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κξπόπ και ςόυξπ 



      ΚΟΠΟ                                                                                                                         

Οι μαθηςέπ και μαθήςοιεπ μα γμχοίρξσμ ςα ρςξιυεία ςηπ εσοχπαψκήπ ςασςόςηςαπ      
ςηπ γσμαίκαπ και μα καςαμξήρξσμ ςημ θέρη ςηπ ρςξ πλαίριξ ςηπ εσοχπαψκήπ       
εμξπξίηρηπ. 

      ΣΟΧΟΙ 
      Οι μαθηςέπ και μαθήςοιεπ : 

 Να αμαζηςήρξσμ, μα γμχοίρξσμ, μα έοθξσμ ρε επατή με ρημαμςικέπ πμεσμαςικέπ 
και καλλιςευμικέπ γσμαικείεπ ποξρχπικόςηςεπ ςηπ Εσοώπηπ και ςα έογα ςξσπ. 

 Να εμεογξπξιήρξσμ ποξγεμέρςεοεπ γμώρειπ, μα καλλιεογήρξσμ ρςοαςηγικέπ, μα 
αμαπςύνξσμ διεοεσμηςικό και ρσμεογαςικό πμεύμα, μα αμαπςύνξσμ ςιπ 
δημιξσογικέπ ςξσπ δενιόςηςεπ και ςημ ταμςαρία ςξσπ. 

 Να αμιυμεύρξσμ ςα ρςξιυεία πξσ ρσμθέςξσμ ςημ γσμαικεία εσοχπαψκή 
τσριξγμχμία,  

 Να γμχοίρξσμ και μα καςαμξήρξσμ ςιπ ιδιαιςεοόςηςεπ ςηπ θέρηπ ςηπ γσμαίκαπ 
ρςημ ιρςξοία ςχμ εσοχπαψκώμ λαώμ ρε πξικίλα επίπεδα (κξιμχμικό, πξλιςικό, 
πξλιςιρμικό, ηθώμ και εθίμχμ, παοαδόρεχμ, γλχρρικό, διαςοξτικό, διξικηςικό, 
μξμικό, ρυέρεχμ κςλ.) και  

 Να ποξρδιξοίρξσμ πχπ ξι ιδιαιςεοόςηςεπ ασςέπ μπξοξύμ μα λειςξσογήρξσμ χπ 
ρσμδεςικξί δερμξί ρςξ πλαίριξ μιαπ εμχμέμηπ Εσοώπηπ, ατξύ εμςξπίρξσμ κξιμέπ 
βάρειπ και αλληλεπιδοάρειπ ςχμ εσοχπαψκώμ λαώμ και πξλιςιρμώμ. 

 



Η ΘΕΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΗΝ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΗ 

Ιρυύξσρα Ελλημική μξμξθερία καςά ςξμείπ 

ΓΑΜΟ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 Με ςξ Νόμξ 1329/83 ςξ Οικξγεμειακό Δίκαιξ εκρσγυοξμίρςηκε και ποξραομόρςηκε ρςη ρσμςαγμαςική επιςαγή ςηπ αουήπ ςηπ ιρόςηςαπ ςχμ δύξ 

τύλχμ.  

Έςρι καςαογήθηκαμ:  

 Η έμμξια ςηπ παςοιαουικήπ ξικξγέμειαπ και αμςικαςαρςάθηκε με ςημ ξικξγέμεια ςηπ ιρόςηςαπ.  

 Ο θερμόπ ςηπ ποξίκαπ και ξοίρςηκε όςι και ξι δύξ ρύζσγξι σπξυοεώμξμςαι μα ρσμβάλλξσμ, αμάλξγα με ςιπ δσμάμειπ ςξσπ, ρςημ 

αμςιμεςώπιρη ςχμ αμαγκώμ ςηπ ξικξγέμειαπ.  

Οοίρςηκε όςι:  

 Η γσμαίκα διαςηοεί ςξ ξικξγεμειακό ςηπ επώμσμξ και μεςά ςξ γάμξ σπξυοεχςικά.  

 Οι μελλόμσμτξι έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα επιλένξσμ ποιμ από ςξ γάμξ ςξσπ ςξ επώμσμξ ςχμ παιδιώμ ςξσπ, πξσ μπξοεί μα είμαι είςε ςξ 

επώμσμξ ςξσ εμόπ ςχμ ρσζύγχμ είςε και ςχμ δύξ.  

 Τξ 18ξ έςξπ χπ υοόμξπ εμηλικίχρηπ ςχμ μέχμ και καςώςαςξ όοιξ για ςημ ςέλερη γάμξσ και για ςα δύξ τύλα.  

 Η αμαςοξτή και η εκπαίδεσρη ςχμ παιδιώμ ποέπει μα γίμεςαι υχοίπ διάκοιρη τύλξσ.  

 Η δσμαςόςηςα "ανίχρηπ ρσμμεςξυήπ" ςξσ καθέμα από ςξσπ ρσζύγξσπ ρςημ πεοιξσρία πξσ απξκςήθηκε καςά ςη διάοκεια ςξσ γάμξσ.  

 Η επιλξγή ρσρςήμαςξπ κξιμξκςημξρύμηπ. ξ εκρσγυοξμιρμόπ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ διαζσγίξσ και η θερμξθέςηρη ςξσ ρσμαιμεςικξύ διαζσγίξσ.  

 Η απόλσςη ενξμξίχρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςχμ παιδιώμ πξσ γεμμήθηκαμ "υχοίπ γάμξ" ςχμ γξμιώμ ςξσπ με ςα δικαιώμαςα ςχμ παιδιώμ πξσ 

γεμμήθηκαμ "μέρα ρςξ γάμξ", και  

 Η μξμική εμίρυσρη ςηπ θέρηπ ςηπ αμύπαμςοηπ μηςέοαπ.  

 Με ςξ Νόμξ 1250/82 καθιεοώθηκε ξ πξλιςικόπ γάμξπ χπ ιρόςιμξπ με ςξ θοηρκεσςικό.  

 Με ςξ Νόμξ 1649/86 παοέυεςαι η δσμαςόςηςα ρςιπ γσμαίκεπ πξσ παμςοεύςηκαμ ποιμ από ςημ ςοξπξπξίηρη ςξσ Οικξγεμειακξύ Δικαίξσ με ςξ 

Νόμξ 1329/83 μα επαμακςήρξσμ ςξ παςοικό ςξσπ επώμσμξ, ετόρξμ ςξ επιθσμξύμ.  



Σι Επιβάλλεςαι μα πξσδάζει μια Γσμαίκα και ςι ποξςιμά ςιπ πεοιρρόςεοεπ 

τξοέπ; 

 Η επιλξγή ςξσ επαγγέλμαςξπ είμαι μια από ςιπ πιξ κοίριμεπ απξτάρειπ ςηπ ζχήπ εμόπ αςόμξσ επειδή ποξρδιξοίζει ςόρξ ςημ κξιμχμική ςξσ καςανίχρη 

όρξ και ςημ ασςξεκςίμηρή ςξσ.  

 Κξιμχμικξί, πξλιςιρςικξί , ξικξμξμικξί, φσυξλξγικξί αλλά και ςσυαίξι παοάγξμςεπ ρσμβάλλξσμ ρε ασςή ςημ επιλξγή.                 

 Η ασναμόμεμη ρσμμεςξυή όμχπ ςχμ αγξοιώμ και κξοιςριώμ ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία δεμ έυει εναλείφει ςιπ διατξοεςικέπ επαγγελμαςικέπ 

επιλξγέπ μεςανύ ςχμ δύξ τύλχμ.  

 Ακόμη και ρήμεοα ξι γσμαίκεπ σπό‐αμςιποξρχπεύξμςαι ρςιπ θεςικέπ και πξλσςευμικέπ επιρςήμεπ‐ςξμείπ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ αμάπςσνη ςηπ ξικξμξμίαπ 

αλλά και ρςημ επίλσρη κξιμχμικώμ ποξβλημάςχμ.  

 ςημ Εσοώπη ξι γσμαίκεπ κάςχ ςχμ 30 υοόμχμ εμώ είμαι αμαλξγικά πεοιρρόςεοεπ από ςξσπ άμδοεπ, παοαμέμει μικοό ςξ πξρξρςό ςξσπ ρςξσπ 

ξογαμιρμξύπ λήφηπ απξτάρεχμ .  

 Οι γσμαίκεπ ενακξλξσθξύμ μα δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρε εκείμξσπ ςξσ ςξμείπ και ςα επαγγέλμαςα, ρςα ξπξία παοαδξριακά κσοιαουξύμ. 

 Πξλύ πεοιρρόςεοεπ εογαζόμεμεπ γσμαίκεπ από όςι εογαζόμεμξι άμδοεπ δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρε εογαρίεπ μεοικήπ απαρυόληρηπ έμαμςι ςχμ αμδοώμ . 

 Οι γσμαίκεπ αμςιμεςχπίζξσμ πεοιρρόςεοεπ δσρκξλίεπ ρςημ ποξρπάθεια ςξσπ μα ρσμδσάρξσμ ςημ ποξρχπική ςξσπ με ςημ επαγγελμαςική ςξσπ ζχή με 

ςιπ αμάλξγεπ αομηςικέπ επιπςώρειπ ρςημ καοιέοα ςξσπ.  

 Οι γσμαίκεπ ενειδικεύξμςαι ρε επαγγέλμαςα ρςεοεξςσπικά γσμαικεία, πξσ χρςόρξ, ςξσπ εναρταλίζξσμ βιξπξοιρμό. Παοαςηοείςαι μεγάλξ πξρξρςό 

γσμαικώμ ρε επαγγέλμαςα γοατείξσ, πχλήρεχμ και σπηοεριώμ, αλλά και ρε επαγγέλμαςα πξσ έυξσμ μα κάμξσμ με ςημ σγεία.  

 ύμτχμα με ςα ρςαςιρςικά ρςξιυεία ςξσ Τπξσογείξσ Παιδείαπ, η ρσμμεςξυή ςχμ γσμαικώμ είμαι πξλύ μεγάλη ρςημ ποξρυξλική εκπαίδεσρη. Με βάρη 

ςα ρςαςιρςικά ασςά ρςξιυεία ςξ γσμαικείξ τύλξ διδαρκόμςχμ, έυει ςημ αοιθμηςική σπεοξυή ρε ρυέρη με ςξ αμςοικό τύλξ ρε όλη βαθμίδα ςηπ 

εκπαίδεσρηπ. Παοόλξ όμχπ πξσ ξι γσμαίκεπ χπ διδακςικό ποξρχπικό πλειξφητξύμ, ρςη διξίκηρη απξςελξύμ μειξφητία.  

 Επίρηπ έυει παοαςηοηθεί όςι ξι πεοιρρόςεοεπ γσμαίκεπ παμεπιρςημιακξί ρσγκεμςοώμξμςαι πεοιρρόςεοξ ρε ρυξλέπ θεχοηςικώμ μαθημάςχμ, παοά 

θεςικώμ. Επιπλέξμ εμταμίζξμςαι μεγάλεπ διατξοέπ ςχμ γσμαικώμ ρςιπ μεςαπςσυιακέπ ρπξσδέπ, ρε ρυέρη με ςξσπ άμςοεπ πξσ σπεοιρυύξσμ.  

 Οι διατξοεςικέπ επαγγελμαςικέπ επιλξγέπ ρσμεπάγξμςαι και μιρθξλξγικέπ διατξοέπ ιδιαίςεοα ρςξμ ιδιχςικό ςξμέα αλλά και διατξοεςική 

επαγγελμαςική ενέλινη για ςα δύξ τύλα.  

 Καθξοιρςικόπ παοάγξμςαπ ρςημ επιλξγή ςξσ επαγγέλμαςξπ είμαι για ςιπ γσμαίκεπ η μηςοόςηςα και ξι ασναμόμεμεπ σπξυοεώρειπ ςηπ ςη ρύγυοξμη 

επξυή.  



ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΗΝ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΗ 

 ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ                                                                                                       
Αμθοώπιμη ανιξποέπεια, δικαίχμα ρςη ζχή, δικαίχμα ρςημ ακεοαιόςηςα ςξσ ποξρώπξσ, 
απαγόοεσρη ςχμ βαραμιρςηοίχμ και ςχμ απάμθοχπχμ ενεσςελιρςικώμ πξιμώμ ή 
μεςαυείοιρηπ απαγόοεσρη ςηπ δξσλείαπ και ςηπ καςαμαγκαρςικήπ εογαρίαπ. 

 ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ                                                                                                    Δικαίχμα 
ρςημ ελεσθεοία και ρςημ αρτάλεια, ρεβαρμόπ ςηπ ιδιχςικήπ και ξικξγεμειακήπ ζχήπ, 
ποξρςαρία ςχμ δεδξμέμχμ ποξρχπικξύ υαοακςήοα, δικαίχμα γάμξσ και δικαίχμα ίδοσρηπ 
ξικξγέμειαπ, ελεσθεοία έκτοαρηπ και πληοξτόοηρηπ, ελεσθεοία ςχμ ςευμώμ και ςχμ 
επιρςημώμ, δικαίχμα εκπαίδεσρηπ, επαγγελμαςική ελεσθεοία και δικαίχμα ρςημ εογαρία.  

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ                                                                                                  Δικαίχμα 
ρςημ πληοξτόοηρη και ρςη διαβξύλεσρη με ςξσπ εογαζξμέμξσπ ρςξ πλαίριξ ςηπ 
επιυείοηρηπ, δικαίχμα ρσλλξγικώμ εμεογειώμ, δικαίχμα ποόρβαρηπ ρςιπ σπηοερίεπ 
εσοέρεχπ εογαρίαπ, ξικξγεμειακή και επαγγελμαςική ζχή, ιρόςηςα οόλχμ, ποξρςαρία 
σγείαπ, ποόρβαρη ρε σπηοερίεπ γεμικξύ ξικξμξμικξύ εμδιατέοξμςξπ. 

 ΙΟΣΗΣΑ                                                                                                                     
Ιρόςηςα έμαμςι ςξσ μόμξσ διάκοιρη, πξλιςιρμική, θοηρκεσςική, και γλχρρική πξλσμξοτία, 
ιρόςηςα αμδοώμ γσμαικώμ.  

 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ                                                                                                                   
Δικαίχμα ςξσ εκλέγειμ και ςξσ εκλέγερθε, δικαίχμα υοηρςήπ διαυείοιρηπ, δικαίχμα 
αματξοάπ, ελεύθεοη κσκλξτξοία και διαμξμή.  

 ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ                                                                                                                 
Δικαίχμα ποαγμαςικήπ ποξρτσγήπ και αμεοόληπςξσ δικαρςηοίξσ, ςεκμήοιξ αθχόςηςαπ και 
δικαιώμαςα σπεοάρπιρηπ, αουέπ μξμιμόςηςαπ. 
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