
Όλγα Κεραμιτςοποφλου 

Μαρία Πουλή  

1ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑ  A’ τάξη  

ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΨΉΦΟΥ ΣΤΗ ΓΥΝΑΊΚΑ  
 



Τι είναι το δικαίωμα ψιφου; 

Δικαίωμα ψιφου:  

το δικαίωμα 
του εκλέγειν ςτισ 
πολιτικζσ εκλογζσ 



Το δικαίωμα ψιφου ςτθν Ελλάδα 

Δικαίωμα ψιφου ζχουν όλοι οι Ζλλθνεσ πολίτεσ που: 

 Ζχουν ςυμπληρϊςει το 17ο ζτοσ τησ ηλικίασ τουσ 

 Είναι εγγεγραμμζνοι ςε εκλογικό κατάλογο δήμου τησ χϊρασ 

  



Αναδρομι ςτο παρελκόν  

    το παρελθόν, οι κοινωνίεσ ήταν 
κυρίωσ ανδροκρατοφμενεσ , ενϊ 
το γυναικείο φφλο θεωροφνταν 
υποδεζςτερο, με αποτζλεςμα οι 
γυναίκεσ να μην ζχουν κανζνα 
δικαίωμα, ενϊ δεν ςυμμετείχαν 
ςτισ πολιτικζσ υποθζςεισ. 

   Πϊσ όμωσ κατάφεραν να διεκδικιςουν το δικαίωμα ψιφου τουσ;  



Ιςτορικό πλαίςιο 

     Θ πρϊτη χϊρα ςε 
παγκόςμιο επίπεδο που 
ζδωςε το δικαίωμα ψήφου 
ςτισ γυναίκεσ ήταν η Νζα 
Ηηλανδία το 1893.  

 



Πρϊτθ Ευρωπαϊκι χϊρα όπου 
ψθφίηουν οι γυναίκεσ  

    την Ευρϊπη, πρϊτη η Φινλανδία ζδωςε 
ςτισ γυναίκεσ το αναφαίρετο δικαίωμά 
τουσ να εκλζγουν και να εκλζγονται, 
μετά τισ γενικζσ απεργίεσ του 
Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου του 1905. 





Το κίνημα ηφν Σοσθραζεηών  

Σηηο 6 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1918, ην βξεηαληθό θνηλνβνύιην πηνζεηεί ην 

<<Νόμο ηου 1919 για ηη λαϊκή εκπροζώπηζη >>. 

Οη Βξεηαλίδεο απνθηνύλ γηα πξώηε θνξά ην δηθαίσκα ςήθνπ κε 

απνηέιεζκα νθηώ εθαηνκκύξηα γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 30 εηώλ λα 

γξαθνύλ ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο. Υπεύζπλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάθηεζε είλαη νη «Σνπθξαδέηεο», έλα θίλεκα γπλαηθώλ πνπ ζηόρεπε 

ππέξ ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο. 



Εησμολογία όροσ <<ζοσθραζέηα>> 

Ο όξνο «ζνπθξαδέηα» πξνέξρεηαη από ηε ιέμε «suffragist», πνπ δειώλεη ηνλ 

ππνζηεξηθηή ηνπ «suffrage», δειαδή ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ. Ο όξνο 

«suffragist», όκσο, είλαη γεληθόηεξνο θαη αλαθέξεηαη ζε κέιε θηλεκάησλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ. 





Το δικαίφμα υήθοσ ηης γσναίκας ζηην Ελλάδα   

Έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, δηθαίσκα ςήθνπ είραλ κόλν νη 

άληξεο, θαζώο ε γπλαηθεία ςήθνο ζεσξνύληαλ <<πράγμα επικίνδυνον, 

άρα αποκρουζηέον>>. Η Ειιάδα, ηνλ Μάην ηνπ 1952, θαηνρπξώλεη ην 

δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο όρη κόλν λα εθιέγεη, αιιά θαη λα εθιέγεηαη ζηηο 

Δεκνηηθέο θαη Βνπιεπηηθέο εθινγέο. Παξόια απηά, νη Ειιελίδεο δελ 

κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ ζηηο εθινγέο πνπ αθνινπζνύλ, αθνύ δελ έρνπλ 

ελεκεξσζεί νη εθινγηθνί θαηάινγνη .  





Ελένη Σκούρα 

Η πξώηε γπλαίθα βνπιεπηήο 

ζηελ ηζηνξία ηεο Ειιάδαο 



Σηηο θνηλσλίεο ηνπ ζήκεξα, παξαηεξείηαη ε απνρή ελόο κεγάινπ πνζνζηνύ γπλαηθώλ 

από ηηο εθινγέο. Η ύπαξμε πνιιώλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ ζην παξειζόλ, έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα αίζζεκα πξνθαηάιεςεο θαη απνδνθηκαζίαο έλαληη ησλ εθινγηθώλ 

δηαδηθαζηώλ. Ωζηόζν, γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα αύμεζεο ηνπ πνζνζηνύ παξνπζίαο 

ησλ γπλαηθώλ ζηνλ πνιηηηθό ηνκέα. 

21ος αιώνας 



Γιαηί η πλειουηθία ηφν γσναικών απέτει από ηα πολιηικά δρώμενα; 

Κνηλσληθά εκπόδηα θαη μεραζκέλεο 

πξνθαηαιήςεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ξόιν ηεο 

γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία θαζηζηνύλ ην 

γπλαηθείν θύιν ‘‘αλίθαλν’’ λα παξακείλεη 

ελεξγό ζηα πνιηηηθά ζέκαηα. 

 









This time I’m voting! 



ΕΤΧΑΡΙΣΟΎΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΉ Α 


