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Ο Οδθγόσ αυτόσ είναι απόρροια των εκπαιδευτικϊν δράςεων οι οποίεσ 

διενεργικθκαν ςτο πλαίςιο του ζργου Gender Public Debate. Ευχαριςτοφμε 

κερμά τισ ειςθγιτριεσ και τουσ ειςθγθτζσ.  

Για τθ διαδραςτικι εκδοχι του παρόντοσ Οδθγοφ, κακϊσ και για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ, το εκπαιδευτικό υλικό 

και τουσ/τισ ειςθγθτζσ/τριεσ, παρακαλοφμε όπωσ ανατρζξετε ςτο 

http://nosexism.isotita.gr/. 

 

 

Σα παραδείγματα τα οποία περιζχονται ςτον παρόντα Οδθγό εξυπθρετοφν 

αποκλειςτικά τον εκπαιδευτικό χαρακτιρα αυτοφ και αφοροφν ςυγκεκριμζνα 

ςτον εντοπιςμό, ςτθν αναγνϊριςθ και ςτθν αντιμετϊπιςθ ςτερεοτυπικϊν και 

ςεξιςτικϊν ςυμπεριφορϊν ςτθ δθμόςια ςφαίρα ςτο πλαίςιο του ζργου Gender 

Public Debate. Ουδεμία πρόκεςθ υπάρχει από τουσ ςυγγραφείσ να 

ςτοχοποιιςουν τα πρόςωπα ςτα οποία αναφζρονται. 
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I. EXECUTIVE SUMMARY 

This Guide was elaborated in the framework of the project “Capacity building for 

women candidates and media stakeholders in public debates in Greece” 

("GENDER_PUBLIC DEBATE") implemented by the Centre for European Constitutional 

Law - (coordinator)in collaboration with the National and Kapodistrian University 

Athens (Department of Communication & Media Studies) and the General Secretariat 

for Family Policy and Gender Equality with co-funding from the “Rights, Equality and 

Citizenship” Program (REC) of the European Union (2014-2020). 

The Guide aims to empower women exposed to public discourses to identify sexist 

and stereotypical behaviors, to encourage an open and respectful debate of everyday 

sexism in order to create fairer, more positive and inclusive organizational 

environments. The Guide includes practical tips and communication techniques to 

help women in the public sphere to react or respond to sexism or stereotype-driven 

behavior. The Guide, also, contains general information and statistics on the position 

of women in public discourse and their empowerment needs, continues with the 

demarcation of concepts, and is supplemented with case studies and examples that 

can be used by anyone interested in tackling stereotypes and sexism behaviors in 

public debates. 

Tips proposed to deal with sexism in the public debates: 

As a woman, politician, candidate or, generally, as a woman exposed to the public, 

consider the following tips in case you become the subject of sexist or stereotypical 

behavior: 

1. Assess the situation calmly and practice your confrontational and dissuasive 

reaction 

2. Speak openly and state that you are interrupted when you are "protected" 

by implying that you are unable to manage the conversation, 

3. Use arguments when you are accused of your feelings 

4. State your status when someone refers to you with a diminutive 

5. Immediately mention the comment that was made because of your gender 

6. If you receive a comment because of gender, disapprove of your 

interlocutor and ask for an explanation 

7. Be visible if you feel that what you are saying is not heard 

http://nosexism.isotita.gr/%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-3/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
http://nosexism.isotita.gr/%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-3/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
http://nosexism.isotita.gr/%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-3/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://www.cecl.gr/
https://www.cecl.gr/
http://www.media.uoa.gr/
http://www.media.uoa.gr/
http://www.media.uoa.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.isotita.gr/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
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8. Answer calmly, if the comments are about your gender 

9. Be prepared and ready to react 

10. Speak through your own experiences 

11. Reverse stereotypes and if possible, generalize 

12. Bring the issue of gender to the fore 
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II. Πρόλογοσ 

Ο παρϊν Οδθγόσ εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του ζργου “Capacity building for women 

candidates and media stakeholders in public debates in Greece” (“GENDER_PUBLIC 

DEBATE”) που υλοποιείται από το Κζντρο Ευρωπαϊκοφ υνταγματικοφ Δικαίου – 

(ςυντονιςτισ) ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

(Σμιμα Επικοινωνίασ και Μ.Μ.Ε.) και τθν Γενικι Γραμματεία Οικογενειακισ 

Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων και ςυγχρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

“Rights, Equality and Citizenship” (REC) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (2014-2020). 

Σο πρόγραμμα ζχει ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ των γυναικϊν που είναι παροφςεσ ςτθ 

δθμόςια ςφαίρα και ςυμμετζχουν ςτο δθμόςιο διάλογο, δίνοντασ ζμφαςθ ςε 

γυναίκεσ πολιτικοφσ και υποψιφιεσ και των επαγγελματιϊν που εργάηονται ςτα 

Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ όπωσ δθμοςιογράφοι, φοιτιτριεσ/ζσ επικοινωνίασ και 

δθμοςιογραφίασ, bloggers, ϊςτε να μποροφν αναγνωρίηουν, να αντιμετωπίηουν και 

να προλαμβάνουν τισ διακρίςεισ λόγω φφλου ςτισ δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ. 

Ο Οδθγόσ ςχεδιάςτθκε για να αποτελζςει ζνα εφχρθςτο εργαλείο για γυναίκεσ που 

μετζχουν ςτον δθμόςιο διάλογο, αςχολοφνται με τθν πολιτικι ι ςτοχεφουν να 

αςχολθκοφν μελλοντικά με τθν πολιτικι. Ο Οδθγόσ αυτόσ παρζχει πρακτικζσ 

πλθροφορίεσ για να τισ διευκολφνει να αναγνωρίςουν και να αντιμετωπίςουν 

ςτερεοτυπικζσ ι/και ςεξιςτικζσ ςυμπεριφορζσ ςτο δθμόςιο διάλογο. 

Ο Οδθγόσ περιλαμβάνει γενικότερεσ πλθροφορίεσ και ςτατιςτικά ςτοιχεία 

αναφορικά με τθ κζςθ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο λόγο και τισ ανάγκεσ ενδυνάμωςθσ 

τουσ, ςυνεχίηει με τθν οριοκζτθςθ εννοιϊν, και ςυμπλθρϊνεται με μελζτεσ 

περίπτωςθσ και παραδείγματα τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από όποια 

ενδιαφερόμενθ για τθν αντιμετϊπιςθ ςτερεοτυπικϊν και ςεξιςτικϊν ςυμπεριφορϊν 

ςτο δθμόςιο λόγο. Αυτόσ ο Οδθγόσ ςτοχεφει, πζραν τθσ αναγνϊριςθσ ςεξιςτικϊν και 

ςτερεοτυπικϊν ςυμπεριφορϊν και τθν ενδυνάμωςθ των γυναικϊν που εκτίκενται 

ςτο δθμόςιο λόγο, να ενκαρρφνει μια ανοιχτι και ςεβαςτι ςυηιτθςθ για τον 

κακθμερινό ςεξιςμό, ϊςτε να δθμιουργιςει πιο δίκαια, κετικά και χωρίσ 

αποκλειςμοφσ οργανωτικά περιβάλλοντα. 

  

http://nosexism.isotita.gr/%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-3/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
http://nosexism.isotita.gr/%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-3/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://www.cecl.gr/
http://www.media.uoa.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.isotita.gr/
http://www.isotita.gr/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
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III. Ειςαγωγικά 

Θ εςτίαςθ ςτθ καταπολζμθςθ των ςτερεοτυπικϊν και ςεξιςτικϊν ςυμπεριφορϊν δεν 

μπορεί να κεωρθκεί πλιρθσ εάν απουςιάηει θ οπτικι τθσ ςυμμετοχισ ςτο δθμόςιο 

διάλογο.  

υγκεκριμζνα, οι γυναίκεσ που μετζχουν ςτθ δθμόςια ηωι, είτε ωσ δθμόςια 

πρόςωπα, είτε ωσ υποψιφιεσ είτε ωσ αιρετζσ, βιϊνουν διακρίςεισ που αφοροφν 

όχι μόνο τισ πολιτικζσ τουσ απόψεισ αλλά και το φφλο τουσ, ότι δθλαδι είναι 

γυναίκεσ και πολιτικά ενεργζσ1.  

υνεπϊσ, απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ ενδυνάμωςθσ των γυναικϊν δεν είναι «μόνο» θ 

διαςφάλιςθ των βαςικϊν ανκρϊπινων δικαιωμάτων τουσ και των ουςιαςτικϊν 

ελευκεριϊν αλλά και θ αναγνϊριςθ των πλεονεκτθμάτων τθσ ζνταξθσ τθσ οπτικισ 

των γυναικϊν ςτο πολιτικό ςφςτθμα2.  

Θ διακριτικι μεταχείριςθ των γυναικϊν που ςυμμετζχουν ςτο δθμόςιο διάλογο, είτε 

με τθν ιδιότθτα τθσ πολιτικοφ ι με τθν ιδιότθτα τθσ υποψιφιασ πολιτικοφ, αναβιϊνει 

τθν ανιςότθτα των φφλων ενϊ μπορεί να ερμθνευτεί και ωσ ζκφραςθ ζμφυλθσ βίασ.  

τθ κεωρία, θ λεγόμενθ «ςθμειωτικι βία»3, διαπράττεται μζςω εξευτελιςτικϊν 

εικόνων και ςεξιςτικισ γλϊςςασ που ςπάνια αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ γυναίκα, 

αλλά προορίηονται να ντροπιάςουν τισ γυναίκεσ μπροςτά ςτο ευρφ κοινό, εγείροντασ 

ερωτιματα ςχετικά με τθν ικανότθτα και τθν καταλλθλότθτα τθσ  γυναίκασ ωσ 

θγζτθ4. 

1. Θ κατάςταςθ διεκνϊσ 

τθ Ν. Τόρκθ πραγματοποιικθκε το 2018 ςυνάντθςθ μεταξφ εμπειρογνωμόνων ςε 

κζματα φφλου οι οποίοι κλικθκαν να ςυμμετζχουν ςτθ ςυηιτθςθ για τισ γυναίκεσ 

που εμφανίηονται ςτο δθμόςιο λόγο. το πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ αυτισ αναδείχκθκε 

θ ςχζςθ μεταξφ γυναικϊν που κατζχουν κάποια κζςθ ςτθν πολιτικι ενϊ ζγινε και 

γενικότερθ αναφορά ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία.  

Σα αποτελζςματα για τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν δεν είναι ενκαρρυντικά 

κακϊσ μόλισ το 5,9% είναι αρχθγοί κράτουσ, το 5.2% αρχθγοί κυβερνιςεων, το 

23.6% ςυμμετζχουν ςε κοινοβοφλια εκνικϊν κυβερνιςεων, και το 18.3% είναι 

υπουργοί.  
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τθν εν λόγω ζρευνα επιςθμαίνεται ότι οι γυναίκεσ υπό-εκπροςωποφνταιςε όλα τα 

επίπεδα διοίκθςθσ και πολιτικϊν διαδικαςιϊν. Παρατθρείται επίςθσ ότι όχι μόνο οι 

γυναίκεσ που εκτίκενται ςτθν πολιτικι είτε ωσ αιρετζσ είτε ωσ υποψιφιεσ, αλλά και 

γενικότερα οι γυναίκεσ που εκφράηουν τισ πεποικιςεισ τουσ δθμόςια αποτελοφν 

αντικείμενο ςεξιςτικισ ι ςτερεοτυπικισ ςυμπεριφοράσ. 

ε μελζτθ που πραγματοποιικθκε από τθν Inter-Parliament Union 

(Διακοινοβουλευτικι Ζνωςθ) το 2016 αναφορικά με τα δεδομζνα ςεξιςμοφ και 

παρενόχλθςθσ κακϊσ και βίασ κατά των γυναικϊν, ςε 39 χϊρεσ και 42 κοινοβοφλια, 

55 γυναίκεσ βουλευτζσ επιβεβαίωςαν ότι υφίςτανται διακρίςεισ και αποκάλυψαν τθν 

επικράτθςθ τθσ ψυχολογικισ, ςωματικισ και ςεξουαλικισ βίασ εναντίον γυναικϊν 

βουλευτϊν εντόσ και εκτόσ κοινοβουλίων, μερικζσ φορζσ από μζλθ του δικοφ τουσ 

πολιτικοφ κόμματοσ5: 

 Σο 81,8% ζχει δεχκεί ψυχολογικι βία 

 Σο 44,4% ζχει λάβει απειλζσ για τθ ηωι του, απειλζσ βιαςμοφ, ξυλοδαρμοφ ι 

απαγωγισ 

 Σο 25,5% ζχει δεχκεί ςωματικι βία ςτθ Βουλι 

 Σο 21,2% των Κοινοβουλίων ζχουν αναπτφξει ςτρατθγικζσ και πολιτικζσ για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ 

 Σο 38,7% διλωςε ότι οι διακρίςεισ λόγω φφλου υπονομεφουν τισ κζςεισ τουσ, 

το ζργο τουσ αλλά και τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ 

 Σο 46,7%φοβάται για τθν αςφάλειά τόςο τθ δικι τουσ όςο και τθσ 

οικογζνειασ τουσ 

2. Θ κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ 

υνολικά, ςε επίπεδο κρατϊv μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ υπάρχει μια ςτακερι 

δομι πυραμίδασ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

Ελλάδασ, ενϊ οι γυναίκεσ δεν ςυμμετζχουν αρκετά ςτθν ιεραρχία των κομμάτων.  

Οι γυναίκεσ αντιμετωπίηουν παντοφ αυτό το πρόβλθμα τθσ γυάλινθσ οροφισ. 

Είναι ςυνθκιςμζνο φαινόμενο ότι όςο χαμθλότερα μεταφερόμαςτε ςτθν 

ιεραρχία, τόςο ςυναντάμε περιςςότερεσ γυναίκεσ.  

Αντίςτοιχα, παρόμοιεσ καταςτάςεισ ςυναντϊνται και ςε άλλουσ τομείσ τόςο ςτο 

δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα. Μπορεί να ανζβουν ςτθν ιεραρχία ζωσ ζνα 
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οριςμζνο επίπεδο, αλλά ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ φτάνουν ςτθν κορυφι. αν να τουσ 

εμποδίηει ζνα αόρατο όριο. Φυςικά, οι γυναίκεσ δεν είναι λιγότερο ικανζσ, οφτε οι 

άνδρεσ ζχουν κάποιο βιολογικό πλεονζκτθμα να διεκδικιςουν και να κατακτιςουν 

κορυφαίεσ θγετικζσ κζςεισ δθμόςιασ και πολιτικισ λιψθσ αποφάςεων. Σο πρόβλθμα 

είναι κοινωνικό και διαρκρωτικό. 

ιμερα, μόνο τζςςερισ χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ ζχουν περιςςότερεσ από 40% γυναίκεσ 

που εκλζγονται ςε τοπικό επίπεδο: θ Γαλλία, θ Ιςλανδία, θ ουθδία και θ Ουκρανία. 

Σο 2008, υπιρχαν μόνο τρεισ: θ Ουκρανία, θ Λετονία και θ ουθδία. ε δεκαεπτά 

χϊρεσ6τα δθμοτικά ςυμβοφλια περιλαμβάνουν ςε ποςοςτά 30%- 40% γυναίκεσ. Πριν 

από δζκα χρόνια, υπιρχαν μόνο επτά. ιμερα, υπάρχουν δεκατρείσ χϊρεσ7 όπου οι 

γυναίκεσ αντιπροςωπεφουν το 20% ζωσ το 30% των δθμοτικϊν ςυμβουλίων (ι 

ιςοδφναμο). τθ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, τθν Κφπρο, τθ Γεωργία, τθν Ελλάδα, το Ιςραιλ, 

τθ Ρουμανία και τθν Σουρκία, το ποςοςτό των γυναικϊν τοπικά εκλεγμζνων 

αντιπροςϊπων παραμζνει κάτω από το 20%. Αυτό είχε παρατθρθκεί ςε 

δεκατζςςερισ χϊρεσ8 ςτθ μελζτθ το 2008. ε αυτζσ περιλαμβάνονται θ Σουρκία και θ 

Γεωργία, όπου οι γυναίκεσ δεν εκπροςϊπευαν οφτε το 10% μεταξφ των τοπικϊν 

εκλεγμζνων αντιπροςϊπων.  

Ο αρικμόσ των αιρετϊν γυναικϊν ςε τοπικό επίπεδο είναι ζνασ καλόσ δείκτθσ του 

βακμοφ ςτον οποίο οι απόψεισ των γυναικϊν εκφράηονται ςτθν κακθμερινι ηωι 

μιασ πόλθσ. Ωςτόςο, ο αρικμόσ των γυναικϊν που εκλζχκθκαν διμαρχοι είναι ζνασ 

αξιοςθμείωτοσ δείκτθσ για τθν πορεία των γυναικϊν ςε θγετικζσ κζςεισ, ςτθν κατοχι 

δθλαδι κζςεων εξουςίασ, επθρεάηοντασ και αςκϊντασ πολιτικι. Ωςτόςο, το ποςοςτό 

των γυναικϊν δθμάρχων παραμζνει πολφ χαμθλότερο από αυτό των γυναικϊν που 

εκλζγονται ςε δθμοτικά ςυμβοφλια, και αυτι θ ανιςότθτα τείνει να αυξάνεται 

περαιτζρω.  

% Γυναικϊν μελϊν περιφερειακϊν ςυμβουλίων ανά 
χϊρα για το 2008 και 2019 
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Αναλογικά, υπάρχουν λιγότερεσ γυναίκεσ διμαρχοι ςυγκριτικά με τισ γυναίκεσ που 

εκλζγονται ςε περιφερειακό επίπεδο. Ο ευρωπαϊκόσ μζςοσ όροσ για τισ εκλεγμζνεσ 

γυναίκεσ εκπροςϊπουσ ςε περιφερειακό επίπεδο είναι 30,9% ενϊ ο μζςοσ όροσ για 

τισ γυναίκεσ δθμάρχουσ είναι 18,4%.Θ Γαλλία, είναι θ χϊρα με τθν καλφτερθ κζςθ ςε 

ςχζςθ με το ποςοςτό των γυναικϊν  περιφερειακϊν ςυμβοφλων (49%), ενϊ οι 

γυναίκεσ διμαρχοι αντιπροςωπεφουν μόνο το 16,7%. τθ Φινλανδία, τα αντίςτοιχα 

ποςοςτά των γυναικϊν περιφερειακϊν ςυμβοφλων ανζρχονται ςτο 45% ενϊ οι 

γυναίκεσ διμαρχοι αντιπροςωπεφουν το 21,1%. Θ ίδια παρατιρθςθ ςχετικά με τθ 

ςφγκριςθ μεταξφ των ποςοςτϊν των γυναικϊν δθμάρχων και των γυναικϊν τοπικϊν 

ςυμβοφλων ιςχφει και ςτθν Ελλάδα, όπωσ φαίνεται ςτθ ςυνζχεια. 

ε ςφγκριςθ με το 2008, τα ςτοιχεία για τισ γυναίκεσ ςτα εκνικά κοινοβοφλια 

δείχνουν μια κετικι μεταβολι ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ και ςτα Βαλκάνια: εκτόσ από τθ Γαλλία, θ οποία αυξικθκε κατά 21,2% ωσ 

προσ το ποςοςτό των γυναικϊν που εκλζχκθκαν (από 18,5% ςε 39,7%), θ Αλβανία 

αυξικθκε από 7,1% το 2008 ςτο 27,9% (+ 20,8%), θ ερβία από 20,4% ςτο 37,2% (+ 

16,8%), θ Ιταλία από 21,3% ςτο 35,7% (+ 14,4%) και το Μαυροβοφνιο από 11,1% ςε 

23,5% (+ 12,4%). Όλεσ αυτζσ οι χϊρεσ εκτόσ από τθν Ιταλία διζκεταν ςφςτθμα 

ποςοςτϊςεων για τισ εκνικζσ εκλογζσ τουσ.  

Επιπλζον, οι δζκα χϊρεσ με το υψθλότερο ποςοςτό εκλεγμζνων γυναικϊν ςτθν 

τοπικι αυτοδιοίκθςθσ είναι είτε ςκανδιναβικζσ χϊρεσ είτε χϊρεσ με υποχρεωτικζσ 

ποςοςτϊςεισ9. 

% εκλεγμζνων γυναικϊν ςτθ Βουλι ι ςε νομοκετικά ςϊματα ανά χϊρα για το 2008 και 2019 

% Σοπικά εκλεγμζνων γυναικϊν ανά χϊρα για το 2008 και 
2019 
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3. Θ κατάςταςθ τθν Ελλάδα 

 Αν και τα τελευταία χρόνια θ Ελλάδα κατάφερε να καταγράψει μια κετικι τάςθ ςτθν 

επιβεβαίωςθ και τθν προϊκθςθ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι, οι πρόςφατεσ 

κοινοβουλευτικζσ εκλογζσ επζςτρεψαν το χρόνο μερικά χρόνια πίςω όςον αφορά 

τθν πολιτικι ςυμμετοχι των γυναικϊν.  

τθν Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι καλφτερα ακόμα και μετά τθν εφαρμογι τθσ 

υποχρεωτικισ ποςόςτωςθσ. Μετά τισ εκλογζσ του Ιουλίου 2019, 5 Γυναίκεσ 

εκλζχκθκαν ςτθν Ευρωβουλι ενϊ ςτο Εκνικό Κοινοβοφλιο εξελζγθςαν 65 

γυναίκεσ,. τθν κυβζρνθςθ που προζκυψε από αυτζσ, ςε ςφνολο 51 μελϊν του 

Τπουργικοφ υμβουλίου, υπιρχαν ςυνολικά μόλισ δφο γυναίκεσ υπουργοί (4%) 

και τρεισ γυναίκεσ υφυπουργοί (5%). 

ε επίπεδο Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ παρά το γεγονόσ ότι ο αρικμόσ των γυναικϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςε αυτιν παρουςιάηεται αυξθμζνοσ ςε ςχζςθ με τα ποςοςτά 

ενεργοποίθςισ τουσ ςτθν κεντρικι πολιτικι ςκθνι, και πάλι, ςτισ κζςεισ ευκφνθσ του 

πεδίου αυτοφ θ εκπροςϊπθςι τουσ εμφανίηεται περιοριςμζνθ. υγκεκριμζνα, ςτισ 

Δθμοτικζσ & Περιφερειακζσ εκλογζσ του 2019, ςε ςφνολο 332 Διμων και 13 

Περιφερειϊν εξελζγθςαν 19 γυναίκεσ διμαρχοι και μόλισ μία γυναίκα 

Περιφερειάρχθσ. 

Από ςτοιχεία τθσ ΚΕΔΕ, παρατθρείται ςτθν Ελλάδα  ότι θ ςυμμετοχι των γυναικϊν 

πολιτικϊν, ακόμθ και με τθν ποςόςτωςθ, φτάνει το 17,6%, αιςκθτά χαμθλότερα 

ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ, επιςθμαίνοντασ ότι οι πολίτεσ προτιμοφν τουσ 

άνδρεσ να τουσ εκπροςωποφν.  

Θ παρακάτω εικόνα περιγράφει τα ποςοςτά και τισ μεταβολζσ τθσ ςυμμετοχισ των 

γυναικϊν ςτθν πολιτικι ςκθνι ωσ αιρετζσ τθ τελευταία 10ετία – ςε τοπικό, 

περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Τπάρχει μια -αν και μικρι- κετικι μεταβολι ςτθ 

ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθ πολιτικι από το 2008-2019. Παρατθρείται, ότι ακόμθ 

και με το ςφςτθμα τθσ ποςόςτωςθσ, θ αφξθςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ βρίςκεται 

μεταξφ τθσ τάξεωσ του 2-5%. Επιπλζον, αξιοςθμείωτο είναι τόςο κοινωνικά όςο και 

ιςτορικά, κακϊσ θ δεκαετία αυτι χαρακτθρίςτθκε από βακιά κρίςθ, ότι ςε επίπεδο 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ τα ποςοςτά ςυμμετοχισ των γυναικϊν αυξικθκαν ενϊ ςε 

εκνικό επίπεδο μειϊκθκαν.  
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Πζρα από τθν εντονότερθ προβολι και ανάδειξθ του κζματοσ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων γενικά και τθν ζνταξθ του ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, για τθ 

ςτιριξθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ γυναικϊν και ανδρϊν ςτθν πολιτικι ηωι τθσ 

Ελλάδασ ζχουν ιδθ λάβει χϊρα μια ςειρά από ενζργειεσ που πρζπει να αναφερκοφν, 

όπωσ, για παράδειγμα, μεταξφ άλλων: 

 Θ καμπάνια του ΚΕΘΙ “Κατεβαίνω”, ςε ςυνεργαςία με τθ Γενικι Γραμματεία 

Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (ΓΓΟΠΙΦ) και το Τπουργείο 

Εςωτερικϊν, για τθν ενεργοποίθςθ των γυναικϊν ςε όλθ τθν Επικράτεια και 

τθν ενκάρρυνςι τουσ να ςυμμετάςχουν ωσ υποψιφιεσ ςτισ Αυτοδιοικθτικζσ 

Εκλογζσ και Ευρωεκλογζσ του 2019. 

 Θ κακιζρωςθ του μζτρου τθσ ποςόςτωςθσ. Ειδικότερα, με τθν ψιφιςθ του 

Νόμου 4604/2019 πλζον προβλζπεται ποςοςτό υποψθφίων από κάκε φφλο 

τουλάχιςτον 40% (βλ. άρκρα 15, 52 και 71). 

Εντοφτοισ, εξετάηοντασ τα πλζον πρόςφατα εκλογικά αποτελζςματα και διακζςιμα 

δεδομζνα (βλ. 21ο Ενθμερωτικό θμείωμα του Παρατθρθτθρίου τθσ ΓΓΟΠΙΦ), 

διαπιςτϊνονται τα παρακάτω: 

 τισ Ευρωεκλογζσ του Μαΐου 2019, από τον ςυνολικό αρικμό των 21 εδρϊν 

ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο που αναλογοφν ςτθν Ελλάδα, μονάχα 5 

καλφφκθκαν από γυναίκεσ (ποςοςτό περίπου 23,8%). 

 τισ Περιφερειακζσ εκλογζσ Μαΐου-Ιουνίου 2019, μονάχα ςε 1 από τισ 13 

Περιφζρειεσ εξελζγθ γυναίκα Περιφερειάρχθσ. 

 τισ Δθμοτικζσ εκλογζσ Μαΐου-Ιουνίου 2019, από τουσ 332 Διμουσ τθσ 

ελλθνικισ επικράτειασ, μόνο ςε 19 εξελζγθςαν γυναίκεσ Διμαρχοι (ποςοςτό 

περίπου 5,7%). Αξίηει να επιςθμανκεί ότι 3 από τισ γυναίκεσ που 

αναδείχκθκαν ςτο δθμαρχιακό αξίωμα εντοπίηονται ςτθν περιοχι των 

Κυκλάδων (ςυγκεκριμζνα ςτουσ Διμουσ Κζασ, ίφνου και Φολεγάνδρου). 

 Επιπρόςκετα, ςτισ Εκνικζσ εκλογζσ του 2019 εξελζγθςαν 61 γυναίκεσ 

βουλευτζσ (ποςοςτό περίπου 19,7%)10. 

 



14 

4. Ζμφυλεσ διακρίςεισ ςτα ΜΜΕ και ςτον δθμόςιο λόγο 

φμφωνα με το Παγκόςμιο Παρατθρθτιριο για τα ΜΜΕ, οι γυναίκεσ αποτελοφν 

μόλισ το 24% των ατόμων που φιλοξενοφνται ςτα παραδοςιακά ΜΜΕ (εφθμερίδεσ, 

τθλεόραςθ, ραδιόφωνο) και το 26% των ατόμων που φιλοξενοφνται ςτο διαδίκτυο. 

Σο ποςοςτό των δθμοςιευμάτων που αφοροφν γυναίκεσ είναι ςτακερό από το 2000, 

μόλισ ςτο 10% υπιρχαν ιςτορίεσ που επικεντρϊνονταν ςε αυτζσ, ενϊ μόλισ το 3% 

των παραδοςιακϊν ΜΜΕ αφοροφν ξεκάκαρα τα ζμφυλα ςτερεότυπα. 

Ωσ προσ τα επαγγζλματα, γυναίκεσ αποτελοφν το 18% ςτθν κατθγορία 

«κυβζρνθςθ - πολιτικόσ - υπουργόσ» και το 67% ςτθν κατθγορία «νοικοκυρά - 

γονζασ». 

τισ ειδιςεισ ςε εφθμερίδεσ, ραδιόφωνο και τθλεόραςθ, οι γυναίκεσ αποτελοφν το 

18% των ςχολιαςτϊν/τριϊν, το 23% των ομιλθτριϊν/ϊν και το 28% των αυτοπτϊν 

μαρτφρων. 

φμφωνα με ζρευνα του ΚΕΘΙ11 ςτο περιεχόμενο των άρκρων των ΜΜΕ υπάρχει 

ζμφυλθ ανιςότθτα, κακϊσ  

! το 31,5%των άρκρων αναπαράγει ζμφυλα ςτερεότυπα,  

! το 12,4%των άρκρων αμφιςβθτεί τα ζμφυλα ςτερεότυπα,  

! το 59,6%των άρκρων που αναπαράγουν ζμφυλα ςτερεότυπα ζχουν 

ςυνταχκεί από γυναίκεσ,  

! το 27% των άρκρων, δεν ανζδειξε τθ ζμφυλθ διάςταςθ του κζματοσ, ενϊ κα 

μποροφςε,  

! το 13,5%των άρκρων παρουςιάςουν περιςτατικά βίασ λόγω φφλουενϊ  

! το 52,9%αυτϊν των άρκρων δεν παρουςιάηουν τθν ζμφυλθ διάςταςι τουσ12.  

Σο 49,3% των άρκρων τθσ ζρευνασ αναφζρει ι επικεντρϊνεται κυρίωσ ςε 

προςωπικζσ πλθροφορίεσ των γυναικϊν που παρουςιάηει. το 20,9% αυτϊν των 

άρκρων οι προςωπικζσ πλθροφορίεσ είναι άςχετεσ με το κζμα που παρουςιάηεται. 

Μόλισ ςτο 9,5% των άρκρων που αναλφκθκαν παρουςιάηονται γυναίκεσ ωσ ειδικοί 

ςχολιαςτζσ επί του κζματοσ. Μάλιςτα, όταν πρόκειται για εφθμερίδεσ, το ποςοςτό 

αυτό μειϊνεται ςτο 3,7%. Μόνο το 8,5% των άρκρων αναφζρονται ςε κζματα 

ιςότθτασ των φφλων13. 



15 

Αντίςτοιχθ ζρευνα πραγματοποίθςε το Σμιμα ΜΜΕ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Πανεπιςτθμίου ςτο πλαίςιο του ζργου Gender Public Debate. υγκεκριμζνα, θ 

ερευνθτικι ομάδα του ΕΚΠΑ προζβθ ςε καταγραφι ςτερεοτυπικϊν ι/και ςεξιςτικϊν 

ςυμπεριφορϊν κατά το ζτοσ 2019, χρονιά εκλογϊν ςε όλα τα επίπεδα 

διακυβζρνθςθσ και ευρωεκλογϊν. Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε ςυνολικά ζξι 

τθλεοπτικά μζςα και 47 εκπομπζσ ςυνολικά, καταγράφοντασ τον πάροχο (κανάλι), 

τθν θμερομθνία, τον τίτλο και τον τφπο εκπομπισ, τουσ ςυμμετζχοντεσ 

δθμοςιογράφουσ και προςκεκλθμζνουσ δίνοντασ ζμφαςθ ςε ςχόλια ςε ςχζςθ με τθν 

εμφάνιςθ ι το φφλο, ςτθν φπαρξθ αναφορϊν ςε ςτερεοτυπικζσ ςυηθτιςεισ ςχετικά 

με το φφλο και τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ των γυναικϊν εφόςον υπάρχουν. 

Σα κατά πλειοψθφία ςχόλια τα οποία προκλικθκαν από τουσ δθμοςιογράφουσ 

ςε υποψιφιεσ ι αιρετζσ αφοροφν με ςειρά προτεραιότθτασ τθν επαγγελματικι 

ικανότθτα, τθ μθτρότθτα, τθ κθλυκότθτα, τθν ικανότθτα και δυνατότθτα να 

δραςτθριοποιοφνται ςτο δθμόςιο χϊρο, τθ μθτρότθτα και τθ κζςθ τθσ γυναίκασ 

ωσ «νοικοκυρά», επιβαρυμζνθ με τα κακικοντα τθσ ανατροφισ των παιδιϊν και 

τθ ςεξουαλικότθτα, ενϊ ςε μικρότερο βακμό αναφζρκθκαν ςτθν θλικία, ςτθν 

επαγγελματικι ικανότθτα, τθν εκπροςϊπθςθ ςτθν πολιτικι και ςε κακθμερινά 

πολιτικά ηθτιματα και τζλοσ ςτθν οικογενειακι κατάςταςθ (πχ γάμοσ).  

Ενϊ λοιπόν οι δθμοςιογράφοι αναφζρκθκαν ςε αυτά, οι προςκεκλθμζνεσ γυναίκεσ 

απάντθςαν κατά ςυντριπτικι πλειοψθφία αναφορικά με τθν επαγγελματικι τουσ 

ικανότθτα, τθν εκπροςϊπθςθ ςτθν πολιτικι, τθν κακθμερινι πολιτικι, εν ςυνεχεία 

αναφζρκθκαν ςτθ μθτρότθτα και ςτα δικαιϊματα ενϊ πολφ λιγότερο αναφζρκθκαν 

ςτθν υγεία, τθ ςεξουαλικότθτα και τθ κθλυκότθτα.  

Σζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ιδιότθτα που προτάςςεται περιγράφοντασ τθν 

ιδιότθτα των γυναικϊν είναι ωσ πολιτικοί και φςτερα ωσ γυναίκεσ, ωσ δθμόςιεσ 

προςωπικότθτεσ γενικά (εκτόσ τθσ πολιτικισ τουσ ιδιότθτασ), ωσ χαράκτεσ πολιτικισ 

και ωσ μθτζρεσ, ενϊ θ ιδιότθτα ωσ ςφηυγοι εμφανίηεται πολφ λιγότερο14.  

Γυναίκεσ που ανικουν ςε οριςμζνεσ ομάδεσ όπωσ, για παράδειγμα, νεαρζσ γυναίκεσ, 

πολιτικοί, δθμοςιογράφοι ι δθμόςια πρόςωπα, αποτελοφν ςτόχουσ ςεξιςτικισ 

ςυμπεριφοράσ. 

Ο ςεξιςμόσ εμφανίηεται όχι μόνο ςτισ επίςθμεσ αλλά και ςτισ άτυπεσ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των ανκρϊπων κατά τθν κακθμερινι ηωι, ςτουσ χϊρουσ 
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εργαςίασ, άκλθςθσ, διαςκζδαςθσ, ςε χϊρουσ δθμόςιασ προβολισ, ςτα ΜΜΕ κλπ. Σισ 

περιςςότερεσ φορζσ είναι μικρά πράγματα που λζγονται ι γίνονται που βαςίηονται 

ςε ςτερεότυπα ςυνδεόμενα με το φφλο. Ο κακθμερινόσ ςεξιςμόσ είναι ςυχνά 

αόρατοσ και ςυχνά γίνεται αποδεκτόσ. Θ ςυνθκιςμζνθ αντίδραςθ είναι να το 

προςπεράςουμε χωρίσ να αντιδράςουμε. Κςωσ τισ περιςςότερεσ φορζσ να μθν 

βεβαιϊνεται ότι το ςχόλιο αφορά ςε ςτερεότυπα που ζχουν να κάνουν με το φφλο ι 

ςτον ςεξιςμό ι ακόμθ και να κεωριςουμε ότι το ςχόλιο είναι πολφ μικρό για να 

κάνουμε φαςαρία, αφινοντάσ το να περάςει με αποτζλεςμα να ςυνεχίηει να μθν 

ελζγχεται. φμφωνα με το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ: 

! Σο 63% των γυναικϊν δθμοςιογράφων ζχει υποςτεί λεκτικι βία 

! Οι άνδρεσ αντιπροςωπεφουν το 75% ςτισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και ςτα 

κζματα ειδθςεογραφίασ ςτθν Ευρϊπθ 

! 58% των γυναικϊν που εκλζγονται ςτο Κοινοβοφλιο ζχουν αποτελζςει 

ςτόχο των ςεξιςτικϊν επικζςεων ςτα κοινωνικά δίκτυα 

φμφωνα με τθν ζκκεςθ του Παγκόςμιου Παρατθρθτθρίου για τα ΜΜΕ του 2015, 

μόνο το 4%των ιςτοριϊν που παρουςιάηονται από τα ΜΜΕ αμφιςβθτεί τα 

ςτερεότυπα του φφλου.  

τθ ζρευνα του ΚΕΘΙ (2018)15 για τθ ςχζςθ ΜΜΕ και ζμφυλων διακρίςεων προζκυψε 

ότι:  

! Σο 16.3%των άρκρων δεν παρουςιάηει τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ με βάςθ 

τθν ιδιότθτα ι το επάγγελμά τουσ 

! το 17% των άρκρων οι γυναίκεσ πολιτικοί προςφωνοφνται με το μικρό 

τουσ όνομα 

! το 9.5%των άρκρων με κζμα γυναίκεσ πολιτικοφσ γίνεται αναφορά ςε 

άνδρα ςυγγενι τουσ 

! το 23.7%των άρκρων που παρουςιάηουν γυναίκεσ καταξιωμζνεσ ςε 

κάποιον τομζα, αυτζσ προςφωνοφνται με το μικρό τουσ όνομα 

! το Θνωμζνο Βαςίλειο, το 66% των κοριτςιϊν θλικίασ 16-18 ετϊν που 

ερωτικθκαν ζχει βιϊςει ι παρατθριςει τθ χριςθ ςεξιςτικισ γλϊςςασ 

ςτο ςχολείο 

! Σο 59% των γυναικϊν ςτο Άμςτερνταμ ανζφερε ότι ζχει υποςτεί κάποια 

μορφι παρενόχλθςθσ ςτο δρόμο 
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! τθ Γαλλία, το 50% των νζων γυναικϊν που ερωτικθκαν πρόςφατα 

υπζςτθςαν άδικθ ι ταπεινωτικι ςυμπεριφορά επειδι είναι γυναίκεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι γυναίκεσ φροντίηουν γενικά τα μικρά παιδιά και το ςπίτι 

ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ, θ κοινωνία φαίνεται να επιβαρφνεται από μια ςειρά 

προκαταλιψεων και διαδικαςιϊν πολιτικϊν και οικονομικϊν ςτερεοτφπων ςχετικά 

με τισ γυναίκεσ και φαίνεται ότι κα περιμζνουμε άλλο μιςό αιϊνα για να φτάςουμε 

ςε ςχετικό βακμό ιςότθτασ. Σζλοσ, ασ κρατιςουμε τα παρακάτω: 

- Ακόμα και ςτα άρκρα που παρουςιάηουν γυναίκεσ διακεκριμζνεσ ςε κάποιον 

τομζα γίνεται αναφορά ςτθ μθτρότθτα (25%) και τον ρόλο τουσ ωσ ςφηυγοι-

οικοκυρζσ (20.5%) 

- Όταν τα άρκρα παρουςιάηουν «κακθμερινζσ» γυναίκεσ, αυτζσ 

προςφωνοφνται ςυχνά με το μικρό τουσ όνομα (33%), ενϊ και πάλι είναι 

ςυχνζσ οι αναφορζσ ςτθ μθτρότθτα (21.3%) και ςτον ρόλο τουσ ωσ ςφηυγοι-

νοικοκυρζσ (20.2%), κακϊσ και ςε άνδρα ςυγγενι τουσ (22.3%) 

- Οι γυναίκεσ πολιτικοί προβάλλονται περιςςότερο από τα ΜΜΕ μετεκλογικά 

(69.1%) ςε ςχζςθ με τισ προεκλογικζσ περιόδουσ (47.5%). Ωςτόςο, ςε 

ποςοςτό 24.9% των άρκρων μετεκλογικισ περιόδου, αφοφ δθλαδι οι 

γυναίκεσ ζχουν καταλάβει κάποια πολιτικι κζςθ, οι νοθτικζσ και 

επαγγελματικζσ ικανότθτζσ τουσ παρουςιάηονται με υποτιμθτικό τρόπο. 

- το 21.3% των άρκρων υποτιμοφνται με κάποιο τρόπο οι νοθτικζσ ι οι 

επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ των γυναικϊν πολιτικϊν.  

- Σο 80% των γυναικϊν διλωςε ότι ζχει αντιμετωπίςει το φαινόμενο του 

"mansplaining" και του "manterrupting" ςτθν εργαςία 

Για να μπορζςουμε να τον αναγνωρίςουμε πρζπει να τον αντιλθφκοφμε, να τον 

μάκουμε ϊςτε να αντιδράςουμε. Για τον λόγο αυτό, ςτθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται 

οι βαςικζσ ζννοιεσ που ζχουν να κάνουν με το φφλο και τθν ίςθ μεταχείριςθ, 

παρουςιάηονται κάποια παραδείγματα ςεξιςμοφ ςτα ελλθνικά και διεκνι ΜΜΕ και 

τζλοσ, οι τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ ςεξιςμοφ, ςτερεοτφπων και διακριτικισ 

μεταχείριςθσ. 
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Αναγνώριςε το! 

IV. Βαςικζσ Ζννοιεσ για τον ςεξιςμό 

1. Διακριτικι μεταχείριςθ λόγω φφλου 

Θ ιςότθτα των δφο φφλων αποτελεί κεμελιϊδθ αρχι του δικαίου τθσ ΕΕ που βρίςκει 

εφαρμογι ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ. Οι χϊρεσ τθσ ΕΕ ορίηουν τουσ 

φορείσ που ζχουν ωσ ρόλο τθν προϊκθςθ, τθν ανάλυςθ και τθν εποπτεία τθσ αρχισ 

τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ τιρθςθσ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ 

και τθν παροχι ανεξάρτθτθσ υποςτιριξθσ ςτα κφματα διακρίςεων16.Σο Άρκρο 2 τθσ 

Οδθγίασ 2000/43/ΕΚ, και το Άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2000/78/ΕΚ απαγορεφει κάκε 

μορφι διάκριςθσ για ζναν από τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 1. τον 

οριςμό τθσ «διάκριςθσ λόγω φφλου» περιλαμβάνονται τα εξισ:  

Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ διάκριςθ, κακϊσ και λιγότερο ευνοϊκι μεταχείριςθ ενόσ 

ατόμου ςτθ βάςθ του Φφλου, Εγκυμοςφνθσ, τοκετοφ, γαλουχίασ, μθτρότθτασ ι 

αςκζνειασ οφειλόμενθ ςτθν εγκυμοςφνθ ι τον τοκετό, Οικογενειακισ 

κατάςταςθσ, εξουαλικισ παρενόχλθςθσ, Παρενόχλθςθσ, Οδθγίασ ι εντολισ για 

διάκριςθ εισ βάροσ προςϊπων, λόγω φφλου.  

 

Οι βαςικοί όροι αφοροφν: 

1.  «άμεςθ διάκριςθ» νοείται όταν ζνα πρόςωπο υφίςταται μεταχείριςθ λιγότερο 

ευνοϊκι από αυτιν τθσ οποίασ τυγχάνει, ζτυχε ι κα ετφγχανε άλλο πρόςωπο, 

ςε ανάλογθ κατάςταςθ. 

- Μια αγγελία για κζςθ εργαςίασ που απευκφνεται μόνο ςε άτομα του 

ενόσ φφλου17. 

2.  «ζμμεςθ διάκριςθ» νοείται όταν μία εκ πρϊτθσ όψεωσ ουδζτερθ διάταξθ, 

κριτιριο ι πρακτικι μπορεί να κζςει πρόςωπα ςε μειονεκτικι κζςθ ςυγκριτικά 

με άλλα πρόςωπα. 
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- Η ςφνδεςθ π.χ. οριςμζνων ειδϊν παροχϊν με κριτιρια όπωσ θ 

οικογενειακι κατάςταςθ, θ ζννοια του επικεφαλισ τθσ οικογζνειασ ι 

του/τθσ 'προςτάτθ τθσ οικογζνειασ'. 

- Μια επιχείρθςθ προςφζρει ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ μακιματα για τθν 

επαγγελματικι τουσ κατάρτιςθ κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ. 

3.  «παρενόχλθςθ» νοείται οποιαδιποτε ανεπικφμθτθ από τον αποδζκτθ τθσ 

ςυμπεριφορά ςεξουαλικισ φφςεωσ, που εκφράηεται με λόγια ι με πράξεισ, και 

ζχει ωσ ςκοπό ι αποτζλεςμα τθν προςβολι τθσ αξιοπρζπειασ ενόσ προςϊπου. 

- Άςκθςθ πίεςθσ για ςφναψθ ερωτικϊν ςχζςεων, τθλεφωνιματα εντόσ 

και εκτόσ ωρϊν εργαςίασ, γραπτά μθνφματα, εξομολογιςεισ κ.ο.κ. 

4.  «διάκριςθ λόγω ςχζςθσ» είναι θ λιγότερθ ευνοϊκι μεταχείριςθ ενόσ 

προςϊπου λόγω τθσ ςτενισ του ςχζςθσ με πρόςωπο ι πρόςωπα με 

ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά. 

- Ανεπικφμθτθ ςυμπεριφορά θ οποία ιςοδυναμεί με παρενόχλθςθ 

ςχετιηόμενθ με τθν αναπθρία του παιδιοφ τθσ του οποίου είναι θ 

βαςικι πάροχοσ περίκαλψθσ. 

5.  «διάκριςθ λόγω νομιηόμενων χαρακτθριςτικϊν» νοείται θ λιγότερθ ευνοϊκι 

μεταχείριςθ ενόσ προςϊπου επειδι εικάηεται ότι διακζτει ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά χρϊματοσ, φυλι, εκνικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ κ.ά. 

- ε μια ςυνζντευξθ ι ςυηιτθςθ να μθν προςκαλεςτεί να ςυμμετζχει 

κάποιοσ/α λόγω ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν. 

6.  «πολλαπλι διάκριςθ» νοείται οποιαδιποτε διάκριςθ, αποκλειςμόσ ι 

περιοριςμόσ, ςε βάροσ προςϊπου, που βαςίηεται ςε περιςςότερουσ από ζναν 

από τουσ ανωτζρω λόγουσ. 

- Μία γυναίκα, Ρομά, θλικιωμζνθ, με κάποια αναπθρία. 

7. θ «άρνθςθ εφλογων προςαρμογϊν» για τα άτομα με αναπθρία ι χρόνια 

αςκζνεια νοείται ωσ διάκριςθ, και αντίκετα οι«εφλογεσ προςαρμογζσ» 

νοοφνται οι απαραίτθτεσ και κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ, ρυκμίςεισ και 

ενδεδειγμζνα μζτρα, που απαιτοφνται ςε μια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 

προκειμζνου να διαςφαλιςτεί για τα άτομα με αναπθρίεσ ι χρόνιεσ αςκζνειεσ 

θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, οι οποίεσ δεν επιβάλλουν δυςανάλογο ι 

αδικαιολόγθτο βάροσ ςτον εργοδότθ18. 

- Παράδειγμα εφλογων προςαρμογϊν: Σοποκζτθςθ ράμπασ ΑμεΑ, για τθ 

διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ ςτον χϊρο εργαςίασ. 
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Θ ίςθ μεταχείριςθ αποτελεί ζνα κεμελιϊδεσ δικαίωμα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Είναι 

παράνομθ θ διάκριςθ λόγω του φφλου, τθσ θλικίασ, τθσ αναπθρίασ, τθσ φυλετικισ ι 

εκνικισ καταγωγισ, τθσ κρθςκείασ, των πεποικιςεων ι του ςεξουαλικοφ 

προςανατολιςμοφ ενόσ ατόμου. 

υμπλθρωματικά, αξίηει να αναφερκεί ότι νομοκεςίεσ ζχουν υιοκετθκεί με ςτόχο τθ 

διαςφάλιςθ ότι γυναίκεσ και άντρεσ λαμβάνουν ιςότιμθ μεταχείριςθ ςτο κζμα τθσ 

εργαςίασ. Όλεσ οι χϊρεσ τθσ ΕΕ ζχουν τθν υποχρζωςθ να υιοκετοφν αυτοφσ τουσ 

κανόνεσ ιςότθτασ. Οι χϊρεσ που εντάςςονται ςτθν ΕΕ πρζπει επίςθσ να 

ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ αυτοφσ19. Οι νόμοι αυτοί καλφπτουν ζνα εφροσ 

περιοχϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ όταν κάνουν αίτθςθ για μία 

εργαςία, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ, τθσ προςταςίασ των εγκφων 

εργαηομζνων και των μθτζρων που κθλάηουν, τθσ άδειασ μθτρότθτασ και τθσ γονικισ 

άδειασ20.  

 

2. Ζμφυλα ςτερεότυπα 

Θ λζξθ ςτερεότυπο αναφζρεται ςτισ αντιλιψεισ που ζχουμε ωσ αποτζλεςμα 

προκαταλιψεων απζναντι ςε άτομα, ομάδεσ και ιδζεσ. Είναι, δθλαδι, ζνα ςφνολο 

πεποικιςεων που αφοροφν ςε προςωπικά χαρακτθριςτικά μιασ ομάδασ ανκρϊπων, 

τα οποία, ωςτόςο, δεν ανταποκρίνονται πάντα ςτθν πραγματικότθτα. ε ςχζςθ με το 

φφλο, τα ςτερεότυπα φφλου είναι οι αντιλιψεισ που ζχουμε και οι ςτάςεισ που 

υιοκετοφμε, αναφορικά με τθν ταυτότθτα των ανδρϊν και γυναικϊν. 

 

Σα ζμφυλα ςτερεότυπα είναι ςχθματικζσ και κακολικζσ αναπαραςτάςεισ που 

αποδίδουν χαρακτθριςτικά υποτίκεται «φυςικά» ςτισ γυναίκεσ και ςτουσ άνδρεσ. 

Κακορίηουν τι είναι και τι δεν είναι οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ «από τθ φφςθ τουσ». 

Αυτό ςου φαίνεται «ςτερεοτυπικό»;

-Οι γυναίκεσ είναι 
ιπιεσ, τρυφερζσ και 

ευαίςκθτεσ.

-Οι άνδρεσ είναι 
δυναμικοί, 

ορκολογιςτζσ και 
αποφαςιςτικοί.

Oι άντρεσ δεν κλαίνε, 
δεν δείχνουν 
ςυναίςκθμα
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Πρόκειται για πεποικιςεισ οι οποίεσ ζχουν υιοκετθκεί εκ των προτζρων ςχετικά με 

τα χαρακτθριςτικά του ανδρικοφ και γυναικείου φφλου, χωρίσ να λαμβάνονται 

υπόψθ τα μεμονωμζνα ατομικά χαρακτθριςτικά.  

Σα ζμφυλα ςτερεότυπα είναι απλουςτεφςεισ ,κοινωνικισ προζλευςθσ, επίμονεσ, 

υποκειμενικζσ, οι οποίεσ μεταδίδονται από γενιά ςε γενιά. 

Σα ζμφυλα ςτερεότυπα ζχουν ζναν «δικαιολογθτικό» ρόλο: δικαιολογοφν τθ 

ςυμπεριφορά μασ και το κοινωνικό ςφςτθμα ι τθ ςυμπεριφορά μιασ κοινωνικισ 

ομάδασ μζςα ςτθν οποία αναγνωρίηουμε τον εαυτό μασ. Παίηουν ςθμαντικό ρόλο 

ςτθ ηωι μασ, αφοφ επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαςτε τον κόςμο και τουσ γφρω μασ, τον τρόπο που διαμορφϊνουμε 

τθν κρίςθ και τθ ςυμπεριφορά μασ και, εντζλει, τον τρόπο που ςυμπεριφερόμαςτε 

ςε άτομα που ανικουν ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ21. 

Οι γυναίκεσ, όπωσ και οι άνδρεσ, δεν είναι μια ομοιογενισ ομάδα. Τπάρχουν 

γυναίκεσ και άνδρεσ από διαφορετικζσ ομάδεσ, θλικίεσ, κοινωνικό ι εκπαιδευτικό 

επίπεδο, εκνικότθτεσ, με διαφορετικό ςεξουαλικό προςανατολιςμό, διαφορετικζσ 

ανθςυχίεσ και κίνθτρα. Τπάρχουν γυναίκεσ επιχειρθματίεσ, γυναίκεσ άνεργεσ, 

γυναίκεσ που εργάηονται ςτο ςπίτι, γυναίκεσ που εργάηονται ςτον τομζα τθσ ζρευνασ 

και γυναίκεσ ανϊτερα ςτελζχθ. Τπάρχουν γυναίκεσ και άνδρεσ με μεταναςτευτικό 

υπόβακρο ι γυναίκεσ και άνδρεσ που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ κ.ά. Παρ’ όλα 

αυτά, οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ εξακολουκοφν να κεωροφνται ότι ανικουν ςε δφο 

ξεχωριςτζσ ομοιογενείσ ομάδεσ. Σα ζμφυλα ςτερεότυπα όχι μόνο ςυντείνουν ςτθ 

διατιρθςθ τθσ `παροφςασ κατάςταςθσ όςον αφορά τουσ ρόλουσ των γυναικϊν και 

των ανδρϊν, αλλά επίςθσ προωκοφν ζνα αςφμμετρο «όραμα» για τισ γυναίκεσ και 

τουσ άνδρεσ μζςα ςτθν κοινωνία. Επιπλζον, ςυνιςτοφν μία από τισ πιο επίμονεσ 

αιτίεσ ανιςότθτασ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ και ςε όλα τα 

ςτάδια τθσ ηωισ τουσ, επθρεάηοντασ τισ επιλογζσ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν 

επαγγελματικι και ιδιωτικι τουσ ηωι22. 

- Γυναίκα τυπογράφοσ κατιγγειλε ςτθ Διεφκυνςθ του Κυβερνθτικοφ 

Συπογραφείου ςτο οποίο εργαηόταν τθ δυςμενι και μθ αντικειμενικι 

αξιολόγθςθ τθσ, κακϊσ και τθν ευνοϊκότερθ αξιολόγθςθ των ανδρϊν 

ςυναδζλφων τθσ κατά τισ ετιςιεσ αξιολογιςεισ. Κατά τθ διερεφνθςθ τθσ 

καταγγελίασ και με δεδομζνο ότι οι αξιολογιςεισ των εργαηομζνων, κακϊσ 
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και θ ςφςταςθ του Προϊςταμζνου του Σμιματοσ λαμβάνονται δεόντωσ 

υπόψθ κατά τθ διαδικαςία προαγωγϊν, προζκυψε το ερϊτθμα κατά πόςο 

ςτοιχειοκετείτο, επιπρόςκετα, ζμμεςθ διάκριςθ λόγω φφλου εισ βάροσ των 

γυναικϊν τυπογράφων ζναντι των ανδρϊν ςυναδζλφων τουσ ςτθν 

επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ. 

3. εξιςμόσ 

Σο υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ υιοκζτθςε τθ φςταςθ23για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ του ςεξιςμοφ, ςφμφωνα με τθν οποία ςεξιςμόσ είναι:  

Οποιαδιποτε ενζργεια, χειρονομία, οπτικι παρουςίαςθ, προφορικόσ ι γραπτόσ 

λόγοσ, πρακτικι ι ςυμπεριφορά βαςιςμζνθ ςτθν ιδζα ότι ζνα πρόςωπο ι μια ομάδα 

προςϊπων είναι κατϊτερο λόγω του φφλου τουσ, θ οποία ςυντελείται ςτθ δθμόςια ι 

ιδιωτικι ςφαίρα, είτε διαδικτυακά είτε όχι, που βαςίηεται ςτθν ιδζα ότι ζνα άτομο ι 

μια ομάδα ατόμων είναι κατϊτερθ λόγω του φφλου τουσ, με ςκοπό ι αποτζλεςμα: 

i. να παραβιάηεται θ εγγενισ αξιοπρζπεια ι τα δικαιϊματα ενόσ προςϊπου ι 

μιασ ομάδασ προςϊπων, ι  

ii. να καταλιγει ςε ςωματικι, ςεξουαλικι, ψυχολογικι ι κοινωνικοοικονομικι 

βλάβθ ι πόνο ςε ζνα άτομο ι ςε μια ομάδα ατόμων, ι  

iii. vα δθμιουργεί ζνα εκφοβιςτικό, εχκρικό, εξευτελιςτικό, ταπεινωτικό ι 

προςβλθτικό περιβάλλον, 

iv. να αποτελεί εμπόδιο ςτθν αυτονομία και ςτθν πλιρθ πραγμάτωςθ των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων από ζνα πρόςωπο ι μια ομάδα προςϊπων,  

v. να διατθρεί και να ενιςχφει τα ςτερεότυπα φφλου. 

το πλαίςιο για τθν καταπολζμθςθ του ςεξιςμοφ μάλιςτα πραγματοποιεί τθν 

καμπάνια «εξιςμόσ: Δεσ τον. Κατονόμαςε τον. ταμάτθςζ τον.»24 θ οποία μάλιςτα 

είναι διακζςιμθ ςε 13 γλϊςςεσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ελλθνικϊν.  

Θ καμπάνια αυτι πζραν του ότι παρζχει γενικότερεσ πλθροφορίεσ για τον ςεξιςμό 

περιλαμβάνει και αρκετό υλικό το οποίο βοθκάει ςτον εντοπιςμό, τθν αναγνϊριςθ 

και ςτθν αντιμετϊπιςι του.  

Ο ςεξιςμόσ, όπωσ και ο ρατςιςμόσ, υπονοεί ζνα ςφςτθμα βαςιςμζνο ςε ιεραρχίεσ, 

που υποςτθρίηει ότι το ζνα φφλο είναι ανϊτερο του άλλου, και ςθμαίνει πάντα 

εφνοια προσ μια ομάδα ςε βάροσ μιασ άλλθσ. εξιςμό ςυνιςτοφν οι δραςτθριότθτεσ ι 
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οι ςυμπεριφορζσ που κάνουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ανκρϊπων αποκλειςτικά με 

βάςθ το φφλο τουσ. Πρόκειται για ζνα ςφνολο αρνθτικϊν γενικεφςεων, ψευδϊν 

πεποικιςεων, κακϊσ και ςτερεότυπων αντιλιψεων, ςτάςεων και πρακτικϊν με βάςθ 

τισ οποίεσ κανονικοποιείται θ ανιςότθτα ςε βάροσ του ενόσ φφλου, θ διακριτικι 

αντιμετϊπιςι του και κατ’ επζκταςθ ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ του.  

 το twitter για μια γυναίκα δθμοςιογράφο: «Δεν είναι τίποτε το ιδιαίτερο 

αλλά δε κα με πείραηε να είχα ζνα κομμάτι» 

 Ο ςυνάδελφοσ μου κάνει αςτείο για το ςτικοσ τθσ νζασ αςκοφμενθσ 

 ‘για να νοικοκυρευτεί ο διμοσ’ 

Ο ςεξιςμόσ ςυνδζεται με τθν εξουςία και οι εκφραςτζσ του κεωροφν τισ γυναίκεσ 

υποδεζςτερεσ των ανδρϊν και πιςτεφουν ότι αυτό πρζπει να αντανακλάται ςτθν 

κοινωνία, τθ γλϊςςα, τα δικαιϊματα και τον νόμο. (Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Μελετϊν 

Κοινωνικοφ Φφλου, 2009)25. 

- Ο ςεξιςμόσ ι ςεξουαλικόσ ρατςιςμόσ είναι θ πρακτικι μζςω τθσ οποίασ 

υποβακμίηονται άτομα με βάςθ το φφλο τουσ. (Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ 

των Φφλων, 2014). 

- εξιςμόσ είναι οι πρακτικζσ με τισ οποίεσ κάποιοσ/α προβάλλει το φφλο όταν 

αυτό δεν είναι το ςθμαντικότερο χαρακτθριςτικό26. 

- «Οι πρακτικζσ όπου κάποιοσ κζτει ςτο προςκινιο το φφλο, όταν αυτό δεν 

είναι το πιο αξιοπρόςεκτο χαρακτθριςτικό» (Vetterling-Braggin,1981). 

- «φςτθμα καταπίεςθσ βαςιςμζνο ςτισ ζμφυλεσ διαφορζσ, το οποίο εμπλζκει 

πολιτιςτικζσ και κεςμικζσ πολιτικζσ και πρακτικζσ, όπωσ και τισ πεποικιςεισ 

και τισ πράξεισ των ατόμων» (Shorter-Gooden,2004). 

- Είναι ζνα ηιτθμα εξουςίασ που κακιςτά τισ γυναίκεσ αδφναμεσ (Glasser,2017). 

 

Μορφζσ ςεξιςμοφ: 

 Ζκδθλοσ(ςκόπιμοσ): θ προφανισ άνιςθ και άδικθ μεταχείριςθ των γυναικϊν 

ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ. 

 υγκαλυμμζνοσ ςεξιςμόσ (ςκόπιμοσ): θ άνιςθ και άδικθ μεταχείριςθ των 

γυναικϊν που αναγνωρίηεται, αλλά ςκοπίμωσ αποκρφπτεται. 

 Λανκάνων ςεξιςμόσ (μθ ςκόπιμοσ): θ άνιςθ και άδικθ μεταχείριςθ γυναικϊν 

που δεν αναγνωρίηεται από πολλοφσ ανκρϊπουσ ωσ τζτοια επειδι κεωρείται 
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ότι είναι φυςιολογικι και επομζνωσ δεν εκλαμβάνεται ωσ αςυνικιςτθ. Όπωσ 

ο ςυγκαλυμμζνοσ ςεξιςμόσ, ο λανκάνων ςεξιςμόσ είναι κρυμμζνοσ αλλά, ςε 

αντίκεςθ με τον ςυγκαλυμμζνο ςεξιςμό, δεν είναι ςκόπιμα επιβλαβισ. 

Ωςτόςο, είναι αρκετά διαδεδομζνοσ και ςυνιςτά ίςωσ τθν πιο «επικίνδυνθ» 

μορφι ςεξιςμοφ γιατί διαπράττεται από ανκρϊπουσ, που κατά κοινι 

ομολογία δεν ζχουν τζτοια πρόκεςθ, και μπορεί να ζχει πολφ αρνθτικό 

αντίκτυπο ςτα κφματά του, κακϊσ αναπαράγει «υπογείωσ» βακιά 

ριηωμζνα27. 

Τπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ γυναικϊν ι ανδρϊν δθμοςιογράφων που με καλι 

πρόκεςθ και χωρίσ καν να διανοοφνται ότι αναπαράγουν ζμφυλα ςτερεότυπα, κα 

μιλιςουν ι κα γράψουν για μια γυναίκα πολιτικό ι καταξιωμζνθ ςε κάποιο πεδίο, 

τονίηοντασ πόςο καλι επαγγελματίασ, αλλά παράλλθλα και πόςο ςτοργικι μθτζρα ι 

ςφηυγοσ είναι. Θ πρακτικι αυτι ςυνιςτά λανκάνοντα ςεξιςμό. Δεν γίνεται ςκόπιμα, 

αλλά αναπαράγει το ςτερεότυπο τθσ γυναίκασ που ναι μεν τα καταφζρνει ςτον 

επαγγελματικό τομζα, αλλά εκπλθρϊνει και τον «φυςικό» ρόλο τθσ μθτζρασ και 

ςυηφγου. Σζτοια παραδείγματα ςπανίωσ ςυναντϊνται ςε αναφορζσ ςε άνδρεσ 

πολιτικοφσ ι καταξιωμζνουσ ςε κάποιο πεδίο. Μια τζτοια πρακτικι επθρεάηει βακιά 

και πολλαπλϊσ τουσ/τισ παραλιπτεσ/τριεσ του δθμοςιογραφικοφ μθνφματοσ.  

Για παράδειγμα, οι γυναίκεσ που λαμβάνουν το μινυμα «κατανοοφν» ότι για να 

πετφχουν επαγγελματικά και να είναι άξιεσ ςεβαςμοφ, κα πρζπει να είναι 

τζλειεσ και ςτουσ «παραδοςιακοφσ» τουσ ρόλουσ.  

Αντίςτοιχα, ςτο ανδρικό κοινό, ενιςχφεται θ πεποίκθςθ ότι πρϊτιςτο κακικον των 

γυναικϊν είναι θ οικογζνεια και δευτερευόντωσ, αν είναι αρκετά «άξιεσ», θ καριζρα. 

 

Ο γλωςςικόσ ςεξιςμόσ 

Ο γλωςςικόσ ςεξιςμόσ ςυνιςτά τθν πρακτικι τθσ διάκριςθσ ενόσ ατόμου με γνϊμονα 

το φφλο του/τθσ που αντικατοπτρίηεται ςτθ γλωςςικι χριςθ και ςυμπεριφορά. 

Αφορά κυρίωσ ςε λεκτικι ζκφραςθ που ενιςχφει και διαιωνίηει τα ζμφυλα 

ςτερεότυπα, τισ διαφορζσ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν και προκαλεί ζμφυλεσ 

διακρίςεισ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί ακόμα και να παρουςιάςει ωσ 

φυςιολογικι τθν υποκίνθςθ βίασ κατά των γυναικϊν. Ωςτόςο, ο ςεξιςμόσ δεν 
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περιορίηεται ςε λεκτικζσ εκφράςεισ, αλλά μπορεί να είναι εμφανισ και με τθ μορφι 

κακθμερινϊν/λεπτϊν διακρίςεων μζςα από ςφντομεσ, κακθμερινζσ εκφράςεισ 

(χειρονομίεσ, φφοσ), οι οποίεσ ςτζλνουν υποτιμθτικά ι απαξιωτικά μθνφματα με 

βάςθ το φφλο28. 

Ο γλωςςικόσ ςεξιςμόσ αποτελεί μια πολφ διαδεδομζνθ μορφι ςεξιςμοφ και ςυνιςτά 

τθν ζμφυλθ διάκριςθ που αντικατοπτρίηεται ςτθ γλϊςςα. Αφορά κυρίωσ λεκτικζσ 

εκφράςεισ που διαιωνίηουν τα ζμφυλα ςτερεότυπα και τισ διακρίςεισ. υχνά και 

ενίοτε με όχθμα το χιοφμορ μπορεί να παρουςιάςει ωσ φυςιολογικι και τθν 

υποκίνθςθ ςε βία κατά των γυναικϊν.  

Μερικζσ ςυχνζσ ςεξιςτικζσ εκφράςεισ, που ςτθν ουςία αποτελεί αρνθτικά 

χρωματιςμζνο λόγο για τισ γυναίκεσ είναι π.χ. το «κλαψουρίηεισ ςα γυναίκα», 

«αγορίςτικα μαλλιά», «γυναικοδουλειά», «αντρογυναίκα», «αντρειωμζνοσ», 

«κάνεισ ςαν γυναικοφλα» κ.ά. 

υχνό φαινόμενο είναι οι γυναίκεσ ςε κζςεισ εξουςίασ να μθν αποδζχονται τον 

γλωςςικό ςεξιςμό ι γενικότερα τον ςεξιςμό, κακϊσ κεωροφν ότι είναι ζνδειξθ 

αδυναμίασ αν τον καταγγείλουν. αν ξαφνικά να αποκαλφπτεται δθμόςια μια εν 

γζνει αδυναμία τθν οποία ζχουν ενςτερνιςτεί λόγω των ςτερεοτφπων ιδθ από τθ 

γζννθςι τουσ29. 

- Ο ςεξιςμόσ είναι και ζνασ τρόποσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ που επθρεάηει δομικά 

ςυηθτιςεισ. 

- Θ ιςτορία του ςεξιςμοφ είναι εμπεδωμζνθ ςτθν υπό χριςθ γλϊςςα. 

- Ο ςεξιςμόσ βαςίηεται ςε «αςτεία», ςε ζναν περίπλοκο ουςιαςτικά τρόπο που 

αντιλαμβάνεται τισ γυναίκεσ ωσ μειονότθτεσ χωρίσ να αναλαμβάνει καμία 

ευκφνθ για αυτιν τθν εξαίρεςθ. 

Πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιοφμε λζξεισ οι όποιεσ χωρίσ να το καταλαβαίνουμε 

προωκοφν τθ διάκριςθ ανδρϊν και γυναικϊν. Για τον λόγο αυτό 30: 
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4. Ζμφυλθ διαμεςολάβθςθ 

Θ κεωρία τθσ ζμφυλθσ διαμεςολάβθςθσ (gender mediation) αναφζρεται κυρίωσ ςτον 

τομζα τθσ πολιτικισ και βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι ο τρόποσ παρουςίαςθσ τθσ 

πολιτικισ κακορίηεται από μια ατηζντα αρςενικά προςανατολιςμζνθ που 

πριμοδοτεί τθν άςκθςθ τθσ πολιτικισ ςαν μια «ανδρικι» υπόκεςθ31. Θ εικόνα και θ 

γλϊςςα τθσ διαμεςολαβοφμενθσ πολιτικισ, επομζνωσ, υποςτθρίηει το status quo (το 

αρςενικό ωσ νόρμα) και κεωρεί τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ ωσ εξαιρζςεισ32. Για 

παράδειγμα, όπωσ υπογραμμίηουν οι Rakow και Kranich33, οι ειδιςεισ 

χαρακτθρίηονται από μια «ανδρικι αφιγθςθ». Κεντρικι υπόκεςθ τθσ ζμφυλθσ 

διαμεςολάβθςθσ είναι ότι θ πολιτικι κυριαρχείται από άνδρεσ και ότι αυτό 

αναπαράγεται μζςω του τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά γεγονότα καλφπτονται από 

τα ΜΜΕ. φμφωνα με τθν ζμφυλθ διαμεςολάβθςθ, θ ςυμπεριφορά των γυναικϊν 

πολιτικϊν «φιλτράρεται» περιςςότερο από των ανδρϊν πολιτικϊν34.  

Επιπλζον, θ διαφορετικι κεματικι κάλυψθ αποτελεί ζναν ακόμα τρόπο διάκριςθσ 

με τον οποίο τα ΜΜΕ αντιμετωπίηουν τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ πολιτικοφσ. 

Ενδεικτικά, ζρευνεσ ςχετικά με το κζμα ζχουν αναδείξει ωσ «γυναικεία» κζματα τθ 

φτϊχεια, τθν υγεία, κοινωνικά και πολιτιςτικά κζματα, ενϊ ωσ «ανδρικά» κζματα τθν 

εκνικι αςφάλεια, τθν άμυνα και τθν εξωτερικι πολιτικι. 

- αναφορά ςε γυναίκα πολιτικό με το μικρό τθσ όνομα και χωρίσ αναφορζσ 

ςτθν ιδιότθτα: «Ο κφριοσ (επίκετο), βουλευτισ …  ενϊ «για πεσ μασ 

(όνομα)».  

Αποφφγετε

Γιορτι τθσ γυναίκασ

Γυναικεία
επιχειρθματικότθτα

Τιοκεςία

Επανδρωμζνεσ Τπθρεςίεσ

Ανδραγάκθμα

Άνανδρθ πράξθ

Πατροπαράδοτεσ ςυνταγζσ

Προτιμιςτε

Διεκνισ θμζρα των 
δικαιωμάτων των γυναικϊν

Δθμιουργία επιχειριςεων
από γυναίκεσ

Σεκνοκεςία

τελεχωμζνεσ Τπθρεςίεσ

Γενναία πράξθ

Πράξθ δειλίασ

Παραδοςιακζσ ςυνταγζσ
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φμφωνα με ζρευνεσ35, όταν οι πολιτικοί χρθςιμοποιοφνται ωσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ 

ι όταν παρουςιάηονται ςτισ ειδιςεισ είκιςται να αναφζρονται ςτθν αρχι με το 

ονοματεπϊνυμό τουσ και τθν ιδιότθτά τουσ και μετά να αναφζρονται για ςυντομία 

μόνο με το επίκετο, κακϊσ με αυτόν τον τρόπο τουσ προςδίδεται αξιοπιςτία και 

εγκυρότθτα. Σζτοιου είδουσ προςφωνιςεισ γίνονται ςε περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

ςτουσ άνδρεσ πολιτικοφσ ςε ςφγκριςθ με τισ γυναίκεσ. Επίςθσ, οι γυναίκεσ πολιτικοί 

λαμβάνουν λιγότερθ κάλυψθ από τα ΜΜΕ και, θ κάλυψι τουσ είναι πιο 

προςωποποιθμζνθ και με πιο αρνθτικό φφοσ. 

5. Case stories 

Είναι χριςιμο να επιςθμάνουμε κάποιεσ ςυμπεριφορζσ ωσ προσ τισ γυναίκεσ, κακϊσ 

λόγω φφλου, δζχονται διακριτικι μεταχείριςθ, κακϊσ ειςζρχονται ςε ζναν γενικά 

ανδροκρατοφμενο και δθμόςιο χϊρο. υμπλθρωματικά λοιπόν, ζρχονται να 

προςτεκοφν και εμπειρίεσ των ίδιων των γυναικϊν που βρίςκονται ςε πολιτικζσ 

κζςεισ. τθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν κάποιεσ περιπτϊςεισ οι οποίεσ 

αναδεικνφουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι εκλεγμζνεσ γυναίκεσ τθ 

κζςθ τουσ ωσ πολιτικοί, αλλά και τθ ςυμπεριφορά από τουσ υπόλοιπουσ κατά 

πλειοψθφία άντρεσ. 

 

«τον χϊρο των επιχειριςεων ςτον οποίο 

εργαηόμουν, μπορϊ να πω ότι δεν 

ςυνάντθςα πολλζσ περιςςότερεσ 

δυςκολίεσ ι εμπόδια από ότι άνδρεσ 

ςυνάδελφοί μου. Με το που άρχιςα όμωσ 

να εμπλζκομαι ςτθν πολιτικι, 15 χρόνια 

τϊρα, τότε αναγνϊριςα ότι τα πράγματα 

ιταν πολφ διαφορετικά. Αμζςωσ για τα 

ΜΜΕ ιμουν μια νζα γυναίκα που 

αποφάςιςα να αςχολθκϊ με τθν πολιτικι 

λόγω των οικογενειακϊν δεςμϊν με τθν 

πολικι, οι οποίοι όμωσ δεν είχαν να 

κάνουν με τισ γυναίκεσ ςτθν οικογζνεια, 

αλλά με τουσ άνδρεσ. Επίςθσ, πολλοί 

ςυνάδελφοί μου κεϊρθςαν πολφ χριςιμο, 

ωσ κφρια πολιτικι γραμμι πολιτικισ να 

αποτελζςει θ εναςχόλθςι μου με κζματα 

που άπτονται των «γυναικείων 

ηθτθμάτων». Μάλιςτα, ςτθν πολιτικι μου 

ςταδιοδρομία πολλζσ φορζσ ιρκα 

αντιμζτωπθ με ςχόλια όπωσ «τα όμορφά 

ςου μάτια αναδεικνφονται καλφτερα όταν 

δεν εκφράηεισ τθ γνϊμθ ςου». Αυτό με 

εξόργιςε, αλλά με ζκανε να καταλάβω ότι 

ζνα από τα βακφτερα προβλιματα ςτθν 

πολιτικι είναι ότι οι ςυνάδελφοί ςου δεν 

ςε παίρνουν ςτα ςοβαρά. Αντίςτοιχα, τα 

ΜΜΕ δεν είναι ςφμμαχοι ςου αλλά 

προςπακοφν ςυνεχϊσ να βρουν τουσ 

λόγουσ για τουσ οποίουσ αποφάςιςεσ να 
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αςχολθκείσ με τθν πολιτικι, ζνα χϊρο που 

κατά κανόνα είναι ανδροκρατοφμενοσ, ι 

να αναδείξουν τουσ λόγουσ για τουσ 

οποίουσ εκλζχκθκεσ, οι οποίοι φυςικά δεν 

ζχουν να κάνουν με τουσ ςτόχουσ ςου ωσ 

πολιτικόσ ι τισ γνϊςεισ ςου αλλά με τθν 

οικογζνεια από τθν οποία προζρχεςαι, τθν 

εμφάνιςθ και όλα τα άλλα, εκτόσ από 

ςζνα. Φυςικό επακόλουκο είναι να 

μειϊνεται θ αυτοεκτίμθςθ και θ 

εμπιςτοςφνθ που ζχεισ τον εαυτό ςου. 

Αυτό ίςωσ δικαιολογεί ι ίςωσ και επεξθγεί 

τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει 

και εμπιςτοςφνθ μεταξφ γυναικϊν ςτθν 

πολιτικι. 

Πολλζσ φορζσ ιρκα επίςθσ αντιμζτωπθ -

και μάλιςτα το αντιλιφκθκα λόγω 

ςυμπεριφοράσ- με προκαταλιψεισ για τισ 

γυναίκεσ. υγκεκριμζνα, ο ςυνομιλθτισ 

μου ζβγαηε το ςυμπζραςμα ότι αφοφ είμαι 

γυναίκα, νζα, πολιτικόσ, εμφανίςιμθ και 

άρα χαηι. Κάτι το οποίο, τελικά, φαίνεται 

να γίνεται αρκετά πιςτευτό ςτουσ χϊρουσ 

τθσ πολιτικισ. υνεπϊσ; Πϊσ μπορείσ να 

αντιμετωπίςεισ μια τζτοια κατάςταςθ; 

Μιπωσ για να ςε πάρουν πιο ςτα ςοβαρά 

να χάςεισ κομμάτι τθσ κθλυκότθτάσ ςου; 

Όχι. Δεν είναι ο ςωςτόσ τρόποσ ςκζψθσ 

αυτόσ.  

Αργότερα, όταν ιμουν ζγκυοσ, 

αντιμετϊπιςα μια ακόμθ δυςκολότερθ 

ςυμπροφορά. Αυτό πιςτεφω ότι ςυμβαίνει 

γιατί οι γυναίκεσ πιςτεφεται ότι ο ρόλοσ 

τουσ ωσ μθτζρα, και νοικοκυρά που 

φροντίηει τθν ανατροφι των παιδιϊν είναι 

ο πιο ςθμαντικόσ, και δεν μπορεί να 

ςυμπλθρϊνεται από άλλουσ ρόλουσ. Είναι 

αξιοςθμείωτο ότι για τουσ άντρεσ δεν κα 

απαιτιςει κανείσ να μεγαλϊςουν πρϊτα 

τα παιδιά τουσ και μετά να αςχολθκοφν με 

τθν πολιτικι! 

Κλείνοντασ, το πιο ςθμαντικό από όλα 

είναι να υπάρχει ανοιχτόσ διάλογοσ, να 

αναδεικνφονται τα εμπόδια και οι 

δυςκολίεσ που ςυναντοφν οι γυναίκεσ 

ϊςτε αφοφ αναγνωρίηονται να 

αναηθτοφνται και οι λφςεισ τουσ».

«Δεν ιταν ποτζ ο πρωταρχικόσ μου ςτόχοσ 

να αςχολθκϊ ενεργά με τθν πολιτικι. 

Είμαι 66 ετϊν και ςτισ προθγοφμενεσ 

εκλογζσ ιμουν υποψιφια ςτθν 

Περιφζρεια. Δεν φανταηόμουν τον εαυτό 

μου να τρζχει για αυτι τθν πολιτικι κζςθ. 

Η επαγγελματικι μου πορεία ιταν ευρεία 

και πολφχρονθ και αυτό που ςυνικωσ λζω 

είναι ότι δεν ζνιωςα ποτζ καμία διάκριςθ 

ζωσ ότου μπικα ςτθν πολιτικι. Τπάρχει 

μια προκατάλθψθ κατά των γυναικϊν κατά 

τθν άςκθςθ πολιτικισ. Γίνονται ςυχνά το 

κζντρο τθσ προςοχισ και 

παρακολουκοφνται με προςοχι ϊςτε να 

εντοπιςτεί οποιαδιποτε αποτυχία. Και 

όταν ζνα λάκοσ εντοπιςτεί αναδεικνφεται 

και υπερτιμάται αμζςωσ και 

χρθςιμοποιείται για να δικαιολογιςει 
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εμφατικά ότι οι γυναίκεσ δεν είναι 

φτιαγμζνεσ για αυτοφσ τουσ τφπουσ 

λειτουργιϊν.  

Οι γυναίκεσ κρίνονται πολφ περιςςότερο 

από τουσ άνδρεσ ςχετικά με τισ αποφάςεισ 

που λαμβάνουν. Η αντίλθψθ είναι βακιά 

ριηωμζνθ και προζρχεται από τον παλιό 

διαχωριςμό των ρόλων. Είναι πολφ 

απογοθτευτικό ςε μια κοινωνία θ οποία 

αποτελείται από ανκρϊπουσ, άνδρεσ και 

γυναίκεσ, να υποςτθρίηεται θ υπεροχι ι 

κατωτερότθτα ενόσ φφλου. Είναι ανοφςιο, 

ελλιπζσ και απαράδεκτο να λαμβάνονται 

υπόψθ μονόπλευρα οι εμπειρίεσ του ενόσ 

φφλου.  

Θεωρϊ -ίςωσ απαιςιόδοξα- ότι είμαςτε 

πολφ μακριά από τθν επίτευξθ μιασ 

κοινωνίασ και ενόσ πολιτιςμοφ ςτον οποίο 

οι γυναίκεσ κα κεωροφνται ιεραρχικά ίδια 

με τουσ άνδρεσ. υνάδελφοι, υποψιφιοι 

πολιτικοί και εκλεγμζνοι, ςε ςυηθτιςεισ 

μασ, κεωροφςαν ότι εφόςον εκλεγϊ κα 

δθμιουργθκεί μια κζςθ για μζνα, ςκόπιμα, 

κάτι που δεν κα ςυνζβαινε αν είχαν 

επιλζξει ζναν άνδρα. Εγϊ, επζλεξα να 

αςχολθκϊ με κζματα ιςότθτασ γενικότερα 

κακϊσ ςυνειδθτοποίθςα τθ ςθμαςία, τθσ 

ανιςότθτασ, κακϊσ φτωχότερα άτομα με 

λιγότερθ οικονομικι ικανότθτα και 

λιγότερθ παιδεία ζχουν μεγαλφτερθ 

δυςκολία να διεκδικιςουν τα δικαιϊματα 

τουσ ςτο φςτθμα. Νομίηω και πρζπει να 

γίνει ςτόχοσ, θ αντιμετϊπιςθ των 

διακρίςεων, χωρίσ να τισ αφινουμε να 

ελζγχουν τθ ηωι μασ, και να το 

καταγγζλλουμε τθ ςτιγμι που ςυμβαίνει. 

Οι διακρίςεισ πρωτίςτωσ είναι ζλλειψθ 

ςεβαςμοφ και αυτό δεν πρζπει να το 

δεχκοφμε. 

Είμαι πολφ τυχερι που θ οικογζνειά μου 

λειτοφργθςε ωσ ιςορροπθτικόσ 

παράγοντασ. Με βοικθςε να γίνω πιο 

ευαίςκθτθ αλλά να προςδιορίςω τισ 

προτεραιότθτεσ μου. Δεν μπορϊ να πω ότι 

ωσ γυναίκα, ι ότι επειδι είμαι γυναίκα, 

ενεργϊ διαφορετικά από τουσ άντρεσ. 

Αλλά το ότι είμαι γυναίκα και άνκρωποσ 

μπορϊ και λόγω εμπειριϊν να προςκζςω 

μια διαφορετικι ματιά». 

 

 
 

 

 



 

30 

Εντόπιςε το! 

V. Φαινόμενα ςεξιςμοφ ςτα ελλθνικά και διεκνι ΜΜΕ 

Σα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ διαδραματίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

διαμόρφωςθ των απόψεων τθσ κοινωνίασ. Παρατθρείται ότι οι ειδιςεισ είναι πιο 

πικανό να ενιςχφςουν παρά να αμφιςβθτιςουν τα ζμφυλα ςτερεότυπα.  

Υπάρχει κάποιο παράδοξο36; 

 

 

1. Τπό-εκπροςϊπθςθ γυναικϊν 

ε γενικζσ γραμμζσ, ειδικά ςε προεκλογικζσ περιόδουσ, τα ΜΜΕ είναι αρκετά 

προςεκτικά για το ποιουσ και ποιεσ καλοφν ςτα πάνελ. Είναι όμωσ αρκετά 

ςυνθκιςμζνο, οι γυναίκεσ να υπό-εκπροςωποφνται. Αυτό το χαρακτθριςτικό είναι 

ιδιαιτζρωσ υπαρκτό ςτθ πολιτικι ηωι. τθν προαναφερκείςα ζρευνα το 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου, αν και υπιρχαν εκπομπζσ ςτισ οποίεσ 

προςκεκλθμζνεσ ιταν μόνο γυναίκεσ, ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των εκπομπϊν, θ 

αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν είναι 3 προσ 1. Βζβαια, αυτό αντικατοπτρίηει και τθν 

ςυνολικι εκπροςϊπθςθ του γυναικείου φφλου ςε τζτοιεσ πολιτικζσ διαδικαςίεσ.  

Οι γυναίκεσ πολιτικοί
κεωροφνται πιο 

αξιόπιςτεσ, τίμιεσ και 
φιλεφςπλαχνεσ

Οι γυναίκεσ πολιτικοί
κεωροφνται λιγότερο ικανζσ

και ζμπειρεσ, λιγότερο
δυνατζσ ςωματικά και 

ψυχικά.
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Η υπό-εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςε αιρετά αξιϊματα κα παραμζνει ωσ ζνα 

υπαρκτό πρόβλθμα, εκτόσ αν περιςςότερεσ νζεσ γυναίκεσ παρακινθκοφν να 

αςχολθκοφν με τθν πολιτικι.  

Μζτρα όπωσ θ κακοδιγθςθ, εκπαιδευτικά προγράμματα, δθμόςιεσ εκςτρατείεσ και 

θ επαγγελματικι δικτφωςθ μποροφν να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν παρότρυνςθ 

περιςςότερων γυναικϊν να κζςουν υποψθφιότθτα για αξιϊματα και ςτθν 

προετοιμαςία τουσ για μια πολιτικι ςταδιοδρομία. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει κάνει 

ςθμαντικά βιματα για να εξαςφαλίςει τθν ιςότθτα των φφλων και πιο 

ςυγκεκριμζνα τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν πολιτικι ςκθνι. Θ αφοςίωςθ τθσ 

ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ παρουςίασ των γυναικϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων είναι 

εμφανισ ςε διάφορα κείμενα, ενζργειεσ και πρωτοβουλίεσ τθσ37. 

Σα πολιτικά κόμματα ζχουν πρωταρχικό ρόλο ςτον κακοριςμό τθσ ποςότθτασ και 

τθσ ποιότθτασ των ευκαιριϊν ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν κομματικι πολιτικι. 

Οι ευκαιρίεσ που ζχουν οι γυναίκεσ να αναλάβουν θγετικζσ κζςεισ εξαρτϊνται 

επίςθσ από τα πολιτικά κόμματα και από τισ διαδικαςίεσ επιλογισ μελϊν. Επιπλζον, 

τα πολιτικά κόμματα αποφαςίηουν για τθν ιεράρχθςθ των υποψθφίων ςτουσ 

εκλογικοφσ ςυνδυαςμοφσ και ςτουσ δεςμευμζνουσ ςυνδυαςμοφσ (λίςτεσ) των 

εκλογικϊν περιφερειϊν, κακϊσ και ςτισ κομματικζσ δομζσ. Εξαιτίασ των παραπάνω, 

τα πολιτικά κόμματα ςυχνά χαρακτθρίηονται ωσ «κυροφφλακεσ». 

Ποια μζτρα λαμβάνονται για τθ βελτίωςθ τθσ ιςορροπίασ των φφλων; Αρκετά 

κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, και ςε κεςμικό επίπεδο, ζχουν ενιςχφςει τθ δζςμευςι τουσ για 

τθν ιςότθτα των φφλων ςτθ λιψθ πολιτικϊν αποφάςεων, κεςπίηοντασ 

υποχρεωτικζσ ι προαιρετικζσ ποςοςτϊςεισ φφλου προκειμζνου να επζλκει 

ιςορροπία ςτθν πολιτικι και να οριςτοφν ςτόχοι για τθν ιςορροπία των φφλων κατά 

τθν επιλογι υποψθφίων. φμφωνα με τα ευριματα ζρευνασ του EIGE, θ 

μεγαλφτερθ αφξθςθ του αρικμοφ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι από το 2003 

ςθμειϊκθκε κατά μζςο όρο ςτα κράτθ μζλθ με υποχρεωτικζσ ι προαιρετικζσ 

ποςοςτϊςεισ. Σα ςτοιχεία καταδεικνφουν αφξθςθ κατά 10%, με αποτζλεςμα ο 

μζςοσ όροσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα εκνικά κοινοβοφλια το 2014 να 

ανζρχεται ςε 29%. τισ χϊρεσ χωρίσ ποςοςτϊςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν 

ανιλκε ςε 27%, με ελάχιςτθ κατά μζςο όρο αφξθςθ τθν τελευταία δεκαετία. Οι 

ποςοςτϊςεισ είναι ζνα μόνο μζτρο για τθ βελτίωςθ τθσ ιςορροπίασ των φφλων. Από 

μόνεσ τουσ όμωσ δεν αρκοφν. Χρειάηονται και άλλα μζτρα, όπωσ δθμόςιεσ 
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ςυηθτιςεισ, εκςτρατείεσ, τακτικι παρακολοφκθςθ και ολιςτικά προγράμματα, 

προκειμζνου να ενκαρρφνεται θ ςυμμετοχι περιςςότερων γυναικϊν ςτθν πολιτικι.  

Σο EIGE προςδιόριςε μια ςειρά ορκϊν πρακτικϊν για τθν κατάρτιςθ και τθν 

ενίςχυςθ περιςςότερων γυναικϊν με τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για πολιτικι 

ςταδιοδρομία ςτο πλαίςιο ενόσ πιο διαφοροποιθμζνου και αντιπροςωπευτικοφ 

περιβάλλοντοσ38.  

τοχοκετθμζνα μζτρα και πρωτοβουλίεσ: Διαπιςτϊνεται ότι τα υποχρεωτικά 

νομοκετικά ι προαιρετικά μζτρα που εφαρμόηονται από τα πολιτικά κόμματα 

αυξάνουν τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων. Μια ευρφτερθ ςειρά 

ςτοχοκετθμζνων κινιτρων, όπωσ δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ, εκςτρατείεσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ, κακϊσ και μεγαλφτερθ διαφάνεια ςτισ πρακτικζσ προςλιψεων 

και επαγγελματικισ εξζλιξθσ, κρίνονται επίςθσ ςθμαντικά για τθν πρόοδο ςτον 

ςυγκεκριμζνο τομζα.  

Σακτικι παρακολοφκθςθ: Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο είναι θ παρακολοφκθςθ των 

εξελίξεων και θ αξιολόγθςθ τθσ επιτυχίασ των πρωτοβουλιϊν. Θ βάςθ δεδομζνων 

του EIGE με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τα φφλα μπορεί να ςυμβάλει ςτθν 

παρακολοφκθςθ, κακϊσ παρζχει πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία ανά φφλο με δυνατότθτα 

ςφγκριςθσ μεταξφ όλων των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. 

 

2. εξιςτικόσ λόγοσ ςτα ΜΜΕ 

Τποψιφιεσ… για φίλθμα 

Μιπωσ είναι απλϊσ μια φιλοφρόνθςθ; 

Πολλά τα παραδείγματα ςεξιςτικοφ λόγου ςτα ΜΜΕ που ςτοχεφουν πολιτικά 

πρόςωπα, γυναίκεσ. υχνι θ τάςθ να ςχολιάηεται το ντφςιμο, το χρϊμα του ροφχου 

και το μικοσ του φορζματοσ ι το χρϊμα των παπουτςιϊν ενϊ να μθν υπάρχει 

ςχεδόν καμία αναφορά ςτθν ίδια τθν πολιτικι.  

Κάποια από τα παραδείγματα ςεξιςτικοφ λόγου τα οποία εμφανίςτθκαν ςε ζντυπα 

ι τθλεοπτικά μζςα προςμετροφνται ςτθ ςυνζχεια: 

- «Μάγεψε» *..+ με τθν εκρθκτικι εμφάνιςθ ςτο Ζάππειο 

- 56 ηευγάρια γόβεσ κάτω από τα ζδρανα 

https://youtu.be/AnhD6cugK7Q
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- χζςεισ οργισ για τισ γυναίκεσ του Προζδρου 

- Κόντρα για τα ψθλά τακοφνια 

- Σι ξζρει θ κεία *..+; 

- Αντιμνθμονιακό ταγζρ και Gucci 

- Πάψε μωρι καλτςοδζτα 

- Κόκκινθ *..+. Πρϊτθ κυρία χωρίσ Πράντα 

- Η selfie του Ομπάμα και θ ηιλεια τθσ Μιςζλ 

- Σο δαντελζνιο αποκαλυπτικό μπουςτάκι[..] που ζκανε τον Σοφρκο 

ςυνομιλθτι τθσ να αλλθκωρίηει και να τραυλίηει 

- Οι μπουχάρεσ και θ ιδθρά κυρία με τισ Louboutin γόβεσ  

ε εκπομπι ςτθν τθλεόραςθ εμφανιηόταν ο τίτλοσ «Τποψιφιεσ ςτισ 

Αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ για... φίλθμα». Ο δθμοςιογράφοσ χαριτολογϊντασ 

ανζφερε το «να ςασ προςκαλοφμε πιο ςυχνά ςτθν εκπομπι γιατί ομόρφυνε το 

ςτοφντιο», ενϊ δφςκολα μπορεί να ξεχάςει κανείσ το ςχόλιο περί «ολοκλιρωςθσ» 

κατά τθ διάρκεια άλλθσ εκπομπισ. 

3. τερεότυπα 

Γιατί κάνεισ ςτροφι ςτθν καριζρα ςου και μπλζκεισ με τθν πολιτικι; 

Θ ςυντιρθςθ των ςτερεοτφπων με βάςθ το φφλο και τθσ εςωτερικισ νοοτροπίασ 

πολλϊν πολιτικϊν κομμάτων, θ οποία χαρακτθρίηεται από το επικρατζςτερο 

«αρςενικό» προφίλ θγεςίασ, ςυνεχίηουν να αποτελοφν εμπόδιο ςτθν ίςθ 

εκπροςϊπθςθ. Οι θγετικζσ κζςεισ καταλαμβάνονται παραδοςιακά κυρίωσ από 

άνδρεσ.  

Σα χαρακτθριςτικά και οι ικανότθτεσ που αναμζνεται να διακζτουν οι θγζτεσ —

όπωσ θ επιβολι, θ υπεροχι ι θ ορκολογικι ςκζψθ— κεωροφνται τυπικά ανδρικά 

χαρακτθριςτικά, με αποτζλεςμα θ θγεςία να ςυςχετίηεται ςυχνά με τουσ άνδρεσ. Σα 

ςτερεότυπα των φφλων αντανακλϊνται επίςθσ ςτθν κατανομι των υπουργικϊν 

χαρτοφυλακίων και των ανϊτερων διοικθτικϊν κζςεων ςε υπουργεία. Οι άνδρεσ 

κυριαρχοφν ςε χαρτοφυλάκια που ςχετίηονται με τισ βαςικζσ κρατικζσ λειτουργίεσ, 

όπωσ θ άμυνα, θ δικαιοςφνθ και θ εξωτερικι πολιτικι, ενϊ οι γυναίκεσ 

αναλαμβάνουν κυρίωσ υπουργεία με κοινωνικό-πολιτιςτικζσ λειτουργίεσ, 

ενιςχφοντασ με αυτό τον τρόπο το ςτερεότυπο ότι είναι πιο κατάλλθλεσ για τομείσ 

όπωσ θ παιδεία, θ υγεία και ο πολιτιςμόσ39. 



 

34 

ε ςχετικό απόςπαςμα εκπομπισ τθσ δθμόςιασ τθλεόραςθσ, και ςυγκεκριμζνα ςτθν 

ΕΡΣ, με υπότιτλο «Νζεσ Γυναίκεσ τολμοφν ςτθν Πολιτικι» το 2019, προςκεκλθμζνεσ 

βρίςκονται τρεισ υποψιφιεσ γυναίκεσ πολικοί οι οποίεσ κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ 

για προβολι πριν από τισ επερχόμενεσ εκλογζσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπομπισ ο 

δθμοςιογράφοσ ςυνεχϊσ κάνει ςχόλια για τθν θλικία των πολιτικϊν, για τθν 

οικογενειακι τουσ κατάςταςθ, και μάλιςτα ο δθμοςιογράφοσ αναφζρει ότι θ εν 

λόγω υποψιφια εργάηεται ςε μια δυναμικι εταιρεία, και ςυμπλθρϊνει «τι κεσ να 

μπλζξεισ με τθν πολιτικι» και ότι δεινό φζρνει αυτό, και ςυνεχίηει, λζγοντασ «γιατί 

να μπλζξει μια γυναίκα τθσ θλικίασ ςου ςε ζναν τζτοιο δφςκολο δρόμο που ζχει 

υπερζκκεςθ». Οι κυρίεσ προςπακοφςαν με παραδείγματα από τθ ηωι τουσ να 

επαναφζρουν τον λόγο ςτθν πολιτικισ ςτόχευςθ αλλά ο δθμοςιογράφοσ επιμζνει, 

για ποιόν λόγο να προςπακιςει ςτθν πολιτικι και όχι να μείνει ςε κάποια άλλθ 

κζςθ από τθν οποία μπορείσ (απλϊσ) να παρακολουκείσ τισ εξελίξεισ. ε άλλο 

ςθμείο, ενϊ παρουςιάηονται ωσ πολιτικοί, εμφανίηεται πολφ ζντονα θ εικόνα τθσ 

«μαμάσ» κακϊσ μια εκ των καλεςμζνων διζνυε τουσ τελευταίουσ μινεσ τθσ 

εγκυμοςφνθσ τθσ και μάλιςτα ερωτάται ποια θ ςτάςθ του ςυηφγου τθσ για τθν 

πολιτικι τθσ προςπάκεια. Αποκορφφωμα τθσ εκπομπισ αποτελεί το γεγονόσ ότι 

μιλάει ςτισ καλεςμζνεσ υποψιφιεσ πολιτικοφσ ο δθμοςιογράφοσ περίπου 10’, ενϊ 

για τα επόμενα 10’ ςυνεχίηει κανονικά το ρεπορτάη, αφινοντασ τισ κυρίεσ χωρίσ να 

ςχολιάηουν, απλϊσ να ςτζκονται, εκτεκειμζνεσ.  

Πολλζσ φορζσ, όταν οι γυναίκεσ ζρχονται ςε ςυναντιςεισ, τισ περιςςότερεσ φορζσ, 

οι άνδρεσ πιςτεφουν ότι είναι είτε θ γραμματζασ, όχι ότι κατζχει κάποια κζςθ ςτθ 

ςυηιτθςθ, ι περιμζνουν να τουσ προςφζρει κάποιο αναψυκτικό. Ο ςεξιςμόσ και θ 

ςτερεοτυπικι ςυμπεριφορά βρίςκεται διάχυτθ γφρω μασ.  

Όταν μια είδθςθ αφορά ζνα πολιτικό πρόςωπο ι μια γυναίκα καταξιωμζνθ ςε 

κάποιον τομζα ι ζναν άνδρα εξειδικευμζνο αναλυτι, είναι ςθμαντικό το κοινό να 

ζχει πλιρθ γνϊςθ του δθμόςιου ρόλου τουσ ι/και τθσ ιδιότθτασ τουσ. Ωςτόςο, οι 

γυναίκεσ παρουςιάηονται πολφ πιο ςυχνά από τουσ άνδρεσ μόνο με το μικρό τουσ 

όνομα, ενϊ επίςθσ πολφ ςυχνά προςδιορίηονται με βάςθ ιδιότθτεσ που ςχετίηονται 

με ςτερεοτυπικοφσ ρόλουσ. Για παράδειγμα, αναφζρονται ωσ «ςφηυγοσ του…» ι ωσ 

«μθτζρα .. παιδιϊν». Οι άνδρεσ, από τθν άλλθ, παρουςιάηονται από τα ΜΜΕ, τισ 

περιςςότερεσ φορζσ, με το όνομα, το επϊνυμό τουσ και τθν επαγγελματικι τουσ 

ιδιότθτα. Θ μθ αναφορά του επωνφμου, τθσ ιδιότθτασ και του επαγγζλματοσ των 
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γυναικϊν, όταν αντίκετα αυτό δεν ςυμβαίνει ςτισ περιπτϊςεισ παρουςίαςθσ των 

ανδρϊν, ςυνιςτά ζμφυλθ διάκριςθ. 

 

 

Αντιμετώπιςε το! 

VI. Αντιμετϊπιςε τον ςεξιςμό, τθν ςτερεοτυπικι ςυμπεριφορά και 

τθ διακριτικι μεταχείριςθ λόγω φφλου 

Αν και υπάρχουν αρκετζσ πρακτικζσ και tips τα οποία μποροφν να μεταφερκοφν, κα 

πρζπει πάντα να ζχει προθγθκεί θ κατάλλθλθ προετοιμαςία για το που πθγαίνετε, 

με ποιουσ κα ςυνομιλιςετε, πάνω ςε ποιο αντικείμενο και ςε περίπτωςθ που 

αντιλθφκείτε μια ςτερεοτυπικι ι ςεξιςτικι ςυμπεριφορά, κρατιςτε τθν ψυχραιμία 

ςασ, και επιτακτικά δθλϊςτε τθ κζςθ ςασ. Γενικότερα: 

! Αντιςτροφι κλίματοσ 

Μία εκ των τεχνικϊν που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε είναι αυτι τθσ αναςτροφισ 

κλίματοσ. Όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, ενδεχομζνωσ να υπονοθκεί ότι θ 

δουλειά του πολιτικοφ δεν αρμόηει ςε μια γυναίκα, γιατί ξεφεφγει από τθ ςφαίρα 

του ιδιωτικοφ και ειςζρχεται ςτθ ςφαίρα του δθμοςίου. ε αυτι τθ περίπτωςθ 

μπορείτε να επιτεκείτε ςτισ παλαιοφ τφπου αφθγιςεισ, ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ 

όπου το κοινό ζχει «μάκει» να βλζπει ςτερεότυπα. Αντίςτοιχθ αντίδραςθ μπορεί να 

υποςτθριχκεί και ςε χαρακτθριςτικά τα οποία εμφανίηονται ςτερεοτυπικά ωσ 

«κθλυκά» όπωσ θ ιδιοποίθςθ του ςυναιςκιματοσ ωσ κάτι που δεν είναι «κθλυκό», 

ι δεν δείχνει αδυναμία. 

Θ παρουςίαςθ των γυναικϊν μόνο με το μικρό τουσ όνομα παραπζμπει ςτθ ςφαίρα 

του ιδιωτικοφ, του οικείου, του οικογενειακοφ, γεγονόσ που μπορεί να αποβεί ςε 

υποτιμθτικι κεϊρθςθ τουσ ωσ ακατάλλθλων να ςυμμετζχουν ςτον δθμόςιο 

βίο.Κατά τθν παρουςίαςθ γυναικϊν που κατζχουν κάποια κζςθ ι αςκοφν κάποιο 

επάγγελμα που παραδοςιακά κεωρείται «ανδρικό», κα πρζπει να αποφεφγεται θ 

ζμφαςθ ςε «γυναικεία» χαρακτθριςτικά ςε αντιδιαςτολι με τθ κζςθ τουσ, ακόμα 

και αν φαινομενικά εκφράηεται κετικι άποψθ.  
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Ειδικότερα, κα πρζπει να αποφεφγονται αναφορζσ που υπογραμμίηουν ότι παρ’ όλθ 

τθ δράςθ τουσ ςε ζναν «ανδρικό» τομζα, εξακολουκοφν να διατθροφν τθ 

κθλυκότθτά τουσ (περιγράφοντασ τθν εμφάνιςι τουσ, τθν θπιότθτά τουσ, τισ 

ιδιότθτζσ τουσ ωσ «καλζσ νοικοκυρζσ» ι «υπεφκυνεσ μθτζρεσ»).  

 

! Θ χριςθ τθσ γλϊςςασ 

Θ γλϊςςα αντικατοπτρίηει τθν κοινωνία και τον τρόπο ςκζψθσ τθσ για τον κόςμο. 

Ζτςι, μια γλϊςςα που κάνει τισ γυναίκεσ αόρατεσ είναι το ςιμα κατατεκζν μιασ 

κοινωνίασ ςτθν οποία διαδραματίηουν υποςτθρικτικό ρόλο. Επειδι θ γλϊςςα είναι 

πολιτικι, θ ελλθνικι γλϊςςα ζχει ςτραφεί προσ τθ χριςθ του αρςενικοφ γζνουσ το 

οποίο εμπεριζχει το κθλυκό για αρκετά χρόνια από ομάδεσ που αντιτάχκθκαν ςτθν 

ιςότθτα των φφλων. Βζβαια, ςτθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ζχει γίνει μια ποφ 

ςυντεταγμζνθ προςπάκεια για να εξιςορροπθκεί αυτι θ διάκριςθ. Για τον λόγο 

αυτό, προςζξτε και εξαςκθκείτε ςτθ γλϊςςα που επιλζγετε να χρθςιμοποιιςετε. Θ 

ςυςτθματοποίθςθ τθσ χριςθσ του κθλυκοφ είναι πρωτίςτωσ κζμα ςυνικειασ. 

Δϊςτε βαρφτθτα ςτθ χριςθ κθλυκοφ γζνουσ ςε λζξεισ όπωσ ακτιβίςτρια ι 

αναγνϊςτρια, κακιςτά τθ γυναίκα «ορατι». 

 



 

37 

 

τον προφορικό λόγο: Χρθςιμοποιιςτε τισ λζξεισ ςτο κθλυκό και ςτο αρςενικό, με 

αλφαβθτικι ςειρά, ςτο μζτρο του δυνατοφ. ε κάκε περίπτωςθ φροντίςτε ςυνεχϊσ 

να ζχετε ςτο μυαλό ςασ ότι ςτο κοινό που απευκφνεςτε ςυμμετζχουν και γυναίκεσ 

και άνδρεσ και προςαρμόςτε ανάλογα τον λόγο ςασ. 

τον γραπτό λόγο: Ακολουκείςτε τισ οδθγίεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, 

δθλαδι, χρθςιμοποιιςτε και τα δφο γζνθ, είτε αναγράφοντασ ολόκλθρεσ τισ 

λζξεισ(π.χ. οι μετανάςτεσ και οι μετανάςτριεσ), είτε και τισ δφο καταλιξεισ(π.χ. οι 

μετανάςτεσ/τριεσ). Όταν το ουςιαςτικό είναι κοινό και για τα δφο γζνθ, 

χρθςιμοποιιςτε τα άρκρα και ςτα δφο γζνθ (π.χ. ο/θ δικαιοφχοσ, τουσ/τισ 

δικαιοφχουσ) ι προςκζςτε «άνδρεσ και γυναίκεσ δικαιοφχοι». 

«Νζο κορίτςι» 

Εξαλείψτε όλεσ τισ εκφράςεισ που διαδραματίηονται γφρω από τθν οικογζνειά ςασ, 

τθσ θλικίασ ςασ, τθσ οικογενειακισ ι άλλθσ κατάςταςθσ ιδιωτικότθτασ και τθσ 

ανάδειξθσ του φφλου ςασ. Αυτό ςυμβαίνει κακϊσ αυτζσ οι εκφράςεισ παραπζμπουν 
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γυναίκεσ και άνδρεσ ςε παραδοςιακοφσ κοινωνικοφσ ρόλουσ. Μπορείτε να 

εξαλείψτε αυτζσ τισ εκφράςεισ από όλα τα διοικθτικά ζγγραφα, ειδικά από φόρμεσ 

και αλλθλογραφία. 

«Κυρία Διμαρχε» 

Οι τίτλοι των βακμϊν, κζςεων ι λειτουργιϊν υπάρχουν ι ζχουν δθμιουργθκεί ςτο 

ελλθνικό λεξιλόγιο. Διαφορετικά μπορείτε να «κθλυκοποιιςετε» το αξίωμα 

προςκζτοντασ πριν από αυτό τθν προςφϊνθςθ «κυρία». Μθν αφιςτε το κθλυκό να 

εμπεριζχεται ςτο αρςενικό! 

«Αφορά όλεσ και όλουσ» 

Θ χριςθ του αρςενικοφ και του κθλυκοφ γζνουσ, κα πρζπει να γίνεται με πολφ 

προςοχι τόςο ςτον γραπτό όςο και τον προφορικό λόγο. τον προφορικό λόγο 

μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε επίκετα και ονόματα με αλφαβθτικι ςειρά εάν είναι 

δυνατό. Για παράδειγμα μπορείτε να αναφερκείτε ςτθν ιςότθτα των φφλων, ςε 

μακθτζσ και μακιτριεσ, ςτουσ Ζλλθνεσ και ςτισ Ελλθνίδεσ κοκ. τον γραπτό λόγο 

ιςχφει ακριβϊσ το ίδιο, κακϊσ προςτίκεται θ κατάλθξθ ςτον όνομα ι ςτο επίκετο. 

Από το «ιδιωτικό» ςτο «δθμόςιο» 

Παρουςιαςτείτε με το επίκετό ςασ και το αξίωμα ςασ (ι με το επάγγελμά ςασ). 

υνικωσ οι γυναίκεσ τείνουν να παρουςιάηονται με το μικρό τουσ όνομα και με τθν 

ιδιότθτά τουσ ωσ μθτζρεσ, ι ςφηυγοι. τθν περίπτωςθ όπου χρθςιμοποιθκεί το 

όνομα μιασ γυναίκασ πρϊτα και ςτθ ςυνζχεια ο άντρασ ςυςτθκεί με το επίκετο, 

αυτό ςυντελεί ςε διάκριςθ. 

«Είςτε μθτζρα και ςφηυγοσ» 

τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ θ κθλυκότθτα ςυμπλθρϊνεται περεταίρω με τθν 

περιγραφι του ντυςίματοσ, τθσ ευγζνειασ ι τθσ προςεκτικισ μθτζρασ. Είναι 

ςφνθκεσ να ερωτϊνται οι γυναίκεσ που αςκοφν ευκφνεσ και οι ίδιεσ, πϊσ 

καταφζρνουν (ι όχι) να ηιςουν μια καριζρα και μια οικογενειακι ηωι. Εάν αυτι θ 

ερϊτθςθ είναι ςχετικι με το πνεφμα τθσ γενικότερθσ ςυηιτθςθσ, αντίςτοιχθ 

ερϊτθςθ κα πρζπει να απευκυνκεί και ςτουσ άντρεσ. Αναρωτθκείτε για ποιον λόγο 

δεν γίνεται ςε ζναν άντρα και απαντιςτε αναλόγωσ διεκδικϊντασ το! 
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Οι τεχνικζσ επικοινωνίασ ςχετίηονται με τθ διαδικαςία κωδικοποίθςθσ και 

αποκωδικοποίθςθσ του λαμβανόμενου μθνφματοσ ενϊ ςχετίηεται και με τα 

χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ των ανκρϊπων. Η επικοινωνία 

πραγματοποιείται είτε μζςω του προφορικοφ λόγου, του γραπτοφ λόγου, μζςω 

ςθμάτων και ςυμβόλων, με εκφράςεισ και χειρονομίεσ και μζςω του ιχου και 

φυςικά με ςυνδυαςμό όλων των ανωτζρω. Η μθ-λεκτικι επικοινωνία αποτελεί μια 

από τισ βαςικότερεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ επικοινωνίασ, θ οποία ςυμπλθρϊνεται από το 

περιεχόμενο των φράςεων και τθν ίδια τθ φωνι. 

 

1. υμβουλζσ για γυναίκεσ που εκτίκενται ςτο δθμόςιο διάλογο 

Εάν είςτε υποψιφια, ι αιρετι ι γενικότερα εάν εκτίκεςτε ςτο δθμόςιο διάλογο, 

είτε αφορά ΜΜΕ είτε ςυνζδρια, ομιλίεσ κοκ, ςκεφτείτε τισ παρακάτω ςυμβουλζσ 

ςτθν περίπτωςθ που δεχκείτε διακριτικι μεταχείριςθ λόγω του φφλου ςασ: 

1. Εκτιμιςτε τθν κατάςταςθ με ψυχραιμία και εξαςκθκείτε ςτθν 

αντιπαρατεκείςα και αποτρεπτικι ςασ αντίδραςθ 

Εάν δεχκείτε κάποιο ςχόλιο το οποίο αφορά το ςϊμα ςασ ι τα χαρακτθριςτικά του 

φφλου ςασ, τότε μπορείτε να απαντιςετε λζγοντασ ότι αυτό το ςχόλιο είναι 

ακατάλλθλο. 

2. Μιλιςτε ανοιχτά και δθλϊςτε ότι ςασ διακόπτουν, όταν ςασ 

«προςτατεφουν» υπονοϊντασ ότι είςτε αδφναμθ να διαχειριςτείτε τθ 

ςυηιτθςθ 

Ενδεχομζνωσ εκείνθ τθ ςτιγμι να ςασ φανεί λυτρωτικό, ιδίωσ εάν όντωσ ο 

ςυνομιλθτισ ςασ ςτθν άλλθ πλευρά ςασ ζχει βομβαρδίςει με ερωτιςεισ και ςχόλια 

και δεν ςασ αφινει να πάρετε ανάςα εάν ζνασ άλλοσ ςυνομιλθτισ, δθμοςιογράφοσ 

κλπ, πάρει τθ κζςθ ςασ και ςασ βοθκιςει λζγοντασ «μθν τθν βομβαρδίηετε όλοι με 

τζτοιεσ ερωτιςεισ». Μπορείτε ευγενικά να πείτε ότι τον ευχαριςτείτε πολφ και να 

αντιςτρζψετε τθν κουβζντα ςτουσ υπόλοιπουσ ςυνομιλθτζσ παρακζτοντασ τισ 

γνϊμθ ςασ και επιςθμαίνοντασ ότι κα προτιμοφςατε να μθ ςασ διακόπτουν. 

Γενικότερα, αν ςασ διακόπτουν, εκεί κα πρζπει να επιμείνετε. Δθλϊςτε ότι δεν είναι 

ευγενικό να διακόπτουν, ειδικά όταν ο χρόνοσ είναι περιοριςμζνοσ.  
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3. Χρθςιμοποιιςτε επιχειριματα, όταν ςασ κατθγοροφνε για τα 

ςυναιςκιματα ςασ 

ε δθμόςια ςυηιτθςθ, εάν κάποιοσ δθλϊςει ότι είςτε ςυναιςκθματικι ι υςτερικι 

κα πρζπει να τον επαναφζρετε ςτθ ςυηιτθςθ, χρθςιμοποιϊντασ επιχειριματα τα 

οποία δεν κα μπορεί να βαςίςει ςτο ςυναιςκθματικό ςασ κόςμο. 

4. Προτείνετε τθν ιδιότθτά ςασ όταν κάποιοσ αναφζρεται ςε εςάσ με 

κάποιο υποκοριςτικό 

Είναι πολφ ςυνθκιςμζνο ςτισ γυναίκεσ, και ιδίωσ εάν είναι και νζεσ ςε θλικία, να 

απευκυνκεί κάποιοσ με επίκετα και υποκοριςτικά (-άκι). Ζνα παράδειγμα είναι να 

αναφερκεί κάποιοσ ςε εςάσ ωσ «ευχαριςτϊ γλυκιά μου». Αρχικά ίςωσ να φανεί ωσ 

κομπλιμζντο, αλλά ζχει τθν τάςθ, ειδικά ςε δθμόςιο λόγο να μειϊνει τθ κζςθ του 

ανκρϊπου ςτον οποίο απευκφνεται. Απαντιςετε ότι οι χαρακτθριςμοί αυτοί δεν 

ταιριάηουν, ότι κα προτιμοφςατε να αναφζρεςτε ςε εςάσ με το όνομά ςασ ι τθν 

ιδιότθτά ςασ, και φυςικά να επαναφζρετε τθ ςυηιτθςθ ςτο κζμα. ε περίπτωςθ που 

ςυνεχίηεται, μπορείτε είτε να γίνετε πιο αυςτθρι ι ακόμθ και να χρθςιμοποιείτε τον 

ίδιο τρόπο με τον οποίο ςασ απευκφνεται.  

5. Αναφζρετε άμεςα το ςχόλιο το οποίο ζγινε λόγω του φφλου ςασ 

Μερικζσ φορζσ, θ ςωςτι κίνθςθ είναι να αναφζρετε άμεςα ζνα ςεξιςτικό ςχόλιο. 

Επίςθσ, αξιολογϊντασ τθν κατάςταςθ, μπορείτε να το αναφζρετε αλλά με τθν 

προοπτικι του ατόμου που το είπε. Για παράδειγμα, εάν κάποιοσ αναφζρει ότι οι 

γυναίκεσ δεν είναι αρκετά ζξυπνεσ για απαςχολθκοφν με το τάδε ηιτθμα, πάλι 

μπορείτε να αναφζρετε τθ ιδιότθτά ςασ, αλλά και κάποιο άλλο παράδειγμα 

γυναίκασ που τα κατάφερε ςτον κλάδο. 

6. Εάν δεχκείτε ςχόλιο λόγω φφλου, αποδοκιμάςτε τον ςυνομιλθτι ςασ 

με το να προςποιθκείτε ότι δεν το καταλαβαίνετε - και ηθτιςτε 

εξιγθςθ 

Εάν ςτθ ςυηιτθςθ δεχκείτε κάποιο ςεξιςτικό ι ςτερεοτυπικό ςχόλιο (πχ είςτε 

υςτερικι), μπορείτε να απαντιςετε ηθτϊντασ εξθγιςεισ για το τι εννοεί ο ομιλθτισ 

ςασ ωσ υςτερικι, κακϊσ εςείσ κα ζχετε επιχειριματα. Βοθκάει ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
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περίπτωςθ εάν κρατάτε ςθμειϊςεισ. Με το να φζρετε μπροςτά τον ςυνομιλθτι ςασ 

ςτο ςχόλιο που ζκανε, κα τον φζρετε ενδεχομζνωσ ςε δφςκολθ κζςθ. Θα γίνει 

αντιλθπτό ότι δεν ανζχεςτε τζτοια ςυμπεριφορά, ότι μπορείτε να τθν αναγνωρίςετε 

και να απαντιςετε ςε αυτι. Ο ςυνομιλθτισ ςασ κα αποκαλυφκεί δθμόςια, μπροςτά 

ςε όλο το κοινό και πικανότατα κα αποδοκιμαςτεί.  

7. Γίνετε ορατι, αν αιςκάνεςτε ότι αυτά που λζτε δεν ακοφγονται 

Αρκετζσ φορζσ, και αυτό αποτελεί επικοινωνιακό κόλπο, όταν μία γυναίκα παίρνει 

τον λόγο, οι ςυνομιλθτζσ τθσ αςχολοφνται με άλλα πράγματα παρά να τθν ακοφνε. 

Μπορεί να αςχολθκοφν με το κινθτό, να μθν ςασ κοιτάνε, να φεφγουν από τθν 

αίκουςα και γενικότερα να μθ δίνουν ςθμαςία. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι ότι θ 

άποψθ που εκφράηετε να μθν ακοφγεται. Εκτόσ ότι είναι ιδιαιτζρωσ υποτιμθτικό, 

είναι και αγενζσ. Οπότε, μπορείτε να ςχολιάςετε ότι «μάλλον υπάρχουν πολφ πιο 

ενδιαφζροντα ηθτιματα από ότι το εν λόγω κζμα» ςυνεχίηοντασ κανονικά τθ 

ςυηιτθςθ.  

8. Απαντιςτε με θρεμία, εάν τα ςχόλια αφοροφν το φφλο ςασ 

Εάν για παράδειγμα αναφερκεί ζνα ςεξιςτικό και ςτερεοτυπικό ςχόλιο όπωσ «οι 

γυναίκεσ δεν είναι καλζσ ςτα μακθματικά», τότε μπορείτε να το γενικεφςετε, και 

μάλιςτα μπορείτε να προςκζςετε ζνα προςωπικό παράδειγμα. Μπορείτε να 

αναφζρετε ςε ουδζτερο τόνο ότι για παράδειγμα ςτο ςχολείο ςασ όλοι χρειαηόταν 

να χρθςιμοποιιςουν αρικμομθχανι για τισ πράξεισ. Διατθρϊντασ τισ επιφυλάξεισ 

ςασ, διεκδικιςτε όταν το αναγνωρίςετε. Δϊςτε προςοχι εάν νιϊςετε κάποιο 

ςεξιςτικό ςχόλιο. Απαντιςτε με θρεμία, αναφζρετε τθ κζςθ ςασ, τον ρόλο ςασ, τθν 

εμπειρία ςασ και επαναφζρετε το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ.  

9. Να είςτε προετοιμαςμζνθ και να ετοιμαςτείτε να αντιδράςετε 

Να γνωρίηετε το ακριβζσ πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ και να είςτε πλθροφορθμζνθ. Για 

παράδειγμα, μπορεί να ςασ ρωτιςουν κάτι ςχετικό με τθ δουλειά ςασ και πϊσ 

ςχετίηεται με τθν πολιτικι ι τθν εξειδίκευςθ. Θα πρζπει να μπορείτε να ςυνδζςετε 

τθν εναςχόλθςι ςασ με αυτό που ηθτείςτε να υλοποιιςετε ωσ πολιτικόσ.Είτε 

βρίςκεςτε προςκεκλθμζνθ ςτθν τθλεόραςθ ςε κάποια εκπομπι ι πάνελ, ςτο 

ραδιόφωνο, ι καλείςτε να δϊςετε μια ςυνζντευξθ, ρωτιςτε ποιοι/εσ είναι οι 
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ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, ο/θ δθμοςιογράφοσ ι ο/θ ςυντονιςτισ/τρια και τθ 

γενικότερθ κεματολογία τθσ ςυηιτθςθσ. Προςπακιςτε να είςτε καλά 

προετοιμαςμζνθ και να γνωρίηετε όλο το πλαίςιο προτοφ μεταφερκείτε ςτθν εν 

λόγω εκδιλωςθ. 

10. Μιλιςτε μζςα από δικζσ ςασ εμπειρίεσ 

Είναι ςθμαντικό, όταν θ ερϊτθςθ που ςασ απευκφνουν ςασ κάνει να νιϊςετε άβολα, 

ι κεωρείτε ότι θ ερϊτθςθ υπειςζρχεται ςτθν ιδιωτικι ςφαίρα, μιλιςτε για κάτι που 

το γνωρίηετε καλά, χρθςιμοποιϊντασ δικζσ ςασ εμπειρίεσ και αντιςτρζψτε τθν 

ερϊτθςθ. Για παράδειγμα, εάν θ ερϊτθςθ που ςασ απευκφνουν αφορά εςάσ, ωσ 

«μθτζρα» για τθν ψιφιςθ ενόσ νομοςχεδίου για τθν εκπαίδευςθ, και ςυνεπϊσ 

αφορά τα παιδιά ςασ, τον τρόπο που τα μεγαλϊνετε ςε ςχζςθ με τθν πολιτικι που 

υποςτθρίηετε, τότε μπορείτε να απαντιςετε αναδεικνφοντασ τον χαρακτιρα τθσ 

πολιτικισ, να γενικεφεςτε τθν απάντθςθ και το ςκεπτικό πίςω από αυτι, γιατί τθν 

υποςτθρίηετε. Εφόςον νιϊςετε αςφαλισ, μπορείτε να μοιραςτείτε τθν προςωπικι 

ςασ εμπειρία. Επιπλζον, μπορείτε επίςθσ να αναφζρετε ότι το ςχόλιο δίνει ζμφαςθ 

ςτθ διάκριςθ λόγω φφλου κακϊσ ςυγχζει τον ρόλο τθσ πολιτικοφ και τθσ μθτζρασ. 

Κςωσ ο/θ ερωτϊν/οφςα να αντιδράςει με αρνθτικό ι επικετικό τρόπο, μπορείτε να 

επιςτρζψετε τθ ςυηιτθςθ εκεί που επικυμείτε, αναφζροντασ τον λόγο για τον οποίο 

βρίςκεςτε εκεί. 

11. Αντιςτρζψτε τα ςτερεότυπα και γενικεφςτε 

Οι αναπαραςτάςεισ μζςα από τον λόγο και τθν εικόνα πολλζσ φορζσ μεταφζρουν 

ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ. Αναφζρετε και μθν αποκρφψετε τθν πραγματικότθτα, ότι 

δθλαδι υπάρχουν γυναίκεσ επιχειρθματίεσ, μθχανικοί, αςτροναφτεσ ι άνδρεσ 

νοςθλευτζσ. Μπορείτε και πάλι να αντιςτρζψετε τθν ερϊτθςθ και τα ςτερεότυπα 

και να χρθςιμοποιιςετε τθν επικοινωνιακι τεχνικι τθσ γενίκευςθσ, ςε κάτι που 

είναι αμοιβαία κοινωνικά αποδεκτό.  

12. Φζρετε το κζμα του φφλου ςτθν επικαιρότθτα 

Επιπλζον, μπορείτε ςε κάκε περίπτωςθ, να αναφζρετε και να γνωςτοποιιςετε μια 

ςεξιςτικι ι ςτερεοτυπικι ςυμπεριφορά κακϊσ ζτςι ενκαρρφνονται μζτρα για τθν 

πρόλθψθ και ςταδιακι λφςθ. 
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 Αναφζρετε τθ διάςταςθ τθσ διάκριςθσ, των ςτερεοτφπων και του ςεξιςμοφ 

ςτον Σφπο 

Ακόμθ και εάν δεν είςτε αποδζκτθσ ςεξιςτικϊν ι ςτερεοτυπικϊν ςυμπεριφορϊν θ 

ίδια, αλλά πζςει ςτθν αντίλθψι ςασ τζτοια ςυμπεριφορά, αναδείξτε τθν. Μιλιςτε 

για αυτό, ςτον Σφπο, ςτο ραδιόφωνο ι ςτθν τθλεόραςθ. 

 Τποςτθρίξτε αντίςτοιχεσ πρωτοβουλίεσ 

Ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ για να επιτφχετε επικυμθτά αποτελζςματα ςτθν επιδίωξθ 

τθσ ιςότθτασ των φφλων είναι να ςυνδεκείτε με άλλουσ. Αναηθτιςτε τοπικζσ ομάδεσ 

ενθμζρωςθσ. Γίνετε μζλοσ ςε ομάδεσ για τθν ιςότθτα των φφλων και τθν θγεςία των 

γυναικϊν. Εάν υπάρχουν πολλζσ φωνζσ για ζνα ηιτθμα είναι πικανότερο ότι κα 

ακουςτοφν. 

 Είναι απαραίτθτο να αμφιςβθτείτε τισ διακρίςεισ, κάκε φορά που τθ 

βλζπετε; 

Μπορεί θ δικι ςου φωνι να μθν αλλάξει τον κόςμο, αλλά ςίγουρα είναι μια δυνατι 

φωνι που προκαλεί για αλλαγι. Θ ανιςότθτα των φφλων κα τερματιςτεί εάν 

αρχίςουμε να μιλάμε για αυτό, εάν βάηουμε άλλουσ ςτθ κζςθ μασ και εάν αλλάξουν 

και οι κεςμοί που επθρεάηουν τθ ηωι μασ. Κάκε μικρό επίτευγμα είναι ζνα επιπλζον 

βιμα προσ τον κοινό μασ ςτόχο. Θ φροντίδα για τον εαυτό μασ ςθμαίνει ότι 

μποροφμε να ςυνεχίςουμε να υποςτθρίηουμε τθν ιςότθτα των φφλων, οπότε 

βεβαιωκείτε πάντα ότι διατθρείτε τθ δικι ςασ ευθμερία. 

VII. Checklist 

Οι παρακάτω οδθγίεσ οι οποίεσ παρουςιάηονται ςε μορφι λίςτασ αποςκοποφν ςτθν 

ενθμζρωςθ αλλά και ςτθν ενδυνάμωςθ των γυναικϊν που βρίςκονται ςε μια 

δθμόςια ςυηιτθςθ και τισ απευκφνουν ερωτιςεισ με ςεξιςτικό και ςτερεοτυπικό 

περιεχόμενο, και ςτουσ τρόπουσ που μποροφν να απαντιςουν. 

Σκεφκείτε: κα ςχολίαηαν ςε ζναν άντρα πολιτικό τθν θλικία, το μακιγιάη, το 

χρϊμα των μαλλιϊν, τθ φροντίδα των παιδιϊν, τθ ςυμπαράςταςθ του/τθσ 

ςυντρόφου, ι τθν απουςία παιδιϊν; Αν όχι, τότε γιατί ρωτάνε τισ γυναίκεσ; 
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Και κυμθκείτε! 

Αναγνωρίςτε το, αναφζρετε το και μιλιςτε για αυτό. Είναι το πρϊτο βιμα για τθν 

αντιμετϊπιςθ του. Πρζπει να ςταματιςουμε να αφινουμε αυτό το είδοσ γλϊςςασ 

να αποτελεί ςυνθκιςμζνθ πρακτικι. Ασ καλλιεργιςουμε τθν κουλτοφρα τθσ μθ 

ανοχισ ςε τζτοιεσ ςτάςεισ ϊςτε τζτοια ςχόλια να αναγνωριςτοφν ωσ αςεβι από όλα 

τα μζλθ τθσ κοινωνίασ. 

κεφκείτε! Αυτι τθν ερϊτθςθ κα τθν ζκαναν ςε κάποιον άντρα πολιτικό; 

υμπεριλάβετε όλα τα φφλα ςε αυτιν τθ ςυηιτθςθ. Ο περιςταςιακόσ ςεξιςμόσ δεν 

επιβάλλεται μόνο ςτισ γυναίκεσ από τουσ άνδρεσ, οφτε εναπόκειται μόνο ςτισ 

γυναίκεσ να το ςταματιςουν. 

Μθν απαντιςετε με κυμό. Ο προςεκτικόσ προγραμματιςμόσ κα μειϊςει τθν 

πικανότθτα θ ςυνομιλία ςασ να τροφοδοτιςει τθν αντιπαράκεςθ θ οποία 

προκαλείται από οριςμζνα άτομα. 

Ασ κυμόμαςτε τισ παρακάτω πρακτικζσ ςυμβουλζσ: 

! Γίνε Ορατι! Εάν νιϊςεισ «αόρατθ», ζλα μπροςτά και πάρε τον λόγο! 

Ηιτθςε τθν προςοχι όλων πριν μιλιςεισ, ςταμάτα αν δεν προςζχουν τι λεσ. 

! Εάν ακοφςεισ ςεξιςτικά αςτεία μθν γελάσ γιατί υποβακμίηεισ τον εαυτό ςου 

και τισ γυναίκεσ. Ρϊτα δθμοςίωσ «τι ακριβϊσ εννοείτε»; 

! Εάν αιςκάνεςαι ότι αποκρφπτονται πλθροφορίεσ (από άτυπουσ κφκλουσ 

πλθροφόρθςθσ) Ηιτα αναβολιγια να ζχεισ περιςςότερα ςτοιχεία για το 

κζμα και βρεσ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Δικτυϊςου! 

! Εάν νιϊκεισ αναςφάλεια και ενοχζσ για τα λάκθ που μπορεί να ζκανεσ ι να 

κάνεισ, εκτίμθςε τθν κατάςταςθ με ψυχραιμία. Αντιμετϊπιςε 

ευκζωσ αυτόν που ςε ενοχοποιεί! 
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Θ προςπάκεια είναι ςυνεχισ! Όςο επιμζνετε, παρά το είδοσ τθσ αρνθτικότθτασ, 

ζχετε μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να αποτελζςετε πρότυπο και να εμπνεφςετε τθν 

επόμενθ γενιά. 

Αντικαταςτιςτε εκφράςεισ, όρουσ και λζξεισ που διαιωνίηουν τον ςεξιςμό και τα 

ζμφυλα ςτερεότυπα, με αντίςτοιχεσ εκφράςεισ, όρουσ και λζξεισ που είναι 

ουδζτερεσ ωσ προσ το φφλο. 

Να είςτε προετοιμαςμζνθ! Είτε βρίςκεςτε προςκεκλθμζνθ ςτθν τθλεόραςθ ςε 

κάποια εκπομπι ι πάνελ, ςτο ραδιόφωνο, ι καλείςτε να δϊςετε μια ςυνζντευξθ, 

ρωτιςτε ποιοι/εσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, ο/θ δθμοςιογράφοσ ι ο 

ςυντονιςτισ/τρια και τθ γενικότερθ κεματολογία τθσ ςυηιτθςεσ. Προςπακιςτε να 

είςτε καλά προετοιμαςμζνθ και να γνωρίηετε όλο το πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ. 
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Άςκθςθ 

Επειδι θ εξάςκθςθ και θ επανάλθψθ είναι πάντα ςφμμαχοσ, παρατίκεται μία 
άςκθςθ40 θ οποία κα βοθκιςει όςεσ εκτίκενται δθμόςια ςτθν περίπτωςθ που 
δεχκοφν μία από τισ παρακάτω ερωτιςεισ.  

Αντιλαμβάνεςτε για ποιόν λόγο μποροφν να χαρακτθριςτοφν ςεξιςτικζσ ι ότι 
αναπαράγουν ςτερεότυπα; Πϊσ κα μποροφςατε να απαντιςετε ςε αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ; 

Υπόκεςθ: Παίρνετε μζροσ ςε μια δθμόςια ςυηιτθςθ και ο ςυνομιλθτισ/θ 

ςυνομιλιτριά ςασ ρωτάει τα παρακάτω.  

Από άντρα ςυνομιλθτι: 

- Είςτε παντρεμζνθ;  ………………………………………………………….. 

- Για πεσ μασ κι εςφ (.....όνομα....) τϊρα 

ποια είναι θ άποψι ςου;  

………………………………………………………….. 

- Φαντάηομαι κα υπάρχουν πολλοί 

υποψιφιοι γαμπροί  

………………………………………………………….. 

- Φαίνεςτε 20 χρονϊν  ………………………………………………………….. 

- Πϊσ ςυνδυάηετε οικογζνεια και 

καριζρα;  

………………………………………………………….. 

- Ζχετε δεχκεί ςεξιςμό; ………………………………………………………….. 

- Ο άντρασ ςασ τι λζει που λείπετε 

ςυνζχεια;  

………………………………………………………….. 

- Φαντάηομαι κα ςασ  φλερτάρουν ςυχνά  ………………………………………………………….. 

- Από τζτοιο γλυκό κορίτςι δεν περίμενα 

τζτοια αντίδραςθ  

………………………………………………………….. 

- Είςτε φεμινίςτρια;  ………………………………………………………….. 

Από γυναίκα ςυνομιλιτρια: 

- Ζχετε παιδάκια;  ………………………………………………………….. 

- Πϊσ νιϊκετε ςαν νζα γυναίκα ςτο χϊρο 

τθσ πολιτικισ;  

………………………………………………………….. 

- Πότε βλζπετε τα παιδάκια ςασ;  ………………………………………………………….. 

- Είςτε παντρεμζνθ;  ………………………………………………………….. 

- Ζχετε δεχκεί ςεξιςμό; ………………………………………………………….. 

- Είςτε φεμινίςτρια; ………………………………………………………….. 
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