
Thursday 27 January 2022 
“Women political leaders during the Covid-19 Pandemic” 

SEMINAR “Women in Politics” 
Tuesday 25 January 2022 

“Political Rights for Women. An historical perspective” 
Wednesday 26 January 2022 
“Women in politics. Theories and Policies” 



Ξνιηηηθά δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ. 
Πύληνκε ηζηνξηθή δηαδξνκή 

 Ζ ηζηνξία αξρίδεη από παιηά 
 Olympe de Gouges (1748-1798, Γαιιία) 

 Mary Wollstonecraft (1759-1797, Αγγιία) 

 Ζ Διιάδα ηνλ 19ν αηώλα 
 Θαιιηξξόε Ξαξξέλ 

 Δθεκεξίο ησλ Θπξηώλ 

 Ζ Διιάδα ηνλ 20ν αηώλα 
 Πύλδεζκνο ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαηθόο 

 Αγώλαο γηα ηελ Τήθν σλ Γπλαηθώλ 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Έθδνζε 1981 

 Δ. Βαξίθα 
Θ.Πθιαβελίηε 

 
 Δθδνηηθή Νκάδα 

Γπλαηθώλ 

 ΠΔΙΗΓΔΠ ΑΞΝ ΡΑ 
ΞΟΥΡΑ ΒΖΚΑΡΑ 
ΡΝ ΓΛΑΗΘΔΗΝ 
ΘΗΛΖΚΑΡΝΠ 



Ζ επνρή ηεο Olympe de 
Gouges (1748-1793) 

 Γηαθσηηζκόο ακθηζβεηεί ηνλ θπζηθό θαη αλαιινίσην 
ραξαθηήξα ηεο αληζόηεηαο ησλ θύισλ 

 “επηδήκηα πξνθαηάιεςε” όηη νη γπλαίθεο είλαη θαηώηεξεο 

 Ν θηιόζνθνο + καζεκαηηθόο Καξθήζηνο de Condorcet 
(1743-1794) 

 Θεσξεηηθά ζεκέιηα ηνπ θεκηληζκνύ 

 Τήθνο γπλαηθώλ 1790 

 Γαιιηθή επαλάζηαζε 1789. καδηθή πνιηηηθνπνίεζε, 
«Διεπζεξία, Ηζόηεηα, Αδειθόηεηα» 

 Κνξθσκέλεο γπλαίθεο /γπλαίθεο ηνπ ιανύ 

 Νκάδα Demi-mondaines (ακθηβόινπ εζηθήο) 



 

Ζ Olympe de Gouges 

 Νκάδα demi-mondaines

 Γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε= επείγνπζα 
απνζηνιή

 Ηδενινγηθή εγγύηεηα κε Γηξνλδίλνπο

 Κεηξηνπαζήο, βαζηιεία,

 Δγθαηάζηαζε ζην Ξαξίζη από Λ. Γαιιία

 Άιιαμε όλνκα – λόζα θόξε

 Θέαηξν, ινγνηερλία

 Έγγξαςε ηελ δηαθήξπμε 1791 

 Ξξόηεηλε δεκνςήθηζκα 1793 

 Θαλαηώζεθε ζηελ ιαηκεηόκν σο 
ερζξόο ηνπ ιανύ 



Ζ δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο 
γπλαίθαο θαη ηεο πνιίηηζζαο 

 Η. «Ζ γπλαίθα γελληέηαη ειεύζεξε θαη έρεη ηα ίδηα 
δηθαηώκαηα κε ηνλ άλδξα. Νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο δελ 
κπνξνύλ λα ζηεξηρζνύλ παξά κόλν ζηελ θνηλσληθή 
ρξεζηκόηεηα». 

 
 ΗΗ «Πθνπόο θάζε πνιηηηθήο νξγάλσζήο είλαη ε δηαηήξεζε 

ησλ θπζηθώλ θαη αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αληξα 
θαη ηεο Γπλαίθαο. Ρα δηθαηώκαηα απηά είλαη ε ειεπζεξία, 
ε ηδηνθηεζία, ε αζθάιεηα θαη πάλσ απ’όια ε αληίζηαζε 
ζηελ θαηαπίεζε». 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 VII «θακία γπλαίθα δελ εμαηξείηαη. Θάζε γπλαίθα 
θαηεγνξείηαη, ζπιιακβάλεηαη θαη θξαηείηαη ζόιεο ηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ νξίδεη ν Λόκνο.»

 VIII- IX (λνκνη – πνηλέο)

 Σ «Θαλείο δελ επηηξέπεηαη λα δηώθεηαη γηα ηηο ζεκειηαθέο 
πεπνηζήζεηο ηνπ. Ζ γπλαίθα έρεη ην δηθαίσκα λα αλεβαίλεη 
ζην ηθξίσκα. Ξξέπεη λα έρεη θαη ην δηθαίσκα λα αλεβαίλεη 
θαη ζην βήκα, εθόζνλ νη πξάμεηο ηεο δελ δηαηαξάζζνπλ ηε 
δεκόζηα ηάμε πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν Λόκνο.»



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 ΣΗΗ δεκόζηα εμνπζία πνπ εμαζθαιίδεη ηα δηθαηώκαηα ηεο
γπλαίθαο θαη ηεο πνιίηηζζαο. 

 ΣΗΗΗ ζπκβνιή ησλ γπλαηθώλ ζηελ ζπληήξεζε ηεο θξαηηθήο 
εμνπζίαο. «Ίζα κεξίδηα θαη ζηηο ζέζεηο, ηα έξγα, ηα 
ιεηηνπξγήκαηα, ηα αμηώκαηα, ηελ εξγαζία»

 XIV θνηλή ζπκκεηνρή ζηα νηθνλνκηθά ζηε δεκόζηα 
δηνίθεζε

 XV έιεγρνο από θνηλνύ ησλ δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ

 XVI Πύληαγκα, ζπκβνιή όισλ ζηελ ζύληαμή ηνπ.



 

Δπίινγνο 
 

 Γπλαίθα μύπλα! Νη ζάιπηγγεο ηεο ινγηθήο αληερνύλ ζ’νιν 
ην ζύκπαλ. Αλαγλώξηζε ηα δηθαηώκαηα ζνπ! Ρν 
παληνδύλακν βαζίιεην ηεο θύζεο έπαςε πηα λα 
πεξηβάιιεηαη από ηελ πξνθαηάιεςε, ην θαλαηηζκό, ηνο 
πξνιήςεηο ην ςεύδνο. …….

 Ν άληξαο-ζθιάβνο αύμεζε ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη 
ρξεηάζηεθε κα πξνζθύγεη θαη ζηηο δηθέο ζνπ γηα λα 
ζπάζεη ηα δεζκά ηνπ. Θη όηαλ ειεπζεξώζεθε, έγηλε 
άδηθνο πξνο ηελ ζπληξόθηζζά ηνπ. Υ γπλαίθεο πόηε ζα 
πάςεηε λα είζαζηε ηπθιέο?



Ζ Αγγιία ηνλ 18ν αηώλα 
 
 

 
 

 Ηαθσβηληθή ζθέςε -ακθηζβήηεζε αμηώλ, όκσο κε 
όξην ηελ αζηηθή ηάμε θαη ηνπο άλδξεο. (θαζνιηθή 
ςήθνο γηα άλδξεο)

 Θίλεκα ακθηζβήηεζεο ησλ Dissenters
(δηαθσλνύληεο)- «πνπξηηαλνί 16νπ αη. 

 Φπηώξην επαλαζηαηηθήο ζθέςεο-πεξηθξόλεζε 
εθθιεζίαο αξηζηνθξαηίαο

 Ακεξηθαληθόο πόιεκνο ηεο Αλεμαξηεζίαο

 Γαιιηθή επαλάζηαζε –δηαθσηηζκόο



 

 

Mary Wollstonecraft (1759-1797) 

 Έξρεηαη ζην Ινλδίλν ην 1784 γηα λα ηδξύζεη ζρνιείν γηα 
θνξίηζηα

 Ζ εθπαίδεπζε πξνζθέξεη δπλαηόηεηα ηειεηνπνίεζεο

 Κεηαθξάζηξηα, ζπγγξαθέαο

 1790 Edmund Burke “Πθέςεηο πάλσ ζηελ Γαιιηθή 
επαλάζηαζε»

 «Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ» Tom Paine.(απόπεηξα 
ζεσξία ηνπ θξάηνπο)

 Κ.W. «πεξάζπηζε ηεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξώπνπ». 



πεξάζπηζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο 

 Ξξώηε θεκηληζηηθή δηαθήξπμε (ζεσξεηηθό θαη εζηθό 
πιαίζην ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ 19νπ αη.) 

 Ν άλζξσπνο είλαη εθ θύζεσο θαιόο, αιιά έρεη 
δηαθζαξεί από ηελ θνηλσλία (αλζξσπηζκόο). 

 Έκθπηε δπλαηόηεηα λα θζάζεη ζηελ ηειεηόηεηα 
θαιιηεξγώληαο ηνλ νξζό ιόγν. 

 Αξρή ηνπ αλαθαίξεηνπ θπζηθνύ δηθαηώκαηνο ηνπ 
αλζξώπνπ 

 Θαηαγγειία ηεο πην «ύπνπιεο κνξθήο ζθιαβηάο πνπ 
αιπζνδέλεη θαη απηήλ αθόκα ηελ ςπρή ησλ 
γπλαηθώλ» 



πεξάζπηζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο 

 Απνπζία πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ (πξώηε 
έκκεζε δηεθδίθεζε γηα ηε γπλαηθεία ςήθν)

 «Νη γπλαίθεο πξέπεη λα έρνπλ εθπξνζώπνπο αληί λα 
θπβεξλώληαη απζαίξεηα»

 Ηδηαηηεξόηεηα ηεο γπλαηθείαο θαηαπίεζεο

 «πάξρνπλ παξαζπξάθηα γηα λα μεγιηζηξήζνπλ νη άλδξεο 
από ηηο δηαθξίζεηο, όκσο γηα ηηο γπλαίθεο απαηηνύληαη 
ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο»

 Ξνηνηηθά θαη πνζνηηθά λένο απνθιεηζκόο ησλ γπλαηθώλ 
από ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ civil society)



πεξάζπηζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο 

 Νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηνλ 18ν αη. πξνσζεί δηαρσξηζκό
«δεκόζηαο» θαη «ηδησηηθήο» δσήο. 

 Ξαηξηαξρηθέο αληηιήςεηο γηα θπζηθή θαησηεξόηεηα ησλ 
γπλαηθώλ

 Απνκόλσζε γπλαηθώλ ζηελ ηδησηηθή δσή / Άλδξεο ζηνλ 
αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ.

 Νη γπλαίθεο απνθιεηζκέλεο θαη από ηελ δπλαηόηεηα 
ζπκκεηνρήο ζηελ ζύγθξνπζή θαη ηελ ακθηζβήηεζε γηα 
ηελ «γεληθή βειηίσζε ηεο αλζξσπόηεηαο».

 Γηεθδίθεζε πιήξνπο θνηλσληθήο ύπαξμεο (civil existence)



 

Ξνιηηηθά δηθαηώκαηα 

 Ξξώηε έκκεζε δηεθδίθεζε γηα ηελ γπλαηθεία ςήθν. 

 «πξαγκαηηθά πηζηεύσ όηη νη γπλαίθεο ζα έπξεπε λα έρνπλ 
εθπξνζώπνπο, αληί λα θπβεξλώληαη απζαίξεηα δίρσο λα 
ηνπο επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε άκεζε ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο» 

 Απνθιεηζκόο ησλ γπλαηθώλ από ηελ θνηλσλία ησλ 
πνιηηώλ. 

 «Σξεηάδεηαη εξάθιεηνο άζινο γηα λα μεπεξάζεη ε γπλαίθα 
ηηο δπζθνιίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θύιν ηεο» 



πεξάζπηζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο 

 Ρξεηο παξάγνληεο ηεο ππνδνύισζεο ησλ γπλαηθώλ

 Απζαίξεηε απνδνρή ηεο θπζηθήο θαησηεξόηεηαο

 Ηδηαίηεξε δηαπαηδαγώγεζε από ηελ παηδηθή ειηθία

 Ξιήξεο νηθνλνκηθή εμάξηεζε

 Ρξεηο ζεκειηώδεηο ζηόρνη

 Θαηάξξηςε ηεο αληίιεςεο θπζηθήο θαησηεξόηεηαο

 Νξζνινγηζηηθή παηδεία

 Νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία.



 
 

 

Αληηδξάζεηο 

 Ύαηλα κε κηζνθόξηα 

 Φίδη κε καλδύα θηινζόθνπ 

 Έθθιεζε πξνο ηελ πξννδεπηηθή κεξίδα ησλ αλδξώλ 
πεξηζζόηεξν από έθθιεζε γηα νξγάλσζε ησλ 
γπλαηθώλ. 

 Γελ πίζηεπε όηη νη γπλαίθεο κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ 

 
 Καλείο δελ κπνξνύζε λα θαληαζηεί ηηο 

εμειίμεηο!!!!! 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ζ Διιάδα ηνπ 19νπ αηώλα 



 

 



 

4 Θεθάιαηα 

 Α. πεξβνιηθά νπηζζνδξνκηθέο ή ππεξβνιηθά 
εμεπξσπατζκέλεο (1833-1875). Νη γπλαίθεο ησλ κεζαίσλ 
ζηξσκάησλ ηεο πόιεο ζηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηεο 
Αλεμαξηεζίαο. 

 Β. Μεραζκέλε από ηνλ θόζκν, ιαηξεκέλε από ην ζπίηη ηεο 
(1875-1908). Νη γπλαίθεο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ ηεο 
πόιεο ζηελ θακπή ηνπ αηώλα. 

 Γ. Κηα λέα γπλαηθεία αδειθόηεηα: Ζ γέλεζε κηαο 
ζπλείδεζεο ηνπ θύινπ 

 Γ. Ν Φεκηληζκόο ηεο εθεκεξίδαο ησλ Θπξηώλ (1887-1907) 



Κηα αζελατθή Βαβέι: ε δύζθνιε ηνκή 
κε ηελ Αλαηνιή 

 Νζσλαο κε Βαπαξνύο

 Νκνγελείο – εηεξόρζνλεο Έιιελεο

 Δηεξνγακία

 Γηαδηθαζία νκνγελνπνίεζεο – ζεαηξηθό έξγν
«Βαβπισλία» 

 Λέα θνηλσληθόηεηα (εθεκεξίδεο, θαθελεία)

 Δπξσπατθά ξνύρα «θξαγθνιειέγθνη»



Έλαο θαζεζπραζηηθόο δεζκόο κε ην 
παξειζόλ: ε γπλαηθεία αξεηή 

 Ιατθά ζηξώκαηα –δεκόζηνο ρώξνο

 Γπλαίθεο αζέαηεο (εθηόο από ιίγεο νκνγελείο 
αζηέο

 Απνθιεηζκόο από δεκόζην ρώξν

 Ζζηθνί θαλόλεο /ηδεώδεο ζεζε γπλαηθώλ

 Ξαξαδνζηαθέο αμίεο = ζηαζεξνπνηεηηθόο ξόινο

 Αληίδνην ζην πιήγκα ηεο εζληθήο ππεξεθάλεηαο 
απν ηελ μεληθή εμάξηεζε

 ΘΝΙΝΘΝΡΟΥΛΖΠ πξνο ΝΘΥΛΑ



Αζέαηε εξγαζία θαη εθπαηδεπηηθή 
θαηαλάισζε 

 
 Γηαρσξηζκόο εξγαζίαο –θαηνηθίαο ιόγσ κηζζσηήο 

εξγαζίαο

 Σξόλνο γίλεηαη ρξήκα

 Αεξγία γπλαηθώλ = έθθξαζε θνηλσληθήο δύλακεο 
(ζαιόληα) –δηαθνζκεηηθή εθπαίδεπζε, γιώζζεο, 
πηάλν θιπ)

 Θπλήγη ηεο πξνίθαο ζην εμσηεξηθό

 Δμεπξσπατζκέλε θνηλσληθόηεηα (ζηξαηεγηθή 
γάκνπ / θηλεηηθόηεηα)



Άγγεινο ή παξάζηην: ηδενινγηθέο 
παξαζηάζεηο ηνπ ζειπθνύ 

 
 Δμεπξσπατζκόο θέξλεη ηα δίπνια: 

 Δξγαζία-αεξγία,

 Γνπιεηά -ζπίηη,

 Γεκόζην- ηδησηηθό,

 Αξζεληθό- ζειπθό

 Ονκαληηθή πνίεζε 

 Δπαισηόηεηα, αζζεληθόηεηα

 Ξαξάινγεο απαηηήζεηο / πνιπηειή γνύζηα

 Κηζνγπληζκόο ζηελ ινγνηερλία α



«Ζ παηξίο δελ απαηηεί ινγίαο»: 
γέλλεζε ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο 

 
 1834 βαζηιηθό δηάηαγκα γηα κηθηή εθπαίδεπζε 

 50 ρξόληα αξγόηεξα: Άλδξεο 69% Γπλαίθεο 7% 

 Κόλνλ δαζθάια, θπξίσο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

 Οόινο εθπαίδεπζεο 

 Γπλαίθεο: επηδεθηηθή θαηαλάισζε

 Άλδξεο: ζηξαηεγηθή κεηαλάζηεπζεο1

 1875 Δκκαλνπήι «πεξί εζηθώλ ραξαθηήξσλ ηεο 
γπλαηθόο». (Νκεξνο) 



Νη γπλαίθεο ζηελ πνιηηηθή: 
Απνθιεηζκόο 

 Πηα ειιεληθά ζπληάγκαηα ηνπ 1822, 1823, 
1825 θαηαξγείηαη ξεηά ε δνπιεία, αιιά νη 
γπλαίθεο δελ εληάζζνληαη ζηνπο Έιιελεο 
πνιίηεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο.

⚫ 8 Καξηίνπ 1887. Ζ έθδνζε ηεο Δθεκεξίδα ησλ 
Θπξηώλ ζθξάγηζε ηελ ηζηνξία ηεο γπλαηθείαο 
ακθηζβήηεζεο θαη ηεο δηεθδίθεζεο ησλ 
πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ, ηνκή ζηελ κέρξη ηόηε 
ηνπνζέηεζε ησλ γπλαηθώλ. Ππζηεκαηηθή 
ζηήξημε ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο 



 

Θαιιηξξόε Ξαξξέλ 1861-1940 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

⚫ Αλέπηπμε ζηελ ΔθηΘ ηηο ζεηηθέο θξίζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. 

⚫ Έζεζε γηα πξώηε θνξά από ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθώλ ην 

αίηεκα ηεο απόθηεζεο εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο. 

⚫ Ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ απηνζπληεξνύκελσλ 

γπλαηθώλ νη γπλαίθεο πξνζέθεξαλ κε ηελ εξγαζία θαη ηελ 

πεξηνπζία ηνπο ηόζν ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο όζν θαη ζηελ 

νηθνλνκία ηεο ρώξαο, ε πνιηηεία ηηο ππέβαιε ζε λνκηθέο 

ππνρξεώζεηο (π.ρ. θαηαβνιή θόξσλ). 

⚫ Νδπλεξό λα ηαπηίδνληαη λνκνζεηηθά κε ηνπο αλήιηθνπο. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

⚫ Γεκηνπξγία ελόο γπλαηθείνπ ρεηξαθεηηθνύ ξεύκαηνο 
νη γπλαίθεο δηεθδηθνύζαλ ηελ βειηίσζε ηεο 
θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο κε ζηόρν ηελ ειεύζεξε 
πξόζβαζε ζηελ αγνξά, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ 
θαη ηελ πνιηηεία. 

⚫ Άξλεζε ειιεληθνύ θξάηνπο κέρξη ην 1908 λα 
πξνζιάβεη γπλαίθεο σο ππαιιήινπο ζηηο δεκόζηεο 
ππεξεζίεο. Νη γπλαίθεο απνθιείνληαλ από ην ρώξν 
ζηνλ νπνίν ν πνιίηεο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, 
εμαζθαιίδεη ηα πξνο ην δελ. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ζ Διιάδα ηνπ 20νπ αηώλα 



Αύξα Θενδσξνπνύινπ 
(1875-1963) 

 
 

 

 
 



Ν θεκηληζκόο ζηελ Αύξα 
Θενδσξνπνύινπ 

 Αλδξεο θαη Γπλαίθεο είλαη δηαθνξεηηθνί (κεηξόηεηα) 
όρη θαηώηεξε 

 Ν πνιηηηζκόο ζπκβαδίδεη κε απειεπζέξσζε, 
αλαγλώξηζε αηόκνπ 

 Δξγαζία είλαη κέζνλ θαη όρη ζθνπόο 

 Ν άλδξαο έρεη θαζήθνλ λα ζπληεξεί ηελ νηθνγέλεηα, 
όρη όκσο λα ππνηάζζεη ηελ γπλαίθα. 

 Ν θεκηληζκόο /θαζνξηζκόο ηεο ζέζεο ησλ Γπλαηθώλ 
ζηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία 

 Θαιώο ελλννύκελνο θεκηληζκόο 



Πύλδεζκνο ππέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαηθόο 
(ηζνπνιηηεία ησλ γπλαηθώλ, πιήξε πνιηηηθά 
δηθαηώκαηα) 

 
 1920 ηδξύεηαη

 Ξξόεδξνο Καξία Λεγξεπόληε

 Αληηπξόεδξνο Αύξα Θενδσξνπνύινπ

 Ρκήκα ηεο International Woman Suffrage Alliance

 1920 Ππλέδξην ζηελ Γελεύε γηα ηελ ςήθν

 1923 Ζ Θενδσξνπνύινπ γίλεηαη Ξξόεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ

 1923 Δθδίδεηαη ην Κεληαίν Γειηίν ηνπ Ππλδέζκνπ

 1936 δηαθόπηεηαη από ηελ δηθηαηνξία ηνπ Κεηαμά



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 Γήκεηξα Πακίνπ

«Ρα πνιηηηθά Γηθαηώκαηα 
ησλ Διιελίδσλ 1864- 
1952. Ηδηόηεηα ηνπ 
πνιίηε θαη θαζνιηθή 
ςεθνθνξία» 

 Δθδόζεηο ΔΗΔ- Πάθθνπιαο
2013 



Ρα πνιηηηθά δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ 
ζηελ Διιάδα 

 1920 ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο:

 «κόιηο σο πεηζζώκελ όηη πξάγκαηη νη Διιελίδεο 
Γπλαίθεο ζέινπλ ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ, όπσο 
ην δώζσκελ. Ρώξα ππό πνίνπο όξνπο ζα δνζή 
απηό, ζα ην ίδσκελ. Λνκίδσ όηη ζα πξέπεη λα 
αξρηζσκελ από ηελ Γεκνηηθή Γηνίθεζε ε νπνία ζα 
καο επηηξέςε λα εθηηκήζσκελ ηνλ ηξόπνλ θαζ’όλ 
ζα ρεηξηζζεη ην δηθαίσκα ηνύην, ε γπλαίθα»



Κεζνπόιεκνο: Δπηρεηξήκαηα 
θαηά ηεο ςήθνπ ησλ γπλαηθώλ 

⚫ Ζ θύζε ζπλεγνξνύζε ζηε κε έληαμε ησλ γπλαηθώλ ζηηο 
πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπηρεηξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 
ηαηξηθή, ηελ βηνινγία, ην δίθαην, ηελ ηζηνξία, ηελ ζενινγία, 
ηελ θηινζνθία, ηελ εζηθή, ηελ πνιηηεηνινγία, ηελ θνηλσληθή 
πείξα 

⚫ Κεγάινο θόβνο γηα δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο. Δάλ νη 
γπλαίθεο θπβεξλνύζαλ ην θξάηνο, ζα ιεζκνλνύζαλ ηα 
θπζηθά ηνπο θαζήθνληα σο θόξεο, κεηέξεο θαη ζύδπγνη 
Γηάιπζε ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο θαη πνιιαπιαζηαζκόο 
δηαδπγίσλ 



Κεζνπόιεκνο:Eπηρεηξήκαηα 
θαηά ηεο ςήθνπ ησλ γπλαηθώλ 

 Θαηαθξηηέα ε πηζαλόηεηα δηάζηαζεο απόςεσλ αλάκεζα 
ζηνπο ζπδύγνπο. Ζ δηαθσλία   ζε   πνιηηηθά   δεηήκαηα 
είλαη κνξθή πξνδνζίαο, ε ζπδπγηθή βνύιεζε είλαη εληαία.

 Ζ ελαζρόιεζε ησλ γπλαηθώλ κε ηα πνιηηηθά θαζαηξνύζε ηνπο 
άληξεο από ηε ζέζε ηνπο σο αξρεγνί ηεο νηθνγέλεηαο

 Αλ νη γπλαίθεο δηέζεηαλ ςήθν θαη είραλ δίθε ηνπο γλώκε γηα 
ηελ πνιηηηθή, κε πνην ηξόπν νη ζύδπγνη ζα κπνξνύζαλ λα 
ηνπο επηβιεζνύλ; Ρη ζεκαζία ζα είρε ηόηε λα νλνκάδνληαη νη 
έγγακεο γπλαίθεο «ύπαλδξεο» θαη ν γάκνο «ππαλδξεία», αλ 
νη γπλαίθεο δελ όθεηιαλ ππαθνή ζηνπο άληξεο;

⚫ Σαιάξσζε νηθνγέλεηαο. Ιύζε ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ 



πόκλεκα Ππλδέζκνπ ζηε Βνπιή (1922) 
(απνλνκή ηζνπνιηηείαο) 

 
 αληεπηρείξεκα θεκηληζηξηώλ ζην όηη ε εθινγή ησλ γπλαηθώλ 

ζα επέθεξε απμεκέλεο επζύλεο: Γελ ρξεηαδόηαλ λα 
αλαιάβνπλ ππνρξεώζεηο πνπ δελ κπνξνύζαλ λα 
εθπιεξώζνπλ. Ξνιιέο είραλ ηθαλόηεηεο θαη ειεύζεξν ρξόλν 
(ρήξεο, αλύπαληξεο, νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο).

 αληεπηρείξεκα θεκηληζηξηώλ ζην όηη νη γπλαίθεο δελ 
ζηξαηεύνληαλ: Ζ κεηξόηεηα απνηεινύζε κεγάιε ζπζία κε 
δηαξθείο θηλδύλνπο, θαζώο επίζεο δελ ζηξαηεύνληαλ όινη νη 
άληξεο.

 Αλ απνθηνύζαλ εθινγηθά δηθαηώκαηα, ζα ηδξύνληαλ 
βξεθνθνκεία θαη παηδηθνί ζηαζκνί θαη ζα ςεθίδνληαλ 
πξνζηαηεπηηθνί λόκνη.



Απόςεηο ζνζηαιηζηξηώλ θεκηληζηξηώλ (Αζελά 
Γατηάλνπ-Γηαλληνύ) θαη θνκκνπληζηξηώλ (ΠΔΘΔ 
(1918), ΘΘΔ (1924). 

 
 πάιε ηάμεσλ  πάιε δύν θύισλ  ζνζηαιηζηηθή αιιαγή

 δεκηνπξγία θνκκάησλ κε ζηαζεξέο ηδενινγηθέο αξρέο θαη 
νξγάλσζε γπλαηθώλ ζε επαγγεικαηηθά ζσκαηεία

 ηζόηεηα: λνκνηέιεηα ζην πιαίζην ελόο επαλαζηαηηθνύ 
θαζεζηώηνο

 «αζηηθόο» θεκηληζκόο / «πξνιεηαξηαθόο» θεκηληζκόο

 Ξξνζηαηεπηηθή λνκνζεζία: δηαθνξνπνίεζε γπλαηθώλ 
εξγαηξηώλ από άλδξεο ζπλαδέιθνπο

 Δλδηαθέξνλ θεκηληζηξηώλ γηα κόδα θαη δηαζθέδαζε όπσο γηα 
πνιηηηθά δηθαηώκαηα. Ιαλζαζκέλε ηαύηηζε αξγόζρνισλ 
αζηώλ κε θεκηλίζηξηεο



 
 

 
 

O δύζβαηνο δξόκνο πξνο ηελ ηζνπνιηηεία 

 1930 ΞΓ αλαγλώξηζε ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ γηα ηηο 
δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο θαη κόλν γηα 
εγγξάκκαηεο, άλσ ησλ 30 εηώλ (10% ςήθηζε)

 1940-1944: Γπλαηθείεο δξάζεηο αληίζηαζεο θαη πνιηηηθώλ 
δηεθδηθήζεσλ (Ππκκεηνρή ζηελ Δζληθή αληίζηαζε. ΔΑΚ)

 1943-1944: Ζ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηα Ππκβνύιηα 
ηεο Διεύζεξεο Διιάδαο (Απξ-Λνε 1944-απηνδηαιπζε)

 Γεληθό Πηξαηεγείν Πηξαηνύ Διεύζεξεο Διιάδαο/Ξνιηηηθή Δπηηξνπή 
Δζληθήο Απειεπζέξσζεο (ΞΔΔΑ)

 Δθινγέο Δζλνζπκβνύισλ (θαζνιηθή ςήθνο άλσ ησλ 19)

 1944-1946: Δπαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ΠΓΓ θαη ε 
κεηαπνιεκηθή ζπγθπξία (Δπηζηνιέο, δηακαξηπξίεο, γηα ηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο, ΝΖΔ, Αζηηθόο θώδηθάο



 

Ραζνύια Βεξβεληώηε 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 1946: γπλαηθεία ςήθν ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην 
Αζελαίσλ

 Γηνξηζκόο ζπκβνύισλ

 1945-1947: Καδηθή θηλεηνπνίεζε ησλ γπλαηθείσλ 
δπλάκεσλ. Ζ «επηθίλδπλε» ζπκκαρία αξηζηεξώλ θαη 
θεκηληζηξηώλ

 ΔΑΚηθή παξάηαμε – θηιειεύζεξνο θεκηληζκόο

 Ξαλειιήληα Έλσζε Γπλαηθώλ (ΞΔΓ) (αξηζηεξέο νξγαλώζεηο)

 Ξαλειιαδηθή Νκνζπνλδία Γπλαηθώλ (ΞΝΓ) 24 ζσκαηεία (ΑΘ- 
πξόεδξνο- ζθνπνί)-

 Δθινγέο 31 Καξηίνπ 1946/ ΝΖΔ πνιηηηθά δηθαηώκαηα

 Α’ Ξαλειιαδηθό Ππλέδξην Κάηνο 1946



 
 

 
 

 

 

 

 1949 Αλαγθαζηηθόο Νόκνο 959 γηα δεκνηηθέο 
εθινγέο 1949 (όξην ειηθίαο 25) Δγγξαθέο ζηνπο 
θαηαιόγνπο (θόβνο)

 1951 Ξαιηλσδίεο ζε άδεηα θνηλνβνπιεπηηθά έδξαλα γηα 
επηθύξσζε ηνπ λόκνπ

 15.4. 1951: Η πξώηε καδηθή ζπκκεηνρή ζε
ηνπηθέο εθινγέο (ςήθηζαλ 82% ησλ γπλαηθώλ) 

 Απνηειέζκαηα ζπληεξεηηθόηεξα από ηνπο «θόβνπο»

 Αηηήκαηα γηα επέθηαζε ζηηο εζληθέο εθινγέο

 Ξηέζεηο από ΝΖΔ /ΖΞΑ



 
 

 
 

 

 

 

 1946-1952 : Ζ καθξόζπξηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ 
Ππληάγκαηνο (Δληνιή ή δπλαηόηεηα?) (άξζξα 3, 66, 70 
εξκελεπηηθή δήισζε). Ππληεξεηηθόηεξν ηνπ 1927

 Ρν Πύληαγκα ηνπ 1952 θαη ε κε θαηνρύξσζε ηε ηζνπνιηηείαο

 Ζ απνλνκή ίζσλ πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ ζηηο Διιελίδεο 1952 
30.5.1952 (Τήθηζε Λ. 2159 πεξί δηθαηώκαηνο ηνπ εθιέγεηλ 
θαη εθιέγεζζαη ησλ γπλαηθώλ θαηά ηαο βνπιεπηηθάο 
εθινγάο). Kαηνρπξώλεη πιήξε δηθαηώκαηα ζηηο γπλαίθεο 
(άλσ ησλ 21 εηώλ) (72 ππέξ, 64 θαηά, 3 ιεπθά)

 Ξώο έγηλε δεθηή ε θαζηέξσζε ηεο (γπλαηθείαο) θαζνιηθήο 
ςήθνπ



 
 

 
 

 

 
 

 

 Ρειεπηαία αλαβνιή ηεο άζθεζεο ησλ γπλαηθείσλ 
εθινγηθώλ δηθαησκάησλ

 Ξαπάγνο ή Ξιαζηήξαο εθινγέο Λνέκβξηνο 1952 

 ΔΓΑ Ξαζαιίδεο θαηά ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ 

 Πεπηέκβξηνο 1952 ςεθίδεηαη ε αλαζηνιή (ηερληθώο αδύλαηνλ) 

 (130 ππεξ/105 θαηά. 

 Λνέκβξηνο ληθεηήο ν Ξαπάγνο 

 Γηακαξηπξίεο ηνπ Ππλδέζκνπ γηα ηελ αλαζηνιή. 

 Ζ πξώηε ζπκκεηνρή Διιελίδσλ ζε βνπιεπηηθή εθινγή
(18.1.1953) 

 Δθιέγεηαη ε Διέλε Πθνύξα έλαληη ηεο Βηξγηλίαο Εάλλα 



 
 

 
 

 

 



 



 

 

Γηεζλείο δεζκεύζεηο ηεο ρώξαο 

 1945 Ζ Διιάδα ππνγξάςεη ηελ Σάξηα ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλώλ 

 1948 ηελ Νηθνπκεληθή δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
Αλζξώπνπ 

 1950 ηελ Επξσπατθή Σύκβαζε ησλ Δηθαησκάησλ 
ηνπ Αλζξώπνπ (ηζρύο από Σεπη.1953). 

 1953 Δηεζλήο Σύκβαζε γηα ηα Πνιηηηθά 
Δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ (31.3.1953) 

 
Όια πξνέβιεπαλ πνιηηηθή ηζόηεηα γπλαηθώλ θαη αλδξώλ. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Λίλα Τζαιδάξε 
 

 

Πξώηε γπλαίθα Υπνπξγόο 1958-1962 

Κνηλσληθήο Πξόλνηαο 



 

Ξξώηα απνηειέζκαηα εθινγώλ 

• 8 εθιεγκέλεο γπλαίθεο πξηλ ηελ δηθηαηνξία 

•  5 από ηελ ΔΓΑ, 2 από Διιεληθό Ππλαγεξκό/ΔΟΔ, 1 από 
Έλσζε Θέληξνπ 

• 4 ήηαλ ρήξεο πνιηηηθώλ (όιν ην ηδενινγηθό θάζκα), 2 
ζύδπγνη πνιηηηθώλ (ΔΓΑ) 

 
ΓΔΛ ΑΙΙΑΕΝΛ ΔΘΝΙΑ ΡΑ ΠΡΔΟΔΝΡΞΑ 

• Αύξα Θενδσξνπνύινπ (1922) «όζν γηα ηελ ςήθν πξέπεη 
λα λνηώζνπκε θαζαξά, πσο νύηε αξρίδεη νύηε ηειεηώλεη κε 
απηήλ ν αγώλαο ηεο γπλαίθαο» 



 

Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ 
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 Ππγγξαθέαο: Κάξσ Ξαληειίδνπ Καινύηα 



 

Παο επραξηζηώ….. 


