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Βιωσιµότητα σηµαίνει "ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η 
ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες" (Ηνωµένα Έθνη 
(ΟΗΕ) 1987, 24). Η βιωσιµότητα δεν λαµβάνει υπόψη µόνο τις σηµερινές ανάγκες αλλά και τις 
µελλοντικές ανάγκες κατά τη χρήση των πόρων, την πραγµατοποίηση επενδύσεων, την ανάπτυξη 
τεχνολογιών και θεσµών (UN1987, 25). Ενεργεί για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ευηµερίας 
των ανθρώπων, της φύσης και του περιβάλλοντος τώρα και στο µέλλον (Portney 2015, 54). Η 
βιωσιµότητα βασίζεται σε τέσσερις "πυλώνες": την οικολογική/περιβαλλοντική βιωσιµότητα, την 
οικονοµική βιωσιµότητα, την κοινωνική βιωσιµότητα και την πολιτιστική βιωσιµότητα (Dessein, 
Soini, Fairclough & Horlings 2015, 8). 

 
Σύµφωνα µε τους Waas, Hugé, Verbruggen και Wright (2011, 1645 - 1647), οι βασικές αρχές της 
βιώσιµης ανάπτυξης είναι η αρχή της κανονιστικότητας, η αρχή της ισότητας, η αρχή της 
ολοκλήρωσης και η αρχή του δυναµισµού. Η αρχή της κανονιστικότητας υποστηρίζει ότι η 
βιώσιµη ανάπτυξη βασίζεται πάντα στο τρέχον σύστηµα πεποιθήσεων και κατασκευάζεται σε µια 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η αρχή της ισότητας αναφέρεται στις διαγενεακές και 
ενδογενεακές, γεωγραφικές, διαδικαστικές και διαειδικές πτυχές της ισότητας στην αειφόρο 
ανάπτυξη, υποδεικνύοντας ότι οι ίδιες δυνατότητες και η ίδια ποιότητα ζωής πρέπει να 
διασφαλίζονται για τις µελλοντικές γενιές. Η αρχή της ολοκλήρωσης αναφέρεται στην ιδέα ότι 
όλες οι διαστάσεις της αειφορίας - κοινωνική, πολιτιστική, οικολογική και οικονοµική - θα πρέπει 
να ενσωµατωθούν µαζί. Και τέλος, η αρχή του δυναµισµού αντανακλά ότι η αειφορία είναι ένα 
διαρκώς µεταβαλλόµενο και αναπτυσσόµενο φαινόµενο που απαιτεί προετοιµασία για ταχείες 
αλλαγές και υπολογισµό των κινδύνων. 

 
Στο έργο SUS21, οι εταίροι συµµετέχουν στην οικοκοινωνική προσέγγιση της αειφορίας, που 
αναπτύχθηκε από τον Arto O. Salonen. Η οικοκοινωνική εκπαίδευση λαµβάνει τη µορφή µιας ευρείας 
έννοιας της ευηµερίας, η οποία ξεκινά από ένα συνδυασµό οικολογικών και κοινωνικών προοπτικών 
σχετικά µε τον πολιτιστικό µετασχηµατισµό των κοινοτήτων και τους καθοριστικούς παράγοντες της 
ατοµικής ευηµερίας. Η αξιακή βάση της οικο-κοινωνικής προσέγγισης της εκπαίδευσης είναι η 
ενοποίηση της ελευθερίας και της ευθύνης σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, εστιάζοντας α) 
στην ανθρώπινη αλληλεξάρτηση και ισότητα, β) στην οικολογική ακεραιότητα και ποικιλοµορφία και 
γ) στη δηµοκρατία, τη µη βία και την ειρήνη. Η οικοκοινωνική προσέγγιση δίνει έµφαση στην 
κατανόηση και τη δηµιουργία ευαισθητοποίησης για την αλληλεξάρτηση της οικολογικής, κοινωνικής 
και οικονοµικής πραγµατικότητας στην αειφορία (Salonen & Bardy, 2015). Για να καθιερωθεί αυτό, η 
εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να υποστηρίξει την κριτική σκέψη µέσω της µετασχηµατιστικής 
µάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων µε προσανατολισµό στην αλλαγή. Στόχος είναι να καταστεί 
δυνατή µια µάθηση υψηλότερου επιπέδου, που περιλαµβάνει µάθηση σε επιστηµικό επίπεδο που 
οδηγεί σε αλλαγή παραδείγµατος και µετασχηµατισµό (Manninen, Jetsu & Sgier 2019, 19). 

 
Η µάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων βοηθούν στη διαχείριση των νέων παγκόσµιων, 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών προκλήσεων και ενισχύουν τον κοινωνικό 
µετασχηµατισµό µέσω του κριτικού αναστοχασµού, ο οποίος οδηγεί σε αύξηση της κοινωνικής 
βιωσιµότητας (Schreiber-Barsch & Mauch 2019, 532). Εκπαιδεύοντας τους διαµεσολαβητές στο 
πλαίσιο των ενώσεων και των ΜΚΟ, προωθούµε τη δια βίου µάθηση που είναι προσιτή και δίνει τη  
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δυνατότητα συµµετοχής σε άτοµα από όλα τα κοινωνικά στρώµατα, η οποία σε αντάλλαγµα 
συµβάλλει στην κοινωνική και πολιτιστική βιωσιµότητα αυξάνοντας το επίπεδο κατανόησης, τις 
δεξιότητες κριτικού αναστοχασµού και τις γνώσεις των συµµετεχόντων σε τέτοιου είδους µη 
τυπική και άτυπη µάθηση. Με αυτόν τον τρόπο, η δια βίου µάθηση µπορεί να καθοδηγήσει την 
πορεία µας προς τη µάθηση προς τη βιωσιµότητα. Η µάθηση προς την κατεύθυνση της αειφορίας 
συνεπάγεται ότι αντί να χρησιµοποιείται η εκπαίδευση ως εργαλείο για τον επηρεασµό της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς, η εκπαίδευση θα πρέπει να ενδυναµώνει τους πολίτες να 
συµµετέχουν ενεργά και κριτικά στο διάλογο µέσω της µετασχηµατιστικής και κοινωνικής 
µάθησης, η οποία θα οδηγήσει σε αυξηµένη ικανότητα αειφορίας (Wals 2011, 179-181).  

Στο έργο SUS21, αποδεικνύουµε πώς η εκπαίδευση ενηλίκων µε γνώµονα την αλλαγή µπορεί να 
συµβάλει στην οικοδόµηση της κοινωνικής και πολιτιστικής βιωσιµότητας και στην 
αναδιαµόρφωση της σηµασίας της εκπαίδευσης ενηλίκων για την προώθηση της βιωσιµότητας. 
Οι εκροές των εταίρων και το εκπαιδευτικό υλικό που δηµιουργήθηκε αφορούν διαφορετικές 
διαστάσεις της κοινωνικής και πολιτιστικής βιωσιµότητας µέσω των θεµάτων της βιώσιµης 
ευηµερίας στην εργασία, της επίτευξης της ισότητας των φύλων και της ενδυνάµωσης των 
γυναικών, της καινοτόµου εκπαίδευσης στον τοµέα της υγείας, της προώθησης της 
προσβασιµότητας, της εκπαιδευτικής ενότητας σχετικά µε το νόηµα της εκπαίδευσης ενηλίκων 
στην προώθηση της βιωσιµότητας και της ευαισθητοποίησης σχετικά µε την υπεύθυνη 
κατανάλωση και παραγωγή. 

 
 

Βιβλιογραφία: 
Dessein J., Soini, K., Fairclough, G. and Horlings, L. (eds) (2015). Culture in, for and as sustainable 
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Manninen, J., Jetsu, A. & Sgier, I. (2019). Change-oriented adult education in the fields of democracy 
and digitalization. FuturelabAE Erasmus+ project: analysis report. University of Eastern Finland. 
Portney, K.E. 2015. Sustainability. Cambridge: MIT Press. 
Salonen, A. O., & Bardy, M. (2015). Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. 
Aikuiskasvatus, 35(1), 4–15. 
Schreiber-Barsch, S. & Mauch, W. 2019. Adult learning and education as a response to global 
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Education 65 (4), 515–536. 
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“Επιτυγχάνοντας την ισότητα των φύλων και ενδυναµώνοντας τις γυναίκες” είναι µια ενότητα που 
στοχεύει στην: 

 
- Ενδυνάµωση των γυναικών και των κοριτσιών και ενίσχυση της φωνής και της συµµετοχής 

τους στην κοινωνία. 
- Δηµιουργία των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την 
υποστήριξη της ισότητας των φύλων και της ενδυνάµωσης των γυναικών, εστιάζοντας στις 
γυναίκες - στις ικανότητες, τις αξίες και τις δεξιότητές τους. 
- Ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις ευκαιρίες που χρειάζονται οι γυναίκες για να διαµορφώσουν 
το µέλλον τους, γνωρίζοντας τα κοινωνικά και οικονοµικά τους δικαιώµατα. 
- Καταπολέµηση των διακρίσεων και της αδικίας εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. 

Η Ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα τµήµατα: 

Τµήµα 1: Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης και η σχέση τους µε την ισότητα των φύλων  
Τµήµα 2: Διερεύνηση του φύλου 
Τµήµα 3: Ισότητα και ανισότητα των φύλων 
Τµήµα 4: Ενδυνάµωση και ενσωµάτωση 

 
Κάθε τµήµα περιλαµβάνει ασκήσεις και ερωτήσεις προβληµατισµού, ενώ στο τέλος κάθε τµήµατος 
ένα κουίζ θα ελέγξει και θα επαληθεύσει την γνώση των εκπαιδευόµενων.  

 
Ως σύντοµη εισαγωγή, παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο: https://sus21.eu/synthesis/ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: 
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
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SYNTHESIS Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης  
 

Η SYNTHESIS (Κύπρος) είναι ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο ξεκινά και υλοποιεί έργα µε θετικό 
κοινωνικό αντίκτυπο, µε έµφαση στην κοινωνική ενσωµάτωση στο χώρο της νεολαίας. Η 
SYNTHESIS είναι ο επικεφαλής εταίρος σε αυτή την Ενότητα. 

 
Ιστότοπος: https://www.synthesis-center.org/ 

 
 

ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
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ΤΜΗΜΑ 1: 

ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5: ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο Στόχος 5 για την Βιώσιµη Ανάπτυξη, ‘Ισότητα των Φύλων’, προσπαθεί να επιτύχει την ισότητα 
των φύλων και να ενδυναµώσει όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια. Σύµφωνα µε το ψήφισµα των 
Ηνωµένων Εθνών που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεµβρίου 2015 (2015, σ. 
6), ο κύριος λόγος για τον οποίο πρέπει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι το γεγονός ότι κάθε 
γυναίκα και κορίτσι έχει το δικαίωµα να αντιµετωπίζεται ισότιµα και χωρίς το φόβο της σωµατικής 
ή σεξουαλικής κακοποίησης/βίας, δεδοµένου ότι η επίτευξη του πλήρους ανθρώπινου δυναµικού 
και της βιώσιµης ανάπτυξης δεν είναι δυνατή εάν το ήµισυ της ανθρωπότητας συνεχίζει να 
στερείται τα πλήρη ανθρώπινα δικαιώµατα και τις ευκαιρίες του. Επιπλέον, η παροχή ίσων 
δικαιωµάτων και ευκαιριών στις γυναίκες και τα κορίτσια αποτελεί το θεµελιώδες θεµέλιο για 
έναν βιώσιµο και ειρηνικό κόσµο. 

Σήµερα γνωρίζουµε ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα πολύ κρίσιµο πρόβληµα - για 
παράδειγµα, το 18% των γυναικών και κοριτσιών ηλικίας 15 έως 49 ετών που ζουν µε κάθε 
σύντροφο έχουν βιώσει σωµατική ή/και σεξουαλική βία από το σύντροφό τους. Παρόλο που οι 
γυναίκες αποτελούν το 39% του εργατικού δυναµικού, µόνο το 27% των διευθυντικών θέσεων 
κατέχει γυναίκα. Σε 18 χώρες, οι σύζυγοι έχουν το δικαίωµα από το νόµο να εµποδίζουν τις 
γυναίκες τους να εργάζονται και σε 39 χώρες οι γιοι και οι κόρες δεν έχουν ίσα κληρονοµικά 
δικαιώµατα. Αυτά που αναφέρθηκαν είναι µερικά µόνο από τα προβλήµατα που πρέπει να 
αντιµετωπίσουν σήµερα οι γυναίκες και τα κορίτσια. 

Στο πλαίσιο του στόχου 5 για τη βιώσιµη ανάπτυξη, έχουν τεθεί εννέα στόχοι για την αλλαγή της 
δυσµενούς κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών (Ηνωµένα Έθνη, 2015): 

• Να τερµατιστούν όλες οι µορφές διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. 

• Να τερµατιστεί κάθε µορφή βίας κατά όλων των γυναικών και των κοριτσιών στη δηµόσια και 
ιδιωτική σφαίρα, συµπεριλαµβανοµένης της εµπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής και άλλων 
µορφών εκµετάλλευσης. 

• Να τερµατιστούν όλες οι επιβλαβείς πρακτικές, όπως ο παιδικός, ο πρόωρος και ο 
αναγκαστικός γάµος και ο ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων. 

• Αναγνώριση και αξιοποίηση της µη αµειβόµενης φροντίδας και της οικιακής εργασίας µε την 
παροχή δηµόσιων υπηρεσιών, υποδοµών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Προώθηση της 
κοινής ευθύνης εντός του νοικοκυριού και της οικογένειας.  

• Εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσµατικής συµµετοχής των γυναικών και των ίσων 
ευκαιριών για ηγεσία σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονοµική και 
δηµόσια ζωή. 

• Εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα 
αναπαραγωγικά δικαιώµατα. 

• Να προβούν σε µεταρρυθµίσεις για να δώσουν στις γυναίκες ίσα δικαιώµατα στους 
οικονοµικούς πόρους, καθώς και πρόσβαση στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο της γης και άλλων 
µορφών ιδιοκτησίας, των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, της κληρονοµιάς και των φυσικών 
πόρων, σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους. 
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• Ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας, ιδίως της τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών, για την προώθηση της ενδυνάµωσης των γυναικών. 

• Υιοθέτηση και ενίσχυση ορθών πολιτικών και εφαρµόσιµης νοµοθεσίας για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και την ενδυνάµωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα 
επίπεδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1 United Nations A/RES/70/1 (2015) Resolution Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. http://www. 
un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

2 UN Women, SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls. https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/ 
women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality 

3 United Nations, Sustainable Development Goals. https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/  11 
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6 Wodon, Q., Montenegro, C., Nguyen, H. and A. Onagoruwa (2018) Missed Opportunities: the High Cost of not Educating Girls. 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-07-gpe-high-cost-of-not-educating-girls.pdf 
7 UNESCO (2013) Education Sector Technical Notes: Gender Equality in Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ 
pf0000222121 
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Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ζωτικό ρόλο να διαδραµατίσει για την επιτυχή επίτευξη του 
Στόχου 5 για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Η ισότιµη πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση αποτελεί σηµαντικό 
µέρος της ενδυνάµωσης των κοριτσιών και των γυναικών. Σύµφωνα µε την UNESCO, 
περισσότερα κορίτσια από ό,τι αγόρια εξακολουθούν να παραµένουν εκτός σχολείου. Έχει 
υπολογιστεί ότι 16 εκατοµµύρια κορίτσια δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να πάνε σχολείο, ενώ 
από τα 750 εκατοµµύρια ενήλικες που δεν έχουν βασικές δεξιότητες αλφαβητισµού, τα δύο τρίτα 
είναι γυναίκες. Επιπλέον, το Πλαίσιο Δράσης για την Εκπαίδευση 2030 αναγνωρίζει ότι η ισότητα 
των φύλων απαιτεί µια πολυδιάστατη εκπαιδευτική προσέγγιση που "διασφαλίζει ότι τα κορίτσια 
και τα αγόρια, οι γυναίκες και οι άνδρες όχι µόνο αποκτούν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς κύκλους 
και ολοκληρώνουν αυτούς, αλλά ενδυναµώνονται ισότιµα µέσα και µέσω της εκπαίδευσης" (σελ. 
28). 

 

Εάν τα κορίτσια λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση, θα υπάρξει σηµαντική ώθηση στην ισότητα των 
φύλων - οι µορφωµένες γυναίκες κερδίζουν περισσότερα από όσες δεν έχουν εκπαίδευση- κάθε 
επιπλέον έτος εκπαίδευσης συνδέεται µε µικρότερες πιθανότητες να παντρευτούν ή να 
αποκτήσουν παιδί - η εκπαίδευση έχει θεωρηθεί σηµαντικός παράγοντας για τον επιτυχή 
οικογενειακό προγραµµατισµό και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση- και όσο πιο µορφωµένη είναι η 
γυναίκα τόσο περισσότερη δράση και κοινωνικό κεφάλαιο θα έχει στη ζωή της. 

 

Τι είναι όµως αυτό που κρατάει τα κορίτσια εκτός σχολείου; Υπάρχουν πολλές πιθανές 
απαντήσεις: φτώχεια, µειονοτική κατάσταση, γεωγραφική αποµόνωση, πρόωρος γάµος, 
αναπηρία, εγκυµοσύνη, βία λόγω φύλου, παραδοσιακές αντιλήψεις για τη θέση και το ρόλο της 
γυναίκας κ.λπ. (Wodon et al., 2018, σ. 3-5) . Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερο το 
ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας να εντοπίσει τα εµπόδια που µπορεί να εµποδίζουν τα 
κορίτσια να αποκτήσουν καλή εκπαίδευση στις κοινότητές τους και στη συνέχεια να 
αντιµετωπίσει τα εµπόδια αυτά. Επιπλέον, η εκπαιδευτική κοινότητα έχει σηµαντικό ρόλο να 
διαδραµατίσει στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στην κοινωνία. 

 

Η εκπαιδευτική κοινότητα µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την 
επίτευξη ευρύτερης ισότητας των φύλων, µε την αντιµετώπιση των κοινωνικών προτύπων και των 
προσδοκιών των φύλων, µε την προώθηση νέων προτύπων πεποιθήσεων και στάσεων που 
βασίζονται στην αποφυγή διακρίσεων και βίας και µε την αποφυγή της αναπαραγωγής ή της 
ενίσχυσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να είναι ευαίσθητη στις  

 
4 UNESCO Institute for Statistics (2019) Gender Equality in Education. http://uis.unesco.org/en/topic/gender-equality-education 
5 UNESCO (2016) Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable 
 

 
  
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  



 

 

8 UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444 
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φυσικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών µαθητών, αλλά 
πρέπει να εκτιµά και να σέβεται και τους δύο εξίσου και να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
µαθητές. Αυτό απαιτεί δράση σε πολλαπλά επίπεδα, διασφαλίζοντας την ισότητα στην πρόσβαση 
"στην εκπαίδευση (παροχή ίσων ευκαιριών για µάθηση), εντός της εκπαίδευσης (περιβάλλοντα 
µάθησης, εκπαιδευτικό περιεχόµενο και παιδαγωγικές µεθόδους που να είναι ευαίσθητα ως προς 
το φύλο, χωρίς διακρίσεις και µετασχηµατιστικά) και µέσω της εκπαίδευσης (ισότητα στα 
αποτελέσµατα, στις ευκαιρίες ζωής και εργασίας)" (UNESCO, 2013, σ. 2) . 

 

 

Για να επιτευχθεί πλήρως το δυναµικό του ΣΒΑ5, απαιτείται η ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονοµική περίθαλψη, την αξιοπρεπή εργασία και την εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης 
πολιτικών και οικονοµικών αποφάσεων. Αυτά αποκρυσταλλώνονται στους µαθησιακούς στόχους 
που έχει θέσει η UNESCO σχετικά µε όλους τους ΣΒΑ (2017, σ. 25) . Όσον αφορά τον ΣΒΑ5: 

Α) Οι γνωστικοί µαθησιακοί στόχοι υποδεικνύουν ότι ο/η εκπαιδευόµενος/η θα πρέπει να 
κατανοήσει βασικές έννοιες του φύλου και να ενηµερωθεί για τις διακρίσεις λόγω φύλου, τη βία 
λόγω φύλου και την ανισότητα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει τη δική του/της κουλτούρα ως 
σηµείο αναφοράς για να τη συγκρίνει µε τα παγκόσµια πρότυπα. Επιπλέον, ο εκπαιδευόµενος θα 
πρέπει να κατανοήσει το ρόλο της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της νοµοθεσίας στην 
ενδυνάµωση και τη διασφάλιση της πλήρους συµµετοχής όλων των φύλων. 

 
Β) Οι κοινωνικο-συναισθηµατικοί µαθησιακοί στόχοι υποδεικνύουν ότι ο/η εκπαιδευόµενος/η θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αµφισβητεί τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τους 
ρόλους των φύλων, να αναγνωρίζει και να µιλάει ενάντια σε όλες τις µορφές διακρίσεων, να 
ενδυναµώνει όσους/ες µπορεί να εξακολουθούν να µην έχουν την εξουσία, να προβληµατίζεται 
σχετικά µε τη δική του/της ταυτότητα φύλου και να αισθάνεται ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη µε 
όσους/ες διαφέρουν. 

 
Γ) Οι συµπεριφορικοί µαθησιακοί στόχοι υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε 
θέση να ενδυναµώνουν τον εαυτό τους και άλλους που υφίστανται διακρίσεις λόγω του φύλου 
τους, να συµµετέχουν και να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την ισότητα των φύλων, 
να παρατηρούν και να εντοπίζουν τις διακρίσεις λόγω φύλου και να εφαρµόζουν, να 
υποστηρίζουν και να αξιολογούν στρατηγικές για την ισότητα των φύλων. 

 
Δ) Για την επίτευξη του ΣΒΑ5 που επιδιώκει να εξασφαλίσει την ισότητα των φύλων για όλους και 
παντού, η εκπαίδευση αποτελεί κρίσιµο µέρος και θεµέλιο για περαιτέρω επιτυχία. Κάθε κορίτσι 
και γυναίκα πρέπει να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση για να προσφέρει τη συµβολή της στην 
κοινωνία και να εκπληρώσει τα όνειρα και τις κλίσεις της. Η επιτυχής επίτευξη του ΣΒΑ5 
εξασφαλίζει ότι σχεδόν ο µισός παγκόσµιος πληθυσµός θα έχει πρόσβαση στην εκπαίδευς. 

 
 

8  

 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΦΘΕΙ Ο ΣΒΑ5 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Η Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), που 
εγκρίθηκε το 1979 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, περιγράφεται συχνά ως ένα διεθνές 
νοµοσχέδιο για τα δικαιώµατα των γυναικών. Αποτελούµενη από ένα προοίµιο και 30 άρθρα, 
ορίζει τι συνιστά διάκριση εις βάρος των γυναικών και θέτει µια ατζέντα για εθνική δράση για τον 
τερµατισµό των διακρίσεων αυτών. 

Η Σύµβαση ορίζει τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών ως "...κάθε διάκριση, αποκλεισµό ή 
περιορισµό που γίνεται µε βάση το φύλο και έχει ως αποτέλεσµα ή σκοπό να θίξει ή να ακυρώσει 
την αναγνώριση, την απόλαυση ή την άσκηση από τις γυναίκες, ανεξάρτητα από την 
οικογενειακή τους κατάσταση, µε βάση την ισότητα ανδρών και γυναικών, των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, 
αστικό ή σε οποιοδήποτε άλλο τοµέα". 

Με την αποδοχή της Σύµβασης, τα κράτη δεσµεύονται να αναλάβουν µια σειρά από µέτρα για 
τον τερµατισµό των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών σε όλες τις µορφές τους, µεταξύ των 
οποίων: 

• Ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στο νοµικό τους σύστηµα, 
κατάργηση όλων των νόµων που εισάγουν διακρίσεις και θέσπιση κατάλληλων νόµων που 
απαγορεύουν τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, 

• Ίδρυση δικαστηρίων και άλλων δηµόσιων θεσµών για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
προστασία των γυναικών κατά των διακρίσεων, και 

• Εξασφάλιση της εξάλειψης όλων των πράξεων διάκρισης εις βάρος των γυναικών από 
πρόσωπα, οργανισµούς ή επιχειρήσεις. 

Η Σύµβαση παρέχει τη βάση για την υλοποίηση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών µέσω 
της διασφάλισης της ισότιµης πρόσβασης των γυναικών και των ίσων ευκαιριών στην πολιτική και 
δηµόσια ζωή - συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι - καθώς 
και στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση. Τα συµβαλλόµενα κράτη συµφωνούν να 
λάβουν όλα τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας και των προσωρινών 
ειδικών µέτρων, ώστε οι γυναίκες να µπορούν να απολαµβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και τις θεµελιώδεις ελευθερίες τους. 

Η Σύµβαση είναι η µόνη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που επιβεβαιώνει τα 
αναπαραγωγικά δικαιώµατα των γυναικών και στοχεύει στον πολιτισµό και την παράδοση ως 
επιδραστικές δυνάµεις που διαµορφώνουν τους ρόλους των φύλων και τις οικογενειακές σχέσεις. 
Επιβεβαιώνει τα δικαιώµατα των γυναικών να αποκτούν, να αλλάζουν ή να διατηρούν την 
ιθαγένειά τους και την ιθαγένεια των παιδιών τους. Τα συµβαλλόµενα κράτη συµφωνούν επίσης  

1.1. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
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να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα κατά όλων των µορφών εµπορίας γυναικών και εκµετάλλευσης 
των γυναικών. 

Οι χώρες που έχουν επικυρώσει ή προσχωρήσει στη Σύµβαση δεσµεύονται νοµικά να εφαρµόσουν 
τις διατάξεις της στην πράξη. Δεσµεύονται επίσης να υποβάλλουν εθνικές εκθέσεις, τουλάχιστον 
κάθε τέσσερα χρόνια, σχετικά µε τα µέτρα που έχουν λάβει για να συµµορφωθούν µε τις 
συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΒΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ)  

 

Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης) εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή Υπουργών και άνοιξε για υπογραφή στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαΐου 2011. Η 
Σύµβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2014 και αναγνωρίζει την έµφυλη βία κατά των 
γυναικών ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ως µορφή διάκρισης. 

Επικεντρώνεται σε διάφορους τοµείς, υποχρεώνοντας τα συµβαλλόµενα στη Σύµβαση κράτη να 
λάβουν µια σειρά µέτρων για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας. 

 

1.1.3. Δράση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 
 
 
 
 

1.1.4. Δικαιώµατα της ΕΕ για ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζ
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  
 

Η ισότητα των φύλων περιλαµβάνεται σε πολλές συνεδριάσεις του ΟΗΕ. Η Επιτροπή για την 
Κατάσταση των Γυναικών ασχολείται ειδικά µε την ισότητα των φύλων και την ενδυνάµωση των 
γυναικών και των κοριτσιών, µε βάση τη Διακήρυξη και την Πλατφόρµα Δράσης του Πεκίνου. 
Επίσης, η ΕΕ έχει δεσµευτεί να εφαρµόσει τους ΣΒΑ τόσο στις εσωτερικές όσο και στις 
εξωτερικές της πολιτικές. Ο ΣΒΑ5 στοχεύει στην επίτευξη της ισότητας των φύλων µε τον 
τερµατισµό όλων των µορφών διακρίσεων, της βίας και κάθε επιβλαβούς πρακτικής κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών στη δηµόσια και ιδιωτική σφαίρα. Η ισότητα των φύλων πρέπει να 
κατοχυρωθεί και στους άλλους ΣΒΑ. 

• Διακήρυξη του Πεκίνου: 25 χρόνια µετά την υιοθέτηση της Διακήρυξης και της 
Πλατφόρµας Δράσης του Πεκίνου, η πλατφόρµα αποτελεί κρίσιµη και ισχυρή πηγή καθοδήγησης. 

• Η Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW) είναι το κύριο παγκόσµιο 
διακυβερνητικό όργανο για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάµωση των 
γυναικών. Η CSW συνεδριάζει µία φορά το χρόνο. Διοργανώνεται από την UNWomen. 

• Το Φόρουµ για την Ισότητα των Γενεών είναι µια παγκόσµια συνάντηση για την ισότητα 
των φύλων µε επίκεντρο την κοινωνία των πολιτών και πολλούς ενδιαφερόµενους φορείς, η οποία 
διοργανώνεται από τη UN Women και συνδιοργανώνεται από τις κυβερνήσεις του Μεξικού και 
της Γαλλίας. Το Φόρουµ ξεκίνησε στην Πόλη του Μεξικού, Μεξικό (7-8 Μαΐου 2020), και 
κορυφώθηκε στο Παρίσι, Γαλλία (7-10 Ιουλίου 2020). 

• Η ΕΕ και ο ΟΗΕ δηµιούργησαν τον Σεπτέµβριο του 2018 µια πλατφόρµα συνεργασίας ΕΕ-
ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Οι προτεραιότητες περιλαµβάνουν: 

• Να καταστήσει την ηγεσία υπόλογη µέσω της βελτίωσης των δεδοµένων και της ανάλυσης 
φύλου. 

• Διασφάλιση της συµµετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες, στην εφαρµογή των 
ειρηνευτικών συµφωνιών και στη λήψη σχετικών αποφάσεων. 

• Προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών και των γυναικείων 
οργανώσεων. 

• Εξασφάλιση της συµµετοχής των γυναικών στη λήψη οικονοµικών αποφάσεων σε 
µετασυγκρουσιακές καταστάσεις. 

• Αύξηση του αριθµού των γυναικών σε ένστολες υπηρεσίες σε ειρηνευτικές αποστολές και 
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας. 

• Χρηµατοδοτήστε την ατζέντα για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και επενδύστε στις 
γυναίκες που οικοδοµούν την ειρήνη. 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αρχή στο έργο και τα πρότυπα που αναπτύσσει η Διεθνής 
Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Αυτά τα πρότυπα εργασίας περιλαµβάνονται στις εκθέσεις για την 
εργασία φροντίδας και για ένα κβαντικό άλµα για την ισότητα των φύλων. Οι θεµελιώδεις 
συµβάσεις της ΔΟΕ για την ίση αµοιβή και τις διακρίσεις περιλαµβάνουν κρίσιµους κανόνες και 
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δηλώσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων, όπως: 

• Σύµβαση 134 και 138 για την προστασία της µητρότητας και την οικιακή εργασία. 

• Σύµβαση 190 (για τη βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 
  
 
 
 
 

1.2.1. Όπως λέει και η γνωστή ρήση, "τα δικαιώµατα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώµατα". 
Υπάρχουν ορισµένα θεµελιώδη κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα, τα οποία ο καθένας θα 
πρέπει να µπορεί να ασκεί χωρίς να υφίσταται διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, φύλου, γλώσσας, 
θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής προέλευσης, εθνικότητας ή σεξουαλικού 
προσανατολισµού. Τα δικαιώµατα αυτά εγγυώνται ότι ασκούνται εξίσου από άνδρες και γυναίκες. 
Αυτά τα κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα περιλαµβάνουν: 

 

•  Το δικαίωµα στην εκπαίδευση. 

• Το δικαίωµα στην υγεία. 

• Το δικαίωµα στη στέγαση. 

• Το δικαίωµα στην τροφή. 

• Το δικαίωµα στο νερό. 

• Το δικαίωµα στην εργασία. 

• Το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση. 

• Το δικαίωµα σε επαρκές βιοτικό επίπεδο. 

• Το δικαίωµα σε ένα υγιές περιβάλλον. 

1.2.2 Το ζήτηµα της προώθησης των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των γυναικών σε 
αυτό το δύσκολο παγκόσµιο περιβάλλον είναι επείγον και περίπλοκο. Η προώθηση αυτών των 
δικαιωµάτων είναι πολύ πιο πολύπλοκη στην πραγµατικότητα και οι γυναίκες αντιµετωπίζουν 
τεράστιες δυσκολίες σε αυτό. 

Πώς µπορούν να οριστούν, να αναγνωριστούν και να δικαιολογηθούν αυτά τα δικαιώµατα; Πώς 
µπορούµε να διασφαλίσουµε την τήρηση και την προστασία τους; Τι µπορούµε να κάνουµε για να 
καταστήσουµε τις κυβερνήσεις και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις υπόλογες όταν παραβιάζουν 
τα θεµελιώδη δικαιώµατα; Πώς τα υλοποιούµε όλα αυτά; 

Οι φεµινίστριες ακτιβίστριες έχουν αρχίσει να δίνουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα 
χρησιµοποιώντας ένα νεότερο, πιο εξελιγµένο σύνολο τακτικών που βασίζονται στο πλαίσιο του 
ΕΣΚΔ, όπως αυτό αναφέρεται στο Διεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώµατα (ICESCR). 

• Πρόσφατα, αρκετές υποθέσεις-ορόσηµα έχουν εκδικαστεί ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων 

1.2. 
 

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ   
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για να υποχρεώσουν τις κυβερνήσεις να υλοποιήσουν τις δεσµεύσεις τους για την ΕΣΑΔ, ιδίως 
στους τοµείς των κινητοποιήσεων κοινωνικής ασφάλισης, της στέγασης και της υγείας. Ένας 
αυξανόµενος αριθµός φόρουµ για συζητήσεις σχετικά µε την ΕΣΑΚ καθίσταται διαθέσιµος ως 
αποτέλεσµα του περίπλοκου και συχνά δύσκολου έργου της αποσαφήνισης των κυβερνητικών 
υποχρεώσεων και της δηµιουργίας διαδικασιών για την επιβολή και την αποκατάσταση της ΕΣΑΚ. 

• Εν τω µεταξύ, οι δηµόσιες διαµαρτυρίες, οι κινητοποιήσεις και τα έργα ενδυνάµωσης έχουν 
όλο και περισσότερο το χαρακτηριστικό λεξιλόγιο της ΕΣΑΔ στους δρόµους. 

• Ο στόχος της ισότητας των φύλων και των δικαιωµάτων των γυναικών και των κοριτσιών 
πρέπει να χρηµατοδοτηθεί και, ως εκ τούτου, έχουν αναπτυχθεί πολλές πρωτοβουλίες για 
χρηµατοδότηση. Γυναίκες από όλο τον κόσµο ενώνονται σε εκστρατείες για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και την εξεύρεση οικονοµικών πόρων. 

• Η δηµιουργία συµµαχιών µεταξύ οργανώσεων για τα δικαιώµατα των γυναικών και 
οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι ένας κρίσιµος τοµέας δραστηριότητας για την 
προώθηση των οικονοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των γυναικών. 

• Η υποστήριξη των συνδέσεων µεταξύ των γυναικείων οργανώσεων και άλλων κοινωνικών 
κινηµάτων που αγωνίζονται για οικονοµική και κοινωνική δικαιοσύνη είναι επίσης ζωτικής σηµασίας. 
Τα συνδικάτα, οι οργανώσεις αγροτών, οι οργανώσεις που προωθούν την ελευθερία των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης και την πολιτιστική ελευθερία, οι οργανώσεις που προωθούν τα 
περιβαλλοντικά δικαιώµατα και οι οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώµατα των 
περιθωριοποιηµένων και αυτόχθονων κοινοτήτων θα πρέπει φυσικά να ενώσουν τις δυνάµεις τους 
σε αυτή την προσπάθεια. 

• Γίναµε µάρτυρες µιας πρωτοβουλίας προώθησης του ακτιβισµού σε όλους τους τοµείς και 
πέρα από τα εθνικά και περιφερειακά σύνορα, η οποία έχει στρατηγική σηµασία, προκειµένου να 
οικοδοµηθούν εννοιολογικές γέφυρες µεταξύ των µορφών διακρίσεων λόγω φύλου και άλλων 
µορφών διακρίσεων που βασίζονται σε διαφορές, όπως η φυλή, η εθνικότητα, η γλώσσα, η 
θρησκεία, η ηλικία και οι σεξουαλικές προτιµήσεις. 
 
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, µαζί µε την πλούσια εµπειρία και γνώση που έχουν συγκεντρώσει οι 
ακτιβίστριες για τα δικαιώµατα των γυναικών κατά τη διάρκεια πολλών ετών στον αγώνα τους για 
την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της φτώχειας, οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων 
πολύτιµων αναλύσεων, καινοτόµων στρατηγικών και ανανεωµένων κινητοποιήσεων. Μια άλλη 
έννοια που προέκυψε µέσω της έννοιας του φεµινισµού και των εξελίξεών του είναι αυτή της 
ενδυνάµωσης των γυναικών. 
 
 
 
 

 
 

9 The Association for Women’s Rights in Development (2016 ), ‘Achieving Women’s Economic & Social Rights’ (https://www.awid. 
org/sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_economic_social_rights_strategies_and_lessons_from_experience.pdf) 
10 The Association for Women’s Rights in Development (2016 ), ‘Achieving Women’s Economic & Social Rights’, (https://www.awid. 

org/sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_economic_social_rights_strategies_and_lessons_from_experience.pdf) 
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1.2.3 Η ενδυνάµωση των γυναικών µπορεί να περιγραφεί ως η πράξη υποστήριξης της αίσθησης 
της αυτοεκτίµησης των γυναικών, της ελευθερίας τους να λαµβάνουν τις δικές τους αποφάσεις και 
του δικαιώµατός τους να έχουν αντίκτυπο στην κοινωνική αλλαγή τόσο για τις ίδιες όσο και για 
άλλους ανθρώπους. Συνδέεται στενά µε τη γυναικεία χειραφέτηση, ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωµα 
που είναι επίσης απαραίτητο για τη δηµιουργία ενός πιο ήρεµου και πλούσιου κόσµου. Η ευηµερία 
και η κοινωνικοοικονοµική πρόοδος των οικογενειών, των κοινοτήτων και των εθνών εξαρτώνται 
από την ενδυνάµωση των γυναικών. Οι γυναίκες µπορούν να αξιοποιήσουν τις µεγαλύτερες 
δυνατότητές τους όταν ζουν µια ασφαλή, ικανοποιηµένη και γόνιµη ζωή, µεγαλώνοντας πιο 
ευτυχισµένα και υγιή παιδιά και συνεισφέροντας µε τις δεξιότητές τους στο εργατικό δυναµικό. 
Μπορούν επίσης να στηρίξουν υγιείς οικονοµίες, να προωθήσουν τις κοινωνίες και να ωφελήσουν 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

 
1.2.4 Οι Αρχές Ενδυνάµωσης των Γυναικών, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία µε τις Γυναίκες του 
ΟΗΕ και το Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ, χρησιµοποιούνται για την ενδυνάµωση των γυναικών 
στην κοινότητα, στον εργασιακό χώρο και στην αγορά.  

• Η πρώτη αρχή είναι η ανάπτυξη εταιρικής ηγεσίας υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων. 

• Η δεύτερη είναι η δίκαιη µεταχείριση όλων στην εργασία, ο σεβασµός και η προώθηση 
της µη διάκρισης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

• Η τρίτη είναι η διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευηµερίας όλων των 
εργαζοµένων, ανεξαρτήτως φύλου. 

• Η τέταρτη είναι η υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης των γυναικών όσον αφορά την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

• Η πέµπτη αρχή αποσκοπεί στην εφαρµογή µιας αλυσίδας εφοδιασµού, µάρκετινγκ και 
επιχειρηµατικής ανάπτυξης. 

στρατηγικές που υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 

• Οι αρχές έξι και επτά µετρούν και αναφέρουν δηµοσίως την πρόοδο προς την 
κατεύθυνση της ισότητας των φύλων. Μέσω αυτών των αρχών ο στόχος είναι η προώθηση της 
ισότητας µέσω κοινοτικών πρωτοβουλιών και συνηγορίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 Circle of Rights, ‘Economic, Social And Cultural Rights Of Women’, http://hrlibrary.umn.edu/edumat/IHRIP/circle/modules/ 
module4.htm 
12 United Nations Global Compact, ‘Endorse the Women’s Empowerment Principles’, https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/womens-principles 
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1.3.1 Το 1967, τα κράτη µέλη του ΟΗΕ υιοθέτησαν τη Διακήρυξη για την Εξάλειψη των 
Διακρίσεων κατά των Γυναικών, η οποία αναφέρει ότι οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών 
αποτελούν αδίκηµα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καλεί τα κράτη να "καταργήσουν τους 
υφιστάµενους νόµους, τα έθιµα, τους κανονισµούς και τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών και να καθιερώσουν επαρκή νοµική προστασία για την ισότητα των 
δικαιωµάτων ανδρών και γυναικών". Αυτές οι ελευθερίες περιλαµβάνουν τις ελευθερίες να 
µορφωθούν, να κατέχουν περιουσία, να ασκούν το δικαίωµα ψήφου και να ζουν σε έναν κόσµο 
χωρίς βία, υποδούλωση και διακρίσεις. 

 
Ωστόσο, η ιδεολογία πίσω από αυτά τα δικαιώµατα και η ιδέα του φεµινισµού γεννήθηκε πολύ 
πριν οριστεί ακαδηµαϊκά. Σύµφωνα µε τη Laura Brunell, οι γυναίκες περιορίζονταν στην οικιακή 
ζωή σχεδόν στο µεγαλύτερο µέρος της δυτικής ιστορίας, ενώ οι άνδρες αναµενόταν να 
συµµετέχουν στη δηµόσια σκηνή. Στις γυναίκες απαγορευόταν να κατέχουν ιδιοκτησία, να 
πηγαίνουν στο σχολείο και να συµµετέχουν στη δηµόσια ζωή σε όλη τη µεσαιωνική Ευρώπη. Στη 
Γαλλία στο γύρισµα του 20ού αιώνα, εξακολουθούσαν να υποχρεούνται να καλύπτουν το κεφάλι 
τους δηµοσίως, και σε ορισµένες περιοχές της Γερµανίας, ο σύζυγος µπορούσε ακόµη να 
πουλήσει νόµιµα τη γυναίκα του. Στην Ευρώπη και στην πλειονότητα των Ηνωµένων Πολιτειών, 
όπου ορισµένα εδάφη και πολιτείες παραχώρησαν το δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες επί δεκαετίες 
πριν το πράξει η οµοσπονδιακή κυβέρνηση, ούτε η ψήφος ούτε η κατοχή εκλογικών αξιωµάτων 
επιτρεπόταν στις γυναίκες µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Χωρίς έναν άνδρα εκπρόσωπο -
σύζυγο, πατέρα, αδελφό ή ακόµη και γιο- οι γυναίκες δεν µπορούσαν να διεξάγουν 
επιχειρηµατικές συναλλαγές. Οι παντρεµένες γυναίκες δεν µπορούσαν να διαχειριστούν τα 
παιδιά τους χωρίς τη συγκατάθεση των συζύγων τους. Οι γυναίκες στερούνταν επίσης την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και αποκλείονταν από την πλειονότητα των επαγγελµάτων. Τέτοιοι 
περιορισµοί για τις γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται σε διάφορες περιοχές του κόσµου και 
σήµερα. 

 
1.3.2 Ο φεµινισµός είναι σήµερα γνωστός ως η πίστη στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική 
ισότητα των δύο φύλων. Η έννοια έχει τις ρίζες της κυρίως στη Δύση, αλλά έχει εξαπλωθεί σε 
όλο τον κόσµο και εκπροσωπείται από πολυάριθµες οργανώσεις που εργάζονται για την 
προώθηση των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των γυναικών. Ενώ ορισµένοι αγώνες έχουν εν 
µέρει κερδηθεί, όπως το δικαίωµα ψήφου και η πρόσβαση στην εκπαίδευση µε ίσους όρους, οι 
γυναίκες εξακολουθούν να πλήττονται υπερβολικά από κάθε είδους βία και διακρίσεις σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής. Οι γυναίκες έχουν αγωνιστεί για την ισότητα και κατά της καταπίεσης εδώ 
και χιλιετίες. Παρόλο που η χρονολογία και η κατηγοριοποίηση του φεµινισµού χωρίζεται 
συνήθως σε τέσσερις ξεχωριστές περιόδους, οι περίοδοι αυτές αποτελούν χονδρική προσέγγιση 
και δεν απεικονίζουν πλήρως την κατάσταση.  
 
 
13. United Nations, ‘Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women New York, 18 December 1979’, 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women 
14. Brunell, Lara. ‘Feminism’, Britannica, https://www.britannica.com/topic/feminism 
15. Brunell, Lara. ‘Feminism’, Britannica, https://www.britannica.com/topic/feminism 

1.3. ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
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Το µοντέλο αυτό επικεντρώνεται κυρίως στο πώς αναπτύχθηκε ο αγγλοσαξονικός φεµινισµός, 
γεγονός που, όπως συµβαίνει συχνά, αποµακρύνει την αφήγηση του φεµινισµού από µια πιο 
ολιστική προσέγγιση και προς µια δυτική προοπτική, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τα διεθνή κινήµατα 
ή τα περιθωριοποιηµένα µέλη. Κάθε κύµα περιλάµβανε επίσης υποοµάδες, εντελώς ξεχωριστά ή 
ακόµη και αποκλεισµένα κινήµατα, που χρησιµοποιούσαν διάφορες τακτικές δράσης και 
υποστήριζαν διάφορες έννοιες της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, αυτή η χρονολογική διαδοχή 
µας παρέχει µία βασική κατανόηση κάποιων σηµαντικών στιγµών στην ιστορία των δικαιωµάτων 
των γυναικών. 

• Πρώτο κύµα φεµινισµού: Το "κίνηµα των σουφραζετών" αναφέρεται στην εκστρατεία για 
την εξασφάλιση του δικαιώµατος των γυναικών να ψηφίζουν στις εκλογές. Οι όροι "φεµινισµός" 
και "φεµινιστικό κίνηµα" άρχισαν να χρησιµοποιούνται καθώς το κίνηµα αυτό απέκτησε διεθνή 
απήχηση στα τέλη του 19ου αιώνα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι γυναίκες άρχισαν 
να οργανώνονται και πάλι και σύντοµα κέρδισαν ίσα πολιτικά δικαιώµατα στην πλειονότητα των 
ευρωπαϊκών κρατών. Η απελευθέρωση των γυναικών έγινε επίσης προτεραιότητα και οι 
περισσότερες γυναίκες είχαν την άδεια να εργάζονται µε πλήρη απασχόληση, να παίρνουν 
διαζύγιο και να εγγράφονται στο πανεπιστήµιο. 

• Δεύτερο κύµα φεµινισµού: Το φεµινιστικό κίνηµα επανεµφανίστηκε στη Δυτική Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970. Παρόλο που ο στόχος αυτού του δεύτερου κύµατος φεµινισµού 
ήταν η "ελευθερία των γυναικών", διάφορες οµάδες είχαν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα 
τον επιτύχουν. Οι καλύτεροι νόµοι για την ισότητα και η µεταρρύθµιση θεσµών όπως τα σχολεία, 
οι εκκλησίες και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αποτελούσαν προτεραιότητες για τις 
φιλελεύθερες φεµινίστριες. Οι ριζοσπαστικές φεµινίστριες υποστήριζαν ότι η πατριαρχία, ή ο 
τρόπος µε τον οποίο οι άνδρες αντιµετωπίζουν συλλογικά τις γυναίκες, είναι η κύρια πηγή της 
ανισότητας των γυναικών. Άρχισαν επίσης να µιλούν για βιασµούς και άρχισαν να εστιάζουν στην 
ανδρική επιθετικότητα κατά των γυναικών. Οι σοσιαλιστικές φεµινίστριες υποστήριξαν ότι η 
καταπίεση των γυναικών είναι αποτέλεσµα τόσο του καπιταλισµού όσο και της πατριαρχίας. Οι 
γυναίκες αυτής της γενιάς παρασύρθηκαν στο φεµινισµό από το κίνηµα για τα πολιτικά 
δικαιώµατα, τη συζήτηση που ακολούθησε για αξίες όπως η ισότητα και η δικαιοσύνη και τον 
επαναστατικό ενθουσιασµό που προκάλεσαν οι διαδηλώσεις κατά του πολέµου του Βιετνάµ. 

• Τρίτο κύµα φεµινισµού: Η υπόθεση Anita Hill του 1991 αποτελεί καθοριστικό 
χαρακτηριστικό του τρίτου κύµατος, το οποίο αρχίζει να αναδύεται τη δεκαετία του 1990. Μια 
από τις πρώτες δηµόσιες συζητήσεις για την παρενόχληση στον χώρο εργασίας έγινε όταν η 
Ανίτα Χιλ, µια αφροαµερικανίδα καθηγήτρια νοµικής, κατέθεσε ότι υπήρξε θύµα 
σεξουαλική παρενόχληση από τον Κλάρενς Τόµας, υποψήφιο για το Ανώτατο Δικαστήριο. Το 
τρίτο κύµα σηµατοδοτείται επίσης από την έξαρση της συνειδητοποίησης της διατοµικότητας, 
µιας έννοιας που η Kimberlé Crenshaw έκανε δηµοφιλή τη δεκαετία του 1980. Αναγνώρισε τον 
τρόπο µε τον οποίο ο ρατσισµός, ο ταξισµός, ο ικανισµός και άλλα είδη διακρίσεων είναι 
αλληλένδετα. Επίσης, άσκησε κριτική στο δεύτερο κύµα επειδή εκπροσωπούσε µόνο τις ανάγκες 
των λευκών, οµοφυλόφιλων, ετεροφυλόφιλων γυναικών της µεσαίας τάξης. 

• Τέταρτο κύµα φεµινισµού: Ωστόσο, αυτό είναι αµφιλεγόµενο. Αυτό το κύµα 
επικεντρώθηκε σε θέµατα όπως η κουλτούρα του βιασµού, η ντροπή του σώµατος και η 
σεξουαλική παρενόχληση. Η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση 
και την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων α π ο τ έ λ ε σ ε κρίσιµο παράγοντα. Η εκστρατεία Me 
Too, η οποία ξεκίνησε το 2006 στις Ηνωµένες Πολιτείες για να υποστηρίξει τους επιζώντες της 
σεξουαλικής βίας, ιδίως τις έγχρωµες γυναίκες, είχε επίσης µεγάλη επιρροή. 
16 Walters, Margaret. Φεμινισμός: (Oxford University Press: Oxford, 2005, )σελ. 141 
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Ο φεµινισµός είναι όντως ένας διαρκής αγώνας και σίγουρα δεν αρχίζει ούτε τελειώνει σε αυτές 
τις κατηγορίες των τεσσάρων κυµάτων. Είναι ένας διαρκώς µεταβαλλόµενος αγώνας, ο οποίος 
βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη. Σύµφωνα µε την ακαδηµαϊκό Margaret Walters "Αν ο φεµινισµός 
πρόκειται να είναι κάτι ζωντανό και εξελισσόµενο, θα πρέπει να ξεκινήσει εφευρίσκοντας εκ νέου 
τον τροχό - που στην προκειµένη περίπτωση σηµαίνει όχι µόνο την εξεύρεση νέων θεµάτων, αλλά 
και µιας νέας γλώσσας". 
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1.4.1 Μπορούµε να βρούµε αρκετά παραδείγµατα όπου τα βασικά δικαιώµατα των γυναικών 

παραβιάστηκαν και ο νόµος σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα ήταν ένα µέσο για τη 
δικαιοσύνη. Μερικά αξιοσηµείωτα παραδείγµατα του 21ου αιώνα περιλαµβάνουν: 

 

• Χρήση αγωγών για την προώθηση των δικαιωµάτων των γυναικών στο Μπαγκλαντές: Η 
δικηγόρος Sara Hossain από το Μπαγκλαντές δείχνει πώς οι δικαστικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα 
επωφελείς για θέµατα όπως τα στεγαστικά δικαιώµατα των γυναικών και η παροχή προστασίας σε 
υποεκπροσωπούµενες οµάδες. Η διακήρυξη ελάχιστων προτύπων και η καθιέρωση "θέσεων 
στόχου" ως µέρος µιας ευρύτερης στρατηγικής κοινωνικής αλλαγής ήταν αµφότερες κρίσιµες. Σε 
µια απόφαση που εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Μπαγκλαντές το 2000, για 
παράδειγµα, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στο σεξ και των παιδιών τους που είχαν εκδιωχθεί 
βίαια από τα σπίτια τους υποστηρίχθηκαν. Πέραν της νοµικής αναγνώρισης των δικαιωµάτων των 
καταγγελλόντων, η ιστορική αυτή απόφαση είχε επίσης ως αποτέλεσµα τη σιωπηρή κοινωνική 
αναγνώριση των εργαζοµένων στο σεξ ως ατόµων που έχουν την εξουσία να υπερασπίζονται τα 
δικαιώµατά τους17. 

 
• Στην αναθεώρηση του οικογενειακού νόµου που ενέκρινε το Ανώτατο Ισλαµικό Συµβούλιο 
του Λιβάνου συµπεριλήφθηκε ένα νέο κεφάλαιο σχετικά µε τον γάµο ανηλίκων. Ο νέος νόµος 
απαγορεύει τον γάµο για άτοµα κάτω των 15 ετών και επιβάλλει ότι τα κορίτσια πρέπει να 
παρέχουν τη συγκατάθεσή τους πριν παντρευτούν, προκειµένου να διατηρηθεί η ένωση. 
Περισσότερα από 100 εκατοµµύρια κορίτσια αναµενόταν να παντρευτούν πριν από τη συµπλήρωση 
των 18 ετών τα επόµενα δέκα χρόνια πριν από την επιδηµία COVID-19. Έως και 10 εκατοµµύρια 
περισσότερα κορίτσια κινδυνεύουν τώρα να γίνουν νύφες παιδιών λόγω των οικονοµικών 
κλυδωνισµών, της αστάθειας και του κλεισίµατος των σχολείων, εκτός εάν τα έθνη σε όλο τον 
κόσµο ενεργήσουν γρήγορα για να προωθήσουν την αλλαγή. Ο τερµατισµός του παιδικού γάµου, ο 
οποίος είναι κάθε νόµιµη ή ανεπίσηµη ένωση µεταξύ ενός ανήλικου και ενός ενήλικα, αποτελεί 
πτυχή του στόχου βιώσιµης ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

 
• Τιµώντας τις προσπάθειες της Henrietta Lacks: Lacks τιµήθηκε από τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας τον Οκτώβριο. Η Lacks απεβίωσε από καρκίνο του τραχήλου της µήτρας το 
1951, αλλά τα κύτταρα που αφαιρέθηκαν από αυτήν πουλήθηκαν και διασκορπίστηκαν σε όλο τον 
κόσµο χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή της. Τα κύτταρα HeLa χρησιµοποιήθηκαν σε περίπου 
75.000 πειράµατα, ανοίγοντας το δρόµο για εξελίξεις στις θεραπείες του HIV/AIDS, στα εµβόλια 
κατά της πολιοµυελίτιδας, στην εξωσωµατική γονιµοποίηση και στην κρίσιµη έρευνα COVID-18. 

 
• Σε ένα µη τυπικό πλαίσιο, έχουµε το παράδειγµα της δηµιουργίας µιας πλατφόρµας για 
συζήτηση σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, και συγκεκριµένα τη σεξουαλική παρενόχληση, 
µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ τα κινήµατα #MeToo και #TimesUp κέρδισαν έδαφος 
στις ΗΠΑ, οι ακτιβιστές σε άλλα έθνη συνάντησαν κάποια αντίσταση. Έξι υπέρµαχοι των 
δικαιωµάτων των γυναικών από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας 
δηµιούργησαν το δικό τους hashtag και ξεκίνησαν µια πανεθνική εκστρατεία για να συνεχίσουν τη 
συζήτηση. 
17 The Association for Women’s Rights in Development, ‘ Achieving Women’s Economic & Social Rights’, https://www.awid.org/ 

sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_economic_social_rights_strategies_and_lessons_from_experience.pdf 

1.4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ 



1.5. ΑΣΚΗΣΗ 

21 

 

 

 

Σκεφτείτε ή αναζητήστε παραδείγµατα κατά τα οποία παραβιάστηκαν τα δικαιώµατα των 
γυναικών στη χώρα σας ή παγκοσµίως. Δηλώστε αν ένας νόµος ή µια πολιτική συνέβαλε ως µέσο 
απονοµής δικαιοσύνης στην περίπτωση αυτή. Εάν όχι, ποιες πολιτικές ή νόµοι θα µπορούσαν να 
εφαρµοστούν προκειµένου να αποτραπούν τέτοιες αδικίες; 

 
 

 

Picture from Pexels.com 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ 2: 
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΥΛΟ  



 

 

 
 
 
 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 

ΦΥΛΟ (GENDER) 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), οι κοινωνικά κατασκευασµένες ιδιότητες 
των ανδρών, των γυναικών, των κοριτσιών και των αγοριών αναφέρονται ως φύλο. Αυτό καλύπτει 
τις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και τα πρότυπα, τους τρόπους και τους ρόλους που 
συνεπάγεται το να είσαι γυναίκα, άνδρας, κορίτσι ή αγόρι. Το φύλο είναι µια κοινωνική έννοια που 
διαφέρει από πολιτισµό σε πολιτισµό και µπορεί να εξελίσσεται µε την πάροδο του χρόνου. Λόγω 
της ιεραρχίας του φύλου, επιτείνονται οι πρόσθετες κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες. Η 
διασταύρωση µεταξύ των διακρίσεων λόγω φύλου και άλλων µορφών προκατάληψης 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την εθνικότητα, την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, την ηλικία, 
τον τόπο διαµονής, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισµό. Ο όρος 
"διατοµεακότητα" περιγράφει αυτό το γεγονός. Όπως το έθεσε περίφηµα η Τζούντιθ Μπάτλερ, 
"το φύλο είναι κάτι που επιτελούµε ή κάτι που κάνουµε, όχι κάτι που έχουµε". 

Σε όποιο βαθµό και αν σχετίζεται το φύλο µε τη βιολογία, δεν απορρέει φυσικά και άµεσα από το 
σώµα µας. Τα χρωµοσώµατα, οι ορµόνες, τα γεννητικά όργανα και τα δευτερεύοντα 
χαρακτηριστικά του φύλου του ατόµου δεν καθορίζουν παράγοντες όπως το επάγγελµα, το 
βάδισµα ή η χρήση της χρωµατικής ορολογίας. Και ενώ η ανδρική φαλάκρα µπορεί να περιορίζει 
την επιλογή του χτενίσµατος κάποιων ενήλικων ανδρών, υπάρχουν πολλοί άνδρες που θα 
µπορούσαν να φορέσουν ένα pageboy ή µια κυψέλη τόσο εύκολα όσο και πολλές γυναίκες, και 
τίποτα βιολογικό δεν εµποδίζει τις γυναίκες να ξυρίσουν το κεφάλι τους. Το φύλο είναι η ίδια η 
διαδικασία δηµιουργίας µιας διχοτόµησης µε την εξάλειψη της οµοιότητας και την επεξεργασία 
στη διαφορά, και όπου υπάρχουν βιολογικές διαφορές, οι διαφορές αυτές υπερτονίζονται και 
επεκτείνεται στην υπηρεσία της κατασκευής του φύλου. 

 

ΦΥΛΟ (SEX) 

Το φύλο, το οποίο περιγράφει τα διάφορα βιολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των 
γυναικών, των ανδρών και των διαφυλικών ατόµων, όπως τα χρωµοσώµατα, οι ορµόνες και τα 
αναπαραγωγικά όργανα, σχετίζεται µε το φύλο αλλά διαφέρει από αυτό. Ορισµένοι άνθρωποι 
γεννιούνται µε ασυνήθιστους συνδυασµούς των σωµατικών χαρακτηριστικών που γενικά βοηθούν 
τους γιατρούς να διακρίνουν τα αγόρια από τα κορίτσια κατά τη γέννηση. Ο όρος "ίντερσεξ" 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει αυτά τα άτοµα. Συχνά, οι γιατροί αναλάµβαναν 
αυτόµατα χειρουργική επέµβαση στον ασθενή αµέσως (ή λίγο µετά τη γέννηση) για να 
"διορθώσουν" το σώµα, συχνά χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς ή των γονέων. Οι ίντερσεξ 
ακτιβιστές επικρίνουν αυτό το γεγονός όλο και περισσότερο. 

The following video demonstrates the difference between gender and sex: 

https://www.youtube.com/watch?v=YfzIttk7rtg 
18 Eckert, Penelope and McConnellGinet, Sally, Language and Gender. Second Edition. (Cambridge and New York: Cambridge 

University Press 2013). https://web.stanford.edu/~eckert/PDF/Chap1.pdf 
19 Council of Europe, ‘Gender’, https://www.coe.int/en/web/compass/gender 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ 

Η ταυτότητα φύλου συνδέεται µε το φύλο, αλλά διαφέρει από αυτό, όπως και το φύλο. Η έντονα 
διατυπωµένη, εσωτερική και µοναδική εµπειρία του φύλου ενός ατόµου αναφέρεται ως 
ταυτότητα φύλου. Αυτή η εµπειρία µπορεί να συµβαδίζει ή να µην συµβαδίζει µε τη φυσιολογία 
του ατόµου ή µε το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση. 

Ενώ η πλειονότητα των ανθρώπων ταυτοποιείται ως άνδρας ή γυναίκα, υπάρχουν πολλές 
ταυτότητες φύλου, όπως τρανσέξουαλ, ουδέτερο φύλο, µη δυαδικό φύλο, agender, pangender, 
genderqueer, two-spirit, τρίτο φύλο ή συνδυασµός αυτών. Υπάρχουν περισσότερες ταυτότητες 
φύλου από αυτές που αναφέραµε. Καθώς µαθαίνουµε περισσότερα για τις ταυτότητες, 
µαθαίνουµε ότι το φύλο µπορεί να είναι πολύπλοκο και ότι οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται µε 
νέους και µοναδικούς τρόπους. Ορισµένες ορολογίες µπορεί να έχουν διαφορετικές έννοιες για 
διάφορα άτοµα. Υπάρχουν ορισµένοι όροι που κάποιοι άνθρωποι δεν θα ήθελαν να χρησιµοποιούν 
ή να αποκαλούν τους εαυτούς τους και υπάρχουν ορισµένοι όροι που θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιήσουν. Το να ρωτάτε το άτοµο πώς θέλει να αποκαλείται είναι η καλύτερη λύση αν δεν 
είστε σίγουροι για το πώς να αποκαλέσετε κάποιον. Είµαστε πάντα ελεύθεροι να επιλέξουµε πώς 
ταυτιζόµαστε και πώς εκφράζουµε το φύλο µας. Ανεξάρτητα από το τι επιλέγετε ή πώς 
ταυτίζεστε, αξίζετε σεβασµό και ενθάρρυνση. 

Ένα άτοµο δεν µπορεί πλέον να ταξινοµείται είτε ως άνδρας είτε ως γυναίκα µε βάση µόνο το 
φύλο του. Κάποιος µπορεί πλέον να προσδιορίζεται ως οποιαδήποτε από τις ταυτότητες φύλου 
σε αυτό το συνεχές ή εύρος. Η φράση "ταυτότητα φύλου" αναφέρεται στην αντίληψη ενός 
ατόµου για το φύλο του. Ανεξάρτητα από τη γενετική τους σύνθεση ή το σκελετό τους, µπορεί 
να είναι. Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από τα γεννητικά τους όργανα, ένα άτοµο µπορεί να 
ταυτοποιηθεί ως άνδρας, γυναίκα, κανένα από τα δύο, και τα δύο ή άλλη κατηγορία. Ανεξάρτητα 
από το φύλο που τους δόθηκε κατά τη γέννηση, ο στόχος είναι όλοι να αισθάνονται άνετα στο 
πετσί τους. 

ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ (TRANSGENDER) 

Ο όρος "τρανσέξουαλ" είναι ένας όρος οµπρέλα που χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράψει µια 
ποικιλία ταυτοτήτων και εµπειριών. Συνήθως, αναφέρεται σε άτοµα που έχουν ταυτότητα φύλου 
που διαφέρει από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση και σε άτοµα που επιθυµούν να 
παρουσιάζουν την ταυτότητα φύλου τους διαφορετικά από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη 
γέννηση. Τα άτοµα που ταυτοποιούνται ως τρανσέξουαλ είναι εκείνα των οποίων η έκφραση του 
φύλου ή/και η ταυτότητα φύλου, ανάλογα µε το φυσικό φύλο στο οποίο γεννήθηκαν και το οποίο 
τους καταγράφηκε νοµικά κατά τη γέννηση, αποκλίνουν από τα κοινωνικά πρότυπα. 

 
 
 

2020 Teen Talk, ‘Gender Identity’, https://teentalk.ca/learn-about/gender-identity/#:~:text=There%20are%20many%20different%20 
gender,identities%20then%20we’ve%20listed. 

21 Teen Talk, ‘Gender Identity’, https://www.coe.int/en/web/compass/gender 
25 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Οι αξίες και οι ιδέες που διατηρούν τα µέλη της κοινότητας µε την πάροδο του χρόνου, συχνά 
από γενιά σε γενιά, αντικατοπτρίζονται στις παραδοσιακές πολιτιστικές πρακτικές σε σχέση µε 
το φύλο. Κάθε κοινωνική οµάδα στον πλανήτη έχει τις δικές της µοναδικές παραδοσιακές 
πολιτιστικές πρακτικές και πεποιθήσεις, µερικές από τις οποίες είναι επωφελείς για όλα τα µέλη 
και άλλες από τις οποίες έχουν αποδειχθεί επιζήµιες για µια συγκεκριµένη οµάδα, όπως οι 
γυναίκες. Οι πρόωροι και αναγκαστικοί γάµοι, τα τεστ παρθενίας, οι τελετουργίες χηρείας, ο 
ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ), το σκούπισµα/σίδερο στήθους, ο 
κανόνας της πρωτογονιµότητας, έθιµα όπως ο "καθαρισµός" µετά την ανδρική περιτοµή και το 
κυνήγι µαγισσών είναι µερικές µόνο από αυτές τις επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές. Οι 
δραστηριότητες αυτές συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι είναι επιζήµιες και παραβιάζουν την 
εθνική και διεθνή νοµοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, επειδή σπάνια αµφισβητούνται ή 
αντιτίθενται, γεγονός που τους δίνει την εντύπωση της ηθικής στο µυαλό όσων τις εφαρµόζουν. 

 

Βέβαια, ιδίως στις δυτικές κοινωνίες, πολλές από τις νόρµες και τα στερεότυπα των φύλων που 
επικρατούν σήµερα δεν επικρατούσαν πάντα- είναι σχετικά πρόσφατες τάσεις στον ανθρώπινο 
πολιτισµό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κοινωνικές νόρµες για κάθε φύλο εξελίσσονται µε 
την πάροδο του χρόνου και συχνά µε διαφορετικούς τρόπους µεταξύ των χωρών. Σύµφωνα µε τη 
Sara Bobolts, ορισµένα από τα επικρατούντα στερεότυπα των φύλων έχουν εξελιχθεί µε την 
πάροδο του χρόνου. Η Bobolts εξηγεί πώς τα στερεότυπα των φύλων είναι σχετικά σύγχρονες 
ιδέες, όπως η ιδέα ότι το ροζ είναι για τα κορίτσια και το µπλε για τα αγόρια. Σύµφωνα µε την 
ίδια, το ροζ θεωρούνταν ανδρικό χρώµα µεταξύ 1918 και 1940, ενώ το µπλε θεωρούνταν 
λεπτεπίλεπτο και θηλυκό, γεγονός που το καθιστούσε τη µεγαλύτερη επιλογή για τις γυναίκες. 

 

Επιπλέον, σύµφωνα µε έκθεση του Πολιτειακού Πανεπιστηµίου της Πενσυλβάνια, πολλοί ρόλοι 
των φύλων καθορίζονται από τις απαιτήσεις µιας κοινωνίας και το περιβάλλον. Το άρθρο ("Η 
κοινωνική κατασκευή του φύλου") συζητά επίσης πώς η εθνικότητα, η ιστορική και πολιτιστική 
κληρονοµιά µιας κοινωνίας και οι κανόνες φύλου διαφέρουν µεταξύ τους. Για παράδειγµα, πολλές 
αρχαίες φυλές των ιθαγενών της Αµερικής και της Αφρικής είχαν µητριαρχικές κοινωνίες, 
πράγµα που σήµαινε ότι οι γυναίκες συχνά χρησίµευαν ως ηγέτες, θεραπευτές και άλλες 
σηµαντικές προσωπικότητες στις κοινότητές τους. Σε αντίθεση µε άλλες ασιατικές και 
ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι άνδρες κατείχαν όλη την κοινωνική και πολιτική εξουσία, εδώ δεν 
συµβαίνει αυτό. 

 

Ως εκ τούτου, οι ρόλοι των φύλων ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό ανάλογα µε την παράδοση, τον 
χρόνο ή τον τόπο. Είναι προφανές ότι στη σηµερινή εποχή, αυτά τα στερεότυπα που βασίζονται  

22 Bobolts, Sara. ‘9 Facts that Prove Traditional Gender Roles are Bullsh*t.’ HiffingtonPost.com. Huffington Post Online Addition. 26 Apr. 2015. 
23 Nash, Joy. ‘Gender Roles in Modern Society’, https://www.oneworldeducation.org/our-students-writing/gender-roles-in-modern- 
society/ 
24 Givens, Nathaniel. “What Are Gender Roles Good For?” TimesandSeasons.org. Times and Seasons, Inc. Web. 11 Nov. 2015. 
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στο φύλο δεν έχουν καµία πραγµατική αξία για τον ανθρώπινο πολιτισµό στο σύνολό του, επειδή 
επινοήθηκαν και µπορούν να µεταβληθούν ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιούνται. 
Επειδή είναι ασυνεπή και αναξιόπιστα, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως πρότυπο για το πώς 
πρέπει να συµπεριφέρονται τα µέλη ενός συγκεκριµένου φύλου. 



 

 

 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ  

Αποκτούµε τους ειδικούς για το φύλο νόµους, τα έθιµα και τις προσδοκίες του πολιτισµού µας 
µέσω µιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως κοινωνικοποίηση του φύλου. Με άλλα λόγια, οι 
άνθρωποι που έχουν τη µεγαλύτερη επιρροή στη διαδικασία αυτή είναι οι γονείς, οι δάσκαλοι, τα 
σχολεία και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Τα παιδιά µαθαίνουν για το φύλο µέσω του φύλου, 
κοινωνικοποίηση, η οποία τα βοηθά να οικοδοµήσουν αργότερα τη δική τους ταυτότητα φύλου. 
Με άλλα λόγια, το φύλο, η κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία διδασκαλίας των ατόµων πώς να 
συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις κοινωνικές προσδοκίες του φύλου τους, γνωστές ως ρόλοι των 
φύλων. 

Μία από τις πρώτες κοινωνικές κατηγορίες που µαθαίνουν τα παιδιά είναι το φύλο. Τα παιδιά έχουν 
αναπτύξει τον προσδιορισµό του φύλου τους από την ηλικία των τριών ετών. Αρχίζουν επίσης να 
µαθαίνουν πολιτισµικά στερεότυπα για το φύλο, όπως η αντίληψη ότι συγκεκριµένες 
συµπεριφορές, ασχολίες, αγαθά και χόµπι είναι πιο χαρακτηριστικές για τα αγόρια απ' ό,τι για τα 
κορίτσια. Τα παιδιά διαµορφώνουν ενεργά τη διαµόρφωση της ταυτότητας του φύλου τους, αλλά 
µαθαίνουν επίσης για το φύλο µέσω ποικίλων πηγών κοινωνικοποίησης, όπως οι γονείς, οι φίλοι και 
οι εκπαιδευτές τους10. Μέχρι την ηλικία των 5 ετών, τα παιδιά αναπτύσσουν έναν εντυπωσιακό 
αστερισµό στερεοτύπων για το φύλο (συχνά λανθασµένων) τα οποία εφαρµόζουν στον εαυτό τους 
και στους άλλους. Χρησιµοποιούν αυτά τα στερεότυπα για να σχηµατίσουν εντυπώσεις για τους 
άλλους, να καθοδηγήσουν τη δική τους συµπεριφορά, να κατευθύνουν την προσοχή τους και να 
οργανώσουν τις αναµνήσεις τους. 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

Τα παιδιά µαθαίνουν για πρώτη φορά για το φύλο από τους γονείς τους. Αν και οι στάσεις προς 
την ισότητα των φύλων έχουν γίνει πιο διαδεδοµένες τις τελευταίες δεκαετίες σε πολλούς 
πολιτισµούς, οι γονείς, ιδίως οι µπαµπάδες, έχουν συχνά διαφορετικές προσδοκίες για τους γιους 
και τις κόρες τους όσον  αφορά  τα  χαρακτηριστικά  της  προσωπικότητας,  τις  δεξιότητες  και  
τις  εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι αντιλήψεις των παιδιών για τους ρόλους των φύλων 
επηρεάζονται από τους ρόλους των γονέων τόσο µέσα όσο και έξω από το σπίτι. 

Άλλες δυνάµεις κοινωνικοποίησης του φύλου εντοπίζονται στα σχολεία και περιλαµβάνουν τους 
εκπαιδευτικούς, τους µαθητές και το πρόγραµµα σπουδών. Στο παρελθόν, τα σχολικά εγχειρίδια 
και άλλα εκπαιδευτικά υλικά περιλάµβαναν κείµενα και εικόνες που ήταν στερεοτυπικά έµφυλα.  

 

 
25 Nash, Joy. ‘Gender Roles in Modern Society’, https://www.oneworldeducation.org/our-students-writing/gender-roles-in-modern- 
society/ 
26 Vinney, Cynthia. ‘What Is Gender Socialization? Definition and Examples’, https://www.thoughtco.com/gender-socialization- 
definition-examples-4582435 
27 Martin, Carol Lynn, and Ruble, Diane. ‘Children’s Search for Gender Cues: Cognitive Perspectives on Gender Development’, 
Current Directions in Psychological Science, vol, 13, no. 2, 2004, pp. 67-70. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00276.x 
28 Martin, Carol Lynn, and Ruble, Diane. ‘Children’s Search for Gender Cues: Cognitive Perspectives on Gender Development’, 
Current Directions in Psychological Science, vol, 13, no. 2, 2004, pp. 67-70. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00276.x 
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Τα παιδιά διδάσκονται επίσης τι σηµαίνει να είσαι αγόρι ή κορίτσι από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, όπως οι ταινίες, η τηλεόραση και η λογοτεχνία. Τα µέσα ενηµέρωσης µπορούν να 
διαιωνίσουν τα στερεότυπα των φύλων και να διαλύσουν τη γνώση σχετικά µε το πώς το φύλο 
επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Σκεφτείτε µια ταινία κινουµένων σχεδίων µε δύο γυναικείους 
χαρακτήρες, η µία που είναι ελκυστική αλλά ενεργεί παθητικά και η άλλη που δεν είναι ελκυστική 
αλλά ενεργεί επιθετικά. Πολυάριθµες αναπαραστάσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης και αυτής εδώ, προωθούν απόψεις σχετικά µε τις συµπεριφορές που 
εκτιµώνται και είναι κατάλληλες για κάθε φύλο και εκείνες που δεν είναι29. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΥΛΟΥ /ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ  

Σύµφωνα µε το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, "το στερεότυπο φύλου 
είναι µια γενικευµένη άποψη ή προκατάληψη σχετικά µε τις ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά ή τους 
ρόλους που κατέχουν ή θα έπρεπε να κατέχουν ή να εκτελούν οι γυναίκες και οι άνδρες". 

 

Τα στερεότυπα σχετικά µε το φύλο υπεραπλουστεύουν τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ 
ανδρών και γυναικών. Μερικές φορές οι άνθρωποι βασίζονται στα στερεότυπα των φύλων για να 
διαµορφώσουν τις απόψεις τους σχετικά µε το τι συνιστά τον κατάλληλο ρόλο των φύλων. Τα 
στερεότυπα φύλου συχνά διατυπώνουν υπερβολικούς ή λανθασµένους ισχυρισµούς σχετικά µε 
τα χαρακτηριστικά των ανδρών και των γυναικών. Για παράδειγµα, αποτελεί συχνή προκατάληψη 
των φύλων ότι οι άνδρες δεν έχουν συναισθήµατα. Από την άλλη πλευρά, είναι συχνά τα 
στερεότυπα για τις γυναίκες ως παράλογες ή υπερβολικά συναισθηµατικές. Τα στερεότυπα των 
φύλων εξακολουθούν να καταρρίπτονται από πολιτικές οµάδες όπως το φεµινιστικό κίνηµα, το 
οποίο προσφέρει επίσης εναλλακτικές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων που δίνουν έµφαση 
στην ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και παρέχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τους 
ρόλους των φύλων που δίνουν έµφαση στην ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 

Τα καθήκοντα που αναµένεται να εκπληρώσουν οι άνδρες και οι γυναίκες µε βάση το φύλο τους 
είναι γνωστά ως ρόλοι των φύλων. Πολλά δυτικά έθνη είχαν ιστορικά την πεποίθηση ότι οι 
γυναίκες είναι πιο περιποιητικές από τους άνδρες. Ως αποτέλεσµα, η παραδοσιακή ερµηνεία του 
γυναικείου ρόλου του φύλου υπαγορεύει ότι οι γυναίκες πρέπει να ενεργούν µε τρόπο που να 
φροντίζει. Για να αναλάβει τον τυπικό γυναικείο ρόλο του φύλου, µια γυναίκα θα µπορούσε να 
αναλάβει µια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στο σπίτι για να στηρίξει την οικογένειά της 
αντί να εργάζεται εκτός σπιτιού. Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες θεωρούνται συνήθως ως 
ηγέτες στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τη συµβατική 
ερµηνεία του ανδρικού ρόλου των φύλων, οι άνδρες πρέπει να ηγούνται των σπιτιών τους 
παρέχοντας τις ανάγκες της οικογένειας και λαµβάνοντας σηµαντικές αποφάσεις.32 Ενώ αυτές 
οι απόψεις εξακολουθούν να είναι διαδεδοµένες σε πολλές πτυχές της κοινωνίας, διαφορετικές 
απόψεις σχετικά µε τις µακροχρόνιες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων έχουν αναπτυχθεί 
σε δηµοτικότητα στον εικοστό πρώτο αιώνα. 

29 Martin, Carol L. ‘Gender: Early Socialization’, https://www.child-encyclopedia.com/gender-early-socialization 
30 https://www.ohchr.org/en/women/gender-stereotyping 
31 Blackstone, Amy M. ‘Gender Roles and Society’, Sociology School Faculty Scholarship, pp. 335-338. Https://Digitalcommons. 
Library.Umaine.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1000&Context=Soc_Facpub 
31 Blackstone, Amy M. ‘Gender Roles and Society’, Sociology School Faculty Scholarship, pp. 335-338. Https://Digitalcommons. 

Library.Umaine.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1000&Context=Soc_Facpub 
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Τα πρότυπα φύλου είναι κοινωνικοί κανόνες που θέτουν όρια στον τρόπο µε τον οποίο οι άνδρες, 
οι γυναίκες και τα παιδιά πρέπει να συµπεριφέρονται στην κοινωνία και στον τρόπο µε τον οποίο 
πρέπει να εκφράζεται η ταυτότητα φύλου τους. Τα πρότυπα φύλου εξελίσσονται µε την πάροδο 
του χρόνου και δεν είναι ούτε καθολικά ούτε στατικά. Στα θετικά πρότυπα περιλαµβάνονται 
εκείνα που απαγορεύουν στους νέους να καπνίζουν, για παράδειγµα. Οι διαφορετικές νόρµες, σε 
πολλές περιπτώσεις, µπορεί να προκαλέσουν ανισότητα µεταξύ των φύλων, µε τις γυναίκες να 
αντιµετωπίζονται συνήθως άδικα. 

Τα κορίτσια αποτελούν τα δύο τρίτα όλων των παιδιών που βοηθούν στο σπίτι για τουλάχιστον 21 
ώρες την εβδοµάδα, γεγονός που µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ακαδηµαϊκές τους 
επιδόσεις. Αντίστοιχα, οι γυναίκες εργάζονται στο σπίτι και παρέχουν απλήρωτη φροντίδα σε 
άλλους δύο έως δέκα φορές περισσότερο από ό,τι οι άνδρες. Αντίθετα, λόγω της σύνδεσης του 
ανδρισµού µε την προστασία των οικογενειών και των κοινοτήτων, οι άνδρες και τα αγόρια 
στοχοποιούνται συχνότερα για ενεργό πολεµικό ρόλο από τις ένοπλες οµάδες. 

Τα πρότυπα φύλου µαθαίνονται και εσωτερικεύονται από όλα τα µέλη της κοινωνίας. Επίσης, 
ποικίλλουν ανάλογα µε τους πολιτισµούς και τις διάφορες χρονικές περιόδους. Οι παραδοσιακές 
νόρµες των φύλων είναι κατά κάποιο τρόπο ταξινοµηµένες: προϋποθέτουν µια άνιση δοµή 
εξουσίας που σχετίζεται µε το φύλο και η οποία θέτει σε µειονεκτική θέση κυρίως τις γυναίκες33. 

Οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει συχνά να περιορίσουν τις ευθύνες τους σε εκείνες της 
µητέρας, της συζύγου και της φροντίδας. Οι έµφυλες νόρµες τοποθετούν τα κορίτσια σε ρόλους 
φροντίδας, γεγονός που προκαλεί ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων στην κατανοµή των ρόλων 
του νοικοκυριού. Ως αποτέλεσµα των περιορισµένων εξωτερικών επιλογών, αυτό οδηγεί επίσης 
στην έλλειψη εκπαίδευσης. Τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν ακόµη περισσότερες πιθανότητες 
από τους άνδρες και τα αγόρια να περιοριστεί σοβαρά η µετακίνησή τους σε καταστάσεις 
συγκρούσεων, µε αποτέλεσµα να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι.34 Ακόµη και όταν 
εργάζονται στην ίδια ρύθµιση, στα κορίτσια και στα αγόρια µπορεί να ανατίθενται εντελώς 
διαφορετικά καθήκοντα, εκθέτοντάς τα σε διάφορους κινδύνους και κινδύνους. Για παράδειγµα, 
σε ένα οικογενειακό αγρόκτηµα, τα αγόρια συχνά αναλαµβάνουν περισσότερες ευθύνες για τη 
λειτουργία µηχανηµάτων, τη χρήση επικίνδυνων εργαλείων και την εφαρµογή χηµικών ουσιών. 
Αντίθετα, τα κορίτσια ασχολούνται συχνότερα µε τη µεταφορά ξύλων και νερού. 

Τα κορίτσια έχουν περισσότερες πιθανότητες από τα αγόρια να βιώνουν "διπλή εργασία", η οποία 
περιλαµβάνει τόσο τη διατήρηση µιας θέσης εργασίας όσο και τη φροντίδα των οικογενειακών 
καθηκόντων, γεγονός που τους αφήνει ελάχιστο έως καθόλου χρόνο για εκπαίδευση. Οι γονείς 
συχνά παίρνουν αποφάσεις να κρατούν τα κορίτσια στο σπίτι από το σχολείο υπέρ της φροντίδας 
των παιδιών και των οικιακών εργασιών υπό την επίδραση των προτύπων φύλου σχετικά µε τους 
ρόλους των κοριτσιών στην κοινωνία. Αντίθετα, τα αγόρια παροτρύνονται να εγγραφούν και να 
τελειώσουν το σχολείο προκειµένου να στηρίξουν την οικογένειά τους. 

Όταν περιορίζει την ικανότητα µιας γυναίκας ή ενός άνδρα να αναπτυχθεί προσωπικά, να 
ακολουθήσει καριέρα ή/και να λάβει αποφάσεις για τη ζωή του, ένα στερεότυπο φύλου είναι 
επιζήµιο. Οι γυναίκες πέφτουν συχνά θύµατα προκαταλήψεων λόγω ανακριβών στερεοτύπων  

 

33 Council of Europe, ‘Gender Identity, Gender-Based Violence and Human Rights’, https://rm.coe.int/chapter-1-gender-identity- 
gender-based-violence-and-human-rights-gende/16809e1595 
34 Save the Children, https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/how-gender-norms-impact-boys-and-girls 
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φύλου. Ως αποτέλεσµα παραβιάζεται ένα ευρύ φάσµα δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα στην 
υγεία, σε επαρκές βιοτικό επίπεδο, στην εκπαίδευση, στο γάµο και τις οικογενειακές σχέσεις, 
στην απασχόληση, στην ελευθερία έκφρασης, στην ελευθερία µετακίνησης, στην πολιτική 
συµµετοχή και εκπροσώπηση, στην πρόσβαση σε αποτελεσµατική προσφυγή και στην ελευθερία 
από τη βία λόγω φύλου. 

 
 

Δυστυχώς, οι έµφυλες συµβάσεις που αφορούν τη θέση των κοριτσιών στην κοινωνία και τη 
συµµετοχή τους στα οικιακά καθήκοντα εµποδίζουν τα κορίτσια να φοιτήσουν στο σχολείο σε όλο 
τον κόσµο. Αν ακούγονται καθόλου, οι φωνές τους αγνοούνται. Τα πρώτα τους χρόνια τους 
αφαιρούνται, και τα έθνη στα οποία κατοικούν εξαπατώνται από τις δεξιότητες και τις 
ανεκµετάλλευτες δυνατότητές τους. 35 Το µέλλον των κοριτσιών θα επηρεαστεί µακροπρόθεσµα 
από αυτή τη µειωµένη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Το µέλλον των κοριτσιών κόβεται από την 
ανισότητα, διότι όταν τους αρνούνται την εκπαίδευση, περιορίζεται σηµαντικά η ικανότητά τους να 
εργαστούν και να αποκτήσουν ανεξαρτησία. Χωρίς ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, την ανισότητα 
του πλούτου και την εξάρτηση από τους άνδρες για την παροχή, τα κορίτσια παγιδεύονται σε έναν 
κύκλο φτώχειας και διαχωρισµού από τον έξω κόσµο, εκτελώντας απλήρωτες οικιακές εργασίες. Οι 
δυνατότητες των κοριτσιών να επιδιώξουν τους στόχους τους περιορίζονται από την έλλειψη 
εξωτερικών δυνατοτήτων. 

 

Δύο διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα περιέχουν ρητές υποχρεώσεις σχετικά µε 
τα επιβλαβή στερεότυπα και την παράνοµη δηµιουργία στερεοτύπων. 

 

• Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών 

• Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία 
 
 
 
 
 
 

 
Σύµφωνα µε τη Susana A. Eisenchlas, "η γλώσσα είναι ένας τοµέας όπου οι ρόλοι και οι 
προσδοκίες των φύλων µπορούν να κατασκευαστούν και να αναπαραχθούν. Για παράδειγµα, η 
αντίληψη ότι µέσω της γλώσσας οι γυναίκες επιδεικνύουν οµόφυλη αλληλεγγύη και "υποστήριξη", 
ενώ οι άνδρες παρενοχλούν και "ελέγχουν" ή ότι οι γυναίκες µιλούν για να υποδαυλίσουν ή να 
ενισχύσουν τις σχέσεις, ενώ οι άνδρες µιλούν για να λύσουν προβλήµατα, είναι από τις πιο 
εδραιωµένες γενικεύσεις που συναντώνται στη λαϊκή κουλτούρα και αξιοποιούνται ευρέως από 
τη διαφηµιστική βιοµηχανία, µεταξύ άλλων µέσων ενηµέρωσης". 36 
 
 
 
 
35 Save the Children, https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/how-gender-norms-impact-boys-and-girls 
36 isenchlas, Susana A. ‘Gender Roles and Expectations: Any Changes Online?’, SAGE Open, October-December (2013: 1–11) https:// 
journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013506446 

ΓΛΩΣΣΑ 
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Η υιοθέτηση µιας γλώσσας που περιλαµβάνει τα δύο φύλα είναι µια ισχυρή στρατηγική για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέµηση των προκαταλήψεων λόγω του 
κρίσιµου ρόλου που διαδραµατίζει η γλώσσα στη διαµόρφωση πολιτισµικών και κοινωνικών 
στάσεων. Η γλώσσα που αποφεύγει την προκατάληψη προς ένα συγκεκριµένο φύλο ή 
κοινωνικό φύλο αναφέρεται ως γλώσσα που περιλαµβάνει το φύλο, γνωστή και ως γλώσσα 
ουδέτερη ως προς το φύλο, και είναι λιγότερο πιθανό να µεταφέρει στερεότυπα φύλου.  

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 που το γυναικείο κίνηµα άρχισε να το αµφισβητεί, η γενική χρήση 
αρσενικών ουσιαστικών και αντωνυµιών στην αγγλική γλώσσα ήταν αποδεκτή πρακτική. 
Έκτοτε, οι φεµινίστριες γλωσσολόγοι συνέβαλαν στην προώθηση της χρήσης της ουδέτερης 
ως προς το φύλο γλώσσας για να δηλώσουν τη συµπερίληψη όλων των φύλων ή των φύλων, 
"αποκαλύπτοντας την έµφυλη φύση πολλών γλωσσικών κανόνων και κανόνων".37 Ως ο 
οργανισµός που υπερασπίζεται τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσµο, η UN Women 
κατανοεί το ρόλο που διαδραµατίζει η γλώσσα στην εξάλειψη των έµφυλων προκαταλήψεων 
και τάσσεται υπέρ της χρήσης γλώσσας χωρίς αποκλεισµούς φύλου σε όλες τις καταστάσεις. 
Η γλώσσα που περιλαµβάνει το φύλο είναι εποµένως η χρήση συγκεκριµένων λέξεων που 
εξισώνει τους άνδρες και τις γυναίκες και δεν µεταφέρει προκαταλήψεις σχετικά µε το 
φύλο.38  

Μια αντωνυµία που είναι ουδέτερη ως προς το φύλο είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται. Είναι 
µια αντωνυµία που δεν αποκαλύπτει το φύλο του υποκειµένου της πρότασης. Οι αντωνυµίες 
που είναι ουδέτερες ως προς το φύλο είναι η προεπιλογή σε πολλές γλώσσες. Οι αντωνυµίες 
they, them και theirs είναι οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες αντωνυµίες ουδέτερου φύλου στα 
αγγλικά. Αυτές οι αντωνυµίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αναφερθούν σε κάποιον 
του οποίου το φύλο είναι άγνωστο σε οποιοδήποτε πλαίσιο, όχι µόνο σε εκείνα που αφορούν 
µη δυαδικά άτοµα. Πείτε, για παράδειγµα, "Κάποιος άφησε την οµπρέλα του εδώ". Πείτε τους 
ότι είναι πίσω από το γραφείο, αν επιστρέψουν για να την πάρουν. 

 

Ορισµένες στρατηγικές για την επίτευξη ισότητας σε ένα γραπτό κείµενο. Μερικές από αυτές 
περιλαµβάνουν: 

• Χρήση εκφράσεων ουδέτερου φύλου 

• Χρήση γλώσσας χωρίς αποκλεισµούς 

• Χρήση θηλυκών και αρσενικών τύπων – ως ξεχωριστών λέξεων – µέσω της χρήσης 
κάθετων γραµµών. 

 
Οι συγγραφείς πρέπει πάντα να λαµβάνουν υπόψη τους το κείµενο ως σύνολο και τη φύση 
του όταν επιλέγουν µεταξύ των διαφόρων στρατηγικών. 

 
 

37 UN Women, ‘GenderTerm: UN Women online resources on the use of gender-inclusive language’, https://www.unwomen.org/en/ 
digital-library/genderterm 
38 UN Women, ‘GenderTerm: UN Women online resources on the use of gender-inclusive language’, https://www.unwomen.org/en/ 
digital-library/genderterm 
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Εκτός από τις προαναφερθείσες τακτικές, η ενεργητική φωνή θα πρέπει γενικά να 
χρησιµοποιείται για να καταδείξει την ενδυνάµωση των γυναικών. Αποφύγετε να λέτε πράγµατα 
που θα µπορούσαν να ερµηνευτούν αρνητικά. Για παράδειγµα, το ρήµα "επενδύω" 
χρησιµοποιείται συχνά στα οικονοµικά για να αναφερθεί σε χρήµατα ή συναλλαγές. Είναι 
ακατάλληλο να αναφέρεστε σε ώριµες γυναίκες ως "κορίτσια", καθώς αυτό τις υποτιµά και τις 
παιδαγωγεί. 
 
Περισσότερες κατευθυντήριες γραµµές για τη σύνταξη σε γλώσσα χωρίς αποκλεισµούς φύλου 
µπορείτε να βρείτε στις επίσηµες κατευθυντήριες γραµµές του ΟΗΕ για τη γλώσσα χωρίς 
αποκλεισµούς φύλου στα αγγλικά: https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/ 
guidelines.shtml 
 

Μια άλλη χρήσιµη πηγή είναι το ακόλουθο βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=3Q6winS806I 
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Σκεφτείτε παραδείγµατα όπου οι κανόνες/ρόλοι των φύλων εµπόδισαν εσάς ή κάποιον γνωστό 
σας να επιδιώξει έναν προσωπικό στόχο, µια καριέρα ή ακόµη και χόµπι και δραστηριότητες. Θα 
µπορούσε αυτή η κατάσταση να είχε αποτραπεί µε οποιονδήποτε τρόπο;

ΑΣΚΗΣΗ 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΤΕ ΣΤΑ ΜΙΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ! 

 
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3: 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 



 

 

 
 
 
 
 
 

Σύµφωνα µε τη Γυναίκα του ΟΗΕ, η ισότητα των φύλων είναι η κατάσταση της ύπαρξης ίσων 
ευκαιριών, δικαιωµάτων και ευθυνών για τους άνδρες και τις γυναίκες, καθώς και για τα κορίτσια 
και τα αγόρια. Η ισότητα δεν σηµαίνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες θα γίνουν ίσοι, αλλά µάλλον 
ότι τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι ευκαιρίες κάθε φύλου θα είναι ανεξάρτητα από το φύλο 
που τους δόθηκε κατά τη γέννηση. Η ισότητα των φύλων τονίζει ότι λαµβάνονται υπόψη τα 
συµφέροντα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, µε 
σεβασµό στη διαφορετικότητα των διαφόρων οµάδων ανδρών και γυναικών. Η ισότητα των 
φύλων θα πρέπει να περιλαµβάνει και να αφορά εξίσου τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, 
καθώς και τα άλλα φύλα.39 Εκτός από πρόβληµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ισότητα µεταξύ 
ανδρών και γυναικών θεωρείται επίσης προϋπόθεση και σηµάδι της βιώσιµης ανάπτυξης µε 
επίκεντρο τον άνθρωπο. Παρόλο που η ισότητα των φύλων δεν είναι µόνο γυναικείο ζήτηµα, 
πράγµατι, σε πολλούς τοµείς οι γυναίκες βρίσκονται σε µειονεκτική θέση και δεν απολαµβάνουν 
τα ίδια δικαιώµατα µε τους άνδρες. Το 2015, 195 έθνη συµφώνησαν µε τα Ηνωµένα Έθνη ότι 
µπορούν να αλλάξουν τον κόσµο προς το καλύτερο, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη. 

Αξίζει να παραθέσουµε την παράγραφο για την ισότητα σε σχέση µε τις γυναίκες: 

"Η επίτευξη της ισότητας των φύλων και η ενδυνάµωση των γυναικών και των κοριτσιών θα 
συµβάλει καθοριστικά στην πρόοδο σε όλους τους στόχους και τις επιδιώξεις. Η επίτευξη του 
πλήρους ανθρώπινου δυναµικού και της βιώσιµης ανάπτυξης δεν είναι δυνατή εάν το ήµισυ της 
ανθρωπότητας εξακολουθεί να στερείται τα πλήρη ανθρώπινα δικαιώµατα και τις ευκαιρίες του. 
Οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να απολαµβάνουν ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, 
οικονοµικούς πόρους και πολιτική συµµετοχή, καθώς και ίσες ευκαιρίες µε τους άνδρες και τα 
αγόρια για απασχόληση, ηγεσία και λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Θα εργαστούµε για τη 
σηµαντική αύξηση των επενδύσεων για την κάλυψη του χάσµατος µεταξύ των φύλων και την 
ενίσχυση της στήριξης των θεσµών σε σχέση µε την ισότητα των φύλων και την ενδυνάµωση των 
γυναικών σε παγκόσµιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Θα εξαλειφθούν όλες οι µορφές 
διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, µεταξύ άλλων µέσω της συµµετοχής 
των ανδρών και των αγοριών. Η συστηµατική ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στην 
εφαρµογή του θεµατολογίου είναι ζωτικής σηµασίας". 40 

Το ακόλουθο βίντεο που δηµιουργήθηκε από την Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων στο 
Δηµόσιο Τοµέα αποτελεί µια χρήσιµη εισαγωγή σχετικά µε την ισότητα των φύλων: 

https://www.youtube.com/watch?v=ilFvvFR_wAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 UN Women, ‘Gender Mainstreaming’, https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm 
40 United Nations, ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’, https://www.un.org/ga/search/view_doc. 
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang= 
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Η ανισότητα των φύλων είναι η διάκριση µε βάση το φύλο ή το φύλο, η οποία οδηγεί σε τακτική 
προνοµιακή µεταχείριση ή προτεραιότητα ενός φύλου ή φύλου έναντι ενός άλλου. Η ισότητα των 
φύλων αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και το δικαίωµα αυτό παραβιάζεται από τις 
διακρίσεις λόγω φύλου. Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την παιδική ηλικία και αυτή τη στιγµή 
περιορίζει τις δια βίου δυνατότητες των παιδιών σε όλο τον κόσµο - επηρεάζοντας δυσανάλογα 
τα κορίτσια.  

Σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, η ανισότητα των φύλων πλήττει περισσότερο τα 
κορίτσια και τις γυναίκες, δεδοµένου ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα των γυναικών δεν έχουν 
ακόµη υλοποιηθεί πλήρως στην Ευρώπη. Η οικονοµική κρίση και τα συνοδευτικά µέτρα λιτότητας 
που εφαρµόστηκαν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία έχουν πλήξει δυσανάλογα τις γυναίκες, 
έχουν καταστήσει τις διακρίσεις λόγω φύλου και φύλου ακόµη πιο διαδεδοµένες. Η άνοδος των 
αντιδραστικών κινήµατα που στοχεύουν τις γυναίκες που προσπαθούν να απελευθερωθούν από 
την κατώτερη θέση που διατηρούν εδώ και γενιές είναι µια άλλη απειλή για τα δικαιώµατα των 
γυναικών. Η αύξηση της ρητορικής µίσους που στρέφεται κατά των γυναικών στην Ευρώπη, ιδίως 
στο διαδίκτυο, αποτελεί έναν ακόµη λόγο ανησυχίας. Η βία κατά των γυναικών, µια από τις 
σοβαρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που βιώνουν οι γυναίκες, ευδοκιµεί σε 
ένα περιβάλλον διακρίσεων και ρητορικής µίσους. Σε ένα µεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων βίας 
κατά των γυναικών, η αντίδραση των εθνικών αρχές -συµπεριλαµβανοµένων της αστυνοµίας, των 
εισαγγελέων και των δικαστών- παραµένει ανεπαρκής.  

Αρκετοί τοµείς έχουν σηµειώσει πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν 
επικυρώσει τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση 
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής κακοποίησης, και η Στρατηγική του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την Ισότητα των Φύλων 2018-2023 έχει τεθεί ουσιαστικά σε 
εφαρµογή. Η υλοποίηση των δικαιωµάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, ωστόσο, 
απαιτεί ακόµη πολλά εργασία. Ως εκ τούτου, η µάχη κατά των διακρίσεων λόγω φύλου και φύλου, 
καθώς και τα δικαιώµατα των γυναικών, αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για τον Επίτροπο 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.  

Η ανισότητα των φύλων έχει αντίκτυπο σε όλους, συµπεριλαµβανοµένων των ανδρών, των 
γυναικών, των τρανσέξουαλ και των ατόµων που δεν συµµορφώνονται µε το φύλο, των παιδιών 
και των οικογενειών. Επηρεάζονται άτοµα όλων των ηλικιών και εθνοτήτων. Η ισότητα των φύλων 
είναι απελπιστικά αναγκαία. Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποφεύγεται µε την 
ισότητα των φύλων. Είναι απαραίτητη για την υγεία της οικονοµίας. Οι γυναίκες και οι άνδρες 
εκτιµώνται ισότιµα στις κοινωνίες, οι οποίες είναι ασφαλέστερες και υγιέστερες. Τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα περιλαµβάνουν την ισότητα των φύλων και σίγουρα η ισότητα των φύλων ωφελεί 
όλους. 

 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

41 Council of Europe, ‘What is gender Mainstreaming’, https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming 37 



 

 

 
 
 
 
 
 

Μια προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής γνωστή ως ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 
λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα και τις ανησυχίες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Στην 
Παγκόσµια Διάσκεψη για τις Γυναίκες στο Ναϊρόµπι το 1985 διατυπώθηκε για πρώτη φορά η ιδέα 
της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου. Η Πλατφόρµα Δράσης του Πεκίνου θεσπίστηκε 
κατά την τέταρτη Παγκόσµια Διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις Γυναίκες στο Πεκίνο το 
1995 και στη συνέχεια υιοθετήθηκε ως εργαλείο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε 
όλα τα επίπεδα. Η Πλατφόρµα αναπτύχθηκε εποµένως ως στρατηγική στη διεθνή πολιτική για την 
ισότητα των φύλων. Με απλά λόγια, η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σηµαίνει: "την 
(ανα)οργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών πολιτικής, έτσι ώστε η 
προοπτική της ισότητας των φύλων να ενσωµατώνεται σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα 
και σε όλα τα στάδια, από τους φορείς που συνήθως συµµετέχουν στη χάραξη πολιτικής".41 

 

Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τύπους δραστηριοτήτων αποτελεί µια 
παγκοσµίως αποδεκτή στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η ενσωµάτωση 
δεν είναι αυτοσκοπός αλλά µέσο για την επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων. Η 
ενσωµάτωση περιλαµβάνει τη διασφάλιση ότι η προοπτική του φύλου και η προσοχή στο στόχο 
της ισότητας των φύλων είναι κεντρικά σε όλες τις δραστηριότητες - ανάπτυξη πολιτικής, 
έρευνα, συνηγορία/διάλογος, την κατανοµή των πόρων, καθώς και τον προγραµµατισµό, την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση των προγραµµάτων και των έργων. Η ανάπτυξη επαρκούς 
κατανόησης της ενσωµάτωσης απαιτεί σαφήνεια σχετικά µε τις συναφείς έννοιες του φύλου και 
της ισότητας 42. 

 

Η ενσωµάτωση της οπτικής της ισότητας των φύλων σε όλες τις φάσεις και τα επίπεδα των 
πολιτικών, των προγραµµάτων και των πρωτοβουλιών είναι πολύ σηµαντική. Εκτός από την άνιση 
πρόσβαση και τον έλεγχο της εξουσίας, των πόρων, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεσµών, όπως το νοµικό σύστηµα, οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, 
συνθήκες διαβίωσης και συνθήκες. Ανάλογα µε το έθνος, την περιοχή, την ηλικία, το εθνικό ή 
κοινωνικό υπόβαθρο ενός ατόµου ή άλλες συνθήκες, οι γυναίκες και οι άνδρες βιώνουν 
διαφορετικά σενάρια. Η ενσωµάτωση του φύλου είναι η συµπερίληψη αυτών των ανισοτήτων στο 
σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση των πολιτικών, των προγραµµάτων και των έργων, 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες επωφελούνται από αυτά και 
ότι δεν επιδεινώνουν την ανισότητα αλλά την προάγουν. Η ενσωµάτωση της διάστασης του 
φύλου προσπαθεί να εξαλείψει τις ανισότητες µεταξύ των φύλων, οι οποίες µερικές φορές είναι 
ανεπαίσθητες. Κατά συνέπεια, χρησιµεύει ως εργαλείο για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων. 

  

41 Council of Europe, ‘What is gender Mainstreaming’, https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming 37 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 



 

 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ / ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μια στρατηγική για την επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά τα δικαιώµατα και την ισότητα των 
γυναικών και των κοριτσιών σε σχέση µε τους άνδρες και τα αγόρια. Αυτή είναι η επιλεγµένη 
προσέγγιση του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών και της διεθνούς κοινότητας για την 
εφαρµογή των δικαιωµάτων των γυναικών και των κοριτσιών, ως υποσύνολο των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στα οποία τα Ηνωµένα Έθνη έχουν αφιερωθεί. Η ισότητα των φύλων είναι ο στόχος. 
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου είναι η διαδικασία εκτίµησης των επιπτώσεων για τα 
κορίτσια και τα αγόρια και τους άνδρες και τις γυναίκες κάθε σχεδιαζόµενης δράσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας, των πολιτικών και των προγραµµάτων. Είναι µια 
στρατηγική για να γίνουν οι ανησυχίες και οι εµπειρίες των κοριτσιών και των γυναικών, καθώς 
και των αγοριών και των ανδρών, αναπόσπαστη διάσταση του σχεδιασµού, της εφαρµογής, της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραµµάτων, έτσι ώστε τα 
κορίτσια και τα αγόρια και οι γυναίκες και οι άνδρες να επωφελούνται από την ισότητα και να µην 
διαιωνίζεται η ανισότητα. 43 

 

Η ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων καθιερώθηκε ως η παγκόσµια στρατηγική 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων µέσω της Πλατφόρµας Δράσης στην τέταρτη 
Παγκόσµια Διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις Γυναίκες στο Πεκίνο το 1995. Η ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι η προσοχή στις προοπτικές των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των 
παρεµβάσεων σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ανάπτυξης κατέστη σαφές στο εν λόγω 
έγγραφο. Για καθέναν από τους στρατηγικούς στόχους που προσδιορίστηκαν στο Πεκίνο έγινε 
ειδική αναφορά στη σηµασία της στρατηγικής ενσωµάτωσης. Για παράδειγµα, στο κεφάλαιο για 
τις γυναίκες στην εξουσία και τη λήψη αποφάσεων, η παράγραφος 189 αναφέρεται συγκεκριµένα 
στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου: "Για την αντιµετώπιση της ανισότητας µεταξύ 
ανδρών και γυναικών στην κατανοµή της εξουσίας και της λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
οι κυβερνήσεις και άλλοι φορείς θα πρέπει να προωθήσουν µια ενεργή και ορατή πολιτική 
ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τα προγράµµατα, έτσι ώστε 
πριν από τη λήψη αποφάσεων να γίνεται ανάλυση των επιπτώσεων στις γυναίκες και τους άνδρες 
αντίστοιχα".44 

Στοχευµένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των γυναικών εξακολουθούν αν απαιτούνται, παρά το 
σχέδιο ενσωµάτωσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν ρητά στα συµφέροντα και τους στόχους 
των γυναικών, για παράδειγµα µέσω της θέσπισης νόµων, της ανάπτυξης πολιτικών, της 
διεξαγωγής έρευνας και της υλοποίησης έργων και προγραµµάτων. Τα έργα που επικεντρώνονται 
ειδικά στις γυναίκες εξακολουθούν να είναι ζωτικής σηµασίας στον αγώνα για την ισότητα των 
φύλων. Εξακολουθούν να απαιτούνται, δεδοµένου ότι οι διαδικασίες ενσωµάτωσης της 
διάστασης του φύλου δεν έχουν ακόµη αναπτυχθεί πλήρως και η ισότητα των φύλων δεν έχει 
ακόµη επιτευχθεί. 

 
 
 

42 Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women, ‘Gender Mainstreaming: Strategy for Promoting 
Gender Equality ‘ https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf 
43 UNICEF, ‘Gender Equality’, https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20 
concepts%20.pdf 
44 Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women, ‘Gender Mainstreaming: Strategy for Promoting 
Gender Equality ‘ https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf 38 



 

 

Η µείωση των υφιστάµενων κενών, λειτουργώντας ως καταλύτης για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων, και η οικοδόµηση ενός εκλογικού σώµατος για την αλλαγή της υφιστάµενης 
κατάστασης βοηθούνται από στοχευµένα προγράµµατα που στοχεύουν ειδικά στις γυναίκες ή 
στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Τα ειδικά για γυναίκες προγράµµατα µπορούν να 
ενδυναµώσουν τις γυναίκες και να χρησιµεύσουν ως ζωτικό εκκολαπτήριο για έννοιες και 
τακτικές που µπορούν να εφαρµοστούν σε γενικότερες παρεµβάσεις. Οι πρωτοβουλίες που 
επικεντρώνονται στους άνδρες συµβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων µε τη 
δηµιουργία ανδρών συµµάχων. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι η ενσωµάτωση της 
διάστασης του φύλου και η ενδυνάµωση των γυναικών δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικές µεταξύ 
τους. 

 

 

 
 
Σύµφωνα µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, "η βία µε βάση το φύλο 
αναφέρεται σε επιβλαβείς πράξεις που στρέφονται εναντίον ενός ατόµου µε βάση το φύλο του. 
Έχει τις ρίζες της στην ανισότητα των φύλων, στην κατάχρηση εξουσίας και σε επιβλαβείς 
κανόνες. Η βία λόγω φύλου (ΒΦ) αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
απειλητικό για τη ζωή ζήτηµα υγείας και προστασίας. Υπολογίζεται ότι µία στις τρεις γυναίκες θα 
βιώσει σεξουαλική ή σωµατική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της. Κατά τη διάρκεια εκτοπίσεων 
και περιόδων κρίσης, η απειλή της ΒΚΠ αυξάνεται σηµαντικά για τις γυναίκες και τα κορίτσια". 45 
Οι όροι "βία λόγω φύλου" και "βία κατά των γυναικών" είναι δύο όροι που συχνά χρησιµοποιούνται 
εναλλακτικά, καθώς η περισσότερη βία κατά των γυναικών ασκείται (από άνδρες) για λόγους 
φύλου λόγους, και η βία λόγω φύλου πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες.46 Η σεξουαλική, 
σωµατική, ψυχική και οικονοµική βλάβη που προκαλείται δηµόσια ή ιδιωτικά µπορεί να θεωρηθεί 
βία λόγω φύλου. Περιλαµβάνονται επίσης οι απειλές βίας, ο εξαναγκασµός και η χειραγώγηση. 
Βία κατά των συντρόφων,οι σεξουαλικές επιθέσεις, οι γάµοι ανηλίκων, ο ακρωτηριασµός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων και τα λεγόµενα "εγκλήµατα τιµής" είναι µόνο µια µερικά 
παραδείγµατα για το πώς αυτό µπορεί να εκδηλωθεί. Σεξουαλική παρενόχληση, βία µεταξύ 
συντρόφων, εµπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκµετάλλευση και η κακοποίηση είναι άλλα 
παραδείγµατα βίας κατά των γυναικών. Οι επιπτώσεις µπορεί να περιλαµβάνουν σοβαρές 
σωµατικές κακώσεις, σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα όπως το HIV/AIDS, εξαναγκαστικές και 
ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες και υψηλότερο κίνδυνο µητρικής θνησιµότητας. Έχουν σηµασία τόσο 
βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. 47 Οι επιπτώσεις της έµφυλης βίας είναι τροµερές και 
µπορούν να επηρεάσουν τους επιζώντες για το υπόλοιπο της ζωής τους. 
 
 
 
 
 
 
 

45 UNICEF, ‘Gender Equality’, https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20 
concepts%20.pdf 
46 Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women, ‘Gender Mainstreaming: Strategy for Promoting 
Gender Equality ‘ https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf 

47 UNIHCR, ‘Gender-Based Violence’, https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html 
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Οι άνισες σχέσεις εξουσίας µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι µία από τις πιο εµφανείς που 
εκφράζονται µέσω της έµφυλης βίας, ιδίως της βίας κατά των γυναικών. Ο δράστης είναι η 
πρωταρχική αιτία της βίας- είναι ζωτικής σηµασίας να θυµόµαστε ότι το θύµα της έµφυλης βίας 
δεν λογοδοτεί ποτέ για τις πράξεις του δράστη. Η έµφυλη βία στους πολιτισµούς µας δεν 
προκαλείται από ένα µόνο στοιχείο- αντίθετα, ένα ευρύ φάσµα παραγόντων αλληλεπιδρά για να 
προκαλέσει το ζήτηµα, το οποίο δεν µπορεί να εξηγηθεί πλήρως από µία µόνο πτυχή. Υπάρχουν 
τέσσερις κατηγορίες παραγόντων: πολιτισµικοί, νοµικοί, οικονοµικοί και πολιτικοί48. 

 

Η έµφυλη βία διατηρεί την ανδρική κυριαρχία και συµβάλλει στην προώθηση µιας ετεροκανονικής 
κοινωνίας. Η ισότητα των φύλων, από την άλλη πλευρά, απαιτεί ίσα δικαιώµατα, ορατότητα και 
ευκαιρίες για ενδυνάµωση, ανάληψη ευθύνης και συµµετοχή σε όλες τις πτυχές της δηµόσιας και 
ιδιωτικής ζωής για τα άτοµα όλων των φύλων. Η ισότιµη πρόσβαση και κατανοµή των πόρων 
µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελούν περαιτέρω συνέπειες της ισότητας των φύλων. 

 

ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΗ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ 

Φράσεις όπως, "ό,τι συµβαίνει στο σπίτι πρέπει να µένει στο σπίτι" ή "δεν αφορά κανέναν τι 
συµβαίνει στην οικογένεια" είναι κοινά κλισέ που έχουν µεγάλη επιρροή. Αυτό καθιστά δύσκολη 
την καταγγελία της ενδοοικογενειακής βίας και µπορεί να εµποδίσει την παροχή βοήθειας και 
υποστήριξης, θέτοντας το κακοποιηµένο άτοµο σε κίνδυνο περαιτέρω τραυµατισµού ή ακόµη και 
θανάτου. Επιπλέον, όσοι πλήττονται από τη βία συχνά αποσιωπούνται από αυτήν. Παραµένοντας 
σιωπηλοί απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία, υποστηρίζουµε επίσης τις πρακτικές της. Η 
πλειονότητα της έµφυλης βίας απαγορεύεται και τιµωρείται από το νόµο σε ορισµένα έθνη, 
ωστόσο υπάρχουν και εκείνα που υστερούν σε αυτόν τον τοµέα. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ  

Η βία γίνεται αποδεκτή από τις πατριαρχικές και σεξιστικές ιδεολογίες προκειµένου να 
διατηρηθεί η κυριαρχία και η ανωτερότητα των ανδρών. Για παράδειγµα, τα έµφυλα στερεότυπα 
και άλλες πολιτισµικές πτυχές, όπως η προκατάληψη, η κοινωνικοποίηση και οι παραδοσιακές 
αντιλήψεις για τη θηλυκότητα και τον ανδρισµό, οι αντιλήψεις ότι η οικογένεια είναι ένας 
ανδροκρατούµενος, ιδιωτικός θεσµός εξουσίας, καθώς και η κοινή αποδοχή της βίας σε δηµόσια 
πλαίσια (όπως η παρενόχληση των γυναικών στο δρόµο), ως νόµιµος τρόπος αντιµετώπισης των 
συγκρούσεων και της αυτοέκφρασης. Τα ιστορικά και θρησκευτικά έθιµα έχουν επίσης επιτρέψει 
τη σωµατική τιµωρία των γυναικών στο πλαίσιο των θεωριών της ιδιοκτησίας και του δικαιώµατος. 
Η έννοια της εξουσίας επί της σεξουαλικότητας των γυναικών, η οποία µε τη σειρά της 
νοµιµοποιεί την ιδιοκτησία, έπαιξε επίσης ρόλο στην κανονικοποίηση της βίας µε βάση το φύλο. 

 

 
48 Council Of Europe, ‘Gender Identity, Gender-Based Violence And Human Rights’, https://rm.coe.int/chapter-1-gender-identity- 

gender-based-violence-and-human-rights-gende/16809e1595 
49 United Nations Population Fund, ‘Gender-based Violence’, https://www.unfpa.org/gender-based-violence 39 
50 Council Of Europe, ‘Gender Identity, Gender-Based Violence And Human Rights’, https://rm.coe.int/chapter-1-gender-identity- 

gender-based-violence-and-human-rights-gende/16809e1595 
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ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Πολλές κοινότητες θεωρούν ότι το να είσαι θύµα βίας λόγω φύλου είναι ντροπή και αδυναµία και 
πολλές γυναίκες εξακολουθούν να κατηγορούνται ότι ενθαρρύνουν τη βία εναντίον τους µε τις 
πράξεις τους. Αυτό εξηγεί τουλάχιστον εν µέρει τα επίµονα χαµηλά επίπεδα καταγγελιών και 
ερευνών. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Γενικά, οι γυναίκες, καθώς και τα ΛΟΑΤ+ άτοµα, είναι δυσανάλογα ευάλωτα στη βία λόγω 
έλλειψης οικονοµικών µέσων. Αναπτύσσουν αυτοτροφοδοτούµενους κύκλους βίας και φτώχειας, 
καθιστώντας πολύ δύσκολο για τα θύµατα να απελευθερωθούν. Οι άνδρες µπορεί να 
χρησιµοποιούν βίαιες τακτικές για να επιβεβαιώσουν τον ανδρισµό τους όταν βιώνουν ανεργία 
και φτώχεια. 
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Κάθε παιδί έχει το δικαίωµα πρόσβασης σε µια τυπική, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον. Ωστόσο, πολλά κορίτσια αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο, ενώ 
άλλα δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία. Αυτό οφείλεται σε ποικίλες αιτίες. Η εκπαίδευση των 
κοριτσιών έχει πληγεί ιδιαίτερα από τα λουκέτα και το κλείσιµο των σχολείων που προκάλεσε το 
COVID-19, το οποίο απειλεί να ακυρώσει την πρόοδο ετών. Τα κορίτσια βιώνουν την 
προκατάληψη λόγω φύλου σε παγκόσµια κλίµακα απλώς και µόνο επειδή γεννήθηκαν κόρη και όχι 
άντρας. Η αξία της εκπαίδευσης ενός κοριτσιού είναι χαµηλότερη και τα κορίτσια είναι πιο πιθανό 
να εξαναγκαστούν σε πρόωρο γάµο, να βιώσουν βία ή να απαχθούν από διακινητές. Η νεότητα 
των κοριτσιών συχνά διακόπτεται- η ζωή και το µέλλον τους κινδυνεύουν. Οι δυσκολίες είναι 
προφανείς. Σε ορισµένα µέρη, η προκατάληψη λόγω φύλου εξακολουθεί να διαπερνά ολόκληρο το 
εκπαιδευτικό σύστηµα και συχνά ενισχύεται αντί να αµφισβητείται. Αυτό περιλαµβάνει την 
έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους στα σχολικά βιβλία, τις προσδοκίες 
των εκπαιδευτικών που είναι διαφορετικές για τα αγόρια και τα κορίτσια και τους σχολικούς 
κανόνες που αναγκάζουν τα έγκυα κορίτσια να φύγουν αντί να τιµούν, να υπερασπίζονται και να 
την προάσπιση του δικαιώµατός τους στην εκπαίδευση51. 

 

Η υπόθεση της εκπαίδευσης των κοριτσιών και των γυναικών µπορεί ακόµη να υποστηριχθεί για 
ηθικούς και πολιτικούς λόγους, αλλά ορισµένα γεγονότα είναι πολύ πειστικά σε αυτή την 
περίπτωση. Από τα 61 εκατοµµύρια παιδιά ηλικίας δηµοτικού που δεν πήγαν σχολείο το 2010, το 
53% ήταν κορίτσια. Από τα 57 εκατοµµύρια παιδιά που δεν πήγαιναν σχολείο το 2013, το 49% 
ήταν κορίτσια. Σε έρευνες σε 30 χώρες µε περισσότερα από 100.000 παιδιά εκτός σχολείου, τα 
κορίτσια αποτελούσαν κατά µέσο όρο το 28% του πληθυσµού εκτός σχολείου, ενώ τα αγόρια το 
25%. Τα κορίτσια στην υποσαχάρια Αφρική και τη Δυτική Ασία αντιµετωπίζουν σηµαντικές 
δυσκολίες στην ολοκλήρωση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ανεξάρτητα από την κατάσταση 
των γονέων ή την τοποθεσία, έρευνες που διεξήχθησαν σε 55 αναπτυσσόµενες χώρες έδειξαν 
ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από τα αγόρια να εγκαταλείψουν το σχολείο στην κατώτερη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι γυναίκες αποτελούν πάνω από τα δύο τρίτα των 775 
εκατοµµυρίων ενήλικων αναλφάβητων παγκοσµίως. Στις αναπτυσσόµενες περιοχές αντιστοιχούν 
98 γυναίκες στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση για κάθε 100 άνδρες. Στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση γενικά, καθώς και όσον αφορά τους τοµείς σπουδών, υπάρχουν µεγάλες ανισότητες, 
µε τις γυναίκες να υπερεκπροσωπούνται δυσανάλογα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
επιστήµες και να υποεκπροσωπούνται σηµαντικά στη µηχανική, τις θετικές επιστήµες και την 
τεχνολογία. 52 

 

 

51 UNESCO, ‘From Access To Empowerment: UNESCO Strategy For Gender Equality In And Through Education 2019-2025’, https:// 
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369000 
52  United Nations, ‘Education as the Pathway towards Gender Equality’, 
https://www.un.org/en/chronicle/article/education-pathway-towards-gender-equality 
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Η Unesco έχει αναπτύξει µια ατζέντα για την προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση και µέσω 
της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε την ατζέντα αυτή, η µετασχηµατιστική σκέψη και δράση είναι 
απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση και η ενδυνάµωση στην 
εκπαίδευση. Αυτό περιλαµβάνει το κρίσιµο αρχικό βήµα της εγγύησης της ισότητας των φύλων, ή 
την εγγραφή και ολοκλήρωση ίσου αριθµού και αναλογίας αγοριών και κοριτσιών στα διάφορα  
επίπεδα εκπαίδευσης, αλλά πηγαίνει πολύ παραπέρα. Για να αντιµετωπιστούν οι άνισες σχέσεις 
εξουσίας, οι κοινωνικοί κανόνες, οι πρακτικές διακρίσεων και τα συστήµατα πεποιθήσεων που 
υποστηρίζουν την ανισότητα και τον αποκλεισµό των φύλων στην κοινωνία, πρέπει να 
απελευθερωθεί το πλήρες δυναµικό της εκπαίδευσης. Λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα και οι βιωµένες εµπειρίες όλων των εκπαιδευοµένων και αντιµετωπίζονται τα 
διασταυρούµενα και ταυτόχρονα µειονεκτήµατα που µπορεί να εµποδίζουν κάθε παιδί, έφηβο ή 
ενήλικα να ασκήσει πλήρως το δικαίωµά του να συµµετέχει στην εκπαίδευση, να την ολοκληρώσει 
και να επωφεληθεί από αυτήν53. 

Η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω ειδικών για την 
εκπαίδευση προσπαθειών- εξαρτάται επίσης από παρεµβάσεις σε άλλους τοµείς. Ταυτόχρονα, η 
πρόοδος προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση µπορεί να έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις στην ισότητα στην απασχόληση, την υγεία και τη διατροφή. 54 Η 
εκπαίδευση για ένα κορίτσι αλλάζει τα πάντα. Ένα κορίτσι που λαµβάνει εκπαίδευση έχει 
περισσότερες πιθανότητες να είναι υγιές, ασφαλές και την ελευθερία να επιλέξει πώς θα κυλήσει 
η ζωή της στο µέλλον. Όταν θα είναι έτοιµη να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά, θα 
αποφασίσει. Μπορεί ακόµη και να ζήσει περισσότερο και να στείλει τα παιδιά της στο σχολείο. 

Η εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών µπορεί να έχει ποικίλα θετικά αποτελέσµατα, όπως 
καλύτερη υγεία της µητέρας, µείωση της βρεφικής θνησιµότητας και των ποσοστών γονιµότητας 
και µεγαλύτερη πρόληψη του HIV και του AIDS. Οι µητέρες που έχουν λάβει µεγαλύτερη 
εκπαίδευση είναι πιθανότερο να γνωρίζουν ότι ο HIV µπορεί να µεταδοθεί µέσω του µητρικού 
γάλακτος και ότι η λήψη φαρµάκων κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί να µειώσει τον 
κίνδυνο µετάδοσης από τη µητέρα στο παιδί. Τα επιπλέον χρόνια εκπαίδευσης µιας µητέρας 
µειώνουν την πιθανότητα βρεφικής θνησιµότητας κατά 5% έως 10%. Σε σύγκριση µε τα παιδιά των 
οποίων οι µητέρες έχουν µικρή εκπαίδευση, εκείνα που έχουν δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή 
ανώτερη έχουν διπλάσιες πιθανότητες να ζήσουν µέχρι την ηλικία των πέντε ετών. 

Στην πραγµατικότητα, οι κοινωνικοί διαχωρισµοί µε µακρά ιστορία αποτελούν τόσο αιτία όσο και 
αποτέλεσµα των διακρίσεων λόγω φύλου στην εκπαίδευση. Οι ανισότητες που επηρεάζουν την 
ικανότητα των γυναικών και των κοριτσιών να ασκούν τα δικαιώµατά τους περιλαµβάνουν εκείνες 
που σχετίζονται µε τη φτώχεια, την εθνοτική καταγωγή, τις αναπηρίες ή τις συµβατικές ιδέες για 
τη θέση και ρόλο. Εκατοµµύρια κορίτσια εξακολουθούν να µην µπορούν να εγγραφούν και να 
ολοκληρώσουν τις αντίστοιχες σπουδές τους από επιζήµιες πρακτικές όπως ο πρόωρος γάµος, η 
κακοποίηση λόγω φύλου και οι εκπαιδευτικοί νόµοι και πολιτικές που εισάγουν διακρίσεις.Η 
εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών είναι ζωτικής σηµασίας, ιδίως όταν επιδιώκεται η 
αλλαγή των έµφυλων προτύπων διακρίσεων, δεδοµένης της ευρείας και αυξανόµενης συµµετοχής 
των γυναικών σε επαγγέλµατα που παράγουν εισόδηµα. Η εκπαίδευση δεν είναι µόνο απαραίτητη 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, αλλά η αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για 
όλους τους ανθρώπους µπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και να µειώσει την οικονοµική 
ευπάθεια των νοικοκυριών µε χαµηλό εισόδηµα. 

 
 

53 UNESCO, ‘From Access To Empowerment: UNESCO Strategy For Gender Equality In And Through Education 2019-2025’, https:// 
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369000 
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Η Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης του Συµβουλίου της Ευρώπης ορίζει τη σεξουαλική 
παρενόχληση ως: "κάθε µορφή ανεπιθύµητης λεκτικής, µη λεκτικής ή σωµατικής συµπεριφοράς 
σεξουαλικής φύσης µε σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, 
ιδίως όταν δηµιουργείται εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό περιβάλλον, ταπεινωτικό 
ήπροσβλητικό περιβάλλον” 55. Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
"Η σεξουαλική παρενόχληση είναι µια µορφή διάκρισης και βίας. Τα θύµατα είναι κατά κύριο λόγο 
γυναίκες και οι δράστες είναι κατά κύριο λόγο άνδρες. Όταν ο FRA διεξήγαγε έρευνα σε 
γυναίκες σχετικά µε την εµπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης στο πλαίσιο της απασχόλησης, οι 
άνδρες ήταν οι δράστες στο 86 % των περιπτώσεων". 56. Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, µία στις τρεις 
γυναίκες παγκοσµίως έχει βιώσει σωµατική ή σεξουαλική βία στη διάρκεια της ζωής της, µε το 
ατυχές αυτό στατιστικό στοιχείο να έχει πολλές άλλες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των 
γυναικών και στα δικαιώµατα των γυναικών.  

 

Τα σεξουαλικά σχόλια για το σώµα ενός ατόµου, οι σεξουαλικές παρατηρήσεις ή τα 
υπονοούµενα, οι ερωτήσεις για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, τις προτιµήσεις ή το παρελθόν 
ενός ατόµου, οι προσωπικές ερωτήσεις για την κοινωνική ή σεξουαλική ζωή ενός ατόµου, η 
επανειληµµένη επιδίωξη ενός ατόµου που δεν ενδιαφέρεται να βγει ραντεβού, καθώς και τα 
ψέµατα σε άλλους ή η διάδοση φηµών για τη σεξουαλική ζωή ή τις σεξουαλικές προτιµήσεις ενός 
ατόµου είναι όλα λεκτικά παραδείγµατα σεξουαλικής παρενόχλησης. Παραδείγµατα µη λεκτικής 
παρενόχλησης περιλαµβάνουν το να δίνεις σε κάποιον "µάτια ασανσέρ", να τον παρακολουθείς, 
να χρησιµοποιείς σεξουαλικά υπονοούµενα οπτικά µέσα, να κάνεις σωµατικές προσεγγίσεις προς 
το πρόσωπό του µε τα χέρια ή το σώµα και να χρησιµοποιείς χειρονοµίες µε κλείσιµο του µατιού, 
φιλιά ή χειρονοµίες που γλείφουν τα χείλη στο πρόσωπο. Το να κάνετε σε κάποιον µασάζ στο 
λαιµό ή στους ώµους, να χαϊδεύετε τα ρούχα, τα µαλλιά ή το σώµα ενός άλλου ατόµου και να 
αγκαλιάζετε, να φιλάτε, να χαϊδεύετε, να αγγίζετε ή να τρίβεστε σεξουαλικά µε ένα άλλο άτοµο 
αποτελούν παραδείγµατα σωµατικής παρενόχλησης.  

 

Η θεµελιώδης ιδέα πίσω από την παρενόχληση είναι ότι όλα τα ανοίγµατα είναι ανεπιθύµητα. 
Ανάλογα µε την κατάσταση και τις περιστάσεις, ένα άτοµο µπορεί να ανεχτεί ή και να εκτιµήσει 
ένα σεξιστικό σχόλιο ή µια κριτική για την εµφάνισή του. Όµως, είναι ζωτικής σηµασίας να έχουµε 
κατά νου ότι µια συµπεριφορά µπορεί να εξακολουθεί να είναι εξευτελιστική και ταπεινωτική, 
ακόµη και αν κάποιος την αποδέχεται -ή ακόµη και την απολαµβάνει-. Επιπλέον, η αποδοχή αυτή 
µπορεί να µην είναι εξ ολοκλήρου από τη δική του ελεύθερη βούληση- µάλλον, µπορεί να είναι 
προϊόν εξωτερικής πίεσης, η οποία συχνά είναι µη ανιχνεύσιµη. 

 
  

55 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Article 40 
56 European Institute for Gender Equality, ‘ What is Sexual Harassment?’, https://eige.europa.eu/publications/sexism-at-work- 
handbook/part-1-understand/what-sexual-harassment 
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΕ  ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Becca Garvin, σύµβουλος αναζήτησης στελεχών της εταιρείας Find Great People, τόνισε ότι 
είναι πρωτίστως σηµαντικό να γνωρίζετε πότε σας παρενοχλούν στην εργασία σας. Υπάρχουν 
πολλές σκοτεινές περιοχές στο σηµαντικό πρόβληµα της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Είναι 
δική σας ευθύνη να αναφέρετε κάθε περιστατικό παρενόχλησης στην εργασία ή που βλέπετε. Να 
θυµάστε ότι υπάρχουν νόµοι κατά της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας που σας προστατεύουν, 
σε περίπτωση που ανησυχείτε ότι θα απολυθείτε σε αντίποινα. 57 Μια περίληψη των νόµων και των 
κανονισµών µπορεί να βρεθεί στον  ακόλουθο σύνδεσµο: 
https://www.endvawnow.org/en/articles/492-sources-of-international- law-related-to-sexual-
harassment.html 

Η παρενόχληση δεν είναι µόνο σωµατική ή σεξουαλική, αλλά υπάρχουν πολλά είδη παρενόχλησης 
και είναι σηµαντικό να γνωρίζετε πότε και πώς σας παρενοχλούν. Ορισµένοι τύποι παρενόχλησης 
περιλαµβάνουν τη λεκτική, την ψυχολογική, την ψηφιακή, τη σωµατική και τη σεξουαλική 
παρενόχληση. 

Η ακόλουθη πηγή είναι χρήσιµη για την εξήγηση των πολλών µορφών παρενόχλησης στον 
εργασιακό χώρο: https:// www.i-sight.com/resources/11-types-of-workplace-harassment-and-how-
to-stop-them/ 

Σκοπός των τµηµάτων ανθρώπινου δυναµικού είναι να βοηθούν τους εργαζόµενους, ιδίως 
εκείνους που βρίσκονται σε επικίνδυνες ή δυσάρεστες καταστάσεις. Ένα θύµα δεν πρέπει να 
αποθαρρύνεται από το να προβεί σε καταγγελία εάν δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις. Στην 
πραγµατικότητα, η πλειονότητα των καταγγελιών και των επικρίσεων δεν έχει απτές 
αποδείξεις58. 

 

57 Business News Daily, ‘Workplace Harassment: How to Recognize and Report It‘, https://www.businessnewsdaily.com/9426- 
workplace-harassment.html4 
58 Business News Daily, ‘Workplace Harassment: How to Recognize and Report It‘, https://www.businessnewsdaily.com/9426- 
workplace-harassment.html 43 
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European Union Agency for Health and Safety at Work: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/infographics/sexual- 
harassment-work 



45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

European Union Agency for Health and Safety at Work: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/infographics/sexual- 
harassment-work 



46 

 

 

 
 
 
 
 

Οι διακρίσεις αντιβαίνουν σε όλα όσα µας κάνουν ανθρώπους. Τα δικαιώµατα κάποιου 
παραβιάζονται µόνο και µόνο επειδή είναι αυτός που είναι ή σε τι πιστεύει. Οι διακρίσεις είναι 
επιζήµιες και διατηρούν την ανισότητα ζωντανή. Ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα, την 
εθνικότητα, τα ταξικά χαρακτηριστικά του φύλου, την ηλικία, την υγεία ή οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση, όλοι έχουµε το δικαίωµα να µας αντιµετωπίζουν ισότιµα. Ωστόσο, πολύ συχνά 
ακούµε τροµερές ιστορίες ανθρώπων που υφίστανται σκληρότητα µόνο και µόνο επειδή είναι 
µέλη µιας "διαφορετικής" οµάδας από άλλους που απολαµβάνουν πολυτέλεια ή εξουσία, κάστα, 
θρησκεία, πεποιθήσεις, φύλο, φύλο, γλώσσα, σεξουαλικό προσανατολισµό ή ταυτότητα φύλου. 
Όταν ένα άτοµο στερείται την ευκαιρία να ασκήσει τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή άλλα νόµιµα 
δικαιώµατά του σε ίση βάση λόγω µιας αυθαίρετης διάκρισης που επιβάλλεται στην πράξη, το 
νόµο ή την πολιτική, αυτό είναι γνωστό ως διάκριση. Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων 
αποτελεί το θεµέλιο των δραστηριοτήτων της Διεθνούς Αµνηστίας. Για να διασφαλίσουµε ότι 
όλοι µπορούν να ασκούν ισότιµα τα δικαιώµατά τους, αµφισβητούµε τους νόµους και τις 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις σε συνεργασία µε τις κοινότητες σε όλο τον κόσµο. 59 

Αν και αποτελούν το 50% του παγκόσµιου πληθυσµού, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν µόνο το 
37% του ΑΕΠ παγκοσµίως, παρά το γεγονός ότι η παρουσία τους στο εργατικό δυναµικό 
θεωρείται δεδοµένη. Εποµένως, γιατί η ποικιλοµορφία και η ενσωµάτωση στον εργασιακό χώρο 
είναι ζωτικής σηµασίας και πώς θα υποφέρουν οι επιχειρήσεις εάν η ισορροπία µεταξύ των δύο 
φύλων είναι κλειστό; Η έλλειψη πολυµορφίας και ενσωµάτωσης των φύλων µπορεί να έχει 
εκτεταµένες αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, πλήττοντας τα πάντα, από τις οικονοµικές 
επιδόσεις µέχρι την κατανόηση των καταναλωτών, τη συνεργασία και την καινοτοµία. 
Πολυάριθµες µελέτες έχουν επιβεβαιώσει τα πλεονεκτήµατα της παρουσίας περισσότερων 
γυναικών σε ηγετικούς ρόλους και στα  διοικητικά  συµβούλια,  καθώς  και  τα  πλεονεκτήµατα  
της  εφαρµογής  πολιτικών  που υποστηρίζουν την πολυµορφία και την ένταξη των φύλων. 
Ακολουθεί µια σύντοµη περίληψη των όσων αποκάλυψε η έρευνα: 

• Δύο φορές περισσότερες ομάδες χωρίς αποκλεισμούς θα επιτύχουν ή θα ξεπεράσουν τους 
οικονομικούς τους στόχους. 
• Όταν οι γυναίκες εκπροσωπούνται επαρκώς στην κορυφή, τα κέρδη των επιχειρήσεων 
και οι επιδόσεις των µετοχών µπορούν να αυξηθούν κατά περίπου 50%. 

• Ο κύκλος εργασιών των εργαζοµένων συνδέεται µε υψηλότερα επίπεδα ποικιλοµορφίας 
των φύλων στο εργατικό δυναµικό, καθώς και µε διαδικασίες ανθρώπινου δυναµικού που δίνουν 
έµφαση στην ποικιλοµορφία των φύλων. 

• Οι οµάδες που περιλαµβάνουν όλα τα φύλα έχουν 50% καλύτερες επιδόσεις από τις 
οµάδες που είναι οµοιογενείς ως προς το φύλο και λιγότερο περιεκτικές. 

• Οι γυναίκες ανώτερου επιπέδου έχουν καλό αντίκτυπο στην οργανωτική κουλτούρα, 
ιδίως όταν πρόκειται για την προώθηση της πολυµορφίας και της ενσωµάτωσης και την 
υποστήριξη άλλων γυναικών. 
59 Amnesty International, ‘Discrimination’, https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/?utm_source=google&utm_medi 

um=cpc&gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65agN2rk0LBIWmUUIzte-iCPFK7xG_Np_KhweSutLI1cMVcmiBmU1gN8aAkOREALw_wcB 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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• Οι ευέλικτες και δηµιουργικές εταιρείες έχουν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να 
έχουν κουλτούρα χωρίς αποκλεισµούς.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60   https://blog.thinkherrmann.com/women-in-the-workplace-creating-a-culture-of-equity-inclusion 
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Σκεφτείτε περιπτώσεις παρενόχλησης ή διακρίσεων στον εργασιακό χώρο σε βάρος γυναικών και τις 
επιπτώσεις τέτοιων συµπεριφορών. Πώς θα µπορούσαµε να εξαλείψουµε αυτά τα φαινόµενα; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 4: 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ο όρος "ενδυνάµωση των γυναικών" (ή "γυναικεία ενδυνάµωση") µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
περιγράψει µια ποικιλία δράσεων, όπως η εκτίµηση της γνώµης των γυναικών ή η προσπάθεια 
εξεύρεσής της, καθώς και η αναβάθµιση της θέσης των γυναικών µέσω της γνώσης, της 
ευαισθητοποίησης, του αλφαβητισµού και της κατάρτισης. Η ενδυνάµωση των γυναικών τους 
δίνει τα εργαλεία και την ελευθερία να επιλέξουν πώς θα ζήσουν τη ζωή τους ανταποκρινόµενες 
στα κοινωνικά ζητήµατα. Στις γυναίκες µπορεί επίσης να δοθεί η ευκαιρία να 
επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους των φύλων ή άλλου είδους ρόλους, οι οποίοι θα να τους 
παρέχουν µεγαλύτερη ελευθερία για να επιτύχουν τους στόχους τους.61 
Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, οι πέντε πυλώνες της 
ενδυνάµωσης των γυναικών είναι: 

1. Η αίσθηση της αυτοεκτίµησής τους 

2. Το δικαίωµά τους να κάνουν και να ασκούν επιλογές 

3. Η πρόσβασή τους σε ευκαιρίες και πόρους 

4. Το δικαίωµά τους να έχουν την εξουσία να διαχειρίζονται οι ίδιοι τη ζωή τους, τόσο εντός όσο 
και εκτός σπιτιού. 

5. Η ικανότητά τους να κατευθύνουν την κοινωνική αλλαγή προς την ανάπτυξη µιας πιο δίκαιης 
κοινωνικής και οικονοµικής τάξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. 62 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα βασικά εργαλεία για την ενδυνάµωση των γυναικών και των κοριτσιών 
ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους περιλαµβάνουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την 
ευαισθητοποίηση, την αύξηση της αυτοπεποίθησης, τη διεύρυνση των επιλογών, την αύξηση της 
πρόσβασης σε πόρους και του ελέγχου τους, καθώς και τη λήψη µέτρων για τον µετασχηµατισµό 
των δοµών και των θεσµών που υποστηρίζουν και διαιωνίζουν τις διακρίσεις και την ανισότητα 
λόγω φύλου. Υπάρχουν πολλοί τύποι γυναικείας ενδυνάµωσης, όπως, πολιτική, πολιτιστική ή 
οικονοµική. Η τελευταία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για να δώσει στις γυναίκες τη δύναµη να 
καταπολεµήσουν τους διάφορους τύπους διακρίσεων λόγω φύλου, την ανισότητα των φύλων και 
τα ίσα δικαιώµατα. 

Η οικονοµική ενδυνάµωση είναι ουσιαστικά η ικανότητα να συµµετέχουν, να συµβάλλουν και να 
επωφελούνται από τις οικονοµικές διαδικασίες µε τρόπους που σέβονται την αξιοπρέπεια των 
γυναικών, αναγνωρίζουν την αξία των συνεισφορών τους και επιτρέπουν τις διαπραγµατεύσεις 
για µια πιο δίκαιη κατανοµή των ανταµοιβών της ανάπτυξης. Η πρόσβαση των γυναικών σε 
οικονοµικούς πόρους και ευκαιρίες, όπως η απασχόληση, οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, η 
ακίνητη περιουσία και άλλες παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία, ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
πληροφόρηση για την αγορά, αυξάνεται µε την οικονοµική ενδυνάµωση. Η οικονοµική 
ενδυνάµωση και συµµετοχή των γυναικών είναι απαραίτητη για την προώθηση των δικαιωµάτων 
τους, την παροχή ελέγχου στη ζωή τους και την άσκηση επιρροής στην κοινωνία.  

 
61 Kabeer, Naila. ‘Gender equality and Women’s Empowerment: A critical Analysis to the Third Millennium Development Goal 1.’, 
Gender & Development, 13.1 (2005): 13–24. 
62 European Institute for Gender Equality, ‘Empowerment of Women’, ‘https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1102 
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Πρόκειται για την εγκαθίδρυση µιας δίκαιης και ισότιµης κοινωνίας. Οι γυναίκες βιώνουν συχνά 
διακρίσεις και διαρκείς ανισότητες λόγω φύλου, ενώ ορισµένες γυναίκες αντιµετωπίζουν πολλές 
µορφές αποκλεισµού και διακρίσεων λόγω χαρακτηριστικών όπως η κάστα ή η φυλή.63  

Οι µετρήσιµες οικονοµικές επιπτώσεις της ανισότητας των ευκαιριών είναι εµφανείς. 
Πολυάριθµες µελέτες έχουν αποκαλύψει ότι οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες 
από τους άνδρες να ζουν σε συνθήκες φτώχειας, να κερδίζουν λιγότερα κατά µέσο όρο και να 
ξοδεύουν λιγότερα χρήµατα για τον εαυτό τους. Η πλειονότητα των ανθρώπων κατηγορεί τις 
διακρίσεις λόγω φύλου, το χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών ή την προκατάληψη 
απέναντι στην πρόσληψη γυναικών υποψηφίων. Ωστόσο, αν αυτές οι εξηγήσεις ήταν επαρκείς, θα 
περιµέναµε να δούµε το χάσµα να κλείνει κάπως.64 Κατά την απόκτηση οικονοµικής 
ανεξαρτησίας, οι γυναίκες πρέπει συχνά να εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, 
λόγω των µακροχρόνιων κοινωνικών πιέσεων και προσδοκιών, οι γυναίκες ειδικότερα 
αντιµετωπίζουν δυσκολία στην εξισορρόπηση της επαγγελµατικής και της προσωπικής τους 
ζωής, µε αποτέλεσµα να µην έχουν αναλογικά πολλές ώρες εργασίας, δηµιουργώντας 
ανισορροπία στην καθηµερινή ζωή και επηρεάζοντας ακόµη και την ψυχική υγεία µιας γυναίκας. 

 
63 DAC Network on Gender Equality (GENDERNET), ‘ Women’s Economic Empowerment’, https://www.oecd.org/social/gender- 
development/47561694.pdf 
 

52 
64 The Skills Portal, ‘Why Women’s Empowerment is Important’, https://www.skillsportal.co.za/content/why-womens-empowerment- 
important 



 

 

 
 
 
 
 
 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

Η φράση "ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής" έχει µια µακρά ιστορία 
διαχωρισµού της εργασίας και της ζωής και τοποθέτησής τους σε αντίθεση µεταξύ τους. 
Σύµφωνα µε την Tahani H. Alqahtani : "Η ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής 
είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει την ισορροπία µεταξύ της επαγγελµατικής 
και της προσωπικής ζωής ενός ατόµου. Η υγιής ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και 
προσωπικής ζωής αποκτά µεγάλη σηµασία για τις εργαζόµενες γυναίκες, ιδίως στο σηµερινό 
πλαίσιο στο οποίο τόσο η οικογένεια όσο και ο χώρος εργασίας έχουν δηµιουργήσει αρκετές 
προκλήσεις και προβλήµατα για τις γυναίκες". 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, αλλάξαµε πράγµατι τον τρόπο εργασίας µας ως 
αποτέλεσµα του COVID-19. Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, πολλές επιχειρήσεις µετατράπηκαν 
σε εικονικές, δύο χρόνια αργότερα, πολλοί από εµάς εξακολουθούν να εργάζονται από το σπίτι. 
Πολλοί εργαζόµενοι δεν κάνουν πλέον σαφή διάκριση µεταξύ της προσωπικής και της 
επαγγελµατικής τους ζωής και δεν υπάρχουν διαµερίσµατα. Οι γυναίκες εργαζόµενες φέρουν 
συχνά ένα αδικαιολόγητα δυσανάλογο βάρος στην εργασία. Περιλαµβάνονται τα εργασιακά 
καθήκοντα, καθώς και η συναισθηµατική και διαπροσωπική εργασία. Στο παρελθόν, οι γυναίκες 
εκτελούσαν παραδοσιακά το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας στο σπίτι. 

Οι λευκές γυναίκες άρχισαν να εργάζονται τη δεκαετία του 1960. Είναι ζωτικής σηµασίας να 
θυµόµαστε ότι η απασχόληση έγχρωµων γυναικών, ιδίως µαύρων και λατίνων γυναικών, στα 
σπίτια των λευκών οικογενειών άνοιξε το δρόµο για την είσοδο των λευκών γυναικών στην 
εργασία. Σήµερα απασχολούνται γυναίκες από όλες τις φυλετικές καταβολές. Ωστόσο, αυτό έχει 
δώσει στις γυναίκες περισσότερες υποχρεώσεις, επειδή πρέπει πλέον να εξισορροπήσουν την 
επαγγελµατική εργασία και να εξακολουθούν να κάνουν την πλειονότητα των οικιακών εργασιών. 
Αυτές οι δύο υποχρεώσεις µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωµατική και ψυχική υγεία, να 
αυξήσουν το άγχος, να προκαλέσουν επαγγελµατική εξουθένωση και να µειώσουν την 
παραγωγικότητα στην εργασία. Όσοι εξισορροπούν την επαγγελµατική και την προσωπική τους 
ζωή, πιθανόν να εµφανίζονται πιο παραγωγικοί στην εργασία τους και το αντίστροφο. Η εξεύρεση 
ισορροπίας µεταξύ εργασίας και ζωής είναι δύσκολη, καθώς έχει ισχυρότερο αντίκτυπο στην 
οικογένεια και την προσωπική ζωή των εργαζοµένων. 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

Μια εναλλακτική προσέγγιση της ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής είναι 
αυτή που είναι γνωστή ως ενσωµάτωση της επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής και βασίζεται 
στην ενσωµάτωση της επαγγελµατικής και της προσωπικής ζωής χωρίς να γίνονται διακρίσεις 
µεταξύ των δύο και να ασκούνται σε συσχέτιση µεταξύ τους. Η έννοια αυτή συνεπάγεται ότι 
επιτρέπετε στον εαυτό σας την ελευθερία να αποφασίζει πώς θα κατανέµει τον χρόνο του 
µεταξύ της εργασίας και των δραστηριοτήτων αναψυχής, αντί να έχετε καθορισµένες ώρες για 
το καθένα. Μπορείτε να συνδυάσετε τη δουλειά σας και τα προσωπικά σας χόµπι αντί να τα 
θεωρείτε ως ξεχωριστά πράγµατα.  
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Το κύριο πλεονέκτηµα αυτού του είδους δοµής είναι η ευελιξία. Δίνει στους ανθρώπους επιλογές για τη 
µείωση του άγχους τους και την επίτευξη µεγαλύτερης ικανοποίησης. Αυτό γίνεται για να µπορούν 
οι άνθρωποι να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο 
χάρη σε αυτή την προσέγγιση.  

Παραγωγικότητα των εργαζοµένων - τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο 

- αυξάνεται ως αποτέλεσµα της ικανότητας της στρατηγικής να τους βοηθά να οργανώνουν 
καλύτερα τις υποχρεώσεις και τα ηµερολόγιά τους.  

Η ενσωµάτωση της επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής αποσκοπεί στο να συνδυάσει την 
εργασία και την προσωπική ζωή σε µια ενιαία οντότητα, σε αντίθεση µε την κατακερµατισµένη 
φύση της ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής, όπου ο χρόνος και η 
ενέργεια χωρίζονται ξεχωριστά. Το µυστικό είναι να διασφαλίσετε ότι αυτές οι διάφορες πτυχές 
της ζωής σας δεν έρχονται σε σύγκρουση, αλλά συνεργάζονται για να φέρουν σταθερότητα στην 
ηµέρα σας. Αυτός ο πίνακας που ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα https://greatist.com/grow/work-
life-integration#integration-vs- balance δείχνει τις κύριες διαφορές των δύο εννοιών.70 

 

 

65 Tahani H., Alqahtani. ‘Work-Life Balance of Women Employees’, Granite Journal, 4.1 (2020): 37-42. https://www.abdn.ac.uk/pgrs/ 
documents/Granite_Vol4_Work-Life%20Balance%20of%20Women%20Employees,%20Alqahtani,%20pp.%2037-42..pdf 
66 American Psychological Assocciation, ‘How Working Women Can Manage Work-Life Balance During Covid-19’, https://www.apa. 
org/topics/COVID-19/working-women-balance 
67 Oludayo O, Gberevbie, D., and Popoola, D. ‘A study of multiple work-life balance initiatives in banking industry in Nigeria’, 
International Research Journal of Finance and Economics. 133, (2015): 108-109. 
68 Indeed Editorial Team, ‘Work-Life Integration: Definitions and Steps to Manage It’, https://ca.indeed.com/career-advice/career- 
development/work-life-integration 

70 Sarah, Fielding. ‘ ‘Blending In: What Work-Life Integration Really Means for You Everyday’, https://greatist.com/grow/work-life- 
integration#integration-vs-balance 
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Οι φεµινίστριες συχνά χρησιµοποιούν την ευαισθητοποίηση για να προωθήσουν την ενδυνάµωση 
των γυναικών και την κινητοποίηση των γυναικών. Οι γυναίκες που αυξάνουν τη συνείδησή τους 
µαθαίνουν για τις δικές τους προκλήσεις καθώς και για το πώς αυτές σχετίζονται µε πολιτικά και 
οικονοµικά ζητήµατα. Η ευαισθητοποίηση και η οργάνωση σε οµάδες που υποστηρίζουν τα 
δικαιώµατά τους, δίνει τη δυνατότητα στις καταπιεσµένες γυναίκες να κατανοήσουν τη θέση 
τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύστηµα και να εντοπίσουν την πηγή της καταπίεσής τους. Η 
κατανόηση των ζητηµάτων τους θα ωθήσει τελικά στην αυτοκινητοποίηση, η οποία µε τη σειρά 
της οδηγεί στην ενδυνάµωση. 71 

 

Η ενδυνάµωση δεν είναι µια διαδικασία που ολοκληρώνεται γρήγορα. Υπάρχουν διάφορα βήµατα, 
όπως:  
• Βελτίωση της πρόσβασης των κοριτσιών στο σχολείο και κατάργηση των νόµων 
που απαγορεύουν στις γυναίκες να εργάζονται εκτός σπιτιού 

• Εξάλειψη επιβλαβών εθίµων όπως ο γάµος παιδιών και ο ακρωτηριασµός των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων 

• Προγράμματα θετικής δράσης που προωθούν την ισότητα στον εργασιακό χώρο 
• Υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας για τις γυναίκες ώστε να µπορούν να κάνουν πιο 

υγιείς οικογένειες 

 
Η ενδυνάµωση και η κινητοποίηση των γυναικών επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη ζωή των 
µεµονωµένων γυναικών, των οικογενειών τους, των κοινοτήτων και της κοινωνίας στο σύνολό της. 
Οι γυναίκες στις οποίες δίνεται η ελευθερία να λαµβάνουν αποφάσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής 
τους έχουν µεγαλύτερη επιρροή στην ποιότητα της ζωής τους, την εργασία και την υγεία τους. 

 
Τα οφέλη από την ενδυνάµωση και την κινητοποίηση των γυναικών είναι πολλά και σηµαντικά. 
Μερικά από αυτά περιλαµβάνουν:: 

• Συµβολή στην αντιµετώπιση της ανεργίας: Ένα από τα ευρέως διαδεδοµένα ζητήµατα σε 
µια αναπτυσσόµενη κοινωνία είναι η ανεργία. Οι γυναίκες αποτελούν το ήµισυ του πληθυσµού. Με 
τη βοήθεια της ενδυνάµωσης των γυναικών, η γυναικεία ανεργία και οι άνισες δυνατότητες στην 
εργασία µπορούν να εξαλειφθούν. Όταν οι γυναίκες είναι άνεργες, δεν µπορούν να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες προκειµένου να 
αξιοποιήσουν τις δυνάµεις και τις δυνατότητές τους.72 

 

71 Gutierrez, Lorraine M.; Lewis, Edith A. ‘Community Organizing with Women of Color:: A Feminist Approach’, Journal of Community 
Practice. 1.2, (1994): 23–44. doi:10.1300/J125v01n02_03 
72 Laxmi, Rana. ‘What is the Importance of Women’s Empowerment in Today’s World?’ https://yourstory.com/mystory/importance- 
womens-empowerment-todays-world/amp 
73 Zaytoen, Domingo. ‘How Does Women’s Empowerment Contribute to Gender Equality?’, https://www.gvi.ie/blog/how-does- 
womens-empowerment-contribute-to-gender-equality/ 54 
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• Να συµβάλλουν στην εξάλειψη της βίας λόγω φύλου και των δικαιωµάτων που αφορούν το 
σώµα τους: Η γνώση των δικαιωµάτων του ατόµου, µέσω της κινητοποίησης, συµβάλλει στην 
πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Η κινητοποίηση αποτρέπει επίσης τις γυναίκες από το να 
υποστούν κάθε είδους κακοποίηση, όπως σεξουαλική, συναισθηµατική ή σωµατική. Η διασφάλιση 
ότι οι γυναίκες έχουν πλήρη αναπαραγωγικά δικαιώµατα και πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονοµική περίθαλψη αποτελεί κρίσιµη συνιστώσα της ενδυνάµωσης των γυναικών. Για 
να ζήσουν µε αξιοπρέπεια και µε τον τρόπο που θέλουν, οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο του τι 
συµβαίνει στο σώµα τους. Το να βοηθήσουµε τις γυναίκες να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα 
δικαιώµατά τους µπορεί να συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην ενδυνάµωσή τους.73 

 

• Σύµφωνα µε την έρευνα της Align (Advancing Learning and Innovation on Gender Norms), 
ο πολιτικός ακτιβισμός των γυναικών επηρεάζει σημαντικά τα πρότυπα των φύλων. Σύμφωνα με το 
έγγραφό τους, υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις για να επιτευχθεί αυτό: 1. µέσω της 
ενθάρρυνσης νοµικών ή/και πολιτικών αλλαγών, οι οποίες δημιουργούν νέες κανονιστικές τάξεις και 
προσφέρουν κίνητρα υπέρ ή κατά της αλλαγής στάσεων και συµπεριφορών. Οι εκστρατείες για 
την ενδυνάµωση των γυναικών πιέζουν επίσης για µεταρρυθµίσεις σε νόµους και κανονισµούς 
που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος τους ή τις αντιμετωπίζουν άδικα 2. Επιτιθέμενοι σε συγκεκριμένα 
έμφυλες στάσεις και συµπεριφορές (που έχουν οι άνδρες ή οι γυναίκες) που υποστηρίζουν την 
ανισότητα των φύλων και προωθώντας την επαναδιαπραγµάτευση των ρόλων και των σχέσεων των 
φύλων μέσα στην κοινωία.74 Τα φεμινιστικά και γυναικεία κινήματα συμβάλλον σημαντικά στις 
κοινωνικές μεταβάσεις προς τη δικαιοσύνη και την ισότητα στα δικά τους πλαίσια. 

 
 
 
 
 
 

Σχετικά λίγες γυναίκες έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα της πολιτικής ή επιχειρηµατικής 
ηγεσίας σε µια εποχή που έχουν σηµειώσει τεράστια πρόοδο στο εκπαιδευτικό επίπεδο και στη 
συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό; Σύµφωνα µε την 
έρευνα του Pew Research Center, οι άνθρωποι κατηγορούν τόσο την ιδιοτελή "λέσχη των παλιών 
αγοριών" που συνήθως αντιτίθεται στην αλλαγή, όσο και τις διακρίσεις λόγω φύλου για τη 
σχετική έλλειψη γυναικών σε θέσεις εξουσίας. 75 

Οι γυναίκες που εργάζονται σε θέσεις εργασίας µε σηµαντική εξουσία, επιρροή ή ευθύνη στην 
πολιτική ή στις επιχειρήσεις θεωρούνται ότι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας και είναι πρωτοπόρες 
σε αυτό που ονοµάζουµε γυναικεία ηγεσία. Η εξουσία παραδοσιακά κατανέµεται άνισα µεταξύ 
των δύο φύλων, µε τις γυναίκες να βρίσκονται κυρίως σε µειονεκτική θέση. Ενώ οι άνδρες 
ιστορικά συνδέονταν συχνότερα µε θέσεις εξουσίας από ό,τι οι γυναίκες, οι γυναίκες άρχισαν να 
κατέχουν όλο και περισσότερες θέσεις-κλειδιά σε διάφορους τοµείς της ανθρώπινης 
προσπάθειας καθώς αυξάνεται η ισότητα των φύλων.76  

 
74 Advanced Learning and Innovation on Gender Norms, ‘Mobilising for Change: How Women’s Social Movements are Transforming 
Gender Norms’, https://www.alignplatform.org/resources/report-mobilising-for-change 
75 Pew Research Center, ‘Men or Women: Who’s the Better Leader?’, https://www.pewresearch.org/social-trends/2008/08/25/men- 
or-women-whos-the-better-leader/ 
76 Cockburn, C. In the Way of Women: Men’s Resistance to Sex Equality in Organizations, (Ithaca and new York: ILR Press, 1991) 
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Η αυξανόµενη επιρροή των γυναικών στην πολιτική ηγεσία και στη λήψη αποφάσεων στις 
πολιτικές διαδικασίες είναι αναµφίβολα επωφελής. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι οι γυναίκες 
είναι πιο πιθανό από τους άνδρες να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων, 
όπως η γονική άδεια και η µεταρρύθµιση της παιδικής µέριµνας, και να συνεργαστούν πέρα από 
τις κοµµατικές γραµµές.  

Η µακροπρόθεσµη επιτυχία της ανθρώπινης φυλής και ύπαρξης έχει αποδειχθεί ότι εξαρτάται 
από την ακριβή και αναλογική εκπροσώπηση των γυναικών στις κοινωνικές δοµές. Η απόκτηση 
της υποστήριξης και της πολιτικής βούλησης των ανδρών ηγετών είναι απαραίτητη για την 
προώθηση της κατανόησης της ισότητας των φύλων και του δικαιώµατος των γυναικών να 
συµµετέχουν στη δηµόσια ζωή και στη λήψη αποφάσεων. Ολόκληρη η κοινότητα πρέπει να 
υιοθετήσει µια νέα νοοτροπία προκειµένου να µειωθούν αυτά τα εµπόδια µε βιώσιµο τρόπο. 

Ο µόνος τρόπος για να αντιµετωπιστούν και να αρθούν αυτά τα στερεότυπα και τα εµπόδια είναι 
να αυξηθεί ο αριθµός των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους. Αυτό θα δώσει στις γυναίκες την 
ενθάρρυνση και τα πρότυπα που τόσο απεγνωσµένα χρειάζονται για να προοδεύσουν στην 
καριέρα τους και θα επιφέρει τις αλλαγές στον εργασιακό χώρο που θα είναι επωφελείς και για τα 
δύο φύλα. 

Είναι σηµαντικό να αναγνωριστούν τα πλεονεκτήµατα της ισότητας των φύλων και της 
ποικιλοµορφίας στην ηγεσία και τη λήψη αποφάσεων. Οι γυναίκες είναι υπέρµαχοι της ισότητας, 
της ποικιλοµορφίας και της συµµετοχής των πολιτών. Οι γυναίκες στην ηγεσία εργάζονται για 
την προώθηση της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής προόδου για όλους. Παγκοσµίως, 
υπάρχει ένα φαινόµενο γνωστό ως "γυάλινος γκρεµός" που σχετίζεται µε τη "γυάλινη οροφή", 
όπου οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να απασχοληθούν σε θέσεις υψηλού επιπέδου όταν µια εταιρεία 
δυσκολεύεται. Οι γυναίκες αναλαµβάνουν αυτές τις θέσεις εργασίας παρά τον υψηλότερο 
κίνδυνο αποτυχίας, και αντί να αποτύχουν, καταφέρνουν να αλλάξουν µε επιτυχία τον οργανισµό 
για τον οποίο εργάζονται. 

Σηµαντικές πλειοψηφίες πιστεύουν ότι η παρουσία περισσότερων γυναικών σε ηγετικούς ρόλους 
θα είχε σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα στον εργασιακό χώρο, µεταξύ άλλων: θα βοηθούσε στη 
µείωση του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών που κάνουν την ίδια εργασία, θα 
άλλαζε τις πολιτικές στον εργασιακό χώρο µε τρόπους που θα ωφελούσαν τόσο τους άνδρες όσο 
και τις γυναίκες, και προσελκύοντας ένα πιο ποικιλόµορφο εργατικό δυναµικό.77 Οι γυναίκες 
θεωρούνται καλύτεροι και ικανότεροι ηγέτες από ό,τι οι άνδρες, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία 
του Business Insider. Οι άνδρες θεωρούνται συχνά πιο αποτελεσµατικοί ηγέτες µέχρι την ηλικία 
των 36-40 ετών. Μετά την ηλικία των 40 ετών, οι γυναίκες γίνονται σηµαντικά πιο παραγωγικές 
από τους άνδρες και η τάση αυτή διαρκεί µέχρι την ηλικία των 60 ετών. Οι γυναίκες σε 
διευθυντικές θέσεις φέρνουν δεξιότητες, φρέσκες απόψεις και πρωτότυπες ιδέες στο τραπέζι. 
Ωστόσο, όταν αυτά τα τρία στοιχεία εξετάζονται συλλογικά, βοηθούν στη δηµιουργία φρέσκων 
προοπτικών που βελτιώνουν τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. 78 

 
 
 
 
 
 

77 The Rockfeller Foundarion, ‘Women in Leadership: Why it Matters’, https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/ 
Women-in-Leadership-Why-It-Matters.pdf 
78 Kashyap, Sandeep. ‘ 7 Reasons Why We Need More Women in Leadership Roles’, https://www.proofhub.com/articles/women-in- 
leadership-roles 
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Η ενσυναίσθηση θεωρείται συχνά ως η µεγαλύτερη υπερδύναµη µιας γυναίκας όσον αφορά τους 
ρόλους που διαδραµατίζει στη ζωή της. Χωρίς να κρίνει, ένας ενσυναισθητικός ηγέτης µπορεί να 
αναγνωρίσει ότι ο καθένας βλέπει τον κόσµο διαφορετικά. Είναι σε θέση να συµπάσχουν µε τους 
συναδέλφους τους, να αλληλεπιδρούν µε ειλικρίνεια και να αναγνωρίζουν όταν αγωνίζονται. Με 
άλλα λόγια, ένας ενσυναισθητικός ηγέτης µπορεί να ακούσει την οµάδα του αντί να διορθώνει, να 
λύνει ή να υπαγορεύει, προετοιµάζοντάς την για την επιτυχία. Σε σύγκριση µε την πιο αυταρχική 
ηγεσία, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιούν αυτό το στυλ ηγεσίας, το οποίο αυξάνει 
την ικανότητά τους να πείθουν τους ανθρώπους. Η ανοχή στις διαφορετικές απόψεις και το 
ανοιχτό µυαλό είναι επίσης απαραίτητα για την ενσυναίσθηση. Αυτό ενθαρρύνει την επικοινωνία 
µεταξύ των ατόµων και προσφέρει µια νέα οπτική γωνία. Κατά συνέπεια, η ανίχνευση µιας 
αποτελεσµατικής λύσης στα προβλήµατα. 79 

Σύµφωνα µε τη Naturalhr, οι γυναίκες ηγέτες θα φέρουν στο προσκήνιο µοναδικές ιδέες 
µετασχηµατισµού. 'Μια µετα-ανάλυση που συνέκρινε άνδρες και γυναίκες ηγέτες εντόπισε ότι οι 
γυναίκες ηγέτες ήταν πιο µετασχηµατιστικές. Επέδειξαν περισσότερο συµπεριφορά εξαρτηµένης 
ανταµοιβής από τις δισδιάστατες δράσεις (ενεργητική και παθητική διαχείριση) που παρουσίαζαν 
οι άνδρες ηγέτες".80 Η εξάλειψη του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων είναι ένας 
άλλος παράγοντας που συχνά παραµελείται όταν συζητείται η γυναικεία ηγεσία. Όταν άνδρες και 
γυναίκες ξεκινούν τη σταδιοδροµία τους από το µηδέν, έχει παρατηρηθεί ότι στους άνδρες 
δίνονται συνήθως περισσότερες ευκαιρίες που οδηγούν σε υψηλότερα αµειβόµενη απασχόληση. 
Ωστόσο, περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις µπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ενός 
ευρύτερου στόχου και στη µείωση του µισθολογικού χάσµατος µε µεγαλύτερη επιτυχία, πέραν 
των πλεονεκτηµάτων που έχουµε ήδη επισηµάνει. 81  

Εν κατακλείδι, οι γυναίκες ηγέτες αποτελούν απαίτηση του εικοστού πρώτου αιώνα. Οι 
οργανισµοί πρέπει να δώσουν στις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις τα εργαλεία που χρειάζονται για 
να γίνουν πιο αποτελεσµατικές και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, διευρύνοντας 
έτσι την ποικιλοµορφία στο χώρο εργασίας. Αυτό είναι ένα δύσκολο έργο που θα απαιτήσει τη 
συνεργασία και την υποστήριξη όλων των εργαζοµένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Kashyap, Sandeep. ‘ 7 Reasons Why We Need More Women in Leadership Roles’, https://www.proofhub.com/articles/women-in- 
leadership-roles 
80 Naturalhr, ‘ 10 Reasons Why the World Needs More Women in Leadership Roles’, https://www.naturalhr.com/2021/03/23/10- 
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81 Naturalhr, ‘ 10 Reasons Why the World Needs More Women in Leadership Roles’, https://www.naturalhr.com/2021/03/23/10- 
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Η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι η ικανότητα αναγνώρισης, αξιολόγησης, έκφρασης και 
διαχείρισης των συναισθηµάτων του ατόµου, καθώς και η ικανότητα κατανόησης, ελέγχου και 
ενθάρρυνσης της διανοητικής ανάπτυξης των άλλων. Είναι γνωστό ότι η συναισθηµατική 
νοηµοσύνη, γνωστή και ως EQ, αποτελεί κρίσιµη ιδιότητα για την επιτυχή ηγεσία. Μια πρόσφατη 
µελέτη της Korn Ferry/Hay House, που διεξήχθη το 2016, δείχνει ότι οι γυναίκες σηµείωσαν 
υψηλότερη βαθµολογία σε όλες τις κατηγορίες συναισθηµατικής νοηµοσύνης από τους άνδρες, 
εκτός από µία. Σύµφωνα µε όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, οι ηγέτες που έχουν τα υψηλότερα 
επίπεδα συναισθηµατικής και κοινωνικής νοηµοσύνης είναι οι πιο επιτυχηµένοι σε όλους τους 
τύπους οργανισµών, επειδή έχουν την ικανότητα να πείθουν τους άλλους, να χειρίζονται 
διπλωµατικά τις συγκρούσεις και να αναπτύσσουν τις οµάδες τους. 82 

 

Το να λέµε ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες έχουν εγγενή πλεονεκτήµατα που τους προετοιµάζουν 
καλύτερα για να φτάσουν σε υψηλές θέσεις είναι υπεραπλουστευτικό. Οι ηγέτες πρέπει να 
γίνονται αντιληπτοί ως έχοντες τις συνεργατικές ιδιότητες που απορρέουν φυσικά από τη 
συναισθηµατική νοηµοσύνη στη σηµερινή ανταγωνιστική ατµόσφαιρα. Υψηλά επίπεδα 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης ανακαλύφθηκαν σε εργασιακά περιβάλλοντα όπου οι γυναίκες 
στελέχη ήταν υποχρεωµένες να ηγούνται µέσω της επιρροής και όχι µέσω της άµεσης εξουσίας, 
σύµφωνα µε µια ενδιαφέρουσα µελέτη της Hay Group. Σε αυτή τη µελέτη, οι γυναίκες υπάλληλοι 
εκτελεστικού επιπέδου παρουσίασαν ισχυρότερες δεξιότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης από 
ό,τι οι άνδρες. Πιστεύεται ότι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες σε όλη τη διάρκεια 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, τις αναγκάζουν να αποκτήσουν τις ικανότητες 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης που είναι απαραίτητες για να εξελιχθούν στους οργανισµούς 
τους.83 

 
Εποµένως, πώς µπορούν οι γυναίκες ηγέτες να χρησιµοποιήσουν τη συναισθηµατική τους 
νοηµοσύνη για να βελτιωθούν; 

 
Η διατήρηση και η ενίσχυση των δεξιοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι σηµαντική, διότι 
δεν έχουν αναπτύξει όλες οι γυναίκες τη συναισθηµατική και κοινωνική νοηµοσύνη τους στον ίδιο 
βαθµό µε τους άνδρες, παρά τα γεγονότα που αποδεικνύουν το αντίθετο. Αυτό µπορεί να είναι 
επωφελές για όσους θέλουν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των επιρροή, προσαρµοστικότητα, 
προσανατολισµός στα επιτεύγµατα και δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων ως επαγγελµατίες 
και ηγέτες. Αυτές οι ικανότητες πρέπει να βελτιωθούν. 84 

Οι περισσότερες γυναίκες ηγέτες και οι άνδρες ηγέτες µε υψηλότερο EQ παρουσιάζουν ένα πιο 
µετασχηµατιστικό στυλ ηγεσίας. Με αυτή την προσέγγιση, ο ηγέτης επικεντρώνεται στο να 
επηρεάσει τις στάσεις και τις ιδέες των οπαδών του και να τους εµπλέξει σε ένα βαθύ 
συναισθηµατικό επίπεδο, σε αντίθεση µε το να τους λέει τι να κάνουν.  

 
82 EVE, LE BLOG. ‘Why Women’s Stronger Emotional Intelligence Is a Big Leadership Advantage’, 
https://www.eveprogramme.com/36302/emotional-intelligence-monica-thakrar/ 
83 Forbes, ‘Using Emotional Intelligence Is A Woman Leader’s Secret Weapon’, https://www.forbes.com/sites/ 
womensmedia/2016/11/02/using-emotional-intelligence-is-a-woman-leaders-secret-weapon/?sh=7803ca8219f7 
84 Rajput, Rana. ‘Using Emotional Intelligence Is A Woman Leader’s Secret Weapon’, https://thriveglobal.com/stories/using- 
emotional-intelligence-is-a-woman-leaders-secret-weapon/ 
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Η ποικιλοµορφία στη µετασχηµατιστική ηγεσία προκαλείται κυρίως από τα επίπεδα EQ και οι 
ηγέτες που είναι καλύτεροι στον εντοπισµό και τη διαχείριση των συναισθηµάτων είναι επίσης 
καλύτεροι στην παρακίνηση των άλλων. Οι µετασχηµατιστικοί ηγέτες είναι ισχυρά πρότυπα για 
τους υφισταµένους και τους οπαδούς τους και ευδοκιµούν στο να µεταφράζουν ένα όραµα σε 
ένα εφαρµόσιµο σχέδιο αλλαγής. Επιπλέον, οι γυναίκες ηγέτες µε υψηλότερο EQ υπερέχουν στις 
συναλλακτικές πτυχές της ηγεσίας, όπως η ανάθεση εργασίας, η διαχείριση της απόδοσης και ο 
καθορισµός κινήτρων. 85 

Επιπλέον, οι ηγέτες µε εσυναίσθηση (που συνδέονται στενά µε την έννοια του EQ) είναι λιγότερο 
εγωκεντρικοί και πιο προσαρµόσιµοι στην προσέγγισή τους για την επίλυση προβληµάτων, επειδή 
µπορούν να αντιληφθούν τα ζητήµατα από την οπτική γωνία των άλλων ανθρώπων. Ο αυτοέλεγχος 
αποτελεί βασικό συστατικό της προσωπικής αποτελεσµατικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της 
ανθεκτικότητας, και δεκαετίες ψυχολογικής έρευνας έχουν δείξει ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες 
παρουσιάζουν καλύτερα επίπεδα αυτοελέγχου από ό,τι τα αγόρια από νεαρή ηλικία, εν µέρει επειδή 
είναι λιγότερο ελεύθερα να είναι αυτό που είναι σε σχέση µε τα αγόρια. Ο αυτοέλεγχος στους 
ηγέτες αποτελεί κρίσιµη άµυνα απέναντι στην κατάχρηση εξουσίας και σε άλλες επιβλαβείς τάσεις. 
Στην πραγµατικότητα, η πλειονότητα των αντικοινωνικών πράξεων είναι αποτέλεσµα της 
ανικανότητας των ανθρώπων να ελέγξουν τις βραχυπρόθεσµες επιθυµίες τους για γρήγορη 
ευχαρίστηση προς όφελος πιο λογικών και επωφελών µακροπρόθεσµων στόχων. 

Σε γενικές γραµµές, οι γυναίκες µπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να στηριχθούν 
σε αυτές για να επιτύχουν µακροπρόθεσµα επιτεύγµατα και επαγγελµατική επιτυχία. Ευτυχώς, η 
συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να βελτιωθεί µε την ηλικία και την ωριµότητα. Αποτελεί 
βασικό παράγοντα πρόβλεψης της επιτυχίας των γυναικών στις επιχειρήσεις, µε τις γυναίκες και 
τους οργανισµούς να διαθέτουν πολύτιµες ικανότητες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
κάλυψη του χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων στις ηγετικές θέσεις.86 

 

 
85 Chamorro-Premuzic, Tomas. ‘The Female Advantage in Leadership: EQ’, https://www.commpro.biz/the-female-advantage-in- 
leadership-eq/
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86 Rajput, Rana. ‘Using Emotional Intelligence Is A Woman Leader’s Secret Weapon’, https://thriveglobal.com/stories/using- 
emotional-intelligence-is-a-woman-leaders-secret-weapon/ 



 

 

 
 
 
 
 
 

Ο ορισµός της αυτοκατευθυνόµενης µάθησης όπως δίνεται από το IGI Global: "Μια στρατηγική 
µάθησης που επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους 
µαθησιακής διαδικασίας (διάγνωση των µαθησιακών αναγκών, προσδιορισµός των µαθησιακών 
στόχων, επιλογή στρατηγικών µάθησης και αξιολόγηση των µαθησιακών επιδόσεων και 
αποτελεσµάτων). Οι συµπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε την 
αυτοκατευθυνόµενη µάθηση σχετίζονται µε τα εσωτερικά κίνητρα, την ακεραιότητα, την 
ενεργητικότητα, την επιµέλεια, την επιµονή και την πυγµή". 87 Η ανάγκη προσαρµογής στις 
συνεχείς αλλαγές στην οικονοµία, την πολιτική, την πληροφόρηση και τις τεχνολογίες 
επικοινωνίας, µεταξύ άλλων, καθιστά αναγκαία τη συνεχή µάθηση, διότι ο κόσµος δεν είναι 
στατικός. Με την αυτοκατευθυνόµενη µάθηση, δεν υπάρχουν περιορισµοί ως προς τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που µπορούν να αποκτηθούν. 88 

Εποµένως, η αυτοκατευθυνόµενη µάθηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια άλλη σηµαντική 
έννοια που είναι επίκαιρη σήµερα, δηλαδή στην ανάπτυξη της ηγεσίας. Η ανάπτυξη της ηγεσίας 
είναι η ενεργός διαδικασία καλλιέργειας των απαραίτητων χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων, 
αυτοπεποίθησης και πρακτικών γνώσεων σε άτοµα που επιθυµούν να ασκήσουν ηγετική δράση 
θέσεις. Αφορά γενικά στις δεξιότητες που χρειάζεται ένα άτοµο για να διαχειρίζεται 
αποτελεσµατικά οµάδες. Οι ταχείες συνεχείς αλλαγές αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα του 
εργασιακού χώρου. Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά για τους ηγέτες σε αυτό το 
δυναµικό περιβάλλον είναι η ικανότητά τους να µαθαίνουν, να προσαρµόζονται και να 
συµµετέχουν στη συνεχή βελτίωση των διοικητικών και ηγετικών τους ικανοτήτων. 

Σύµφωνα µε τον Ferraro J., η αυτοκατευθυνόµενη ανάπτυξη της ηγεσίας είναι η διαδικασία µε 
την οποία ένα άτοµο δηµιουργεί και στη συνέχεια εφαρµόζει µια στρατηγική για να ενισχύσει τις 
ηγετικές του ικανότητες και τις προσωπικές του ικανότητες, παρακινούµενο από προσωπικές 
πεποιθήσεις και έναν σκοπό. Το σχέδιο αυτό πρέπει να δηµιουργείται από το ίδιο το άτοµο και όχι 
από ένα εταιρικό τµήµα εκπαίδευσης, µια υπηρεσία ανθρώπινου δυναµικού, έναν διευθυντή ή 
έναν προπονητή. 89 Η αυτοκατευθυνόµενη ανάπτυξη της ηγεσίας είναι µια βιώσιµη επιλογή για 
διάφορους λόγους. Η ανάπτυξή της είναι απλή. Οι άνθρωποι µπορούν να την εκτελέσουν όποτε 
τους βολεύει. Επιπλέον, είναι ελεύθεροι να διερευνήσουν οποιοδήποτε θέµα θεωρούν ότι αξίζει 
τον κόπο. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
87 IGI Global, ‘What is Self-directed Learning?’, https://www.igi-global.com/dictionary/self-directed-learning/26210 
88 Adebisi, Tajudeen Adewumi and Babalola, Adejoke Clara. ‘Functional Literacy and Self-Directed Learning: Transformational 
Learning Processes for Women Empowerment in Africa’, International Journal of Social Policy and Education, 2.1 (2020): 60-70. 
https://ijspe.com/Journals/Vol_2_No_1_March_2020/7.pdf 
89 Ferraro, J. Self-directed Leadership Development—Moving Beyond the PMP’. Paper presented at PMI® Global Congress 
2005—EMEA, (2005). Edinburgh, Scotland. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 
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Ένας σηµαντικός παράγοντας είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο οργανισµός οργανώνει και βοηθά τους 
εκπαιδευόµενους σε µια αυτοκατευθυνόµενη ηγεσία πρόγραµµα ανάπτυξης. Ακολουθούν έξι βασικά 
στοιχεία που επηρεάζουν την επιτυχία, σύµφωνα µε το DDI: 
1. Η σηµασία της αυτοκατευθυνόµενης ανάπτυξης της ηγεσίας και οι αποτελεσµατικότεροι 

τρόποι για την αξιοποίηση τα εργαλεία µάθησης κοινοποιούνται µε προσοχή. 
2. Οι εσωτερικοί ανώτεροι ηγέτες υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες αυτοδηγούµενης µάθησης 

και µετατρέπονται σε υποστηρικτές της στρατηγικής. Υποστηρίζουν και τιµούν τους 
ηγέτες που είναι υπεύθυνοι για τη δική τους ανάπτυξη. Οι ανώτεροι ηγέτες µπορούν να 
αυξήσουν τη λογοδοσία για την ανάπτυξη, παρακολουθώντας την σε διάφορα σηµεία. 

3. Η µάθηση δεν είναι ούτε "πεταµένη στον τοίχο" ούτε γίνεται µεµονωµένα. Με βάση το 
επίπεδο ηγεσίας τους και τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν ως ηγέτες, οι ηγέτες 
λαµβάνουν καθοδήγηση σχετικά µε το ποια µαθήµατα ή ενότητες θα έχουν το µεγαλύτερο 
αντίκτυπο για αυτούς. 

4. Η αυτοδήγηση δεν σηµαίνει απαραίτητα αυτοκαθορισµός. Συµπεριλαµβάνοντας διάφορες 
µορφές αξιολογήσεων και εργαλεία αυτογνωσίας, µπορείτε να προσαρµόσετε την εµπειρία 
µάθησης. Οι εταιρείες µπορούν ακόµα να κατευθύνουν τους ηγέτες µέσω δραστηριοτήτων 
µε βάση τις µοναδικές µαθησιακές τους ανάγκες και προτεραιότητες, αν δεν 
προσφέρονται εργαλεία αξιολόγησης. 

5. Παρά το γεγονός ότι η µάθηση είναι αυτοδηγούµενη, µπορείτε να δώσετε στους ηγέτες 
ευκαιρίες να δικτυωθούν µε τους συναδέλφους τους. Οι ηγέτες θα έπρεπε να είναι σε 
θέση να συζητήσουν την τρέχουσα µάθησή τους, πώς την αξιοποιούν και πώς τη 
χρησιµοποιούν για να ξεπεράσουν τα εµπόδια. 

6. Ο διευθυντής του ηγέτη καθιστά προφανή τον τρόπο µε τον οποίο το ατοµικό σχέδιο 
ανάπτυξης του ηγέτη σχετίζεται µε την αυτοδηγούµενη µάθηση. 

Αυτές οι έννοιες και η εφαρµογή τους µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τις γυναίκες 
ηγέτες που δεν έχουν τις ευκαιρίες για επίσηµη εκπαίδευση ώστε να αναλάβουν µε επιτυχία 
ηγετικές θέσεις. Παρά τις πολυετείς βελτιώσεις στην εταιρική πολιτική και το νοµικό πλαίσιο, 
πολλές γυναίκες µε προσόντα εξακολουθούν να αγωνίζονται να βρουν εργασία. Εάν µια γυναίκα 
δεν προσεγγίσει την εργασία της πιο στρατηγικά, οι λανθασµένες αντιλήψεις, οι προκαταλήψεις 
και τα λανθασµένα συναισθήµατα εκ µέρους οποιουδήποτε φύλου µπορεί να εξακολουθούν να 
καταστρέφουν τους στόχους της σταδιοδροµίας της. Μέσω της αυτοδηγούµενης εκπαίδευσης οι 
γυναίκες µπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, ελέγχοντας 
παράλληλα τα συναισθήµατά τους ακόµη και στο πιο εχθρικό περιβάλλον. Μπορούν να 
ανακαλύψουν πώς να δηµιουργούν ένα δίκτυο συµµάχων, να αναλαµβάνουν υπολογισµένα ρίσκα 
και να έχουν µια πιο αισιόδοξη προοπτική για την αντιπαλότητα. Μαθαίνουν πώς να ενεργούν µε 
τρόπο που να κερδίζουν το σεβασµό και να προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους µε 
ενθουσιασµό. Επιστρέφουν στην εργασία τους µε ανανεωµένη αυτοπεποίθηση, ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα και ισχυρότερη θέση. 

Άσκηση 

Παρακολουθήστε και συζητήστε ορισµένες από τις πτυχές που θίγονται στο ακόλουθο βίντεο σχετικά 
µε την έννοια της γυναικείας ηγεσίας: https://www.youtube.com/watch?v=MRSBCDVGdmc 

 
 

30 DDI, ‘Blend Group and Self-Directed leadership Development’, https://www.ddiworld.com/guide/ultimate-guide-leadership- 
d’evelopment/self-directed-leadership-development. 
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! 
 

 
ΕΧΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 5.  

ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ   

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΙΖ! 
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1. Οι χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των µορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) δεσµεύονται νοµικά να εφαρµόσουν τις διατάξεις της 
στην πράξη. Δεσµεύονται επίσης να υποβάλλουν εθνικές εκθέσεις, τουλάχιστον κάθε επτά χρόνια. 

 

• Αληθές 

• Ψευδές 
 
 

2. Οι Αρχές Ενδυνάµωσης των Γυναικών, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία µε τις Γυναίκες 
του ΟΗΕ και το Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ, χρησιµοποιούνται για την ενδυνάµωση των 
γυναικών στην κοινότητα, στον εργασιακό χώρο και στην αγορά. 

• Αληθές 

• Ψευδές 
 
 

3. Οι γυναίκες που εργάστηκαν για το δικαίωµα ψήφου των γυναικών κατά τη διάρκεια του 
Πρώτου Κύµατος Φεµινισµού ονοµάστηκαν: 

 
a. ριζοσπαστικές 

b. ανήθικες 

c. σουφραζέτες 

d. όλα τα παραπάνω 
 
 

4. ___________ φύλου αναφέρεται στην εσωτερική αίσθηση ενός ατόµου ότι είναι άνδρας, 
γυναίκα ή κάτι άλλο. 

 
α. ταυτότητα 

β. ενσωµάτωση 

γ. κοινωνικοποίηση 

δ. δυαδικότητα 

ΚΟΥΙΖ 



65 

 

 

 

5. Ποιος από τους ακόλουθους παράγοντες κοινωνικοποίησης δεν αναφέρεται στο τµήµα 2; 
 

α. οικογένεια 

β. κυβέρνηση 

γ. σχολείο 

δ. µέσα ενηµέρωσης 

6. Η γλώσσα που αποφεύγει την προκατάληψη προς ένα συγκεκριµένο φύλο ή κοινωνικό 
φύλο αναφέρεται ως γλώσσα χωρίς αποκλεισµούς φύλου ή γλώσσα ουδέτερη ως προς το 
φύλο. 

• Αληθές 

• Ψευδές 
 

7. Η ενσωµάτωση ως διεθνής στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
καθιερώθηκε µέσω της: 

 
α. Πλατφόρµα Δράσης στην τέταρτη Παγκόσµια Διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις Γυναίκες στο 

Πεκίνο το 1995.  

β. Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) 

γ. Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των 

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης) 

8. Πόσες γυναίκες σε όλο τον κόσµο έχουν βιώσει είτε σωµατική είτε σεξουαλική βία; 
 

α. 1 στις 8 

β. 1 στις 10 

γ. 1 στις 3 

δ. 1 στις 5 

9. Ποιο είναι το ποσοστό του ΑΕΠ παγκοσµίως που αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες; 
 
 

α. 20% 

β. 55% 

γ. 67% 

δ. 37% 
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10.  Η ενδυνάµωση των γυναικών αφορά σε: 
 
 

a. Εκτίµηση της γνώµης των γυναικών 

b. Αναβάθµιση της θέσης των γυναικών µέσω της εκπαίδευσης 

c. Ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών σε υλικούς πόρους 

d. Όλα τα παραπάνω 
 
 

11. Ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν λιγότερες γυναίκες σε εταιρικές 
ηγετικές και πολιτικές θέσεις είναι: 

 

a. Ότι οι γυναίκες προτιµούν να εργάζονται στο σπίτι 

b. Ότι οι γυναίκες θεωρούνται πιο ικανές 

c. Η διάκριση εις βάρος των φύλων. 

d. Ότι οι γυναίκες θεωρούνται υπερβολικά ισχυρογνώµονες και δυναµικές 
 
 

12. Οι ηγέτες µε ενσυναίσθηση (συνδεόµενη στενά µε το EQ) είναι λιγότεορο εγωκεντρικοί 
και πιο προσαρµόσιµοι στην προσέγγισή τους στην πείλυση προβληµάτων γιατί µπορούν να 
αντιληφθούν τα ζητήµατα από την οπτική γωνία των άλλων ανθρώπων. 

• Αληθές 

• Ψευδές 
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1. Ψευδές 

2. Αληθές 

3. Γ 

4. A 

5. B 

6. Αληθές 

7. A 

8. Γ 

9. Δ 

10. Δ 

11. Γ 

12. Αληθές 

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  



TΟ ΕΡΓΟ «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ» 
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Αυτή η ενότητα δηµιουργήθηκε ως ένα από τα αποτελέσµατα του προγράµµατος Erasmus+ µε 
τίτλο "Η εκπαίδευση ως παράγοντας κοινωνικής και πολιτιστικής βιωσιµότητας για τον 21ο 
αιώνα". Το διετές έργο ξεκίνησε το 2020 και είχε έξι οργανισµούς-εταίρους από τέσσερις 
ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν διαφορετικά πεδία της εκπαίδευσης ενηλίκων σε 
διαφορετικές εκπαιδευτικές παραδόσεις. 

 
Η ιδέα του έργου ήταν να δηµιουργηθούν εφαρµόσιµες και ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές 
ενότητες για τον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, σχετικά µε διάφορες πτυχές της κοινωνικής 
και πολιτιστικής βιωσιµότητας. Το έργο ήταν σε στενή σύνδεση µε την ευρέως αποδεκτή και 
υιοθετηµένη έννοια της δια βίου µάθησης και της συνεχούς εκπαίδευσης: η εκπαίδευση θα πρέπει 
να είναι διαθέσιµη για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χώρας καταγωγής ή 
οικονοµικής κατάστασης. Η σηµασία της δια βίου µάθησης τονίζεται στο έγγραφο του ΟΗΕ 
"Μεταµορφώνοντας τον κόσµο µας: το θεµατολόγιο 2030 για τη βιώσιµη ανάπτυξη" (2015)- 
Κοινωνική βιωσιµότητα σηµαίνει ισότητα για όλους, ισότητα των φύλων, υγεία και εκπαίδευση. 
Κοινωνικά βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει ότι οι συνθήκες ευηµερίας µεταβιβάζονται από γενιά σε 
γενιά. Στοχεύει στη µείωση των ανισοτήτων στην ευηµερία, την υγεία και την ένταξη. 

 
Η κύρια ιδέα του έργου ήταν να αναδείξει τις σκέψεις της οικοκοινωνικής εκπαίδευσης µέσα από 
τους στόχους της Ατζέντας 2030. Οι εταίροι επέλεξαν και µοιράστηκαν µεταξύ τους τους 
στόχους που συµβάλλουν περισσότερο στην κοινωνική και πολιτιστική βιώσιµη ανάπτυξη. Κάθε 
εταίρος δηµιούργησε και κατασκεύασε µια εργαλειοθήκη ενός ή µερικών στόχων µε υλικό, 
µεθόδους και ασκήσεις. 
 
Όλες οι εργαλειοθήκες από τους διάφορους στόχους της Ατζέντας 2030 παρουσιάζονται 
συνοπτικά παρακάτω. Μπορείτε να βρείτε όλες τις εργαλειοθήκες και πληροφορίες για το ίδιο το 
έργο στον ιστότοπο: https://sus21.eu/ 

 
 

Διαστάσεις της προσβασιµότητας – το όνοµα θα είναι το όνοµα της συλλογής 
 

“Το όνοµα του παραδοτέου” παρουσιάζει αληθινές ιστορίες προσβασιµότητας και ισότητας 
γραµµένες από ειδικούς από εµπειρία, για να εµπνεύσει το έργο προς την κατεύθυνση της 
προσβάσιµης τέχνης και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τα έξι άρθρα και οι συµπληρωµατικές 
εργασίες ανοίγουν το θέµα της προσβασιµότητας από τη σκοπιά των αισθήσεων του ανθρώπου 
και σας δίνουν πολλά να σκεφτείτε. Η έκδοση έχει δηµιουργηθεί για εκπαιδευτικούς και 
καθηγητές καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά λειτουργεί για όλους όσους 
ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της προσβασιµότητας σε όλες τις µορφές της.  
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Εκπαίδευση ενηλίκων για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης (UEF)  

 
Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι ένα θέµα που απασχολεί όλο και περισσότερους εκπαιδευτές ενηλίκων στον 
σηµερινό κόσµο. Γνωρίζουµε όµως στην πραγµατικότητα τους τρόπους µε τους οποίους η αειφορία συνδέεται 
µε την καθηµερινή ζωή, την εκπαιδευτική πολιτική ή την ιδιότητα του πολίτη; Οι εκπαιδευτικές ενότητες του 
διαδικτυακού µαθήµατος "Εκπαίδευση ενηλίκων για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης", παρουσιάζουν 
τις διάφορες πτυχές της κοινωνικής βιωσιµότητας στον σύγχρονο κόσµο. Το µάθηµα είναι ανοικτό σε όλους, 
ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, ως ανοικτό διαδικτυακό µάθηµα. 
 
Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Αποφύγετε τη σπατάλη τροφίµων! (Autokreacja) 
 
Η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή είναι ο 12ος από τους 17 στόχους βιώσιµης ανάπτυξης. 
Αυτός ο ΣΒΑ αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η οικονοµική µεγέθυνση και ανάπτυξη θα 
συνδυάζεται µε υπεύθυνα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής. Ο στόχος αυτός αποσκοπεί 
στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των οικονοµικών δραστηριοτήτων και στην 
προώθηση της βιώσιµης χρήσης των φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι η οικονοµική 
ανάπτυξη είναι χωρίς αποκλεισµούς και ωφελεί όλους τους τοµείς της κοινωνίας. 
Καθώς το θέµα αυτού του SDG είναι πολύ ευρύ, επικεντρωθήκαµε κυρίως στη σπατάλη τροφίµων 
και την υπεύθυνη κατανάλωση στα νοικοκυριά. 
 
Υγεία και ένταξη για κοινωνική βιωσιµότητα (CPIA 1 Brescia) 
 
"Υγεία και ένταξη για κοινωνική βιωσιµότητα" περιλαµβάνει µια συλλογή δραστηριοτήτων που 
πραγµατοποιήθηκαν από ορισµένους εκπαιδευτικούς του Επαρχιακού Κέντρου Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 1 Μπρέσια (CPIA 1 Brescia), µε οµάδες µαθητών ηλικίας 16 έως 60 ετών, Ιταλών και 
µεταναστών από την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, µε διαφορετικά επίπεδα. 
Γνώση της ιταλικής ως δεύτερης γλώσσας. Στόχος είναι να προωθηθεί ο ΣΒΑ 3 της Ατζέντας 
2030 "Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευηµερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες", να 
αυξηθεί η ικανότητα απόκτησης και κατανόησης πληροφοριών σχετικών µε την υγεία και να 
γίνονται τεκµηριωµένες επιλογές υπέρ της ψυχο-οικονοµικής ευηµερίας του ατόµου και της 
κοινότητας. Όλες αυτές οι πτυχές παρουσιάζονται στο βίντεο-ιστορία που θα βρείτε παρακάτω. 
 

Ευηµερία και βιωσιµότητα. Πώς να οικοδοµήσετε µια βιώσιµη εργασιακή κουλτούρα (UNITS) 

Η παρούσα δηµοσίευση επικεντρώνεται στην ευηµερία στο εργασιακό περιβάλλον. Αποτελεί 
βασικό θέµα για την προώθηση ενός βιώσιµου εργασιακού περιβάλλοντος και της υγείας και της 
ευηµερίας των ανθρώπων. Ο κύριος στόχος αυτής της έκδοσης είναι να δηµιουργήσει 
µετασχηµατισµό και βελτίωση στο εργασιακό περιβάλλον, λειτουργώντας σε δύο διαφορετικά 
επίπεδα: ατομικό και οργανωτικό. Αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο για τη διαχείριση μιας 
αυτοαξιολόγησης που μπορεί να υποστηρίξει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να 
δημιουργήσουν από κοινού ένα καλύτερο εργασιακό πλαίσιο και οργανωτικό κλίμα, εντοπίζοντας 
τους πόρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς στο δικό τους εργασιακό πλαίσιο) και απομακρύνοντας 
τις κρίσιμες πτυχές που το εμποδίζουν. Περιέχει επίσης μια κατευθυντήρια γραμμή για την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων των δεδομένων και τη λήψη απόφασης σχετικά με τη στρατηγική 
που πρέπει να υιοθετηθεί. 



70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• United Nations A/RES/70/1 (2015) Resolution Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 
RES/70/1&Lang=E 

• UN Women, SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls. https://www. 
unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality 

• United Nations, Sustainable Development Goals. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
gender-equality/ 

• UNESCO Institute for Statistics (2019) Gender Equality in Education. http://uis.unesco.org/en/ 
topic/gender-equality-education 

• UNESCO (2016) Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the 
implementation of Sustainable Development Goal 4. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ 
pf0000245656 

• Wodon, Q., Montenegro, C., Nguyen, H. and A. Onagoruwa (2018) Missed Opportunities: the 
High Cost of not Educating Girls. https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-07- 
gpe-high-cost-of-not-educating-girls.pdf 

• UNESCO (2013) Education Sector Technical Notes: Gender Equality in Education. https:// 
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222121 

• UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. 

• https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444 

• The Association for Women’s Rights in Development (2016), ‘Achieving Women’s Economic 
& Social Rights’ (https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_ 
economic_social_rights_strategies_and_lessons_from_experience.pdf) 

• Circle of Rights, ‘Economic, Social And Cultural Rights Of Women’, http://hrlibrary.umn.edu/ 
edumat/IHRIP/circle/modules/module4.htm 

• United Nations Global Compact, ‘Endorse the Women’s Empowerment Principles’, https://www. 
unglobalcompact.org/take-action/action/womens-principles 

• United Nations, ‘Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
New York, 18 December 1979’, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/ 
convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women 

• Brunell, Lara. ‘Feminism’, Britannica, https://www.britannica.com/topic/feminism 

• Walters, Margaret. Feminism: A Very Short Introduction, (Oxford University Press: Oxford, 2005, 
)p. 141 

• The Association for Women’s Rights in Development, ‘ Achieving Women’s Economic & Social 
Rights’, https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_economic_ 
social_rights_strategies_and_lessons_from_experience.pdf 

• UN Women, ‘Sixteen Defining Moments for Gender Equality in 2021’, https://www.unwomen.org/ 
en/news-stories/feature-story/2021/12/sixteen-defining-moments-for-gender-equality-in-2021 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



71 

 

 

 
 

• Blackstone, Amy M.‘Gender Rolesand Society’, Sociology School Faculty Scholarship, pp. 335-338. 
Https://Digitalcommons.Library.Umaine.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1000&Context=Soc_ 
Facpub 

• Bobolts, Sara. ‘9 Facts that Prove Traditional Gender Roles are Bullsh*t.’ HiffingtonPost.com. 
Huffington Post Online Addition. 26 Apr. 2015. 

• Council of Europe, ‘Gender’, https://www.coe.int/en/web/compass/gender 

• Council of Europe, ‘Gender Identity, Gender-Based Violence and Human Rights’, https://rm.coe. 
int/chapter-1-gender-identity-gender-based-violence-and-human-rights-gende/16809e1595 

• Eckert, Penelope and McConnellGinet, Sally, Language and Gender. Second Edition. (Cambridge 
and New York: Cambridge University Press 2013). https://web.stanford.edu/~eckert/PDF/Chap1. 
pdf 

• Eisenchlas, Susana A. ‘Gender Roles and Expectations: Any Changes Online?’, SAGE Open, 
October-December (2013: 1–11) https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013506446 

• Givens, Nathaniel. “What Are Gender Roles Good For?” TimesandSeasons.org. Times and 
Seasons, Inc. Web. 11 Nov. 2015. 

• Teen Talk, ‘Gender Identity’, https://teentalk.ca/learn-about/gender-identity/#:~:text=There%20 
are%20many%20different%20gender,identities%20then%20we’ve%20listed. 

• UN Women, ‘GenderTerm: UN Women online resources on the use of gender-inclusive language’, 

• Martin, Carol L. ‘Gender: Early Socialization’, https://www.child-encyclopedia.com/gender-early- 
socialization 

• Martin, Carol Lynn, and Ruble, Diane. ‘Children’s Search for Gender Cues: Cognitive Perspectives 
on Gender 

• Development’, Current Directions in Psychological Science, vol, 13, no. 2, 2004, pp. 67-70. https:// 
doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00276.x 

• Nash, Joy. ‘Gender Roles in Modern Society’, https://www.oneworldeducation.org/our-students- 
writing/gender-roles-in-modern-society/ 

• Save the Children, https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/how-gender-norms-impact- 
boys-and-girls 

• Vinney, Cynthia. ‘What Is Gender Socialization? Definition and Examples’, https://www.thoughtco. 
com/gender-socialization-definition-examples-4582435 

• Amnesty International, ‘Discrimination’, https://www.amnesty.org/en/what-we-do/ 
discrimination/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65 
agN2rk0LBIWmUUIzte-iCPFK7xG_Np_KhweSutLI1cMVcmiBmU1gN8aAkOREALw_wcB 

• Business News Daily, ‘Workplace Harassment: How to Recognize and Report It‘, https://www. 
businessnewsdaily.com/9426-workplace-harassment.html 



72 

 

 

 
 

• Council Of Europe, ‘Gender Identity, Gender-Based Violence And Human Rights’, https://rm.coe. 
int/chapter-1-gender-identity-gender-based-violence-and-human-rights-gende/16809e1595 

• Council of Europe, ‘What is gender Mainstreaming’, https://www.coe.int/en/web/genderequality/ 
what-is-gender-mainstreaming 

• European Institute for Gender Equality, ‘What is Sexual Harassment?’, https://eige.europa.eu/ 
publications/sexism-at-work-handbook/part-1-understand/what-sexual-harassment 

• Global Education Monitoring Report, ‘Monitoring GenderEquality in Education’, https://gem- 
report-2017.unesco.org/en/chapter/gender-introduction/ 

• Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women, ‘Gender 
Mainstreaming: Strategy for Promoting Gender Equality ‘ https://www.un.org/womenwatch/osagi/ 
pdf/factsheet1.pdf 

• Save the Children, ‘Stop the War on Children’, https://www.stopwaronchildren.org/report.pdf 

• UNESCO, ‘From Access To Empowerment: UNESCO Strategy For Gender Equality In And 
Through Education 2019-2025’, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369000 

• UNESCO, ‘From Access To Empowerment: UNESCO Strategy For Gender Equality In And 
Through Education 2019-2025’, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369000 

• UNICEF, ‘Gender Equality’, https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20 
of%20terms%20and%20concepts%20.pdf 

• UNIHCR, ‘Gender-Based Violence’, https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html 

• United Nations, ‘Education as the Pathway towards Gender Equality’, 

• https://www.un.org/en/chronicle/article/education-pathway-towards-gender-equality 

• United Nations, ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’, https:// 
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang= 

• United Nations Population Fund, ‘Gender-based Violence’, https://www.unfpa.org/gender-based- 
violence 

• UN Women, ‘Gender Mainstreaming’, https://www.un.org/womenwatch/osagi/ 
conceptsandefinitions.htm 

• Adebisi, Tajudeen Adewumi and Babalola, Adejoke Clara. ‘Functional Literacy and Self-Directed 
Learning: Transformational Learning Processes for Women Empowerment in Africa’, International 
Journal of Social Policy and Education, 2.1 (2020): 60-70. https://ijspe.com/Journals/Vol_2_No_1_ 
March_2020/7.pdf 

• Advanced Learning and Innovation on Gender Norms, ‘Mobilising for Change: How Women’s 
Social Movements are Transforming Gender Norms’, https://www.alignplatform.org/resources/ 
report-mobilising-for-change 

• American Psychological Assocciation, ‘How Working Women Can Manage Work-Life Balance 
During Covid-19’, https://www.apa.org/topics/COVID-19/working-women-balance 



73 

 

 

 
 

• Chamorro-Premuzic, Tomas. ‘The Female Advantage in Leadership: EQ’, https://www.commpro. 
biz/the-female-advantage-in-leadership-eq/ 

• Cockburn, C. In the Way of Women: Men’s Resistance to Sex Equality in Organizations, (Ithaca 
and new York: ILR Press, 1991) 

• DAC Network on Gender Equality (GENDERNET), ‘ Women’s Economic Empowerment’, https:// 
www.oecd.org/social/gender-development/47561694.pdf 

• DDI, ‘Blend Group and Self-Directed leadership Development’, https://www.ddiworld.com/guide/ 
ultimate-guide-leadership-d’evelopment/self-directed-leadership-development. 

• European Institute for Gender Equality, ‘Empowerment of Women’, ‘https://eige.europa.eu/ 
thesaurus/terms/1102 

• EVE, LE BLOG. ‘Why Women’s Stronger Emotional Intelligence Is a Big Leadership Advantage’, 

• https://www.eveprogramme.com/36302/emotional-intelligence-monica-thakrar/ 

• Ferraro, J. Self-directed Leadership Development—Moving Beyond the PMP’. Paper presented at 
PMI® Global Congress 2005—EMEA, (2005). Edinburgh, Scotland. Newtown Square, PA: Project 
Management Institute. 

• Forbes, ‘Using Emotional Intelligence Is A Woman Leader’s Secret Weapon’, https://www.forbes. 
com/sites/womensmedia/2016/11/02/using-emotional-intelligence-is-a-woman-leaders-secret- 
weapon/?sh=7803ca8219f7 

• Gutierrez, Lorraine M.; Lewis, Edith A. ‘Community Organizing with Women of Color:: A Feminist 
Approach’, Journal of Community Practice. 1.2, (1994): 23–44. doi:10.1300/J125v01n02_03 

• IGI Global, ‘What is Self-directed Learning?’, https://www.igi-global.com/dictionary/self-directed- 
learning/26210 

• Indeed Editorial Team, ‘Work-Life Integration: Definitions and Steps to Manage It’, https://ca.indeed. 
com/career-advice/career-development/work-life-integration 

• Jakkaraju, Madhuri. ‘Integrating Work and Life as Women in Tech’, https://www.capitalone.com/ 
tech/culture/wit-integrating-work-and-life/ 

• Kabeer, Naila. ‘Gender equality and Women’s Empowerment: A critical Analysis to the Third 
Millennium Development Goal 1.’, Gender & Development, 13.1 (2005): 13–24. 

• Kashyap, Sandeep. ‘ 7 Reasons Why We Need More Women in Leadership Roles’, https://www. 
proofhub.com/articles/women-in-leadership-roles 

• Laxmi, Rana. ‘What is the Importance of Women’s Empowerment in Today’s World?’ https:// 
yourstory.com/mystory/importance-womens-empowerment-todays-world/amp 

• Naturalhr, ‘ 10 Reasons Why the World Needs More Women in Leadership Roles’, https://www. 
naturalhr.com/2021/03/23/10-reasons-why-the-world-needs-more-women-in-leadership-roles/ 

• Oludayo O, Gberevbie, D., and Popoola, D. ‘A study of multiple work-life balance initiatives in banking 
industry in Nigeria’, International Research Journal of Finance and Economics. 133, (2015): 108-109. 



74 

 

 

 
 

• Pew Research Center, ‘Men or Women: Who’s the Better Leader?’, https://www.pewresearch.org/ 
social-trends/2008/08/25/men-or-women-whos-the-better-leader/ 

• Rajput, Rana. ‘Using Emotional Intelligence Is A Woman Leader’s Secret Weapon’, https:// 
thriveglobal.com/stories/using-emotional-intelligence-is-a-woman-leaders-secret-weapon/ 

• Sarah, Fielding. ‘ ‘Blending In: What Work-Life Integration Really Means for You Everyday’, https:// 
greatist.com/grow/work-life-integration#integration-vs-balance 

• Tahani H., Alqahtani. ‘Work-Life Balance of Women Employees’, Granite Journal, 4.1 (2020): 37- 
42. https://www.abdn.ac.uk/pgrs/documents/Granite_Vol4_Work-Life%20Balance%20of%20 
Women%20Employees,%20Alqahtani,%20pp.%2037-42..pdf 

• The Rockfeller Foundarion, ‘Women in Leadership: Why it Matters’, https://www. 
rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Women-in-Leadership-Why-It-Matters.pdf 

• The Skills Portal, ‘Why Women’s Empowerment is Important’, https://www.skillsportal.co.za/ 
content/why-womens-empowerment-important 

• Zaytoen, Domingo. ‘How Does Women’s Empowerment Contribute to Gender Equality?’, https:// 
www.gvi.ie/blog/how-does-womens-empowerment-contribute-to-gender-equality/ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 21ΟΥ 

ΑΙΩΝΑ 
 
 

 

Αυτό το έργο διατίθεται µε άδεια χρήσης Creative Commons 
Attribution-Non- Commercial-ShareAlike 4.0 International License. 

Το παρόν έγγραφο µπορεί να αντιγραφεί και να αναπαραχθεί 
σύµφωνα µε τους ανωτέρω κανόνες 

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) 

 
Το παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. 

 
Αριθμός έργου: 2020-1-FI01-KA204-066474 

 
 
 
 
 


