείει τις γυναίκες και 
τις μειονότητες από την κατάκτηση κορυφαίων θέσεων εργασίας (Γκορό, 2015).  

Τα ΜΜΕ μέσω των προγραμμάτων τους αναφέρει η Ιωαννίδου (2011) και κυρίως μέσω 
της διαφήμισης κάνουν προπαγάνδα υπέρ της “super woman” και προβάλλουν το 
πρότυπο της δυναμικής και επιτυχημένης εργαζόμενης γυναίκας. Αντίθετα, οι σύγχρονες 
κοινωνικές συνθήκες του δυτικού κόσμου «επιτρέπουν» στη γυναίκα να αναλάβει μία 

88Καλαμπόκα Παναγιώτα, 2007, Συνέντευξη επιλογής προσωπικού: Η  επίδραση του Στάτους και  του Φύλου στις Κοινωνικέ  
Αξίες   και  στον Αμφίσημο Σεξισμό. Μεταπτυχιακή Εργασίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Οργανωτικής και Οικονομκής Ψυχολογίας

89Καλαμπόκα Παναγιώτα, 2007, Συνέντευξη επιλογής προσωπικού: Η  επίδραση του Στάτους και  του Φύλου στις Κοινωνικέ  
Αξίίες   και  στον Αμφίσημο Σεξισμό. Μεταπτυχιακή Εργασίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Οργανωτικής και Οικονομκής Ψυχολογίας
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επαγγελματική ενασχόληση, εφόσον οργανώσει τις δραστηριότητές της με τέτοιο τρόπο, 
ώστε η καθημερινή λειτουργία του νοικοκυριού να μην διακόπτεται και διαταράσσεται. H 
επιτέλεση πολλαπλών ρόλων επιβάλλει στην εργαζόμενη ένα ρυθμό που δεν της επιτρέπει 
να καλύψει αρμονικά τις προσωπικές της ανάγκες και να αξιοποιήσει δημιουργικά τον 
ελεύθερο της χρόνο. Ο συνδυασμός των παραδοσιακών «γυναικείων» καθηκόντων με 
τις υποχρεώσεις της μισθωτής εργασίας έχει ως συνέπεια την υπερκόπωση σε σωματικό 
και ψυχολογικό επίπεδο, η οποία απομονώνει την γυναίκα από κοινωνικοπολιτικές 
δραστηριότητες που θα εμπλούτιζαν την προσωπικότητα και τη δημιουργικότητά 
της. Βάσει των κοινωνικών συμβάσεων, που καλλιεργούνται και αναπαράγονται στα 
πλαίσια της οικογένειας, της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ, η συμμετοχή των γυναικών 
στην παραγωγική διαδικασία θεωρείται συμπληρωματική, ευκαιριακή και εποχιακή 
(π.χ η αυξημένη απασχόληση των γυναικών σε τουριστικά εποχιακά επαγγέλματα). 
Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την κατάληψη υποδεέστερων θέσεων εργασίας, 
οι οποίες χαρακτηρίζονται από επαγγελματική στασιμότητα και μειωμένες χρηματικές 
απολαβές. Ακόμη και σήμερα, ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού θεωρεί ως 
φυσικό το οικογενειακό σχήμα, στο οποίο η γυναίκα εντάσσεται ως εξαρτημένο και 
προστατευόμενο μέλος, εκτιμώντας συγχρόνως ότι η επαγγελματική απασχόληση δεν 
συμβιβάζεται με τον στερεότυπο οικογενειοκεντρικό ρόλο της (Ιωαννίδου, 2011)90 . 

Σε αντίθεση με τη Καλαμπόκα, ισραηλινοί επιστήμονες αναφέρουν ότι γυναίκες 
προϊστάμενες προσλαμβάνουν πιο εύκολα έναν όμορφο άντρα παρά μια όμορφη 
γυναίκα, φοβούμενες τον ανταγωνισμό. Η έρευνα αυτή έρχεται να προστεθεί σε πλήθος 
δεδομένων που υποστηρίζουν ότι ο σεξισμός στον χώρο της εργασίας δε γνωρίζει 
φύλο. Η μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της βρετανικής Βασιλικής 
Οικονομικής Εταιρίας, διαπίστωσε ότι οι εμφανίσιμες γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό 
να προσληφθούν σε μια νέα θέση εργασίας, αν ο/η υποψήφιος εργοδότης τους ή ο/η 
υπεύθυνος/η για την πρόσληψη είναι επίσης γυναίκα. Οι ερευνητές/τριες, κάνοντας τα 
σχετικά πειράματα με τις αποστολές περίπου 5.000 βιογραφικών σε 2.500 εταιρίες που 
έψαχναν προσωπικό, ανακάλυψαν ότι αν μια όμορφη γυναίκα που ψάχνει για δουλειά, 
στείλει μαζί με το βιογραφικό της μια αντιπροσωπευτική φωτογραφία της, λαμβάνει 
μόλις το ένα τέταρτο των απαντήσεων ή των προσκλήσεων για συνέντευξη (όταν το 
αίτημά της αξιολογείται από άλλη γυναίκα), σε σχέση με μια γυναίκα λιγότερο γοητευτική 
ή με μια που δεν στέλνει καθόλου φωτογραφία. Το αντίθετο συμβαίνει με τους άνδρες 
υποψήφιους για απασχόληση, όταν γυναίκες αξιολογούν την περίπτωσή τους. Οι πιο 
γοητευτικοί άνδρες, που επισυνάπτουν τη σχετική φωτογραφία στο βιογραφικό τους, 
έχουν αυξημένες πιθανότητες να προσκληθούν για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρίας, 
σε σχέση με όσους δεν στέλνουν καθόλου φωτογραφία ή, ακόμα χειρότερα, με όσους 
δεν είναι εμφανίσιμοι. Οι ερευνητές/τριες συμπεραίνουν ότι οι γυναίκες που κάνουν την 
αξιολόγηση της πρόσληψης, συνειδητά ή όχι, δεν θέλουν περισσότερο ανταγωνισμό 
στην επιχείρησή τους, αν προσλάβουν μια νέα όμορφη συνάδελφο, που θα τραβάει 
πάνω της την προσοχή των συναδέλφων 91 . 

Εκτεταμένο επίσης, είναι το φαινόμενο του σεξισμού στις γυναίκες που απασχολούνται 

90Άννα Ιωαννίδου, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ,27/10/2011, http://apostaktirio.gr/index.
php?option=com_content&view=article&id=1195:2011-10-27-23-05-47&catid=44:2010-05-30-21-51-25&Itemid=59   

91http://www.oneman.gr/keimena/men_s_only/doyleies/article1494632.ece
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ως επαγγελματίες στον κλάδο της πληροφορικής στις ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
γυναίκες αποτελούν μόλις το 26% του συνόλου των επαγγελματιών που απασχολούνται 
στον συγκεκριμένο κλάδο. Μία νέα έρευνα του πανεπιστημίου του Στάνφορντ 
καταγράφει τα περιστατικά σεξισμού που μπορεί να βίωσαν γυναίκες που εργάστηκαν 
στον κλάδο της πληροφορικής. Οι ερευνητές/τριες έθεσαν ερωτήσεις σε 200 γυναίκες. 
Από αυτές το 66% δήλωσε ότι αισθάνθηκαν αποκλεισμένες από την κοινωνική δικτύωση 
και τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιάζονταν λόγω του φύλου του, ή πιο απλά επειδή 
ήταν γυναίκες. Για παράδειγμα το 84% από όσες συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι 
οι συνάδελφοί τους ή οι πελάτες είχαν επαφή οπτικά μόνο με άνδρες συναδέλφους τους. 
Δηλαδή, αν και μπορεί οι γυναίκες να βρισκόντουσαν στον ίδιο χώρο, οι συνάδελφοι ή 
οι πελάτες έδειχναν μία ιδιαίτερη προτίμηση προς το αντρικό φύλο και τις αγνοούσαν.  
Επίσης, το 47% των ερωτηθέντων δήλωσε πως τους ανατέθηκαν από τους προϊσταμένους 
τους χαμηλότερα καθήκοντα. 

Σύμφωνα με τη Τσοκαλίδου (1996), τα διεθνή στοιχεία και ερευνητικά δεδομένα 
καταδεικνύουν ότι παρά τις εκπαιδευτικές επιτυχίες και τα αυξημένα προσόντα, οι 
σύγχρονες νέες γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται απέναντι σε παραδοσιακές 
προτεραιότητες στην ενήλικη ζωή τους. Αυτό συμβαίνει επειδή η μετάβαση των γυναικών 
από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ίδιες τις 
γυναίκες και τις πτυχές της ζωής τους, αλλά έχει σχέση και με το πώς έχουν διαμορφωθεί στις 
μέρες μας οι κοινωνικές σχέσεις και οι ταυτότητες των φύλων. Τα γυναικεία επαγγέλματα 
έχουν χαμηλότερες αποδοχές, λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και λιγότερο 
κοινωνικό κύρος από τα αντρικά. Οι γυναίκες εργάζονται, κυρίως, σε ανειδίκευτες και ημι-
ανειδίκευτες χειρωνακτικές εργασίες ή σε χαμηλόβαθμες και χαμηλόμισθες υπαλληλικές 
θέσεις. Σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις και σε ελεύθερα επαγγέλματα υψηλού κύρους 
(γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, πανεπιστημιακοί) βρίσκουμε λιγότερες γυναίκες από ότι 
άντρες. Οι περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες ανήκουν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες 
απασχόλησης: Εκπαίδευση-κοινωνική πρόνοια-υγεία, υπαλληλικές θέσεις, πωλήσεις 
και προσωπικές υπηρεσίες. Νοσοκόμα, δασκάλα, γραμματέας, υπάλληλος, σερβιτόρα, 
μπαργούμαν, ξενοδοχοϋπάλληλος, αεροσυνοδός, καθαρίστρια, μοδίστρα, πωλήτρια, 
ταμίας σε σουπερ- μάρκετ, δακτυλογράφος, κομμώτρια και άλλα, θεωρούνται ακόμη, 
ως επί το πλείστον, «γυναικεία επαγγέλματα» και αποτελούν, συνήθως, προεκτάσεις 
των παραδοσιακών οικογενειακών ρόλων που αποδίδει η κοινωνία στις γυναίκες και 
σχετίζονται με το σερβίρισμα, τη φροντίδα και παροχή υπηρεσιών στους άλλους. 

Δεδομένα σε διεθνές επίπεδο: Σύμφωνα με τα πορίσματα του Ο.Η.Ε. από τη «δεκαετία 
για τις γυναίκες», οι γυναίκες αποτελούν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας εργασίας, 
εισπράττουν το 10% του παγκοσμίου εισοδήματος και κατέχουν το 1% του παγκοσμίου 
πλούτου, αναλώνουν κατά μέσο όρο 77 ώρες την εβδομάδα στην εκτέλεση οικιακών 
εργασιών – δηλαδή πολύ περισσότερες ώρες σε σύγκριση με την έμμισθη απασχόληση 
- ενώ συχνά δεν έχουν κανένα από τα προνόμια της αμειβόμενης απασχόλησης, όπως 
τακτικό ωράριο, άδεια λόγω ασθενείας κτλ. Οι γυναίκες πραγματοποιούν το 75% 
της παγκόσμιας εργασίας και λαμβάνουν μόνο το 25% των μισθών. Δεδομένα σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο: Στην Ε.Ε. ο μισθός των γυναικών είναι κατά μέσο όρο 16-30% 
χαμηλότερος από τον μισθό των αντρών. Οι γυναίκες των μεσαίων και φτωχότερων 
στρωμάτων δεν λαμβάνουν μόνο μικρότερους μισθούς από τους άντρες, αλλά έχουν και 
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πιο περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές92 . 

5.1 ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τη Τσοκαλίδου (1996), όταν αναφερόμαστε σε επαγγελματικές κατηγορίες 
είναι σημαντικό να προβάλλουμε μέσω του λόγου ότι οι γυναίκες δρουν σε όλες τις 
επαγγελματικές συνθήκες (π.χ. να χρησιμοποιούμε το θηλυκό γένος όχι μόνο όταν 
αναφερόμαστε σε γραμματείς, αλλά και σε διευθύντριες). Επίσης είναι σημαντικό 
να προωθούμε θηλυκούς τύπους για τις επαγγελματικές ή άλλες ιδιότητες γυναικών 
(βουλεύτρια, δικάστρια, συνεργάτρια, δοκτορέσα, υπούργισσα, γιάτρισσα κτλ.). Τέλος, να 
αντικαθιστούμε, όπου είναι δυνατό, φυλετικά προσδιορισμένα με ουδέτερα ουσιαστικά 
(«ενστερνίζομαι» αντί «υιοθετώ», «στελεχώνω» αντί «επανδρώνω», «γενναιότητα» αντί 
«ανδρεία» κτλ.). Είναι σημαντικό να αποθαρρύνεται η χρήση προσβλητικών όρων και 
χαρακτηρισμών για τις γυναίκες και, γενικά, για κοινωνικά αδύνατες ομάδες, μέσα από 
σχόλια, κρίσεις, αλλά και ανέκδοτα που περιέχουν στοιχεία συλλογικού υποβιβασμού 
και υποτίμησης. Πολλές κατηγορίες ανεκδότων διακωμωδούν χαρακτηριστικά που 
αποδίδονται σε κοινωνικά αδύναμες κατηγορίες –γυναίκες, εσωτερικούς και εξωτερικούς 
μετανάστες, πληθυσμιακές ομάδες, μειονότητες κτλ. – αντί των οικονομικά-κοινωνικά-
πολιτικά ισχυρών, ενισχύοντας τις δομές εξουσίας.  Το άλλοθι του χιούμορ, γενικά, δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή στερεοτύπων 93.

Η είσοδος αυξανόμενου αριθμού γυναικών σε επαγγελματικούς χώρους και σε όργανα 
λήψης αποφάσεων αναμενόταν να δρομολογήσει τη διαμόρφωση αντίστοιχων 
όρων στο θηλυκό. Δυστυχώς όμως, παρατηρείται αγκύλωση, φαινόμενο  γλωσσικού 
συντηρητισμού, καθώς αρσενικοί τύποι αποδίδονται σε θηλυκά υποκείμενα (η 
βουλευτής, η πρέσβης, η υπουργός, η γιατρός κτλ.), ορισμένες φορές, μάλιστα, με 
το αρσενικό άρθρο να προηγείται (Ο διευθυντής: κα Μαρία Αποστολοπούλου), ενώ 
σε ορισμένες περιπτώσεις αρρενοποιείται και το τυχόν προσδιοριστικό επίθετο (Η 
αναπληρωτής υπουργός κα……). Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε παλαιότερες εποχές, 
όταν το γλωσσικό αισθητήριο, λαϊκό ή λόγιο, λειτουργούσε απρόσκοπτα, θηλυκοί τύποι 
πλάθονταν αυτομάτως. Για παράδειγμα. από τους βυζαντινούς χρόνους μαρτυρείται για 
τις νοσοκόμες η λέξη «υπούργισσα», ενώ στα νεότερα χρόνια γινόταν διάκριση ανάμεσα 
στη σύζυγο του γιατρού, τη «γιατρίνα», από τη «γιάτρισσα», τη γυναίκα που παρείχε 
ιατρικές υπηρεσίες (Τσοκαλίδου,1996).

Η Ζούνη (2007) αναφέρει ότι ο σεξισμός αποτελεί ιδεολογικό εργαλείο υπεράσπισης και 
διατήρησης της έμφυλης ασυμμετρίας, ερμηνεύοντας και δικαιολογώντας ως «φυσικές» 
πολλές κοινωνικές πρακτικές. Περιπτώσεις  κατειλημμένων  λέξεων  αποτελούν  σήμερα  
τα  θηλυκά  επαγγελματικά  του  τύπου «γιατρίνα», «δικηγορίνα», «καφετζού». Τα ονόματα 
αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν συμμετρικά των αντίστοιχων αναφερόμενων σε 
άντρες, φορτισμένα καθώς είναι με υποτιμητική σημασία και ειρωνικές συνυποδηλώσεις 

92Πετρούλα Τσοκαλίδου.“Tο Φύλο της Γλώσσας”. (Οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας για το δημόσιο ελληνικό λόγο). Σύνδεσμος 
Ελληνίδων Επιστημόνων,   Αθήνα 1996

93Πετρούλα Τσοκαλίδου.“Tο Φύλο της Γλώσσας”. (Οδηγός μη σεξιστικής γλώσσας για το δημόσιο ελληνικό λόγο). Σύνδεσμος 
Ελληνίδων Επιστημόνων,   Αθήνα 1996



50

ή και  τροποποιώντας  το ίδιο  το αντικείμενο απασχόλησης.  Έτσι,  η δικηγορίνα είναι 
ταυτισμένη με την πονηριά ενώ η καφετζού δεν έχει καν σχέση με το επάγγελμα του 
καφετζή:  συνήθως πρόκειται  για  αυτή που «λέει» το  φλιτζάνι.  Η γραμματέας, αντίστοιχα, 
εκπροσωπεί ιεραρχικά κατώτερο τίτλο  (υπάλληλος ενός άμεσου προϊσταμένου) από 
αυτόν του γραμματέα,  όπως  φαίνεται και  από  δομές  του  τύπου  «γενικός  γραμματέας».  
Ο ομιλητής  ή  ο ακροατής  τείνει  να  θεωρεί  ότι  «η  γραμματέας  του  υπουργείου»  
είναι  μια  εργαζόμενη  στη Γραμματεία, ενώ «ο γραμματέας του υπουργείου» αποτελεί 
τίτλο υψηλής θέση στην ιεραρχία. Η διαμόρφωση κατειλημμένων λέξεων είναι προϊόν 
μιας ιστορικής εξέλιξης. Όταν, για παράδειγμα, στα αγγλικά δραστικά ονόματα, τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δηλώσουν πρόσωπα και των δύο φύλων, 
προσαρμόζονται γαλλικά ή λατινικά επιθήματα θηλυκού γένους όπως -ess και -trix για 
να δηλώσουν το γυναικείο φύλο, ο βασικός τύπος αποκτά ως χαρακτηριστικό την τάση 
να ταυτίζεται περισσότερο με τη δήλωση του ανδρικού φύλου. 

Η ίδια συγγραφέας συνεχίζοντας, αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια του δέκατου έβδομου 
αιώνα, το όνομα «actor» χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει γυναίκες και άντρες ηθοποιούς. 
Μερικές δεκαετίες αργότερα το όνομα «actress» πλάθεται για να ξεχωρίσει τις γυναίκες από 
τους άντρες στη θεατρική πράξη. Έτσι, και εφόσον κανένας νέος όρος δε δημιουργήθηκε για 
να δηλώσει αποκλειστικά τον άντρα ηθοποιό, ο όρος «actor» επανέκτησε το ειδικά αντρικό 
σημασιολογικό φορτίο που είχε πριν από την είσοδο της  γυναίκας  στη σκηνική δράση, ενώ 
συνέχισε να χρησιμοποιείται και ως ο γενικός — αναφερόμενος και στα δύο φύλα όρος. Έτσι, 
το αρσενικό ταυτίζεται με την κανονικότητα και το κύρος, ενώ το θηλυκό με την εκτροπή από 
τον  κανόνα.  Ο όρος  «actress»,  κάτω  από  την  πίεση  της  κοινωνικής προκατάληψης, έφτασε 
να φέρει ένα ορισμένο υποτιμητικό περιεχόμενο, αντίστοιχο με αυτό της «θεατρίνας» στην 
ελληνική γλώσσα. Σήμερα πολλές γυναίκες στο θέατρο και τον κινηματογράφο επανακτούν  
για  τον  εαυτό  τους  τον  όρο  «actor».  Οι νεολογισμοί όπως «chairwoman» ανασύρουν 
συνειρμούς υποτίμησης, γίνονται αντιληπτοί  ως  λιγότερο  φορτισμένοι  με  το  κύρος  της  
ανάλογης  θέσης  απ’  ότι  τα  αντίστοιχα ονόματα αρσενικού γένους.  Αυτό  μπορεί να εξηγήσει 
γιατί γυναίκες που κατακτούν αντίστοιχες θέσεις προτιμούν να αυτοαποκαλούνται chairmen 
ή πρόεδροι, χρησιμοποιώντας όρους που ήδη περιβάλλονται  με  κύρος  και  εξουσία,  όρους  
που  έχουν  «καταλάβει»  τον  αντίστοιχο  χώρο. Πρόκειται για όρους «νομιμοποιημένους» 
από αιώνες ανδρικής αποκλειστικότητας, μπροστά στους οποίους οι  νεολογισμοί του τύπου 
chairwoman, προεδρίνα, βουλευτίνα κλπ. αναλαμβάνουν να  δηλώσουν το «μη κανονικό». 
Κανένα φύλο δεν έχει το μονοπώλιο ενός επαγγέλματος, εξαιρουμένης της περίπτωσης της 
τροφού και του δωρητή σπέρματος» 94.

Με ποιές μορφές όμως μπορεί να εμφανιστεί ο σεξισμός στην απασχόληση θα δούμε 
αμέσως μετά.

94Ζούνη Ευαγγελία. Η παρουσία  του φύλου στο διδακτικό υλικό της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, εισήγηση στο 2ο 
εκπαιδευτικό συνέδριο «γλώσσα, σκέψη και πράξη στην εκπαίδευση» 19-21/10/2007, Ιωάννινα
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5.2  ΜΟΡΦΕΣ/ΤΥΠΟΙ ΣΕΞΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο Σεξισμός εμφανίζεται με πολλές μορφές:

5.2.1 ΣΕΞΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Τυπικά, τα σεξιστικά σχόλια είναι ταπεινωτικές και εξευτελιστικές παρατηρήσεις για 
γυναίκες ή άνδρες. Σχόλια αυτού του είδους μπορεί να απευθύνονται  σε γυναίκες ή γενικά 
στο φύλο τους. Αυτά μπορεί να είναι ακατάλληλα σχόλια ή δηλώσεις για την εμφάνισή 
τους, καμουφλαρισμένα ως φιλοφρόνηση ή κομπλιμέντο. Το να γίνονται  υποτιμητικά 
σχόλια για τις γυναίκες στο χώρο εργασίας είναι σίγουρα σεξισμός. Συγκεκριμένα 
παραδείγματα σεξιστικών σχολίων είναι:

• Έχεις ένα όμορφο σώμα.
• Αυτή πρέπει να έχει την περίοδό της.
• Πήγαινε πίσω στην κουζίνα σου!
• Είσαι πολύ όμορφη για να ανησυχείς για την καριέρα σου.
• Γεια σου, γλυκιά μου, μπορείς να μου φέρεις ένα φλιτζάνι καφέ;
• Τις γυναίκες πρέπει να τις βλέπεις, να μην τις ακούς.

Τα σεξιστικά σχόλια συχνά σχετίζονται με τα στερεότυπα των φύλων. Μπορούν να 
αντικειμενοποιούν άνδρες ή γυναίκες, καθορίζοντάς τους όσον αφορά τη σεξουαλική 
εμφάνισή τους και όχι το ταλέντο ή τις δεξιότητές τους. Συχνά, ένα αστείο απλά δεν είναι 
αστείο. Τα σεξιστικά αστεία μπορεί να είναι εχθρικά, συγκαταβατικά ή ακόμα και βίαια 
στη φύση. Μερικές φορές εξυπηρετούν τον σκοπό του εκφοβισμού, εξευτελισμού ή 
ταπείνωσης του παραλήπτη. 

Οι γυναίκες με εργασιακά και όχι εμφανισιακά προσόντα δέχονται υποτιμητικά σχόλια 
σε σχέση με το επίπεδο της εργασίας τους από προϊστάμενους και άντρες συναδέλφους. 
Οι γυναίκες υπάλληλοι καλούνται, συνήθως, να φροντίσουν τον διάκοσμο στον 
εργασιακό χώρο και τη φιλοξενία, π.χ. Χριστούγεννα, συνέδρια κ.ά. Οι άντρες έχουν τον 
αναβαθμισμένο ρόλο στην εργασία, π.χ. ομιλητές». 

Άλλα παραδείγματα είναι τα ακόλουθα:

- μια εργαζόμενη γυναίκα, κατήγγειλε ένα συνάδελφό της ότι της είπε να περάσει 
πρώτη από την πόρτα, έτσι ώστε να μπορέσει να την δει να περπατά... «Οι ανώτεροι, 
βέβαια, στο γραφείο της είπαν να το διασκεδάσει και να μην το πάρει σοβαρά. Ένας 
άλλος εμπειρίες συνάδελφος της είχε πει επίσης ότι του αρέσουν οι παντρεμένες 
γυναίκες και της είχε πιάσει το χέρι. Το άγγιγμα με τα χέρια και οι ανεπιθύμητες 
προτάσεις είναι κοινές γυναικών στην εργασία», 

- «Είχα ήδη δύο παιδιά. Όταν είπα στο αφεντικό μου ότι ήμουν έγκυος, η απάντηση 
ήταν: “Ω, Θεέ μου. Δεν κάνατε πρόσφατα ένα παιδί;”».

- «Είχα έρθει σε επαφή με έναν υπεύθυνο προσλήψεων. Μου δήλωσε ξεκάθαρα ότι 
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αν κοιμόμουν μαζί του, θα με προωθούσε ως δεύτερη στην ιεραρχία της εταιρείας».

 - «Ξένοι επισκέπτες από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας ήρθαν για μια 
συνάντηση, στην οποία η μόνη γυναίκα στη διοίκηση ήμουν εγώ. Μπήκα στην 
αίθουσα συνεδριάσεων με την έκθεσή μου και αμέσως μου ζήτησαν καφέ, με δύο 
κουταλάκια ζάχαρη».

- Σε μία συζήτηση, ένας άνδρας εργαζόμενος είπε για μία γυναίκα συνάδελφό του: 
«Δε χρειάζεται να ανησυχείτε για τα μπόνους της επειδή μόλις παντρεύτηκε. Πιθανώς 
θα αποκτήσει παιδιά και σύντομα να παραιτηθεί».

- «Η πρώτη φορά που ταξίδεψα με ένα νέο διευθυντής μου την «έπεσε». Τον 
απογοήτευσα και μετά από αυτό δε μου ζήτησε ποτέ ξανά να ταξιδέψω μαζί του. 

- Μία άλλη εργαζόμενη ανέφερε ότι ένας άνδρας διευθυντής όταν αξιολόγησε τις 
προσφορές που του είχε στείλει και όταν είδε ότι είναι γυναίκα της απάντησε πως δεν 
κάνει επενδύσεις σε αυτές τις εταιρίες. 

- Άλλη εργαζόμενη κατήγγειλε ότι ένας συνάδελφος της είχε πει, ότι του αρέσουν οι 
παντρεμένες γυναίκες και της είχε πιάσει το χέρι. 

- «Μέσα σε δύο δεκαετίες η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη», ανέφερε μια άλλη 
εργαζόμενη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι της πρότειναν, να γίνονται 
επιχειρηματικές συναντήσεις σε ένα μέρος που διοργάνωνε «βραδιές διασκέδασης». 

- «Κάποια στιγμή είχα μια συνάντηση με ένα άνδρα και δύο συναδέλφους μου. Παρά 
το γεγονός ότι είχα τις ικανότητες και το υπόβαθρο δεν με κοιτούσαν καν», σημείωσε 
μία άλλη. 

-  «Είχα ήδη δύο παιδιά. Όταν είπα στο αφεντικό μου ότι ήμουν έγκυος η απάντηση 
ήταν: Ω, Θεέ μου. Δεν κάνατε μόλις ένα παιδί;»

- «Είχα έρθει σε επαφή με έναν υπεύθυνο προσλήψεων. Μου δήλωσε ξεκάθαρα ότι 
αν κοιμόμουν μαζί του θα με προωθούσε ως δεύτερο στην ιεραρχία της εταιρίας. Το 
απέρριψα». 

- «Στο ετήσιο συνέδριο πωλήσεων όλοι οι άνδρες συγκεντρώθηκαν στην σουίτα των 
επικεφαλής των πωλήσεων, πίνοντας μέχρι αργά το βράδυ και στη συνέχεια ξύρισαν 
τα κεφάλια τους» 95. 

Τα σεξιστικά αστεία ή αν τα αστεία απευθύνονται σε άτομα και τα κάνουν να νιώθουν 
άβολα, αυτό μπορεί να είναι και σεξουαλική παρενόχληση.

- Το να νομίζουν ότι είσαι η γραμματέας: ”Αν και είμαι μια ανώτερη στην ιεραρχία 

95 Οι 10 πιο γελοίες καταστάσεις σεξισμού που έχουν αντιμετωπίσει οι γυναίκες επαγγελματίες της πληροφορικής, http://www.
huffingtonpost.gr/2016/01/14/tech-stanford-ipa-_n_8976622.html?ncid=fcbklnkgrhpmg00000001
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υπάλληλος στις συνεδριάσεις με πελάτες, όταν όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες είναι 
άνδρες, τακτικά αναμένεται ότι εγώ είμαι αυτή που θα πάρει σημειώσεις και θα 
διανέμει τα ποτά” 

- «Είμαι επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικών στον Φιλανθρωπικό Οργανισμό που 
δουλεύω. Κάθε φορά που πάω σε μια συνάντηση με ένα άνδρα συνάδελφό μου, τον 
υποδέχονται πρώτο, του απλώνουν το χέρι πρώτο και η συζήτηση κατευθύνεται προς 
το μέρος του. Κάποτε και αφού είχα προαχθεί σε διευθύντρια, ρώτησαν αν ήμουν εκεί 
για να κρατώ σημειώσεις»

- Έκανες λάθος τσάι, κυρία! Ξένοι επισκέπτες από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 
ήρθαν για μια συνάντηση στην οποία, η μόνη γυναίκα στη διοίκηση, (που ήμουν 
εγώ), θα έκανε αναφορά.  Μπήκα μέσα με την έκθεσή μου και ζήτησαν καφέ, με δύο 
κουταλάκια ζάχαρη.”

- Το να ονομάζεσαι “καλό κορίτσι”. «Λένε ότι είμαι ένα «καλό κορίτσι», όταν προσφέρω 
ιδέες για ανώτερα διοικητικά στελέχη. Πρέπει να αντισταθώ στον πειρασμό να 
γαβγίσω ή να υψώσω το φρύδι.

- Φταίει η έμμηνος ρύση όταν εκφράζει μια γυναίκα σταθερή γνώμη. 
«Μια συνάδελφος μου έπρεπε να ενημερώσει κάποιον στο άλλο τμήμα για τη μη 
τήρηση προθεσμίας για γραφειακή εργασία που έπρεπε να υποβληθεί.  Όταν πήγε να 
μιλήσει μαζί του η απάντησή του ήταν: «Είναι η μέρα του μήνα σας;» Αυτό συνέβη σε 
μια τεράστια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο σε μια δικηγόρο» 96.

- Το να ρωτούν αν «είναι κάποιος άνδρας διαθέσιμος» 

- «Σε ένα δικηγορικό γραφείο, πάρα πολλοί άνθρωποι ζητούσαν να μιλήσουν με έναν 
άνδρα αντί με μένα». 

- «Οι άνθρωποι ρωτούν εάν ένας άλλος εφημέριος είναι διαθέσιμος για το γάμο/
κηδεία: «Τίποτα προσωπικό, αλλά θα προτιμούσα έναν άνδρα».

- Οι ιδέες των γυναικών συχνά αγνοούνται 

- «Εισηγείσαι μια ιδέα και αγνοείται, μέχρι να επαναληφθεί από άνδρα συνάδελφο 
πέντε λεπτά αργότερα, οπόταν γίνεται αποδεκτή με ενδιαφέρον και χειροκρότημα». 

- «Μια φίλη μου σε συνεδρίαση της εταιρείας προτείνει μια λογική, απλή λύση σε 
ένα χρόνιο ζήτημα. Η ομάδα κοιτάζει επίμονα στο καινό και μια γυναίκα ανώτερο 
στέλεχος λέει: «έχουμε λειτουργήσει ποτέ με αυτόν τον τρόπο;» 

- Ένας άνδρας συνάδελφός της, στη συνέχεια, κάνει ακριβώς την ίδια πρόταση.  
Όλοι γνέφουν ενθουσιασμό και τον συγχαίρει για την ιδέα». «Παρευρέθηκα σε μια 

96http://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2014/jul/30/10-sexist-scenarios-women-deal-work-ignored-ma-
ternity-risk-everyday-sexism
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συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, στην οποία για το θέμα που τέθηκε ήξερα την 
απάντηση και είπα: «Η απάντηση είναι θετική, πρόκειται να οριστεί μια ομάδα για 
να γίνει αυτό». Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης (άνδρας) αγνόησε εντελώς το σχόλιό 
μου και είπε σε όλους: «Νομίζω ότι η απάντηση είναι μάλλον θετική, το διοικητικό 
συμβούλιο δεσμεύθηκε να εργαστεί για το θέμα αυτό, έτσι υποθέτω ότι θα ορίσει 
μια επιτροπή.» Μοιράστηκα μια ματιά με την μοναδική γυναίκα στην αίθουσα, 
αναστέναξε και επανέλαβε: « Είναι όντως θετική, ξέρω ότι υπάρχει μια επιτροπή για 
να ανατεθεί το έργο αυτό.» Ήθελα αυτή να ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που 
αγνοήθηκα, όμως δεν ήταν…”97 

- Τα «σχέδια φροντίδας» των παιδιών:   «Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μου για 
την παρούσα θέση μου, ρωτήθηκα εάν επιθυμούσα να κάνω περισσότερα παιδιά 
και τις ρυθμίσεις φροντίδας των παιδιών μου. Κάθε φορά το ζήτημα ετίθετο ως εξής: 
«Ίσως δεν έπρεπε να ρωτήσω αυτό, αλλά ...».  Απάντησα: «Δεν έπρεπε να ρωτούσατε 
και αναρωτιέμαι αν θα μου κάνατε αυτή την ερώτηση αν ήμουν άνδρας υποψήφιος;».

«Κίνδυνος Μητρότητα» Πήγα σε μια συνέντευξη για γραφειακή δουλεία σε μια 
μικρή εταιρεία όταν ήμουν στα 20. Ο ανώτερος συνεργάτης μου είπε ότι δεν θα 
με προσλάμβανε γιατί υπάρχει περίπτωση να μείνω έγκυος και να πάρω άδεια 
μητρότητας. Είπε, επίσης, ότι αν επαναλάμβανα αυτό που μου είχε πει θα το αρνιόταν.

- «Εγκέφαλος Μωρού» «Μου είπαν την πρώτη μου μέρα που επέστρεψα από την 
άδεια μητρότητας:« Ποτέ δεν θα είστε το ίδιο για μας, τώρα έχετε εγκέφαλο μωρού». 
«Εγώ πρόσφατα επέστρεψα από την άδεια μητρότητας στην απόσπασή μου στο 
εξωτερικό, για να συναντήσω το νέο αφεντικό για πρώτη φορά. Στην πρώτη μας 
συνάντηση, μου εξήγησε ότι δε θα είμαι πλέον υπεύθυνη της μονάδας, θέση που είχα 
για ένα χρόνο, λόγω των «ειδικών μου περιστάσεων»... Ανέφερε ότι θα είναι δύσκολο 
για μένα να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, οπόταν μου έδωσε μικρότερη ευθύνη 
υποβαθμίζοντας τη θέση μου».

- Αποφυγή περιπλανώμενων χεριών: «Ήμουν 22 χρόνων, μόλις είχα αποφοίτησα 
από το πανεπιστήμιο και εργαζόμουν για μια δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών σε 
μια πολύ μικρή επιχείρηση -  μόνο εγώ και το αφεντικό, παντρεμένος, με παιδιά της 
ηλικίας μου.  Μια μέρα ήμουν απασχολημένη με την αρχειοθέτηση, το αφεντικό ήρθε 
πίσω μου, τύλιξε τα χέρια του γύρω μου και κόλλησε τη γλώσσα του στο αυτί μου. 
Τον έσπρωξα μακριά και του είπα να μην το ξανακάνει. Κατέληξα να απολυθώ μία 
εβδομάδα αργότερα, γιατί δε θέλησα να έχω μια σχέση με μαζί του». 

Το άγγιγμα με τα χέρια και οι ανεπιθύμητες εξελίξεις είναι κοινές εμπειρίες των γυναικών 
στην εργασία.  Εάν αυτά τα σενάρια ακούγονται σοκαριστικά για τον άνδρα αναγνώστη, 
σίγουρα δεν θα είναι για πολλές γυναίκες, αφού προκαλεί έκπληξη το πόσο συχνά 
συμβαίνουν 98. 

97http://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2014/jul/30/10-sexist-scenarios-women-deal-work-ignored-ma-
ternity-risk-everyday-sexism

98http://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2014/jul/30/10-sexist-scenarios-women-deal-work-ignored-ma-
ternity-risk-everyday-sexism
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5.2.2 ΣΕΞΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μία από τις χειρότερες μορφές του σεξισμού στον χώρο εργασίας είναι οι με βάση το 
φύλο διακρίσεις στην απασχόληση. Οι γυναίκες ή οι άνδρες μπορεί να αισθάνονται 
απομονωμένοι στην εργασία ή να μην έχουν πρόσβαση σε ορισμένα οφέλη στην 
απασχόληση λόγω του φύλου τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες μπορεί να έχουν ρόλους 
που περιορίζονται με βάση το φύλο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ακούσει « Η 
ανύψωση βαριών αντικειμένων είναι αντρική δουλειά, γλυκιά μου!». 

Στις διακρίσεις λόγω φύλου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Άρνηση προαγωγής. 
• Άρνηση πρόσληψης.
• Χαμηλότερη αμοιβή για ίδια ή ίσης αξίας εργασία.
• Άρνηση τοποθέτησης σε συγκεκριμένη εργασία λόγω «ακαταλληλότητας».
• Οι μισθολογικές διακρίσεις
• Συστηματική με βάση το φύλο πρόσληψη και προώθηση πρακτικών. Oι εργοδότες 
δεν προσλαμβάνουν ή προωθούν ένα πρόσωπο που έχει «προφανώς” διαφορετικά 
προσόντα για μια εργασία, μόνο με το επιχείρημα ότι πρόκειται για γυναίκα ή άνδρα.
• Σεξουαλική παρενόχληση.
• Η πεποίθηση ότι ορισμένοι επαγγελματικοί τομείς ή τύποι θέσεων εργασίας, π.χ. 
εκείνοι που είναι υποβαθμισμένες ή/και χαμηλά αμειβόμενοι, είναι «εργασία των 
γυναικών» και ότι εκείνοι που είναι επικίνδυνοι ή/και ριψοκίνδυνοι, είναι «δουλειά 
των ανδρών” 99.

Ο επαγγελματικός σεξισμός θεσμοθετήθηκε στις Η.Π.Α.  Όταν οι γυναίκες εντάχθηκαν 
στο εργατικό δυναμικό, κατά τον 20ον αιώνα, έπαιρναν τα δύο τρίτα του ανδρικού 
εισοδήματος. Από τότε θεωρείται ως «καλή πρακτική» η πρόσληψη γυναικών οι οποίες 
εκτελούν πολλές εργασίας παρόμοιες με των ανδρών με χαμηλότερο μισθό. Ομάδες 
όπως η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών και ο Εθνικός Οργανισμός για τις 
Γυναίκες, δημιουργήθηκαν για να καταπολεμήσουν τη διάκριση αυτή. Η προσπάθεια 
τους οδήγησε στη δημιουργία  πρωτοποριακών νόμων, όπως του Equal Pay Act του 
1963. Ωστόσο, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των διακρίσεων φύλου στο χώρο 
εργασίας (για νομικούς λόγους) έχει υποστηριχθεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση 
και ακόμα πιο δύσκολο είναι να αποδειχτεί στο δικαστήριο100 .

Μια υπόθεση σεξισμού που δικάστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με αίσιο τέλος 
για την ενάγουσα, ήταν η Ann Hopkins ν. Price Waterhouse. Η Ann Hopkins μια ανώτερη 
διευθύντρια στην Price Waterhouse, μήνυσε τον εργοδότη της, υποστηρίζοντας ότι η 
αποτυχία της να προωθηθεί ως εταίρος δεν οφειλόταν στις ικανότητές της,  οι οποίες ήταν 
αδιαμφισβήτητες, αλλά λόγω του φύλου της. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε 6-3 υπέρ 
της Hopkins και ένα κατώτερο δικαστήριο διέταξε τον εργοδότη να την αποκαταστήσει 

99https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_sexism

100https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_sexism
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στην εταιρική σχέση και να πληρώσει τους μισθούς που χάθηκαν 101.

Μια άλλη υπόθεση που δικάστηκε στο Ανώτατο Δικαστηρίο, με απόφαση υπέρ της 
ενάγουσας, ήταν η Ledbetter κατά Goodyear Tire & Rubber Co, Lily Ledbetter, στην 
οποία είχαν δοθεί αναδρομικά μισθοί και αποζημίωση για πολλά χρόνια λόγω παροχής 
δυσανάλογα χαμηλής αμοιβής σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους της 102. 

Ο καθημερινός σεξισμός είναι, δυστυχώς, γνωστός σε εργαζόμενες γυναίκες. Οι γυναίκες 
κατηγορούνται συχνά πως ευθύνεται η έμμηνος ρύση, όταν εκφράζουν μια σταθερή 
άποψη. Κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις έχει αναφερθεί επανειλημμένα. Οι 
περισσότεροι άνδρες είναι δύσκολο να αντιληφθούν τον σεξισμό, την ίδια ώρα που 
πολλές γυναίκες, είναι οδυνηρά εξοικειωμένες με το φαινόμενο 103. 

Είναι σημαντικό όμως να δούμε ποιοί παράγοντες ευνοούν την έμφυλη ανισότητα για να 
γίνει πιο κατανοητό το φαινόμενο του σεξισμού. 

5.2.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η θεσμική κατοχύρωση της ισότητας για τη συμμετοχή των γυναικών στα επαγγέλματα που 
παραδοσιακά θεωρούνταν «ανδρικά» ή στα νέα και προνομιούχα, όπως και στους τομείς 
της έρευνας και της επιστήμης, καταστρατηγείται στην πράξη. Η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών σε ορισμένα επαγγέλματα και γενικότερα η μειονεκτική θέση τους στην αγορά 
εργασίας, οφείλονται σε οικονομικούς, κοινωνικούς, ιδεολογικούς και ψυχολογικούς 
παράγοντες. Οι σημαντικότεροι από αυτούς, σύμφωνα µε μελέτες, είναι οι εξής 104:

- Η επιβίωση και να αναπαραγωγή των πατριαρχικών αντιλήψεων σύμφωνα µε τις 
οποίες υπάρχουν βιολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων που προσδιορίζουν τις 
ικανότητες και τις δεξιότητες αντρών και γυναικών, επομένως και τους ρόλους τους. 
Οι αντιλήψεις αυτές σχετίζονται µε την κατεστημένη νοοτροπία της κοινωνίας και 
συντελούν στη νομιμοποίηση του καταμερισμού εργασίας κατά φύλο, εξαιτίας του 
διαχωρισμού της κοινωνίας σε δύο σφαίρες: την ιδιωτική σφαίρα της οικογένειας, 
στην οποία η ευθύνη βαρύνει τις γυναίκες, και τη δημόσια σφαίρα της οικονομίας και 
της πολιτικής, στην οποία κυριαρχούν οι άνδρες . 

- Η σύγκρουση των επαγγελματικών ευθυνών µε τις οικογενειακές, την οποία 
εξακολουθούν να βιώνουν οι γυναίκες. Επειδή μάλιστα οι οικογενειακές ευθύνες 
πολλαπλασιάζονται μετά τη γέννηση των παιδιών, οι γυναίκες ωθούνται συχνά στην 
αναζήτηση κάποιας μισθωτής εργασίας- ρουτίνας στους κλάδους των υπηρεσιών 

101https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_sexism

102https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_sexism

103http://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2014/jul/30/10-sexist-scenarios-women-deal-work-ignored-ma-
ternity-risk-everyday-sexism

104Συμπληρωματικά Φυλλάδια των Σχολικών Εγχειριδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   2000- 2006). ΜΕΤΡΟ 4.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1. «Προγράμματα Υποστήριξης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Γυναικών» Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την 
εισαγωγή θεµάτων  σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία»
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του δημόσιου τομέα. Αποφεύγουν απασχολήσεις που έχουν ρίσκο, απαιτούν πολλές 
ώρες δουλειάς και έχουν προοπτικές, µε αποτέλεσμα να παραμένουν προνόμιο των 
ανδρών.

- Η διάκριση µεταξύ «γυναικείων» και «ανδρικών» επαγγελµάτων, η οποία διατηρείται 
και διαφοροποιεί τις θέσεις εργασίας ως προς τις αµοιβές και τις προοπτικές 
καριέρας. Ενισχύει τις διαδικασίες κοινωνικής κατασκευής των φύλων που γίνεται µε 
βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για την επιτυχή άσκηση των επαγγελµάτων 105 . 

- Οι γυναίκες δεν µπορούν να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους και να ανέλθουν στις 
υψηλότερες βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας, γιατί εγκλωβίζονται από τις 
πατριαρχικές αντιλήψεις και τις κοινωνικές πιέσεις που αποτελούν όργανα της ανδρικής 
εξουσίας. Η επιβίωση των πατριαρχικών αντιλήψεων και των κοινωνικών πιέσεων 
έχουν ως συνέπεια τα κορίτσια να έχουν διαφορετικές από τα αγόρια αντιλήψεις για 
την επαγγελµατική σταδιοδροµία. Επιλέγουν µορφές εκπαίδευσης και επιστηµονικούς 
κλάδους που εντάσσονται στις θεωρητικές επιστήµες και υποεκπροσωπούνται στα 
αντίστοιχα των θετικών επιστηµών. Οι επιλογές συντηρούν το χάσµα στις ικανότητες 
και στις δεξιότητες, στα τυπικά και τα άτυπα προσόντα µεταξύ των φύλων και 
ερµηνεύουν τη χαµηλή εκπροσώπησή τους στα νέα επαγγέλµατα που παρουσιάζουν 
τη µεγαλύτερη ζήτηση και προσφέρουν τα µεγαλύτερα οφέλη106. 

Πολλές γυναίκες ίσως να μη γνωρίζουν ότι ορισμένες δυσάρεστες συμπεριφορές 
είναι στην πραγματικότητα σεξιστικές πράξεις. Μπορεί να έχουν πει στον δράστη να 
σταματήσει να τους μιλά με τον τρόπο αυτό, αλλά αυτός ή αυτή  να επιμένει. Ίσως να 
είναι πολύ φοβισμένες για να μιλήσουν. Όμως, ο σεξισμός στην εργασία ΕΙΝΑΙ διάκριση. 
Όλοι και όλες αξίζουν να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Ένας άλλος τομέας όπου ο σεξισμός κυριαρχεί είναι η εκπαίδευση και αυτό το θέμα θα 
μας απασχολήσει στο επόμενο κεφάλαιο.

105Συμπληρωματικά Φυλλάδια των Σχολικών Εγχειριδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   2000- 2006). ΜΕΤΡΟ 4.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1. «Προγράμματα Υποστήριξης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Γυναικών» Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την 
εισαγωγή θεµάτων  σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία», http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-
4-koritsia-anaferoun-chamili-aftoektimisi/ http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-4-koritsia-anaferoun-chamili-
aftoektimisi/ http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-4-koritsia-anaferoun-chamili-aftoektimisi/

106Φύλο και Νέα Επαγγέλματα. Μαραγκουδάκη Ελένη. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελμτικής 
Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ Ι Ι   2000- 2006). Μέτρο 4.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1. «Προγράμματα Υποστήριξης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Γυναικών». Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την 
εισαγωγή θεµάτων  σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία»
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107Διακρίσεις Φύλου στην Εκπαίδευση – Ένας Απολογισμός Επιτυχίας; της Δήμητρας Κογκίδου, (προφορική εισήγηση), Το 
σχολείο ως πολιτισμικό πλαίσιο κατασκευής έμφυλων ταυτοτήτων και  ως ένα προνομιακό πεδίο για την άρση του σεξισμού» 
στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Εκπαίδευση για την ισότητα στα φύλα», που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της 
Κύπρου την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Μαΐου 2012.

108Δήμητρας Κογκίδου, Εκπαιδευτικό σύστημα και αναγκαιότητα της μη σεξιστικής γλώσσας, 2014

6. ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την Κογκίδου (2012), “η εκπαίδευση, ως θεσμός, αποτελεί χώρο όπου 
διαμορφώνονται πρακτικές φύλων και έχει και η ίδια φύλο. Με αυτήν την έννοια το σχολείο 
αποτελεί κυρίαρχο πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δομούνται και αναπαράγονται 
νοήματα και πρακτικές που διαμορφώνουν και αναπαράγουν  τις έμφυλες ταυτότητες των 
μαθητών /μαθητριών. Το σχολείο μπορεί να αποτελέσει ένα προνομιακό πεδίο προς την 
κατεύθυνση της έμφυλης συμμετρίας και της άρσης του σεξισμού, σε συνεργασία και με 
άλλους θεσμούς - προς όφελος των ίδιων των υποκειμένων και γενικότερα  της κοινωνίας. 
Ως πρώτο  βήμα προς την κατεύθυνση αυτή  αποτελεί η υιοθέτηση της αντι-σεξιστικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής, που θα παρέχει στα παιδιά από πολύ νωρίς ποικιλία εναλλακτικών 
έμφυλων Λόγων που δεν θα διχοτομούν και δεν θα ιεραρχούν τις έννοιες του “ανδρικού” 
και του “γυναικείου” έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν  υποκειμενικά μέσα σ’ αυτούς. 
Με τον τρόπο αυτό διαγράφεται ένα πεδίο παρέμβασης με βάση το πολιτικό όραμα για 
έμφυλο κοινωνικό μετασχηματισμό -όραμα με το οποίο συναρτώνται οι προοπτικές για ένα 
δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο για όλα τα παιδιά ” 107. 

Σημειώνει δε, ότι  “μέσα από τους μηχανισμούς της γλώσσας και της γλωσσικής διεπίδρασης,  
συχνά, αποτυπώνεται  η ανισότητα της κοινωνικής σχέσης των φύλων, η οποία αντανακλά 
τη σεξιστική ιδεολογία. Η γλώσσα μας είναι διαποτισμένη από την ιδεολογία της ανισότητας 
των φύλων: «Επικρατέστερο είναι το γένος του κυρίαρχου –επικρατέστερου φύλου». Για 
παράδειγμα, τα αγόρια και τα κορίτσια «διδάσκονται» διαφορετικές μορφές επικοινωνίας 
μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και αποκτούν διαφορετικές εμπειρίες με δύο τρόπους: με 
τον τρόπο που διδάσκονται να χρησιμοποιούν τη γλώσσα και τον τρόπο με τον οποίο η 
γλώσσα τα μεταχειρίζεται (ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνική ιεραρχία αντανακλάται με 
την χρήση περισσότερων εκφράσεων δισταγμού, ευγένειας και ερωτηματικών προτάσεων  
για να κάνουν δηλώσεις ή προτάσεις, ένα στυλ λόγου που είναι περισσότερο φορτισμένο 
συναισθηματικά, από το γεγονός ότι διακόπτονται συχνά ή τα σχόλιά τους αγνοούνται, από 
τη σχέση εξάρτησής τους από τον άνδρα, από την τάση να θεωρείται το αρσενικό η νόρμα 
κ.ά.). Επίσης, οι μορφές επικοινωνίας στο σχολείο όχι μόνο αντανακλούν τις αντιλήψεις για τα 
φύλα, αλλά συμβάλλουν και στη συγκρότηση των έμφυλων ταυτοτήτων” (Κογκίδου,2014) 108.

Τα παιδιά «διαβάζουν» στα σχολικά τους εγχειρίδια ότι δε χρειάζεται να γίνει αναφορά και 
στις γυναίκες αφού αυτές υπονοούνται όταν γίνεται αναφορά στους άνδρες. Οι γυναίκες 
µπορούν να απουσιάζουν αφού αναγνωρίζονται και εκφράζονται µέσα από την παρουσία 
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και την προβολή των ανδρών109. 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η κυριαρχία του αρσενικού γένους επικρατεί σε κάθε 
αναφορά στα σχολικά εγχειρίδια. Η µοναδικότητα της αναφοράς σε άνδρες καθηγητές 
δηµιουργεί στους µαθητές και στις µαθήτριες εύκολα τον συνειρµό ότι ο κόσµος των 
θετικών επιστηµών είναι αποκλειστικά φτιαγµένος για άνδρες, και συνεπώς, η παρουσία 
γυναικών ανατρέπει αυτή την «κανονικότητα». Ο κόσµος των θετικών επιστηµών 
θεµελιώθηκε κυρίως από άνδρες φιλοσόφους και επιστήµονες. Συνεπώς, είναι 
αναπόφευκτη και η συνεχής αναφορά σε επιστηµονικές  ανακαλύψεις και διατυπώσεις 
θεωρητικών µοντέλων, αρχών και νόµων, οι οποίες φέρουν τιµητικά το όνοµα των ανδρών 
επινοητών τους. Παρ’ όλα αυτά, δε θα πρέπει να διαχέεται το µήνυµα ότι µόνον οι άνδρες 
είναι κατάλληλοι και ικανοί για τη σύλληψη και επίλυση τόσο σοβαρών επιστηµονικών 
θεωριών και προβληµάτων110 .

Η Μελέτη (2015), σημειώνει ότι αν και η τελική επιλογή, της πιο κατάλληλης λύσης 
στο θέμα του γλωσσικού σεξισμού θα γίνει από τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά, 
προτείνονται, ορισμένες εναλλακτικές προτάσεις: 

1) Κατάργηση ή αποφυγή της χρήσης όρων που περιορίζουν τους γυναικείους ρόλους 
σε ορισμένα στερεότυπα, π.χ. «κακιά πεθερά», «κουτσομπόλα», «γεροντοκόρη». 
2) Παράλληλη χρήση αρσενικών και θηλυκών τύπων, π.χ. «η/ο γονιός», «ο/η εργάτης/
τρια», «ο/η δικηγορίνα/δικηγόρος». 
3) Αντικατάσταση των σεξιστικών όρων με ουδέτερες συνώνυμες αντιστοιχίες, 
ώστε να αποφεύγονται αρνητικά στερεότυπα, π.χ. «ανδραγάθημα/γενναία πράξη», 
«επανδρώνω/ στελεχώνω», «υιοθεσία/τεκνοθεσία». 
4) Δημιουργία και χρήση αντίστοιχων τύπων για τα φύλα, π.χ. «είναι υπεύθυνη/ος για 
τη στάση της/του στις ευθύνες της οικογένειας». 
5) Χρήση διπλών τύπων στις γενικές αναφορές, π.χ. «οι μαθητές πήγαν  εκδρομή / οι 
μαθητές και οι μαθήτριες πήγαν εκδρομή». 
6) Αλφαβητική σύνταξη, αντί της ισχύουσας στερεότυπης, όπου ο θηλυκός τύπος 
ακολουθεί τον αρσενικό, π.χ. η «δασκάλα» προηγείται του «δασκάλου». 

Θεωρείται αναγκαία η ευαισθητοποίηση, μέσα από συζητήσεις και σεμινάρια, στο 
θέμα του γλωσσικού σεξισμού στην εκπαίδευση, καθώς και η συμμετοχή γυναικών 
φεμινιστριών γλωσσολόγων στις διαδικασίες καθορισμού της γλώσσας.   Όσον αφορά 
στην αντιμετώπιση του γλωσσικού σεξισμού από τους επίσημους φορείς, ειδικότερα 

109Συμπληρωματικά Φυλλάδια των Σχολικών Εγχειριδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   2000- 2006). ΜΕΤΡΟ 4.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1. «Προγράμματα Υποστήριξης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Γυναικών» Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την 
εισαγωγή θεµάτων  σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία», http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-
4-koritsia-anaferoun-chamili-aftoektimisi/ http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-4-koritsia-anaferoun-chamili-
aftoektimisi/

110Συμπληρωματικά Φυλλάδια των Σχολικών Εγχειριδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   2000- 2006). ΜΕΤΡΟ 4.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1. «Προγράμματα Υποστήριξης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Γυναικών» Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την 
εισαγωγή θεµάτων  σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία», http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-
4-koritsia-anaferoun-chamili-aftoektimisi/ http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-4-koritsia-anaferoun-chamili-
aftoektimisi/
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στον τομέα της εκπαίδευσης,  δεν έχει υπάρξει, όχι μόνο συστηματική πρωτοβουλία 
για την προσαρμογή της γλώσσας στα σύγχρονα κοινωνικοπολιτισμικά  δεδομένα, 
αλλά ούτε καν αναγνώριση του ζητήματος. Ήδη από το 1990, έχει εκδοθεί Σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία  καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να προωθήσουν 
τη χρήση ενός λεξιλογίου που να αντικατοπτρίζει την αρχή της ισότητας γυναικών και 
ανδρών. Σύσταση που αγνοήθηκε από τους επίσημους θεσμούς (Μελέτη, 2015)111 .  

Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι θεσμός κοινωνικοποίησης αλλά και θεσμός που μπορεί 
να προωθήσει ουσιαστικά την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση του σεξισμού.  
Η εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων ισότητας και καταπολέμησης του σεξισμού στο 
σχολείο, που θα στοχεύουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους αποτελούν κομβικό 
στοιχείο αλλαγής νοοτροπιών, επειδή μέσα από την εκπαίδευση διαμορφώνονται, 
καλλιεργούνται, αντιμετωπίζονται και ανατρέπονται στάσεις και αντιλήψεις αλλά και 
αρνητικά στερεότυπα για το φύλο. 

Πέραν από τον γλωσσικό σεξισμό στην εκπαίδευση υπάρχει το πρόβλημα με 
τους εκπαιδευτικούς που έχουν διαφορετικές προσδοκίες για τα αγόρια και τα 
κορίτσια. Αποδίδουν στερεότυπα χαρακτηριστικά προσωπικότητας στα δυο φύλα 
και θεωρούν πως κυρίαρχα χαρακτηριστικά των αγοριών είναι η επιθετικότητα, η 
ζωηράδα, ο αυθορµητισµός και η αθωότητα που συνυπάρχουν µε την τόλµη και την 
ανταγωνιστικότητα. Στα κορίτσια από την άλλη, αποδίδονται η πονηριά και η καχυποψία 
στις σχέσεις τους µε τους ανθρώπους, αλλά και η υπακοή, η επιµέλεια, η τάξη, η 
τρυφερότητα και η ευαισθησία. Θεωρείται ότι έχουν αρνητική στάση απέναντι στα 
τεχνικά θέµατα και τα επαγγέλµατα µε τα οποία τους αρέσει να ασχολούνται, σχετίζονται 
µε παραδοσιακά γυναικείους ρόλους. Οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν στα κορίτσια εκτός 
από τα παραπάνω στερεότυπα γυναικεία χαρακτηριστικά, και χαρακτηριστικά που 
συνδέονται µε τα αγόρια, αφού θεωρούν πως τα πρώτα δεν έχουν περιορισµένη ιδέα 
για τις δυνατότητες τους και είναι το ίδιο ανταγωνιστικά µε τα δεύτερα (Χιονίδου- 
Μοσκοφόγλου,1996) 112. 

Όπως αναφέρει η Κογκίδου (2013), τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην 
έμφυλη διάσταση πρέπει να συμβάλλουν, στο επίπεδο της θεωρίας και της πράξης, στην 
ανάπτυξη μιας μη σεξιστικής κουλτούρας. Αυτό μπορεί να γίνει και με την προσφορά σχετικών 
ειδικών μαθημάτων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διαχέεται και σε όλα τα αντικείμενα, σε όλο 
το σχεδιασμό και εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, καθώς η βάση των γνώσεων 
για μια μη σεξιστική εκπαίδευση θεμελιώνεται σε θεωρίες για την ισότητα και τη διαφορά 
και εμπεριέχεται στο περιεχόμενο πολλών επιστημών. Η εφαρμογή της μη – σεξιστικής 
εκπαίδευσης προϋποθέτει στη πράξη την ύπαρξη ενός αντίστοιχου κλίματος το οποίο να 
στηρίζει την ισότητα των φύλων και μιας οργάνωσης της ακαδημαϊκής ζωής και γνώσης που 
θα στηρίζεται σε αυτές τις αρχές. Διαφορετικά, η έμφυλη διάσταση στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών περιορίζεται στην θεσμοθέτηση ορισμένων μαθημάτων στα προγράμματα 

111Βασιλική Μελέτη.  Φεμινιστική γλώσσα και ορολογία: η συγχρονική και διαχρονική θεώρησή της στο εκπαιδευτικό σύστημα.  
ΕΛΕΤΟ,  Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» κεφ. 9. Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015

112Χιονίδου- Μοσκοφόγλου. (1996). Διάκριση των δυο φύλων στη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Βασική Θεωρία για τη 
Διδασκαλία των Μαθηματικών: Η Περίπτωση των Φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστημίων που γίνονται Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.
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σπουδών που ενδέχεται να «διδάσκονται» χωρίς διαφοροποιημένες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις ή χωρίς άλλες ριζοσπαστικές μεταβολές σε κανένα επίπεδο»113 .

Συνεχίζοντας η Κογκίδου ανέφερε πως «κυρίαρχο στοιχείο  της αντι-(ετερο)σεξιστικής 
πολιτικής είναι η ανάπτυξη των δομών ενός νέου σχολείου που αμφισβητεί τις άνισες σχέσεις 
εξουσίας των φύλων και ενός αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο της 
προσέγγισης αυτής δίνεται έμφαση στις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στους άνδρες και στις 
γυναίκες και στον τρόπο που αυτή η άνιση σχέση εξουσίας μπορεί να οδηγήσει τα κορίτσια 
σε μειονεκτική θέση στο σχολείο. Έτσι, για παράδειγμα, ασκείται  κριτική στην κυριαρχία 
των ανδρικών αξιών   στα αναλυτικά προγράμματα και στους τρόπους αναζήτησης των  
πηγών  της γνώσης, γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία νέων αντι-σεξιστικών αναλυτικών 
προγραμμάτων και διδακτικού υλικού για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα, καθώς και νέων  διδακτικών προσεγγίσεων και μεθόδων αξιολόγησης. Επίσης, 
γίνεται προσπάθεια για αντικατάσταση ανδροκεντρικών  χαρακτηριστικών στην οργάνωση 
και διοίκηση της εκπαίδευσης με  πρακτικές που στηρίζονται στις αρχές της επικοινωνίας, της 
ανάπτυξης μιας δημοκρατικής ομαδικής διαδικασίας, της συνεργασίας, της διασύνδεσης της 
θεωρίας με την πράξη, καθώς και την ενίσχυση της δυνατότητας της ομάδας για συνεργασία 
με στόχο την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής κ.ά» 114.

Αν παρέχονται στο σχολείο εναλλακτικοί Λόγοι περί συμμετρίας φύλου, που δε θα 
βασίζονται στην ιεράρχηση, και συνεπώς, στην υποτίμηση της γυναικείας υπόστασης, που 
δεν θα διχοτομούν και δεν θα ιεραρχούν τις έννοιες του “ανδρικού” και του “γυναικείου”, 
τότε θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά από πολύ νωρίς να τοποθετηθούν υποκειμενικά μέσα 
σ’ αυτούς, Καταυτόν τον τρόπο μαθητές και μαθήτριες μπορούν να   διαπραγματευτούν την 
ολόπλευρη ανάπτυξή τους και να συγκροτήσουν την έμφυλη ταυτότητά τους αμφισβητώντας 
τα στερεότυπα και τις πρακτικές του ηγεμονικού ανδρισμού και θηλυκότητας, αντιβαίνοντας 
τις αρχές της έμφυλης ιεράρχησης. Με τον τρόπο αυτό διαγράφεται ένα πεδίο παρέμβασης 
με βάση το πολιτικό όραμα για έμφυλο κοινωνικό μετασχηματισμό -όραμα με το οποίο 
συναρτώνται οι προοπτικές για ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο για όλα τα παιδιά 
(Κογκίδου, 2013) 115. 

Ταυτόχρονα η Κογκίδου (2013) αναφέρει πως «Από τις  έρευνες καταδεικνύεται ότι τα 
ενδιαφέροντα, οι εμπειρίες και η οπτική των γυναικών παραλείπονται σε μεγάλο βαθμό από 
τα αναλυτικά προγράμματα και αυτό σημαίνει ότι η γνώση που προσφέρεται μεροληπτεί 
υπέρ των ανδρών καθώς βασίζεται κυρίως στις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους.  

113Συνέντευξη καθηγήτριας Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Δήμητρας Κογκίδους, στο tvxs.gr και στην Αναστασία Καλαφάτη για το φύλο, την ταυτότητα 
στην παιδική ηλικία και για την αντισεξιστική εκπαίδευση σε ένα δημοκρατικό σχολείο, 4/11/13, http://tvxs.gr/news/paideia/
tvxs-synenteyksi-dimitra-kogkidoy-o-seksismos-den-mporei-na-exei-thesi-mesa-sto-dimokra

114Συνέντευξη καθηγήτριας Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Δήμητρας Κογκίδου, μιλά στο tvxs.gr και στην Αναστασία Καλαφάτη για το φύλο, την ταυτότητα 
στην παιδική ηλικία και για την αντισεξιστική εκπαίδευση σε ένα δημοκρατικό σχολείο, 4/11/13, http://tvxs.gr/news/paideia/
tvxs-synenteyksi-dimitra-kogkidoy-o-seksismos-den-mporei-na-exei-thesi-mesa-sto-dimokra

115H καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Κογκίδου, μιλά στο tvxs.gr και στην Αναστασία Καλαφάτη για το φύλο, την ταυτότητα στην παιδική 
ηλικία και για την αντισεξιστική εκπαίδευση σε ένα δημοκρατικό σχολείο, 4/11/13,  http://tvxs.gr/news/paideia/tvxs-synen-
teyksi-dimitra-kogkidoy-o-seksismos-den-mporei-na-exei-thesi-mesa-sto-dimokra
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Με την έννοια αυτή, τα αναλυτικά προγράμματα έχουν φύλο και ενισχύουν και καταυτόν τον 
τρόπο ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός για τα αγόρια και τα κορίτσια.  Αν και το αναλυτικό 
πρόγραμμα είναι πλέον κοινό για αγόρια και κορίτσια, εντούτοις, μεταφέρει τη σημαντική 
συμβολική δομή του έμφυλου της γνώσης με τον ορισμό συγκεκριμένων περιοχών του ως 
ανδρικών ή γυναικείων. Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι οι θετικές επιστήμες ορίζονται ως 
«ανδρικές» και συγκεντρώνουν άνδρες εκπαιδευτικούς, ενώ τα φιλολογικά μαθήματα είναι 
πιο «εκθηλυσμένα» και διδάσκονται κυρίως από γυναίκες εκπαιδευτικούς. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ορισμένα μαθήματα, όπως αυτά των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, προσδίδουν 
υψηλότερο κύρος έναντι άλλων και μέσω αυτών πολλά αγόρια διαπραγματεύονται τις 
ανδρικές τους «ταυτότητες».Τα σχολικά εγχειρίδια, και γενικότερα το εκπαιδευτικό υλικό, 
πέρα από γνώσεις και πληροφορίες είναι και φορέας ιδεολογίας, η οποία συχνά –συνειδητά 
ή ασυνείδητα- είναι σεξιστική. Τα σχολικά εγχειρίδια στη πλειοψηφία τους εξακολουθούν να 
αναπαράγουν έμφυλες ασυμμετρίες που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά, καθώς τα 
στερεότυπα αναστέλλουν -και σε μεγάλο βαθμό ακυρώνουν -την απρόσκοπτη, ολόπλευρη 
και ελεύθερη ανάπτυξη των παιδιών και επιπλέον δεν συμβάλλουν γενικά στην προώθηση 
της των αξιών της ισότητας των φύλων στην κοινωνία». Οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι 
συμπεριφορές που αποτελούν το υπόστρωμα επάνω στο οποίο αναπτύσσονται ο σεξισμός 
και ο ρατσισμός, είναι αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές που κατεξοχήν καλλιεργεί το 
εκπαιδευτικό σύστημα 116.

Η Μελέτη (2015), αναφέρει εμφαντικά «Διαχρονικά, είναι εξόφθαλμο ότι η εκπαίδευση 
ουδέποτε υπήρξε ουδέτερη διαδικασία εντός των σχολικών αιθουσών, ενώ μαθήτριες 
και μαθητές εκπαιδεύονται ως έμφυλα υποκείμενα: οι διαμορφούμενες σεξουαλικές 
ταυτότητες δημιουργούν συνεκδοχικά στερεότυπα και προκαταλήψεις στην εξέλιξη 
των υποκειμένων. Οι στερεότυπες αναφορές είναι διάχυτες στα σχολικά βιβλία: στο 
διδακτικό υλικό ο επαγγελματικός κόσμος είναι αφιερωμένος, κυρίως, στον άνδρα, ο 
οποίος ελεύθερα δημιουργεί, κινείται, ταξιδεύει κι έχει να επιλέξει από ένα ευρύ φάσμα 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Αντιθέτως, περιορισμένα και κατά βάση παραδοσιακά 
προβάλλονται τα αντίστοιχα γυναικεία επαγγέλματα, όπως νοσοκόμα, βιβλιοθηκάριος, 
δασκάλα, δακτυλογράφος, αγρότισσα ή παιδίατρος. Η συμμετοχή του άνδρα σε μια σειρά 
οικονομικών δραστηριοτήτων, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει το γόητρό του, ενώ η γυναίκα 
παρουσιάζεται με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, να ασκεί δραστηριότητα η οποία 
καθορίζεται μέσα από την αόριστη αναφορά της θέσης της στην οικογένεια. Καθώς λοιπόν 
τα σχολεία ενδύονται αναπόφευκτα το «χρώμα» της γειτονιάς όπου αυτά λειτουργούν, κάθε  
περιστατικό σεξιστικού περιεχομένου εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου, αναπαράγει την 
κοινωνική και οικογενειακή νοοτροπία.  Σε ένα διδακτικό υλικό που είναι σεξιστικό, φαίνεται 
ότι οι ικανότητες, οι δεξιότητες, οι επαγγελματικές επιλογές, οι συμπεριφορές και γενικότερα 
οι δυνατότητές µας, ορίζονται και καθορίζονται µε βάση το φύλο µας 117.

Η σεξιστική οπτική έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη των φιλοδοξιών στα αγόρια και τα 
κορίτσια καθώς και στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας τους µέσω των προτεινόμενων 
μοντέλων ρόλων. Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί να έχουν τις γνώσεις και τις 

116Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών - Ευρωπαϊκό Συνέδριο - Αθήνα 7-8-9 Απριλίου 1994, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Αθήνα, 
1995, http://users.auth.gr/gtsiakal/exclusion/sex_rac_excl_edu_ts.htm

117Συμπληρωματικά Φυλλάδια των Σχολικών Εγχειριδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   2000- 2006). ΜΕΤΡΟ 4.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1. «Προγράμματα Υποστήριξης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Γυναικών» Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την 
εισαγωγή θεµάτων  σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία», http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-
4-koritsia-anaferoun-chamili-aftoektimisi/ http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-4-koritsia-anaferoun-chamili-
aftoektimisi/
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δεξιότητες που χρειάζονται τόσο για να ανιχνεύουν τον σεξισµό όσο και για να επιλέγουν 
ή να δημιουργούν µη σεξιστικό υλικό 118. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη (2015), «ο εντοπισµός έµφυλων στερεοτύπων στο διδακτικό υλικό 
δεν είναι πάντα εύκολος καθώς τα στερεότυπα είναι συχνά αρκετά συγκαλυµµένα. Ένας 
δόκιµος και επιτυχής τρόπος που χρησιµοποιείται διεθνώς για τον εντοπισµό του σεξισµού 
στο διδακτικό υλικό είναι η διερεύνηση µέσω ερωτηµάτων του σεξισµού στη γλώσσα, 
στην εικονογράφηση και στα κείµενα.  Συνεπώς, επειδή η γλώσσα δεν είναι άμοιρη του 
φύλου, κρίνεται αναγκαία μια φεμινιστική γλώσσα που θα χρησιμοποιεί ορθά και τα δύο 
φύλα σε επίπεδο όρων, ενώ επιβάλλεται η ταυτόχρονη κατάργηση του χάσματος θεωρίας 
και πράξης στην πρόσληψη της ορολογίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στη χάραξη, εφαρμογή και 
αξιολόγηση γλωσσικών πολιτικών ισότητας, έτσι ώστε τα φύλα να επωφελούνται ισομερώς 
από τις εκπαιδευτικές δράσεις σε όλες τις βαθμίδες, αδιακρίτως. Η εν λόγω οπτική οφείλει 
να διαπνέει ολόκληρο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 
εναρμόνισή του με τις θεμελιακές αρχές ισότητας των φύλων» 119.  
  

Ο σεξισμός δεν απουσιάζει ασφαλώς από τη δημόσια και πολιτική ζωή, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια. 

118Συμπληρωματικά Φυλλάδια των Σχολικών Εγχειριδίων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ   2000- 2006). ΜΕΤΡΟ 4.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1. «Προγράμματα Υποστήριξης Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Γυναικών» Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την 
εισαγωγή θεµάτων  σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία», http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-
4-koritsia-anaferoun-chamili-aftoektimisi/ http://www.docmed.gr/sexismos-i-etia-pou-3-sta-4-koritsia-anaferoun-chamili-
aftoektimisi/

119Βασιλική Μελέτη.  Φεμινιστική γλώσσα και ορολογία: η συγχρονική και διαχρονική θεώρησή της στο εκπαιδευτικό σύστημα.  
ΕΛΕΤΟ,  Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» κεφ. 9. Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015
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7. ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Δυστυχώς παρά το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός της χώρας είναι γυναίκες, οι οποίες 
αποτελούν και το 60% των νέων αποφοίτων πανεπιστημίων, ο χώρος της πολιτικής 
εξουσίας εξακολουθεί να ανήκει στη συντριπτική του πλειοψηφία στους άνδρες με 
τις γυναίκες να υποεκπροσωπούνται στα κέντρα λήψης πολιτικών και οικονομικών 
αποφάσεων. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού 
Φύλου (2015) οι γυναίκες έχουν τις ακόλουθες θέσεις 120: 

• 38 από τους 95 δικαστές είναι γυναίκες (44% δικαστών)
• 32.7% των ανώτερων δημόσιων υπαλλήλων
• μόνο 82 από τους 468 εκλεγέντες στα Δημοτικά Συμβούλια (17.5%)
• μόνο 171 από τους 1502 εκλεγέντες στα Κοινοτικά Συμβούλια (11.4%)
• μόνο 79 από τους 230 εκλεγέντες στις σχολικές εφορείες (34.3%)
• καμία γυναίκα δήμαρχος (στους 33 δημάρχους)
• 19.64 % των μελών του κοινοβουλίου (11 στους 56)
• μια γυναίκα στο Υπουργικό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Έκθεση του σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015 υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων,  την 
έλλειψη ισορροπίας που υφίσταται στη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη λήψη 
πολιτικών, δημόσιων και οικονομικών αποφάσεων καθώς και το γεγονός ότι τα εμπόδια 
στη συμμετοχή των γυναικών μπορούν να αποδοθούν στον συνδυασμό των διακρίσεων 
λόγω φύλου και των στερεότυπων συμπεριφορών που εξακολουθούν να υφίστανται 
στις επιχειρήσεις, στην πολιτική και στην κοινωνία 121 .

Η Επίτροπος Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κύπρου  σε Δελτίο Τύπου που 
εξέδωσε, με αφορμή σεξιστικό περιστατικό εις βάρος βουλεύτριας, χαρακτηριστικά 
υπογράμμισε ότι «τα σεξιστικά περιστατικά είναι δηλωτικά της έκτασης ενός υπαρκτού και 
ιδιαίτερα σοβαρού προβλήματος που αφορά στα ζητήματα σεβασμού των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Το περιστατικό αυτό δεν 
είναι δυστυχώς μεμονωμένο.  Αντίθετα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο σεξιστικής και 
υποτιμητικής αντιμετώπισης των γυναικών πολιτικών στο δημόσιο λόγο. Ο σεξισμός κατά 
των γυναικών πολιτικών είναι υπαρκτός και πολυεπίπεδος ενώ η νομική κατοχύρωση της 
ισότητας έχει αποτύχει να τον αντιμετωπίσει. Αυτές οι σεξιστικές επιθέσεις ανέδειξαν μια 
θλιβερή κοινωνική πραγματικότητα. Ότι ο χώρος της πολιτικής εξακολουθεί να θεωρείται ως 
«ανδροκρατούμενος» με την παρουσία και συμμετοχή των γυναικών να αποτελεί κάποιου 
είδους «παραχώρηση» αλλά κυρίως ότι η λεκτική βία και ο σεξισμός μπορούν ανά πάσα 
στιγμή και με αξιοσημείωτη ευκολία να επιστρατευτούν προκειμένου να «συνετιστεί» μια 

120Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, εργαστήρι «Φύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», 14 Σεπτεμβρίου 
2015

121Έκθεση σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(2014/2152(INI)). 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, Εισηγήτρια: Maria Noichl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0163&language=GA
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γυναίκα πολιτικός. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους στάσεις και συμπεριφορές πέραν 
του ότι παραβιάζουν μια σειρά από θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, λειτουργούν 
αποτρεπτικά για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στην πολιτική σκηνή, σε μια χώρα 
όπου ήδη το ποσοστό γυναικών πολιτικών είναι εξαιρετικά χαμηλό. Τα σεξιστικά σχόλια 
και οι συμπεριφορές, που μπορεί να εκτείνονται από τα υποτιμητικά σχόλια, την απόδοση 
αποκλειστικά γυναικείων δραστηριοτήτων στις γυναίκες πολιτικούς (π.χ. φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις, κοινωνικές δράσεις ή καμπάνιες) μέχρι ακραίες επιθέσεις, λεκτικές ή μη αγγίζει 
και αφορά τις γυναίκες πολιτικούς κάθε κομματικής και ιδεολογικής προέλευσης. Και τις 
αφορά γιατί ακριβώς ο σεξισμός δεν εστιάζει στις ιδέες και θέσεις που πρεσβεύουν αλλά 
στοχεύει στην υποταγή και τη φίμωσή τους απλώς και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Πέραν 
λοιπόν της παραβίασης μιας σειράς θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο σεξισμός, στην κάθε του 
εκδήλωση, αποπροσανατολίζει  την πολιτική συζήτηση από την ουσία, σε μια περίοδο όπου η 
οικονομική και κοινωνική κρίση επιβάλλει, περισσότερο παρά ποτέ, να κρίνονται οι πολιτικοί 
για τις θέσεις και τις πράξεις τους και όχι για το φύλο, το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, τη 
θρησκεία ή την καταγωγή 122.

Σύμφωνα με τις Σιωπή & Τσομπάνου (2015), η εξέλιξη της σχέσης των γυναικών με την 
πολιτική και της συμμετοχής τους σε δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων ανά τους αιώνες 
φαίνεται πως συνδέεται άρρηκτα με τον τρόπο που η εκάστοτε κοινωνία αντιμετωπίζει 
τις γυναίκες και την κοινωνική θέση και τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει σε σχέση 
με τους άνδρες. Ωστόσο στις περισσότερες κοινωνίες ανεξάρτητα από το επίπεδο 
εκδημοκρατισμού που τις χαρακτηρίζει, είναι ισχυρή η παρουσία των αντιλήψεων για 
την κατωτερότητα των γυναικών ως βιολογικών, κοινωνικών και πολιτικών όντων123 .

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περιγράφεται από μια γυναίκα: «Τις προάλλες μου συνέβη 
ένα σχετικά πρωτόγνωρο, για μένα, περιστατικό. Σε μια συντριπτικά ανδροκρατούμενη 
συνέλευση, μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι από πολιτικούς χώρους 
και δυνάμεις …….., μου αμφισβητήθηκε το ισότιμο δικαίωμα να τοποθετηθώ – ή μάλλον, 
δικαιολογήθηκε το γεγονός ότι δεν κατάφερνα να πάρω το λόγο από το ότι έτσι κι αλλιώς το 
θέμα ήταν εξόχως «αντρικό». Και καθένας/καθεμία (το θηλυκό γένος είναι δική μου προσθήκη 
όπως καταλαβαίνετε) πρέπει να μιλάει εκεί που ξέρει και μπορεί. Δεν μπορούν να μιλούν όλοι 
για όλα. Η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα. Το ίδιο το περιστατικό (το οποίο έχει διάφορα 
διαμαντάκια), δεν έχει τόση σημασία, ή, και αν έχει (πάντα έχει), δε θέλω τόσο να μείνω στις 
λεπτομέρειες της εξέλιξής του. Σοκαρίστηκα όμως, επειδή νομίζω ότι δε μου έχει ξανασυμβεί 
κάτι τέτοιο και μάλιστα σε κατεξοχήν πολιτική διαδικασία. Φυσικά, σεξιστική συμπεριφορά 
έχουμε βιώσει όλες οι γυναίκες, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, σε πάρα πολλές καταστάσεις 
– γλώσσα, πειράγματα, επιθέσεις, σεξουαλική συμπεριφορά, διακρίσεις, στην ακραία 
εκδοχή φαινόμενα κακοποίησης και βίας……., διακρίσεις βάση φύλου στη συμμετοχή σε 
διαδικασίες, τοποθετήσεις, όργανα, στη βαρύτητα της άποψης, καθώς και συγκεκριμένοι 
καταμερισμοί εργασίας και ρόλων είναι γνωστά και, δυστυχώς, κοινός τόπος. Η δε έμμεση 
υποτίμηση είναι φαινόμενο στο οποίο άλλες έχουμε συνηθίσει (οι πιο μαχητικές έχουν 

122Ελίζα Σαββίδου,Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ

123Σιωπή Αφροδίτη & Τσομπάνου Ειρήνη. «Γυναίκες και Πολιτική: Η Συμμετοχή των Γυναικών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο». 
Πτυχιακή Εργασία , Μάιος 2015. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα 
Κοινωνικής Εργασίας
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μάθει να μη δίνουν σημασία), ενώ σε πολλές επενεργεί φιμώνοντας τις, οδηγώντας τις σε 
αναδίπλωση και αποδοχή ενός συγκεκριμένου ρόλου. Τώρα όμως, ήταν κάπως διαφορετικό, 
καθώς συνέβαινε δημόσια σε μια κατεξοχήν πολιτική διαδικασία, και δεν είχε τον παραπάνω 
υπόγειο χαρακτήρα, αλλά αναπαρήγαγε ανοιχτά μια διάκριση, και λεγόταν ως τέτοια. Μου 
έκανε δε, εκ των υστέρων αναστοχαζόμενη, εντύπωση το εξής: Όπως ανέφερα, η συνέλευση 
ήταν ανδροκρατούμενη: μόνο εγώ και η άλλη124  

Όπως ανέφερε η Επίτροπος Διοίκησης στην ομιλία της στην ημερίδα για το σεξισμό, 
«σεξισμός είναι και “ασήμαντες” χειρονομίες, “αθώα” σχόλια και “αστεϊσμοί” που, ωστόσο, 
αποτελούν ενδείξεις ηθικού διδακτισμού, συγκαταβατικότητας και περιορισμού σε 
προδιαγεγραμμένους ρόλους που προϋποθέτουν μια γυναίκα “αθώα”, χειραγωγήσιμη, που δε 
θα πρέπει να “προκαλεί” με την παρουσία και τις πράξεις της, αλλά πρέπει να είναι ευγνώμων 
που της παρέχεται χώρος ύπαρξης και ενασχόλησης πέραν του οικιακού περιβάλλοντος και 
της ανατροφής των παιδιών».

Όπως αναφέρει η Σίσυ Βωβού, μια ελληνίδα πολιτικοποημένη γυναίκα «Συχνά 
διατυπώνονται διαμαρτυρίες για σεξιστικές συμπεριφορές στον δημόσιο χώρο και τον 
δημόσιο λόγο, αλλά και για διακρίσεις σε βάρος των γυναικών που προέρχονται από 
δημόσιους φορείς, π.χ. κόμματα, κυβέρνηση, οργανισμούς, φορείς της πολιτείας. 
Η πατριαρχία είναι ένα ξεχωριστό σύστημα καταπίεσης και καθυπόταξης των γυναικών, 
διαχρονικό, ίσως από την αρχή του πολιτισμού ή κάποιο στάδιό του. Απλώς τροποποιείται και 
εντάσσεται στο κοινωνικό γίγνεσθαι ανάλογα με τις εξελίξεις, τους αγώνες και τις αντιστάσεις 
των γυναικών, παίρνει διαφορετικές μορφές, σημειώνονται εξελίξεις ή οπισθοδρομήσεις στις 
ζωές των γυναικών και στη θέση τους στην κοινωνία. Πάντως παραμένει, όπως εκτιμούμε, 
η αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες, ότι είναι φτιαγμένες για την ιδιωτική σφαίρα 
της ζωής, ότι είναι κτήματα κάποιου άνδρα και ότι το σώμα τους, επίσης, καθορίζεται 
από αποφάσεις άλλων. Κανένα σύστημα εξουσίας, ούτε φυσικά η πατριαρχία, μπορεί να 
διαιωνίζεται αν δεν είναι ηγεμονική στο σύνολο σχεδόν των ανθρώπων. Και όταν λέμε 
ανθρώπων, εννοούμε ανδρών και γυναικών, αφού η πλειοψηφία των γυναικών επίσης 
δέχεται σε κάποιους βαθμούς και με κάποιους τρόπους την «κατωτερότητά» μας. Όσο δε για 
τις γυναίκες που έχουν «ξεφύγει» από το πρότυπο της καταπίεσης και έχουν αναδειχθεί στον 
δημόσιο χώρο, συχνά, δυστυχώς, παίρνουν το ρόλο να «συνετίσουν» τις άλλες γυναίκες που 
διεκδικούν, και να δικαιολογήσουν το σύστημα που τις ανέδειξε125 .

Ο ρόλος των ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εξάλειψη του σεξισμού ή τη 
συντήρηση και διαιώνιση του, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

124Ειρήνη Γαϊτάνου,  Kοινωνία + Κινήματα, Σκέψεις - 25/05/2015, http://www.toperiodiko.gr/fight-like-girl 

125Σίσσυ Βωβού, http://tomov.gr/2015/10/07 
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8. ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

Tα ΜΜΕ, ως η κύρια πηγή πληροφόρησης για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση κοινωνικών προτύπων και στάσεων, 
έχοντας παράλληλα τη δύναμη να επηρεάσουν πολιτικές.  Δυστυχώς, στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία, τα ΜΜΕ, αντί να αποδομούν, αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα, 
προβάλλοντας το σεξισμό σαν κάτι ακίνδυνο και «φυσιολογικό» 126. 

Μέσα από την προβολή διαφημίσεων, καθημερινών τηλεοπτικών σειρών, πολιτικών 
συζητήσεων, ψυχαγωγικών εκπομπών οι γυναίκες προβάλλονται ως κατώτερες των 
ανδρών σε πολλούς τομείς. Αρκετές προσπάθειες καταβάλλονται για την υποβάθμιση 
και υποτίμηση των γυναικών από τα ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Οι διάφορες ρυθμίσεις τόσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο δεν 
έχουν καταφέρει να ανατρέψουν τα υφιστάμενα έμφυλα στερεότυπα. Αντίθετα στην 
πλειοψηφία τους τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τις γυναίκες με τρόπους που εδραιώνουν την 
ανισότητα των φύλων, καθορίζοντας τις γυναίκες με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση, 
τη μητρότητα και το βαθμό που είναι σεξουαλικά ελκυστικές  στους άντρες 127. 

Σύμφωνα με την Καραγιαννοπούλου (2014), γεγονός είναι ότι στα ΜΜΕ υπάρχουν 
πολύ λιγότερες αναφορές στις γυναίκες από ότι στους άνδρες με τις αναφορές αυτές 
να γίνονται στο πλαίσιο των θεμάτων χαμηλής προτεραιότητας. Με αυτόν τον τρόπο 
προβάλλεται μια ανδροκρατική οπτική του κόσμου με το γυναίκειο πληθυσμό (το μισό 
δηλαδή πληθυσμό) να είναι κατά βάση αθέατος. Παρατηρούνται τα  ακόλουθα στα ΜΜΕ 
σε ότι αφορά την προβολή ή μη των γυναικών:

- Αναφορικά με τη γλώσσα των ΜΜΕ, αυτή συχνά χαρακτηρίζεται ως σεξιστική ή 
στην καλύτερη περίπτωση μη-ουδέτερη όσο αφορά το φύλο. 

- Επίσης, σκιαγραφείται ένας κόσμος όπου  οι άνδρες υπερέχουν αριθμητικά σε όλους 
σχεδόν τους επαγγελματικούς τομείς και πεδία απασχόλησης. Παρουσιάζονται με μια 
τεράστια αριθμητική ανισότητα, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
αλλά αντίθετα αναπαράγει την στερεοτυπική αντίληψη ότι οι γυναίκες ανήκουν και 
κινούνται στον ιδιωτικό χώρο. 

- Επιπρόσθετα, υπάρχει η απουσία των γυναικών ως εκπροσώπων συλλογικοτήτων 
ή ως ειδημόνων. Έτσι, εδραιώνεται η πεποίθηση πως οι γυναίκες δεν εκπροσωπούν 
κανέναν στον πραγματικό κόσμο ή δεν είναι σε θέση να το κάνουν και διαμορφώνεται 
η αντίληψη ότι οι γυναίκες ειδήμονες απουσιάζουν από το κοινωνικό και επιστημονικό 
περιβάλλον. 

-Στα δελτία ειδήσεων οι γυναίκες παρουσιάζονται συχνότερα ως θύματα σε σχέση με 
τους άνδρες. Έτσι επικρατεί το στερεότυπο ότι η θυματοποίηση είναι αναπόσπαστο 

126Ελίζα Σαββίδου,Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ

127The Gender and Media Handbook, Promoting Equality, Diversity and Empowerment, Mediterranean Institute of Gender 
Studies, 2005, σ. 44-53
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στοιχείο της έμφυλης ταυτότητας των γυναικών χωρίς να αναλύονται ενδελεχώς 
οι πραγματικοί λόγοι της βίας κατά των γυναικών και χωρίς να γίνεται προσπάθεια 
ενδυνάμωσης των τελευταίων. 

- Η απεικόνιση των γυναικών στα ΜΜΕ με τρόπο που περιορίζονται στην 
αναπαράστασή τους ως σεξουαλικά αντικείμενα ή ως ακούραστες μητέρες128 .

-Η γυναίκα αποτελεί αρχικά το κεντρικό αντικείµενο της πορνογραφίας, µιας 
βιοµηχανίας που στη δεκαετία του 1980 είχε στις ΗΠΑ ετήσιο κύκλο εργασιών 8 δισ. 
δολαρίων, φτάνοντας στα 12 δις τα τελευταία χρόνια Το ίδιο συµβαίνει µε τη µόδα, 
της οποίας τα «αντικείµενα» και οι «στόχοι» ανήκουν συνηθέστατα στο γυναικείο 
φύλο, αλλά και µε τη διαφήµιση. «Η διαφήµιση αυτοκινήτων, ποτών και πολλών άλλων 
προϊόντων έχει σαφείς σεξουαλικές αναφορές και κεντρικό στοιχείο τις γυναίκες ως 
ενσάρκωση του υπό πώληση εµπορεύµατος, δηλαδή της απόλαυσης που µας υπόσχεται. 
Ανάλογα συµβαίνουν µε την ύλη των περισσότερων περιοδικών µαζικής απεύθυνσης 
που εξηγούν στις γυναίκες πώς πρέπει να πουλιούνται (και τι προϊόντα θα τις βοηθήσουν 
σε αυτό) και στους άνδρες τι πρέπει να αγοράσουν. Οι γυναίκες (και προπάντων το 
γυναικείο σώµα) πωλείται συνεπώς στους άνδρες αλλά και σε άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες 
ανατρέφονται και εκπαιδεύονται για να αποτελούν αντικείµενο ιδιοκτησίας και να έχει 
τιµή στην αγορά. Είναι εµπόρευµα µε ηµεροµηνία λήξης και αντικαταστάσιµο αφού 
έχει εµπορευµατική αξία ως ορισµένη ηλικία, ανάλογα και µε τη συντήρησή της. Αυτό 
εξηγεί γιατί, για παράδειγµα, νέες και ωραίες γυναίκες προσφέρονται για να πουλήσουν 
καινούρια µοντέλα αυτοκινήτων, µπύρες και άλλα προϊόντα απευθυνόµενα κυρίως σε 
άνδρες, ενώ µια ηλικιωµένη κυρία µε άσπρα µαλλιά το πολύ-πολύ να είναι κατάλληλη για 
να πουλάει απορρυπαντικά και γλυκίσµατα»129 . 

Χρησιμοποιώντας τα μέρη του γυναικείου σώματος ξεχωριστά από το υπόλοιπο σώμα 
για διαφημιστικούς λόγους, το μήνυμα που προσλαμβάνει ο θεατής είναι ότι όχι μόνο η 
συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά και κάθε γυναίκα είναι μόνο στήθη ή πόδια ή οπίσθια.

Ταυτίζοντας τη γυναίκα με τα μέρη του σώματός η διαφήμιση απογυμνώνει τη γυναίκα 
από την ανθρώπινη αξία της, κάνοντας την αντικείμενο-εργαλείο για την προώθηση των 
προϊόντων που διαφημίζει. 

Όλες αυτές οι διεργασίες που μετατρέπουν τη γυναίκα σε αντικείμενο, αποσπούν το 
σώμα της από την ίδια και τη διαιρούν στα μέρη του σώματος της, όχι μόνο της στερούν 
την ανθρώπινη υπόστασή της αλλά συχνά οδηγούν στην νομιμοποίηση της βίαιης 
συμπεριφοράς εναντίον της.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα εγκλήματα με θύματα γυναίκες προβάλλονται συχνά από τους 
δημοσιογράφους με αυτή τη στερεότυπη εκδοχή: «έγκλημα πάθους», «έγκλημα τιμής», 

128Global Monitoring Project, 2010, “Who makes the news?”http://www.osservatorio.it/download/highlights_en.pdf.  
Καραγιαννοπούλου Χαρά, «Εμπειρικά δεδομένα από την έμφυλη προσέγγιση των ΜΜΕ», στο περιοδικό «Αγώνας της 
Γυναίκας», Τεύχος 91/2014, υλοποίηση Σχεδίου Δράσης «Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου όπως 
παρουσιάζονται στα ΜΜΕ»

129Ana Lucia Sabadell στο 85ο τεύχος του περιοδικού ΘΕΣΕΙΣ
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«οικογενειακό δράμα». 

Στις κυπριακές σειρές, δυστυχώς οι γυναίκες παρουσιάζονται ως  απαθείς, παθητικές, 
χαζές, ηλίθιες, νοικοκυρές,  «ξανθές και άμυαλες»  κτλ

Η διαφήμιση στοχεύει ιδιαίτερα στη γυναίκα - καταναλωτή. Στην πλειοψηφία των 
διαφημίσεων, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η γυναίκα λόγω του πολλαπλού της ρόλου 
ως γυναίκας, συζύγου, εργαζομένης, νοικοκυράς και μητέρας. Η διαφήμιση σήμερα 
προβάλλει πολλά γυναικεία πρότυπα, έτσι ώστε να μπορεί κάποιο από αυτά να ταυτιστεί 
με τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού. Έτσι η γυναίκα προβάλλεται: 

- ως ντελικάτη σύζυγος, όμορφη, αισθησιακή, καλλίγραμμη, καλοντυμένη, όμορφα 
μακιγιαρισμένη, 
- ως μοντέρνα οικοκυρά, της οποίας το αποκλειστικό μέλημα είναι η απόλυτη 
καθαριότητα της κουζίνας κι ο αγώνας κατά των μικροβίων, 
- ως εργαζόμενη, η οποία φροντίζει να έχει πάντα τα τελευταία προϊόντα, συνήθως 
λουσίματος ή μακιγιάζ, 
- ως μητέρα, η οποία ενδιαφέρεται για τη φροντίδα των μωρών της, την καθαριότητα 
και τη διατροφή τους. Οποιοδήποτε κι αν είναι το πρότυπο με το οποίο παρουσιάζεται 
η γυναίκα, είναι πάντα ελκυστική, περιποιημένη, με ιδιαίτερο ντύσιμο, άψογα 
χτενισμένη και μακιγιαρισμένη, χαμογελαστή, με έντονο βλέμμα.
 

Η διαφήμιση θεωρεί ότι έτσι η γυναίκα καταναλώτρια θα ταυτιστεί μαζί τους ή 
τουλάχιστον με την εικόνα που θα ήθελε να έχει. Προκείμενου να προσελκύσει τις 
γυναίκες καταναλώτριες, προβάλλει προϊόντα που συνδέονται με τους παραδοσιακούς 
ρόλους κάθε γυναίκας. Συγκεκριμένα, θέλοντας να οδηγήσει τις νοικοκυρές στην 
κατανάλωση, παρουσιάζει προϊόντα που σχετίζονται με αυτήν την ιδιότητα, όπως είδη 
καθαρισμού, είδη σπιτιού, οικιακές συσκευές. Όταν πάλι απευθύνεται στις μητέρες 
προβάλλει προϊόντα που σχετίζονται με τη φροντίδα των παιδιών. 

Παράλληλα, η παρουσία της γυναίκας στις διαφημίσεις έχει στόχο να προσελκύσει και 
το ανδρικό καταναλωτικό κοινό, επιδεικνύοντας κατά βάση τα σωματικά της προσόντα, 
αφού εμφανίζεται ως σύμβολο σεξουαλικότητας και αντικείμενο της ανδρικής επιθυμίας. 
Έτσι λοιπόν περνάει στον άνδρα καταναλωτή το μήνυμα της διαφήμισης. Η γυναίκα στη 
διαφήμιση. Από την άλλη, ωστόσο, η γυναίκα δεν παρουσιάζεται απλώς στις διαφημίσεις, 
αλλά και οι διαφημίσεις είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να στοχεύουν στη γυναίκα. Επιπλέον, 
θεωρείται ότι η γυναίκα συνήθως διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό, 
επομένως αποτελεί και το κύριο καταναλωτικό πρόσωπο130 .
 
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την απεικόνιση των γυναικών στα ΜΜΕ παρέχει η 
έρευνα «Γυναίκες και κορίτσια ως υποκείμενα της προσοχής των ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης) και των Διαφημιστικών Εκστρατειών: Η κατάσταση στην Ευρώπη. Καλές 
Πρακτικές και Νομοθετικό πλαίσιο» η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού 

130 http://www.slideshare.net/kabouk/ss-34256714



70

Κοινοβουλίου 131. Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:

- «Ελάχιστες νομοθετικές πράξεις/πολιτικές/καλές πρακτικές στο πλαίσιο των 
χωρών-μελών της ΕΕ εγγυώνται μια πιο δίκαιη και απαλλαγμένη από τα στερεότυπα 
αναπαράσταση των γυναικών και κοριτσιών στα ΜΜΕ.

- Οι νόμοι για την ισότητα των φύλων, οι νομοθετικές πράξεις ενάντια στις διακρίσεις 
και τα διάφορα Σχέδια για την Ισότητα δεν θεμελιώνονται σε κατάλληλους και 
περιεκτικούς ορισμούς σχετικά με τις έμφυλες διακρίσεις. Ακόμη και στις περιπτώσεις 
που περιλαμβάνουν εκτεταμένες ενότητες για τα ζητήματα των ΜΜΕ και το φύλο, 
στερούνται κατάλληλων μέτρων και ρυθμίσεων για την εφαρμογή τους στην πράξη.

- Οι ειδικές ρυθμίσεις (οι ειδικοί Νόμοι που έχουν θεσπιστεί από αρμόδια όργανα για 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας) αν και δυνητικά θα μπορούσαν να 
είναι πολύ αποτελεσματικές, εντούτοις αποτυγχάνουν να προχωρήσουν πέρα από 
την προφανή και αυτονόητη συζήτηση σχετικά με τις έμφυλες διακρίσεις.

- Σχετικά με τον ειδικό τομέα της διαφήμισης, σε όλες σχεδόν τiς χώρες η εποπτεία 
γίνεται από αυτορυθμιζόμενα όργανα. Μαζί με τη μη υποχρεωτική εφαρμογή των 
περισσότερων Κωδίκων δεοντολογίας, υπάρχουν πολλές αδυναμίες στη ρύθμιση, 
στον έλεγχο των θεμάτων και στο βαθμό της υποκειμενικότητας που οι αρμόδιες 
αρχές χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές. Αυτό συνεπάγεται οι γυναίκες συχνά να 
παρουσιάζονται με προσβλητικό τρόπο, στη βάση μιας ειρωνικής και με χιούμορ 
σύγχρονης τάσης διαφήμισης που υποκρύπτει σεξισμό ή τον κάνει κοινωνικά 
αποδεκτό».

- Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η γυναικεία εικόνα στα Μ.Μ.Ε. και στη 
διαφήμιση συχνά προβάλλεται ως εικόνα υποταγής, σιωπής και παθητικότητας. Είναι 
η εικόνα της όμορφης αλλά όχι ιδιαίτερα έξυπνης περσόνας σε διαφημίσεις και σίριαλ 
στην τηλεόραση, η μισόγυμνη κοπέλα που με σεξουαλικούς υπαινιγμούς πλένει το 
αυτοκίνητο του καλού της, η νεαρή που συνευρίσκεται ερωτικά με το σαμπουάν και 
άλλα παρόμοια περιστατικά σε έναν ατέλειωτο κατάλογο απαξίωσης της γυναικείας 
νοημοσύνης και υποβιβασμού του γυναικείου σώματος. Όλες αυτές οι διεργασίες 
που μετατρέπουν τη γυναίκα σε αντικείμενο, αποσπούν το σώμα της από την ίδια 
και τη διαιρούν στα μέρη του σώματος της, στερώντας της την ανθρώπινη υπόσταση 
της132. 

Για την προβολή των γυναικών μέσα από διαφημίσεις παρατίθεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με 
πλούσιο υλικό όλων των πιο πάνω αναπαραστάσεων.

131Women and Girls as subjects of Media’s Attention and Advertisement Campaigns: The Situation in Europe, Best Practices 
and Legislations, Brussels, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474442/IPOL-FEMM_
ET(2013)474442_EN.pdf

132 Women and Girls as subjects of Media’s Attention and Advertisement Campaigns: The Situation in Europe, Best Practices 
and Legislations, Brussels, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474442/IPOL-FEMM_
ET(2013)474442_EN.pdf
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Σύμφωνα με τη Μαλαθράκη (2010), επιβεβαιώνονται οι θεωρίες που αφορούν την 
ύλη των σύγχρονων γυναικείων και εφηβικών περιοδικών και πως έχουν αυξηθεί τα 
θέματα που αφορούν το σεξ και τη μόδα, ρούχα δηλαδή και μακιγιάζ κυρίως. Επίσης 
επιβεβαιώνεται η άποψη πως όταν παρουσιάζεται η γυναίκα, είναι πάντα νεαρής ηλικίας, 
αδύνατη, με αψεγάδιαστο σώμα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο σώμα, κυρίως στο μεγάλο 
στήθος, ωραία οπίσθια και πόδια, τα σημεία δηλαδή που θεωρούνται ελκυστικά από τους 
άνδρες. Έτσι η γυναίκα από αυθύπαρκτη οντότητα διαμελίζεται σε στήθος, οπίσθια και 
πόδια. Όλες αυτές οι διεργασίες που μετατρέπουν τη γυναίκα σε αντικείμενο, αποσπούν 
το σώμα της από την ίδια και τη διαιρούν στα μέρη του σώματος της, στερώντας της 
την ανθρώπινη υπόσταση της. Στα Μ.Μ.Ε δεν προβάλλονται ποτέ γυναίκες μεγαλύτερης 
ηλικίας, πιο εύσωμες και με ρυτίδες, γιατί δεν θεωρούνται σεξουαλικές, και πάντα 
τυγχάνουν προσβλητικών και κακοπροαίρετων σχολίων και απεικονίσεων. Στο γυναικείο 
πρόσωπο η έμφαση δίνεται στα χείλη και στα μάτια που θεωρούνται ερωτικά σημεία, 
το ίδιο συμβαίνει και στην έκφραση που είναι πάντα γλυκιά, αθώα αλλά ταυτόχρονα και 
πολύ ερωτική, είναι οφθαλμοφανές επομένως πως η σύγχρονη γυναίκα προβάλλεται 
πλέον όλο και πιο πολύ σαν σεξουαλικό αντικείμενο, τα Μ.Μ.Ε. σκιαγραφούν τις γυναίκες 
ως παθητικές, ευαίσθητες και υποταγμένες στους άνδρες και προβάλλουν εντατικά το 
πώς πρέπει να είναι εξωτερικά και πώς να φέρονται, για να προσελκύσουν το άλλο φύλο, 
προβάλλεται δηλαδή έντονα ο σεξουαλικός ρόλος των γυναικών 133. 

Σύμφωνα με την ίδια συγγραφέα, οι παραδοσιακοί ρόλοι της μητέρας, νοικοκυράς 
και συζύγου έχουν περιοριστεί από άποψη αναφοράς σημαντικά, αλλά δεν έχουν 
εξαλειφθεί πλήρως.  Η σεξουαλικότητα της γυναίκας κρίνεται κυρίως από την εξωτερική 
της εμφάνιση. Όταν γίνεται αναφορά στη συμπεριφορά και την προσωπικότητά της, οι 
χαρακτηρισμοί ναζιάρα, γλυκιά, ευαίσθητη, γατούλα είναι φανερό πως σκιαγραφούν 
μια γυναίκα αδύναμη και ανίκανη να αντιδράσει μπροστά στη δύναμη του άντρα. Τα 
περιοδικά προβάλλουν πώς πρέπει να είναι και να φέρεται μια γυναίκα για να προσελκύσει, 
να ευχαριστήσει και να ικανοποιήσει έναν άνδρα. Η γυναικεία προσωπικότητα στη 
συνέχεια σκιαγραφείται με ενδιαφέροντα βαθιά αναχρονιστικά, εφόσον όλα τα γυναικεία 
περιοδικά περιέχουν θέματα για ζώδια και τη ζωή των διασήμων (κουτσομπολιά) που 
ταυτόχρονα είναι και υποτιμητικά. Ποτέ δεν αναφέρονται εκτενώς θέματα όπως τα 
επαγγελματικά ή θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως οικολογία και πολιτική, αυτά 
παρουσιάζονται ως βαρετά για μια τυπική γυναίκα και προτιμούν να μην κάνουν καμιά 
αναφορά στον πνευματικό της κόσμο και στην ευφυΐα, υπονοώντας έτσι πως είναι ή 
ασήμαντα ή ανύπαρκτα134 . 

Παρουσιάζεται κατώτερη πνευματικά από τον άνδρα και χρησιμοποιεί το μυαλό της ή 
μάλλον την πονηριά της, μόνο όταν πρόκειται να τον ρίξει στο κρεβάτι, οι χαρακτηρισμοί 
που της απευθύνονται έχουν έκδηλη την υποτιμητική σημασία, έτσι αναπαράγονται 

133Μαλαθράκη, Μ. (2010). «Η Επίδραση του Περιοδικού Τύπου που Απευθύνεται στις Έφηβες Γυναίκες όσον αφορά στη 
Διαμόρφωση της Αυτοαντίληψης και στην Υιοθέτηση Συγκεκριμένων Ταυτοτήτων σε Σχέση με το Φύλο και τη Σεξουαλικότητα 
τους». Μεταπτυχιακή διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΜΣ: Φύλο 
και Απασχόληση στα Νέα Εργασιακά και Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

134Μαλαθράκη, Μ. (2010). «Η Επίδραση του Περιοδικού Τύπου που Απευθύνεται στις Έφηβες Γυναίκες όσον αφορά στη 
Διαμόρφωση της Αυτοαντίληψης και στην Υιοθέτηση Συγκεκριμένων Ταυτοτήτων σε Σχέση με το Φύλο και τη Σεξουαλικότητα 
τους». Μεταπτυχιακή διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΜΣ: Φύλο 
και Απασχόληση στα Νέα Εργασιακά και Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  
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αναχρονιστικά στερεότυπα, ενδεικτικά της πατριαρχικής κοινωνίας, εφόσον οι δύο 
βασικοί ρόλοι που αποδίδονται στη γυναίκα είναι της όμορφης και της ερωμένης, η 
γυναίκα αντιμετωπίζεται μόνο σαν σώμα, χωρίς νόηση και ψυχή (Μαλαθράκη, 2010) 135.

Όλα τα πιο πάνω σύμφωνα με τη συγγραφέα, καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο 
τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και, ειδικότερα, τα περίφημα lifestyle περιοδικά που 
απευθύνονται σε γυναίκες προκρίνουν, κανονικοποιούν και νομιμοποιούν όχι μόνο 
τον σεξισμό, αλλά και τις άνισες σχέσεις, καθώς και μια περιορισμένη αντίληψη της 
θηλυκότητας γύρω από τη μόδα, την ομορφιά και το «πώς θα έχεις δίπλα σου έναν άνδρα» 
- αναπαράγοντας έτσι συγκεκριμένους «μύθους ομορφιάς» και προωθώντας επικίνδυνες 
πρακτικές αυτο¬μεταμόρφωσης, από εξαντλητικές δίαιτες μέχρι αμφιλεγόμενες 
πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις 136.

Είναι ξεκάθαρο πως τα ΜΜΕ έχουν βάλει το λιθαράκι  τους στην αναπαραγωγή των 
ανισοτήτων μεταξύ αντρών και γυναικών και το πως αντί να αποδομούν, συντηρούν τα 
σεξουαλικά στερεότυπα και τις έμφυλες στερεοτυπικές ταυτότητες, τροφοδοτώντας την 
έλλειψη σεβασμού και συνάμα προβάλλοντας τον σεξισμό σαν κάτι εντελώς φυσιολογικό 
και δίνοντας έτσι τη συναίνεση τους για μια αντιμετώπιση του «δεν έγινε και τίποτα». 

Η Κούρκουλα (2012), αναφέρει ότι χρησιμοποιώντας τα μέρη του γυναικείου σώματος 
ξεχωριστά από το υπόλοιπο σώμα για διαφημιστικούς λόγους, το μήνυμα που 
προσλαμβάνει ο θεατής είναι ότι όχι μόνο η συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά και κάθε γυναίκα 
είναι μόνο στήθη ή πόδια ή οπίσθια. Ταυτίζοντας τη γυναίκα με τα μέρη του σώματος, 
η διαφήμιση απογυμνώνει τη γυναίκα από την ανθρώπινη αξία της, κάνοντάς την 
αντικείμενο-εργαλείο για την προώθηση των προϊόντων που διαφημίζει.  Τη μετατρέπει 
έτσι σε απρόσωπο αντικείμενο, κάτι που δεν συμβαίνει με τον άνδρα, τον οποίο σχεδόν 
πάντοτε αντιμετωπίζει ως οντότητα. Αυτή η υποβίβαση της γυναίκας στα μέρη του 
σώματός της προς τέρψιν του άνδρα, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, καταστρέφει τη 
γυναικεία αυτοεκτίμηση 137 .

Η Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Α/Δ/14/15), 
τονίζει ότι «στην πλειοψηφία τους τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τις γυναίκες με τρόπους που 
εδραιώνουν την ανισότητα των φύλων, καθορίζοντας τις γυναίκες με βάση την εξωτερική 
τους εμφάνιση, τη μητρότητα και τον βαθμό που είναι σεξουαλικά ελκυστικές στους άντρες. 
Γεγονός είναι ότι στα ΜΜΕ υπάρχουν πολύ λιγότερες αναφορές στις γυναίκες από ό,τι στους 
άνδρες, με τις αναφορές αυτές να γίνονται στο πλαίσιο των θεμάτων χαμηλής προτεραιότητας. 
Συνέπεια αυτής της πραγματικότητας, είναι να προβάλλεται μια ανδροκρατική οπτική του 
κόσμου, με τον γυναίκειο πληθυσμό (τον μισό δηλαδή πληθυσμό) να είναι κατά βάση αθέατος. 

135Μαλαθράκη, Μ. (2010). «Η Επίδραση του Περιοδικού Τύπου που Απευθύνεται στις Έφηβες Γυναίκες όσον αφορά στη 
Διαμόρφωση της Αυτοαντίληψης και στην Υιοθέτηση Συγκεκριμένων Ταυτοτήτων σε Σχέση με το Φύλο και τη Σεξουαλικότητα 
τους». Μεταπτυχιακή διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΜΣ: Φύλο 
και Απασχόληση στα Νέα Εργασιακά και Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

136Λιότζης, Ε. Από τον Μεταφεμινιστικό Λόγο στον Μεταφεμινιστικό Σεξισμό. Η Περίπτωση των Duckface  Φωτογραφιών. 
Άρθρο στην  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τομ. 145, 2015

137Χριστίνας Κούρκουλα Η εικόνα της γυναίκας στα Μ.Μ.Ε. http://www.fylosykis.gr/2012
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140Ελίζα Σαββίδου,Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ

Αναφορικά με τη γλώσσα των ΜΜΕ, αυτή συχνά χαρακτηρίζεται ως σεξιστική ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, μη-ουδέτερη όσον αφορά το φύλο. Ένα δεύτερο δεδομένο συνίσταται 
στη σκιαγράφηση ενός κόσμου όπου οι άνδρες υπερέχουν αριθμητικά σε σχεδόν όλους τους 
επαγγελματικούς τομείς και πεδία απασχόλησης. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η απουσία των 
γυναικών ως εκπροσώπων συλλογικοτήτων ή ως ειδημόνων. Κατά συνέπεια εδραιώνεται η 
πεποίθηση πως οι γυναίκες δεν εκπροσωπούν κανέναν στον πραγματικό κόσμο, ή δεν είναι 
σε θέση να το κάνουν και διαμορφώνεται η αντίληψη ότι οι γυναίκες ειδήμονες απουσιάζουν 
από το κοινωνικό και επιστημονικό περιβάλλον. Το τέταρτο δεδομένο είναι πως στα δελτία 
ειδήσεων οι γυναίκες παρουσιάζονται συχνότερα ως θύματα σε σχέση με τους άνδρες. Έτσι 
επικρατεί το στερεότυπο ότι η θυματοποίηση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της έμφυλης 
ταυτότητας των γυναικών. Ένα πέμπτο στοιχείο συνίσταται στην αποτύπωση των γυναικών 
στα ΜΜΕ ως σεξουαλικών αντικειμένων, ή ως ακούραστων μητέρων» 138.
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9.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Κυπριακή κοινωνία για να πάψει να είναι μία πατριαρχική, σεξιστική κοινωνία, έχει 
μακρύ δρόμο να διανύσει. Το κυπριακό Κοινοβούλιο, ο εργασιακός χώρος, ο τρόπος 
που μιλάμε, η κυπριακή οικογένεια, η καθημερινότητα, οι συμπεριφορές στο δρόμο 
και πολλά άλλα παραδείγματα επιβεβαιώνουν αυτή την δυσκολία. Οι γυναίκες σήμερα 
προσπαθούν σκληρά να καταπολεμήσουν αυτά τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και 
τις συμπεριφορές διάκρισης.  Παρά το γεγονός ότι όλοι διακηρύττουν ότι γυναίκες και 
άντρες είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και του εργατικού δυναμικού, δυστυχώς το 
χάσμα μεταξύ της θεωρίας και της πράξης, της τυπικής και της ουσιαστικής αναγνώρισης 
της ισότητας είναι ακόμη πολύ μεγάλη.  Χρειάζεται πολλή δουλειά για να αλλάξουν οι 
παγιωμένες στερεότυπες αντιλήψεις και υιοθέτηση μέτρων και δραστικών παρεμβάσεων 
για την επίτευξη της πλήρους ισότητας.  

Ο σεξισμός όπως είδαμε αναφέρεται σε μια σειρά από αντιλήψεις που καταλήγουν σε 
διακρίσεις κατά των γυναικών στη βάση των έμφυλων στερεοτύπων, στο πλαίσιο μιας 
πατριαρχικής κοινωνίας, όπου συντηρείται και αναπαράγεται ο ηγεμονικός ρόλος των 
ανδρών. Ο σεξισμός, όπως αναφέρει στην τοποθέτηση της  η Επίτροπος Διοίκησης «είναι 
δυστυχώς διάχυτος στην κυπριακή κοινωνία. Διαπερνά όλα τα κοινωνικά στρώματα και όλες 
τις εκφάνσεις της ζωής.  Εκδηλώνεται στον οικιακό χώρο, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στη 
θρησκεία, στην πολιτική, απηχείται και αναπαράγεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Σεξισμός είναι και «ασήμαντες» χειρονομίες, «αθώα» σχόλια και «αστεϊσμοί» που ωστόσο 
αποτελούν ενδείξεις ηθικού διδακτισμού, συγκαταβατικότητας και περιορισμού σε 
προδιαγεγραμμένους ρόλους που προϋποθέτουν μια γυναίκα «αθώα», χειραγωγήσιμη,  που 
δεν θα πρέπει να «προκαλεί» με την παρουσία και τις πράξεις της αλλά πρέπει να ευγνωμονεί 
που της παρέχεται χώρος ύπαρξης και ενασχόλησης πέραν του οικιακού περιβάλλοντος και 
της ανατροφής των παιδιών»139 .

Όπως αναφέρεται στην ίδια τοποθέτηση της Επιτρόπου, «η γλώσσα που χρησιμοποιούμε 
δημιουργεί, συντηρεί και αναπαράγει το σεξιστικό λόγο,  ο οποίος εκδηλώνεται με διάφορους 
τρόπους στην προφορική επικοινωνία και δεν είναι ούτε τυχαίος ούτε αθώος. Σεξιστική 
βέβαια δεν είναι οποιαδήποτε αναφορά σχετίζεται με το φύλο, αλλά όταν τα επιχειρήματα, 
τα σχόλια και οι χειρονομίες είναι άσχετα με το εκάστοτε ζήτημα και στοχεύουν αποκλειστικά 
στο φύλο. Αντικατοπτρίζει δε μια υφιστάμενη πραγματικότητα εξουσιαστικών σχέσεων και 
ανισοτήτων  σε βάρος των γυναικών και συνιστά ένα ιδιαιτέρως «αποτελεσματικό» μέσο 
αναπαραγωγής των παραδοσιακών πατριαρχικών δομών και των ανισοτήτων που αυτές 
οι δομές συνεπάγονται.  Ενόψει και των αδυναμιών του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ο 
σεξιστικός λόγος μπορεί να μην αγγίζει τα όρια του νομικά μη ανεκτού αλλά δεν παύει να 
είναι αποτρόπαιος και δραστικός. Γιατί διαιωνίζει ιδέες που κατατείνουν στην προσβολή και 
κατωτεροποίηση των γυναικών με τρόπο απόλυτα γενικευμένο ανοίγοντας, έτσι, το δρόμο 
στην ανισότητα και τη βία. Αποτελεί άλλοθι και απενοχοποιεί τη βία, καθιστώντας υπόλογο 
πρωτίστως το θύμα και δευτερευόντως το θύτη».

139Ελίζα Σαββίδου,Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ
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Ο σεξισμός δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τον σεξιστικό λόγο αλλά είναι αυτός που 
δυναμιτίζει και νομιμοποιεί ένα τέτοιο λόγο. Επομένως, η αντιμετώπιση του σεξισμού 
θα δεν πρέπει απλά να υπερβαίνει μια ρύθμιση απαγόρευσης του σεξιστικού λόγου στα 
πλαίσια της πολιτικής ορθότητας αλλά να εντάσσεται σε μια συνεκτική, ειλικρινή και 
ουσιαστική προσπάθεια αποδόμησης των έμφυλων στερεοτύπων και καταπολέμησης 
όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. 

Στην κυπριακή κοινωνία τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια σφαίρα είναι 
συχνές οι εκδηλώσεις σεξιστικών θέσεων, πρακτικών και συμπεριφορών.  «Η αύξηση 
της συχνότητας και της έντασης με την οποία εμφανίζονται σεξιστικά περιστατικά  είναι 
ανησυχητική και δεν μπορεί παρά να προβληματίσει.  Όχι μόνο επειδή αυτά στρέφονται 
ευθέως κατά της αξιοπρέπειας των γυναικών, λόγω του μειωτικού και υποτιμητικού τους 
χαρακτήρα, αλλά και επειδή αποτυπώνουν και υποδηλώνουν το γεγονός ότι στην κοινωνία 
μας εξακολουθούν να επιμένουν τα στερεότυπα, οι έμφυλες διακρίσεις και οι ανισότητες, 
ενώ ο σεξισμός αποτελεί εδραιωμένη πτυχή της πολιτικής και της κοινωνικής μας ζωής. Κατά 
γενική ομολογία, πολλές γυναίκες βιώνουν καθημερινά και σε μεγάλη κλίμακα, με λιγότερο ή 
περισσότερο προφανή τρόπο το σεξισμό. Επισημαίνω ότι αυτός εκδηλώνεται με μια ποικιλία 
τύπων, τρόπων, λόγων, συμπεριφορών ή συνηθειών προσωπικής και συλλογικής στάσης 
απέναντι στις γυναίκες. Ενίοτε μπορεί να λάβει τη μορφή υποτίμησης και απαξίωσης της 
έμφυλης ταυτότητας ή δαιμονοποίησης των γυναικείων διεκδικήσεων.  Μπορεί ακόμα να 
ανιχνευθεί σε ένα φαινομενικά «αθώο» υπονοούμενο, μια υπέρμετρη οικειότητα, σε «αστεία» 
και σχόλια για την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα. Σε κάθε περίπτωση 
μπορεί να εκφράζεται με πιο επαχθείς, πιο κραυγαλέους και κλιμακούμενα επιθετικούς και 
βίαιους τρόπους» 140. 

Στα καταληκτικά σχόλια της Επιτρόπου Διοίκησης, καταγράφεται πως ο δημόσιος χώρος, 
είναι αφιλόξενος, συχνά και εχθρικός, για τις γυναίκες, των οποίων η αξία και η θέση στη 
δημόσια σφαίρα τυγχάνει συνεχούς και στερεοτυπικής αμφισβήτησης και κριτικής.  Η 
γυναίκα στον δημόσιο χώρο πρέπει να αποδεικνύει καθημερινά ότι ανήκει δικαιωματικά 
σε αυτόν και ότι μπορεί να τα καταφέρει εξίσου καλά συγκρινόμενη, επί άνισων και 
έμφυλων κριτηρίων, με τους άντρες συναδέλφους της.  «Το πρόβλημα εκδήλωσης και 
διάχυσης του σεξισμού δεν είναι άσχετο με την περιορισμένη  γυναικεία παρουσία στη 
δημόσια ζωή, η οποία αντανακλά το υφιστάμενο σύστημα αποκρυσταλλωμένης έμφυλης 
ιεραρχίας στην κυπριακή κοινωνία. Δεν είναι επίσης άσχετο με τις αντιφάσεις μιας κοινωνίας 
και μιας δημόσιας ζωής που πλειοδοτεί σε «φιλογυνικά» λόγια και διακηρύξεις προώθησης της 
συμμετοχής των γυναικών στα κοινά, που συζητά και προωθεί ποσοστώσεις σε υποψηφίους, 
σε κέντρα λήψης των αποφάσεων και σε κέντρα εξουσίας ενώ την ίδια στιγμή  η πολιτική 
θεωρείται ακόμα «αντρική υπόθεση»  και «αντρικό προνόμιο»141.  

Αναφερόμενη η Επίτροπος στα σοβαρά περιστατικά που έγιναν στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων επισημαίνει ότι αυτά δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε μεμονωμένα, αλλά 

140Ελίζα Σαββίδου, Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ

141Ελίζα Σαββίδου, Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ
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αντικατοπτρίζει την κοινωνική πραγματικότητα και επηρεάζει το κοινωνικό και πολιτικό 
γίγνεσθαι. Τονίζει δε ότι χρειάζεται καθολική αντίδραση, καταδίκη και μηδενική 
ανοχή τέτοιων περιστατικών και ότι δεν αρκούν ούτε οι πανηγυρικές διακηρύξεις 
ισότητας των φύλων, ούτε οι αόριστες αναφορές σε αυτήν εάν παραγνωρίζονται και 
υποτιμούνται περιστατικά που συμβαίνουν καθημερινά μπροστά μας, σε χώρους που 
είναι θεσμικά ταγμένοι να προωθούν αδιάλειπτα την αρχή της μη διάκρισης και όχι 
χώροι αναπαραγωγής έμφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων. Τονίζει δε ότι και ο λόγος 
των ίδιων των γυναικών και η εκ μέρους τους ανεπιφύλακτη και άμεση καταδίκη κάθε 
σεξιστικού περιστατικού, ιδίως όταν αυτό διενεργείται στο δημόσιο χώρο είναι πολύ 
σημαντική, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο που προέρχεται μια τέτοια καταδικαστέα 
συμπεριφορά, όπως ο σεξισμός.  

Τα ΜΜΕ μέσα από διαφημίσεις, ψυχαγωγικές εκπομπές, καθημερινές σειρές κτλ 
υποτιμούν και εξευτελίζουν συχνά τις γυναίκες και τις προβάλλει σε ρόλους που αφορούν 
την ιδιωτική σφαίρα, ως οικοκυρές, αντικείμενα ηδονής και σε θέσεις εργασίας χαμηλού 
κύρους. Με αυτόν τον τρόπο αναπαράγει στερεότυπες αντιλήψεις για του έμφυλους 
ρόλους στην οικογένεια, στην εργασία, στην πολιτική και σε πολλούς άλλους τομείς. 

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα: στις μέρες μας υπάρχει σεξισμός; Η απάντηση είναι 
αυτονόητη, αρκεί να αναρωτηθούμε: 

• Οι γυναίκες πρέπει να κοπιάσουν ή να προσπαθήσουν περισσότερο στο εργασιακό 
περιβάλλον, για να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες; 

• Υπάρχουν περιπτώσεις που μια γυναίκα μπορεί να μην πάρει προαγωγή ή να παίρνει 
χαμηλότερο μισθό από έναν άνδρα σε αντίστοιχη θέση; 

• Οι γυναίκες βιώνουν μεγαλύτερη πίεση να γίνουν αρεστές στους άνδρες; 

• Οι ίδιες συμπεριφορές ανδρών και γυναικών κρίνονται διαφορετικά με βάση το 
φύλο; 

• Υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες και αποδίδονται διαφορετικοί ρόλοι σε άνδρες 
και γυναίκες, σε αγόρια και κορίτσια;

  
Όπως αναφέρει η Τσοκαλίδου (1996), το φύλο που υποτιμάται είναι το γυναικείο, όταν 
σε μια πατριαρχική κοινωνία ο γυναικείος λόγος βρίσκεται στο περιθώριο και οι άντρες 
έχουν αισθητά μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική δύναμη. Στο επίπεδο της γλώσσας, 
η υποτίμηση εναντίον των γυναικών εκφράζεται στη γραμματική, τη σύνταξη, τη 
σημασιολογία λέξεων και προτάσεων. Το πιο τρανταχτό ίσως παράδειγμα αποτελεί η 
υπερίσχυση του αρσενικού γραμματικού γένους έναντι του θηλυκού και ουδετέρου. Σε 
κάθε περίπτωση, η άμεση σχέση γλώσσας και σκέψης τονίζει τη σημαντικότητα μιας πιο 
κριτικής προσέγγισης απέναντι στη γλώσσα. Σε πολλές έρευνες αποδείχτηκε η άμεση 
σχέση επιρροής του λεξιλογίου στη στάση και συμπεριφορά των ανθρώπων. Στη φράση 
«ο άνθρωπος έφαγε τα μούτρα του» ποιος θα σκεφτόταν ένα άτομο θηλυκού γένους; 
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Πολλά άλλα παραδείγματα υποδεικνύουν το ίδιο αποτέλεσμα142. 

Οι γυναίκες βιώνουν καθημερινά τον σεξισμό, αφού είναι διάχυτος παντού, άλλοτε 
γίνεται ορατός κι αντιληπτός και άλλοτε όχι. Επιβιώνει και μέσω της γλώσσας, γι’ αυτό 
για να εξαλειφθεί ο σεξισμός πρέπει να εκλείψουν και οι σεξιστικές φράσεις για να μη 
μεταδίδεται πια ο σεξισμός μέσω των πράξεων, των διαφημίσεων, του λόγου και των 
βιβλίων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει η Επίτροπος Διοίκησης «η αντιμετώπιση του σεξισμού 
δεν είναι εύκολη υπόθεση.  Για αυτό, η συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισής του πρέπει 
να γίνεται υπό το πρίσμα της εμπέδωσης και της προαγωγής θεμελιωδών αρχών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Χρειάζεται συνεπώς, να εστιάσουμε πέρα από τα περιστατικά, ώστε να 
εντοπίσουμε και να καταπολεμήσουμε τις βαθύτερες αιτίες που αναπαράγουν το σεξισμό και 
τον καθιστούν δομικό και μόνιμο στοιχείο της κοινωνίας μας, εντάσσοντας ταυτόχρονα τη 
διάσταση του φύλου στο σύνολο των πολιτικών και δράσεων της κοινωνικής, οικονομικής 
και πολιτικής ζωής» 143 .

Θεωρείται χρήσιμο η μελέτη αυτή να συμπεριλάβει αυτούσιες τις εισηγήσεις της 
Επιτρόπου Διοίκησης για καταπολέμηση του σεξισμού στην κυπριακή κοινωνία, οι 
οποίες ενσωματώνονται στο Παράρτημα ΙΙ της μελέτης αυτής.

142Η παρουσία  του φύλου στο διδακτικό υλικό της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Ζούνη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

143Ελίζα Σαββίδου,Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ
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– Μάιος 2014, http://www.slideshare.net/kabouk/ss-34256714

- Η γυναίκα που τα έβαλε με τον σεξισμό, 
http://www.marieclaire.gr/women/world/article/3967/h-gynaika-poy-ta-ebale-me-ton-seksismo/ 

- Σεξισμός, http://edu09.pbworks.com/w/page/11522766/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%B9%
CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 

- Η φεμινιστική γλωσσολογία, Του Μιχαλη Πιτσιλιδη, από την εφημερίδα, Καθημερινή, http://
www.e-steki.gr/showthread.php?t=65184
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

Όλο το υλικό του παραρτήματος αυτού είναι παρμένο από ερευνητική εργασία παιδιών 
της Α’  Λυκείου του 4ο Γενικό Λύκειο Αλίμου με τίτλο «Διαφήμιση. Παραδοσιακή ή 
σύγχρονη είναι πάντα (;) αποτελεσματική, Διαφήμιση και Φύλα».  Οκτώβριος 2013 – 
Μάιος 2014, http://www.slideshare.net/kabouk/ss-34256714

O ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ι. Οι γυναίκες στη διαφήμιση
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1. H Charlize Theron διαφημίζει το άρωμα του Dior, J’ adore. Αφαιρεί διαδοχικά τα 
κοσμήματα και το φόρεμα που φορά, λέγοντας ότι ο χρυσός είναι ψυχρός, τα διαμάντια 
έχουν πεθάνει, η λιμουζίνα είναι ένα αυτοκίνητο. Μην προσποιείσαι. Νιώσε ό,τι είναι 
αληθινό (Gold is cold, diamonds are dead, a limousine is just a car, don’t pretend; feel 
what’s real), επικεντρώνοντας στο ότι μόνο το συγκεκριμένο άρωμα είναι αληθινό, γιατί 
με αυτό νιώθει ξεχωριστή κι ακαταμάχητη. Επομένως είναι το μόνο αληθινό.
Στη διαφήμιση η ηθοποιός χρησιμοποιείται επιδεικνύοντας την ομορφιά της, ώστε να 
προσελκύσει τις γυναίκες καταναλωτές να αγοράσουν το ίδιο προϊόν, ώστε να είναι κι 
αυτές ακαταμάχητες.
Ως ντελικάτη σύζυγος, όμορφη, αισθησιακή, καλλίγραμμη, καλοντυμένη, όμορφα 
μακιγιαρισμένη,  ως μοντέρνα νοικοκυρά, της οποίας το αποκλειστικό μέλημα είναι η 
απόλυτη καθαριότητα της κουζίνας κι ο αγώνας κατά των μικροβίων, ως εργαζόμενη, η 
οποία φροντίζει να έχει πάντα τα τελευταία προϊόντα, συνήθως λουσίματος ή μακιγιάζ,  
ως μητέρα, η οποία ενδιαφέρεται για τη φροντίδα των μωρών της, την καθαριότητα και 
τη διατροφή τους. Οποιοδήποτε κι αν είναι το πρότυπο με το οποίο παρουσιάζεται η 
γυναίκα, είναι πάντα ελκυστική, περιποιημένη, με ιδιαίτερο ντύσιμο, άψογα χτενισμένη 
και μακιγιαρισμένη, χαμογελαστή, με έντονο βλέμμα.  Η διαφήμιση θεωρεί ότι έτσι η 
γυναίκα καταναλωτής θα ταυτιστεί μαζί τους ή τουλάχιστον με την εικόνα που θα ήθελε 
να έχει.
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2. Σε μια διαφήμιση της Heineken, ένα ζευγάρι έχει καλέσει τους φίλους του, προκειμένου 
να τους δείξει το νέο τους σπίτι. Η σύζυγος ξεναγεί τις φίλες της, δείχνοντάς τους το dress 
room του σπιτιού, γεμάτο με ρούχα, παπούτσια, καλλυντικά. Οι γυναίκες ενθουσιάζονται 
και ξεσπούν σε κραυγές. Την ώρα εκείνη, ωστόσο, ακούν τις κραυγές και των ανδρών 
της παρέας, οι οποίοι ενθουσιάζονται στη θέα ενός δωματίου γεμάτο με μπύρες. Στη 
διαφήμιση αυτή η εταιρεία θέλει να δείξει ότι το κάθε φύλο ξεσπά σε φωνές ενθουσιασμού 
μπροστά σε πράγματα που αγαπά περισσότερο, οι γυναίκες στη θέα των ρούχων και των 
καλλυντικών, ενώ οι άνδρες μπροστά στις μπύρες144 . 

144Διαφήμιση. Παραδοσιακή ή σύγχρονη είναι πάντα (;) αποτελεσματική, Διαφήμιση και Φύλα.  4ο Γενικό Λύκειο Αλίμου. 
Ερευνητική Εργασία Α΄ Λυκείου, Οκτώβριος 2013 – Μάιος 2014, http://www.slideshare.net/kabouk/ss-34256714
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ΙΙ. Ο άντρας στη διαφήμιση 

Πολλές φορές οι άνδρες παίζουν έναν υποστηρικτικό ρόλο στην προβολή προϊόντων που 
απευθύνονται σε γυναίκες, συνήθως όμως πρωταγωνιστούν σε προϊόντα και υπηρεσίες 
που σχετίζονται με τον οικονομικό προϋπολογισμό και τη διασφάλισή του, είτε σε 
προϊόντα που έχουν πολύ μεγάλο κόστος είτε σε διαφημίσεις σχετικές με την πολιτική και 
τις επιστήμες. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, ακριβώς επειδή τα ενδιαφέροντα του άνδρα 
έχουν διευρυνθεί κι έχουν κι άλλες ανάγκες που στο παρελθόν κάλυπταν οι γυναίκες, 
όπως για παράδειγμα η καθαριότητα του σπιτιού, οι διαφημίσεις φαίνεται ότι στοχεύουν 
πλέον και σ΄ αυτό.

Η καμπάνια της P&G καταρρίπτει να στερεότυπα που θέλουν τη γυναίκα να ασχολείται 
με την καθαριότητα και επικεντρώνεται στο ότι εάν ο άνδρας ασχοληθεί με αυτή, θα είναι 
κι εκεί καλύτερος!
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Εδώ ο Μπραντ Πιτ δεν διαφημίζει ένα ανδρικό άρωμα αλλά ένα, κατεξοχήν, γυναικείο. 
Μπορεί το Chanel No5 να είναι συνδεδεμένο με την Μέριλιν Μονρόε, που έλεγε ότι είναι 
το μόνο που φορούσε κάθε βράδυ στο κρεβάτι της. Τώρα ο Μπραντ Πιτ ξεκαθαρίζει 
κάτι διαφορετικό. Πως θέλει την γυναίκα να μυρίζει για τον εαυτό του; Ο ώριμος; Ο 
κατασταλαγμένος; Ο γοητευτικός; Λέξεις κλειδιά: η μοίρα, αξεπέραστο, fortune. Πως 
θέλεις να μυρίζει η μοίρα σου; Ο Μπραντ θέλει Chanel No 5.
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Ως άγγελος εμφανίζεται στις πύλες του παραδείσου ο Τζορτζ Κλούνεϊ και «ξελογιάζει» 
τον Άγιο Πέτρο με τα μυστικά του! Καθώς ο Κλούνεϊ περπατάει στον δρόμο τού έρχεται 
ένα πιάνο στο κεφάλι. Στη συνέχεια ξυπνά μπροστά σε ουράνια σκαλιά που έχουν 
δημιουργήσει τα σύννεφα και αφού τα ανεβαίνει βρίσκεται μπροστά στον Άγιο Πέτρο. 

Ο άγιος του προσφέρει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη γη, αρκεί να του χαρίσει 
τη μηχανή του καφέ που κουβαλά μαζί του. Ωστόσο, ο άγγελος Κλούνεϊ δεν δέχεται 
την πρότασή του και μένει στο πλευρό του κλειδοκράτορα, αφού προτιμά να χάσει 
την επίγεια ζωή παρά την… καφετιέρα του. Χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο 
άγιος για να τον πείσει, τον υποδέχεται στον παράδεισο και οι δυο τους τα βρίσκουν 
απολαμβάνοντας καφεδάκι από τη νέα μηχανή του καφέ που λανσάρει η εταιρεία. Στη 
δεύτερη εκδοχή της διαφήμισης, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δίνει τη μηχανή στον Άγιο Πέτρο και 
γυρίζει στο κατάστημα να πάρει μία καινούργια… 

Η διαφήμιση από τότε που συνειδητοποίησε τον ρόλο της γυναίκας στην κατανάλωση, 
φροντίζει ιδιαίτερα να θωρακίζει το προφίλ της ανεξάρτητης γυναίκας. Ωστόσο, δεν ήταν 
πάντα έτσι, αφού δεν ήταν λίγα τα χρόνια κατά τα οποία οι διαφημιστές προτιμούσαν να 
τονώνουν την ανδρική εντύπωση περί ανωτερότητας145 . 

145Διαφήμιση. Παραδοσιακή ή σύγχρονη είναι πάντα (;) αποτελεσματική, Διαφήμιση και Φύλα.  4ο Γενικό Λύκειο Αλίμου. 
Ερευνητική Εργασία Α΄ Λυκείου, Οκτώβριος 2013 – Μάιος 2014, http://www.slideshare.net/kabouk/ss-34256714
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ΙΙΙ. Άνδρες και γυναίκες στη διαφήμιση και σεξισμός 
 
“Blow in her face and she’ll follow you anywhere.” «Φύσα τον καπνό στο πρόσωπό της και 
θα σε ακολουθεί παντού». Το μότο αυτό πρωτοεμφανίστηκε το 1960 από την αμερικάνικη 
εταιρεία Tipalet και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο φαλλοκρατικά συνθήματα 
σε διαφήμιση εκείνης της περιόδου. Πιθανότατα να αποτέλεσε και προπομπό του 
σαφέστατου υπονοούμενου που χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα άντρες και γυναίκες. 
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Η χρήση της πολυβιταμίνης δεν ήταν η ίδια τα παλαιότερα χρόνια. Τουλάχιστον 
σύμφωνα με την παραπάνω διαφήμιση της Kellog’s, όπου ο σαφέστατα ικανοποιημένος 
σύζυγος διαπιστώνει ότι όσο πιο πολύ δουλεύει και κουράζεται η – ντυμένη σαν οικιακή 
βοηθός - γυναίκα του τόσο πιο όμορφη γίνεται. Και τι συμβάλλει σε αυτό; «Μα φυσικά οι 
πολυβιταμίνες PEP αγάπη μου! Τις παίρνω πάντα!» 
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Την εποχή που η Del Monte δεν έφτιαχνε μόνο κομπόστα και δεν εισήγαγε μπανάνες, 
φρόντιζε να υποβιβάζει προκλητικά τον γυναικείο πληθυσμό με διαφημίσεις όπως 
η παραπάνω. Ναι, αυτή η κέτσαπ ήταν τόσο εύκολη στο άνοιγμα που ακόμα και μία – 
αδύναμη, ‘ανόητη’ και ντελικάτη– γυναίκα θα μπορούσε να την ανοίξει. 
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«Γυναίκες. Παρατηρήστε αυτήν την διαφήμιση προσεχτικά. Κυκλώστε τα αντικείμενα 
που θέλετε για τα Χριστούγεννα. Δείξτε την στον άντρα σας. Αν δεν πάει αμέσως 
στο κατάστημα για να τα πάρει, κλάψτε λίγο. Όχι πολύ. Λιγουλάκι. Θα πάει, θα πάει». 
Ακολουθούν φωτογραφίες από μίξερ, φρυγανιέρα, βραστήρα, τοστιέρα, και άλλα 
κουζινικά σκεύη και η επίκαιρη λόγω εορτών διαφήμιση συνεχίζεται: «Άντρες. 
Παρατηρήστε καλά αυτήν την διαφήμιση. Διαλέξτε ό,τι θέλει η γυναίκα σας. Πηγαίνετε 
να το αγοράσετε. Πριν αρχίσει να κλαίει». 
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Είναι πάντα παράνομο να σκοτώνεις μια γυναίκα;  Αναρωτιέται ο κύριος της φωτογραφίας, 
περιμένοντας τους υπολοίπους, κυρίους κατά βάση, να τον δικαιώσουν. Μια διαφήμιση 
που προωθεί μεταξύ άλλων και τη βία κατά των γυναικών.
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Η σχέση γυναίκας κι αυτοκινήτου έχει πολλές φορές σατιριστεί. 
Στην προκειμένη περίπτωση, δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς το νέο αυτόματο Mini έχει 
δώσει λύση! Είναι τόσο εύκολο στην οδήγηση, ώστε ακόμη και γυναίκες μπορούν να το 
οδηγήσουν146 .

146Διαφήμιση. Παραδοσιακή ή σύγχρονη είναι πάντα (;) αποτελεσματική, Διαφήμιση και Φύλα.  4ο Γενικό Λύκειο Αλίμου. 
Ερευνητική Εργασία Α΄ Λυκείου, Οκτώβριος 2013 – Μάιος 2014, http://www.slideshare.net/kabouk/ss-34256714
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΞΙΣΜΟΥ

Για την ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της ισότητας, της καταπολέμησης των έμφυλων 
διακρίσεων και του σεξισμού εισηγούμαι καταρχήν την κατάλληλη προσαρμογή του 
Κανονισμού της Βουλής και των καταστατικών των κομμάτων με τη συμπερίληψη ενός 
σαφούς ορισμού του σεξισμού και συγκεκριμένων προνοιών για αποτελεσματικά μέτρα 
αντιμετώπισής του με τρόπο ώστε η ισότητα των φύλων να αποτελεί ξεκάθαρη δέσμευση. 
Συγχρόνως, οι ανακοινώσεις και όλες οι δημοσιεύσεις της Βουλής θα πρέπει να αφορούν 
και τα δύο φύλα και να αποφεύγουν μονόπλευρη και σεξιστική χρήση της γλώσσας. Τέλος 
θα ήταν χρήσιμο, τόσο το προσωπικό της Βουλής όσο και οι βουλευτές/βουλεύτριες να 
ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω για θέματα ισότητας, στερεοτύπων και σεξισμού μέσω 
στοχευμένων δράσεων 147. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ΜΜΕ επιτελούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και στη διαμόρφωση κοινωνικών 
στάσεων και αντιλήψεων. Είναι γεγονός ότι τα θέματα ισότητας των φύλων και οι διάφορες 
μορφές ανισότητας, απουσιάζουν κατά βάση από την ατζέντα των ΜΜΕ.  Πολλές φορές, 
η αναπαραγωγή των έμφυλων στερεοτύπων και του σεξισμού με σκοπό την επίτευξη 
μεγαλύτερης θεαματικότητας και ακροαματικότητας, έχει συντελέσει στην επιβράδυνση 
της εμπέδωσης της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε κάθε 
περίπτωση, χωρίς να υποστηρίζω ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια λογική και πρακτική 
επιβολής περιορισμών στην ελευθερία έκφρασης, το δεδομένο αυτό δεν μπορεί να αποτελεί 
άλλοθι και να δικαιολογεί εσαεί πρακτικές που διαιωνίζουν το σεξισμό.   

Είναι εξάλλου γνωστό ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης, είναι σύμφυτα με τη λειτουργία των ΜΜΕ τα οποία μπορούν να επιτελέσουν 
ουσιαστικό ρόλο στην εξάλειψη στερεοτύπων και την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσω της εισαγωγής ενός αυτορυθμιστικού πλαισίου «ηθικής» δημοσιογραφίας 
(Ethical journalism) και λογοδοσίας όπου η ποιότητα και η επιτυχία θα κρίνεται με βάση 
τις αρχές της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της μη διάκρισης. Είναι για αυτό που 
είναι κρίσιμος ο ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, της Επιτροπής Δημοσιογραφικής 
Δεοντολογίας και της Ένωσης Συντακτών, τους οποίους θα καλέσω σε διαβούλευση για 
συζήτηση του θέματος 148 .

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαίο να γίνει ένας αναστοχασμός για την 
καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και για τη 
συμπλήρωσή του με πιο πρόσφορα εργαλεία. Με την έννοια αυτή θα πρέπει να εξεταστεί 
η σημασία της δημιουργίας κωδίκων πρακτικής και αυτορρύθμισης, οι οποίοι, χωρίς να 
προνοούν απαραίτητα νομικές κυρώσεις, θα επαναπροσδιορίζουν το σκοπό των ΜΜΕ ως την 

147Ελίζα Σαββίδου,Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ

148Ελίζα Σαββίδου, Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ
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κινητήρια δύναμη για την εκκίνηση δημοκρατικού διαλόγου, πλουραλισμού και σεβασμού 
της διαφορετικότητας. Τέτοιοι κώδικες πρακτικής θα πρέπει να περιέχουν σαφείς δεσμεύσεις 
και  σαφείς κατευθυντήριες αρχές όχι μόνο για την αποφυγή του σεξιστικού λόγου και των 
έμφυλων στερεοτύπων αλλά παράλληλα να καθοδηγούν τους λειτουργούς των ΜΜΕ στην 
θετική προώθηση και εμπέδωση της αρχής της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Στο σημείο αυτό, δεν παραγνωρίζω πως ενίοτε διατυπώνονται επιφυλάξεις για το κατά πόσο 
ο αντίκτυπος μιας έντονης και σθεναρής αντίδρασης μπορεί να ενδυναμώνει ένα σεξιστικό 
ή ρατσιστικό περιστατικό.  Έχω την άποψη πως η εμπειρία καταδεικνύει ότι η στάση ανοχής 
και υποτίμησης τέτοιων περιστατικών ούτε αποδίδει ούτε μπορεί να αποτελέσει οδηγό 
αντιμετώπισης τους.  Κατά συνέπεια, η αντίδραση και η καταδίκη του σεξισμού σε δημόσιο 
επίπεδο πρέπει να διέπεται από σαφείς και συγκεκριμένες αρχές.  Και τούτο επειδή, ο 
σεξισμός δεν αποτελεί πράξη περιορισμένης απαξίας ούτε πράξη που χρήζει αποσιώπησης, 
επιεικέστερης μεταχείρισης ή υποτίμησης.  Αντίθετα, όχι μόνο αποτελεί, από μόνος του, 
πράξη βίας αλλά συνδέεται άμεσα με εκδηλώσεις βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών149. 

Ομολογουμένως, τόσο η κοινωνία όσο και η πολιτεία παραγνωρίζουν και υποτιμούν τη 
σημασία, τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα των σεξιστικών  συμπεριφορών. Δεν έχει 
ακόμα γίνει κατανοητό ότι ο σεξιστικός λόγος πέραν της προσβολής και της υποτίμησης του 
γυναικείου φύλου εν γένει, συμβάλλει στη διατήρηση και διαιώνιση των  στερεοτύπων, ενώ  
οδηγεί, αναπόφευκτα, σε φαινόμενα βίας και διακρίσεων.  Είναι γι’ αυτό που δεν αρκούν οι, 
αναμφίβολα αναγκαίες, καταδίκες των πιο κραυγαλέων περιστατικών σεξισμού όταν αυτά 
εκδηλώνονται και βλέπουν το φως της δημοσιότητας. 

Χρειάζεται συνεπώς, συνολική ενδυνάμωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου γιτην 
έμφυλη βία για να ανατραπεί η εντύπωση ότι οι σεξιστικές συμπεριφορές είναι αμελητέες 
και συνιστούν μια “αθώα” ένδειξη δύναμης, κύρους και ικανότητας.  Όμως το πρόβλημα δεν 
λύνεται με την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων ή κυρώσεων οσοδήποτε επιτακτικός και αν είναι 
ο χαρακτήρας τους.  Έτσι, πέραν των  όποιων αλλαγών σε νομοθετικό πλαίσιο, χρειάζονται 
πιο σύνθετες προσεγγίσεις.  Κυρίως όμως χρειάζεται μια συνολική αλλαγή νοοτροπιών και 
συνεχής εγρήγορση για την πρόληψη, ανίχνευση σεξιστικών στάσεων και συμπεριφορών και 
την άμεση καταδίκη τους 150.

149Ελίζα Σαββίδου, Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ

150Ελίζα Σαββίδου, Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρ. Φακ.: A/Δ 14/15, Τοποθέτηση Εθνικής 
Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ
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