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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2 

Η ςωςτι απάντθςθ είναι θ α. 

Η Παγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ τιμά τα επιτεφγματα των γυναικϊν ςε ολόκλθρο τον κόςμο και μασ 

υπενκυμίηει να δουλεφουμε ομαδικά ζτςι ϊςτε να επζλκουν αλλαγζσ. Σα κορίτςια ςε αυτι τθ φωτογραφία 

παίρνουν μζροσ ςε μία ειρθνικι διαδιλωςθ προκειμζνου να υπεραςπίςουν το δικαίωμά τουσ να πάνε ςτο 

ςχολείο, να τρϊνε υγιεινά και να βλζπουν ζνα γιατρό ι μία νοςοκόμα όταν αρρωςταίνουν.  

Σο 2012 ςυμπλθρϊνονται περιςςότερα των 100 χρόνων από τθν πρϊτθ φορά που γιορτάςτθκε θ Παγκόςμια 

Ημζρα τθσ Γυναίκασ.  

Ασ ανακαλφψουμε λίγα πράγματα παραπάνω για το τι ακριβϊσ ςήμαινε να είςαι γυναίκα ςτην Ελλάδα τα 

προηγοφμενα χρόνια.  

Φωτογραφία: Brian Sokol/ActionAid  

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 

Μιπωσ ζχετε ιδζα ποια είναι θ κυρία; Σι παρατθρείτε ςχετικά με αυτι τθ φωτογραφία; Σι πιςτεφετε ότι αυτι θ 

γυναίκα λζει ςτο κοινό τθσ; Πιςτεφετε ότι το κοινό ςυμφωνεί ι διαφωνεί με όςα λζει θ γυναίκα; 

Σι ςυνζβαινε το1911;  

Η γυναίκα είναι θ Emmeline Pankhurst που μιλάει ςτθν Πλατεία Trafalgar ςτο Λονδίνο, το 1911. υνελιφκθ και 

φυλακίςτθκε πολλζσ φορζσ γιατί ςυμμετείχε ςτισ εκςτρατείεσ για τα δικαιϊματα των γυναικϊν. Σο 1911, οι 

γυναίκεσ δεν είχαν το δικαίωμα τθσ ψιφου και είχαν περιοριςμζνεσ εργαςιακζσ ευκαιρίεσ. Οι περιςςότεροι 

άντρεσ είχαν το δικαίωμα ςτθν ψιφο από το 1900. Πολλζσ γυναίκεσ ζλαβαν μζροσ ςε διαμαρτυρίεσ και 

ςυλλαλθτιρια ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ και τθ Βόρεια Αμερικι για να διεκδικιςουν το δικαίωμά τουσ ςτθν 

ψιφο και τθν εργαςία.  

Συστήνοντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας  

Η Παγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ ζλαβε χϊρα πρϊτθ φορά ςτισ 19 Μαρτίου του 1911 ςτθν Αυςτρία, τθ Δανία 

και τθν Ελβετία, όπου πάνω από ζνα εκατομμφριο γυναίκεσ και άντρεσ ςυμμετείχαν ςε ςυλλαλθτιρια. Οι 

γυναίκεσ διεκδίκθςαν το δικαίωμα ςτθν ψιφο, τθν κατοχι δθμόςιων αξιωμάτων και τθν εργαςία.  

Κατά τθ διάρκεια του 1913-1914, θ Παγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ ζγινε επιπλζον ζνασ τρόποσ για να 

διαμαρτυρθκεί ο κόςμοσ εναντίον του Πρϊτου Παγκόςμιου Πολζμου. Ωσ κομμάτι του ειρθνευτικοφ κινιματοσ, 

οι Ρωςίδεσ πιραν μζροσ ςτθν Πρϊτθ Παγκόςμια Ημζρα Γυναίκασ τθν τελευταία Κυριακι του Φεβρουαρίου. ε 

άλλα μζρθ τθσ Ευρϊπθσ, ςτισ 8 Μαρτίου 1915, ι ςε κάποια κοντινι θμερομθνία, οι γυναίκεσ πραγματοποίθςαν 

ςυλλαλθτιρια είτε για να διαμαρτυρθκοφν για τον πόλεμο ι για να εκφράςουν τθ ςυμπαράςταςι τουσ με 

άλλουσ ακτιβιςτζσ.  

Σα Ηνωμζνα Ζκνθ πραγματοποίθςαν τθν Παγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ το 1975 και ζκτοτε γιορτάηουν τθν 

Παγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ ςτισ 8 Μαρτίου. 

Φωτογραφία: Η Emmeline Pankhurst μιλάει ςτο κοινό ςτθν Πλατεία Trafalgar, από ανϊνυμο φωτογράφο, 

εκτφπωςθ  Central Press vintage press print, 1908 © National Portrait Gallery 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 4 

Σο δικαίωμα τησ ψήφου για τισ Γυναίκεσ ςτην Ελλάδα 



Πριν 82 χρόνια, ζγινε ζνα πολφ ςθμαντικό βιμα: το προεδρικό διάταγμα τθσ 5θσ Φεβρουαρίου 1930 παρείχε τθ 

δυνατότθτα του εκλζγειν ςτισ γυναίκεσ , δθλαδι τθ δυνατότθτα να ψθφίηουν και να μποροφν να διαμορφϊςουν 

τθν πολιτικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ. Οι Ελλθνίδεσ ψιφιςαν για πρϊτθ φορά ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ τθσ 11θσ 

Φεβρουαρίου 1934. Εκλογικό δικαίωμα δεν δόκθκε ςε όλεσ, αλλά μόνο ςε όςεσ : 

•    Είναι πάνω από 30 χρόνων. 

•    Γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ κι ζχουν Απολυτιριο Δθμοτικοφ. 

Ωςτόςο θ τατιςτικι Τπθρεςία κατζγραψε το 65% των γυναικϊν ωσ αναλφάβθτεσ. Επίςθσ το διάταγμα 

περιοριηόταν μόνο ςτο δικαίωμα του εκλζγειν, όχι και του εκλζγεςκαι, δθλαδι μποροφςαν μόνο να ψθφίςουν, 

αλλά όχι να κατζβουν αυτζσ ωσ υποψιφιεσ. 

τουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ τθσ Ακινασ γράφτθκαν μόλισ 2.655 κυρίεσ, από τισ οποίεσ ψιφιςαν τελικά μόνο 

439. Χαρακτθριςτικι για το κλίμα τθσ εποχισ ιταν θ άρνθςθ τθσ θκοποιοφ Μαρίκασ Κοτοποφλθ να ψθφίςει. 

ε βουλευτικζσ εκλογζσ, οι Ελλθνίδεσ ψιφιςαν για πρϊτθ φορά ςτισ 19 Φεβρουαρίου του 1956. Οι γυναίκεσ 

πλζον είχαν κατοχυρϊςει το δικαίωμα τουσ να εκλζγονται ςε πολιτικά αξιϊματα από το 1952 και ζτςι θ Λίνα 

Σςαλδάρθ εκλζχκθκε κι ζγινε και θ πρϊτθ γυναίκα – υπουργόσ. 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 5 

Σο δικαίωμα ςτην εκπαίδευςη 

Παρά τθν επίςθμθ κεςμοκζτθςθ του δικαιϊματοσ των ελλθνίδων για μόρφωςθ ςτο Διάταγμα του νεοςφςτατου 

Κράτουσ τθσ Ελλάδασ του 1834, ςτθν πραγματικότθτα υπιρχε ξεκάκαροσ διαχωριςμόσ αγοριϊν και κοριτςιϊν. 

Τπάρχουν καταρχάσ ξεχωριςτά ςχολεία για τα δφο φφλα. Οι μακιτριεσ προετοιμάηονται για ζναν ειδικό και πιο 

περιοριςμζνο ρόλο από τον αντίςτοιχο των αγοριϊν. Σα ποςοςτά ςυμμετοχισ είναι πολφ μικρότερα ςτισ 

αγροτικζσ περιοχζσ όπου τα μικρά κορίτςια βοθκοφν ςτισ αγροτικζσ δουλειζσ, ςτο μεγάλωμα των παιδιϊν ι 

ςτζλνονται υπθρζτριεσ ςε πλοφςιεσ οικογζνειεσ. τα αςτικά κζντρα τθσ εποχισ θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ είναι 

μικρι, επειδι θ μικρι κόρθ αντικακιςτά ςτο ςπίτι τθ μθτζρα που δουλεφει, ι εργάηεται θ ίδια. Μετά το 1880 

παρατθροφμε κάποιεσ προςπάκειεσ για ίδρυςθ επαγγελματικϊν τμθμάτων και ςε ιδιωτικά Παρκεναγωγεία, 

όπου μεγάλθ ζμφαςθ δίνεται ςε ειδικότθτεσ που ςχετίηονται με τα του οίκου (μαγειρικι, κοπτικι-ραπτικι, 

επιπλοποιία, ανκοποιΐα, πλαςτικι κλπ.). Για τισ κοπζλεσ των χαμθλότερων ςτρωμάτων θ μόνθ δυνατότθτα για 

κοινωνικι άνοδο προςφερόταν από τα Διδαςκαλεία τθσ Φιλεκπαιδευτικισ Εταιρίασ, τα οποία χορθγοφςαν το 

δίπλωμα τθσ δαςκάλασ. Σο επάγγελμα τθσ δαςκάλασ είναι τθν εποχι εκείνθ (δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα) το 

μόνο κοινωνικά αποδεκτό γυναικείο επάγγελμα.  

Η Ναυπλιϊτιςςα Καλλιόπθ Παπαλεξοποφλου, πιςτεφει ότι μόνο θ μόρφωςθ κα ανοίξει άλλουσ δρόμουσ για τισ 

γυναίκεσ και ιδρφει οικοτροφεία και διδαςκαλεία για κορίτςια. Σο 1890 θ Καλλιόπθ Παρρζν ςυςτινει τθ «χολι 

τθσ Κυριακισ απόρων γυναικϊν και κοραςίδων του λαοφ» ανοίγοντασ το δρόμο για τθ μόρφωςθ των νζων  και 

άπορων κοριτςιϊν.  

Σο «Καποδιςτριακό» Πανεπιςτιμιο άνοιξε το 1837 μόνο όμωσ για τον ανδρικό πλθκυςμό. Σο 1890 γίνεται δεκτι 

θ πρϊτθ φοιτιτρια , Ιωάννα τεφανόπολι, ςτθ Φιλοςοφικι χολι. 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 6 

Εκπαίδευςη ςε όλον τον κόςμο  

ε ολόκλθρο τον κόςμο:  

67 εκατομμφρια παιδιά δεν πάνε ςχολείο.  



Περιςςότερα από τα μιςά είναι κορίτςια.  

Μόνο το 58% των κοριτςιϊν ακολουθοφν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη.  

Tο μεγαλφτερο ποςοςτό αγοριϊν που πθγαίνουν ςχολείο ςε αντίκεςθ με τα κορίτςια είναι ςτθν υποςαχάρια 

Αφρικι.  

(UNESCO, 2007)  

Γιατί πιςτεφετε ότι αυτά τα παιδιά δεν πάνε ςτο ςχολείο;  

Η Divya (που φοράει το πορτοκαλί φόρεμα) είναι από τθν Bangalore, ςτθ Νότια Ινδία. Μαηεφει παλιοςίδερα από 

ςωροφσ με ςκουπίδια και τα πουλάει ςε ζνα εργοςτάςιο ςιδιρου  

218 εκατομμφρια παιδιά δουλεφουν ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, και βάηουν το ςχολείο ςε άλλθ προτεραιότθτα.  

Πολλά δεν μποροφν να πλθρϊςουν τα ςχολικά δίδακτρα ι να πλθρϊςουν τισ ςτολζσ τουσ.  

Σα κορίτςια ςυχνά πρζπει να βοθκιςουν ςτο ςπίτι ι πρζπει να δουλζψουν για να ςτθρίξουν τισ οικογζνειζσ τουσ.  

ε πολλζσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, τα ςχολικά κτιρια ζχουν καταςτραφεί από τον πόλεμο ι φυςικζσ 

καταςτροφζσ.  

Παγκόζμια Ημέρα ηης Γσναίκας: H ActionAid 

παλεύει για ηα δικαιώμαηα ηων γσναικών 
https://www.newsbomb.gr/kosmos/video/564207/pagkosmia-hmera-tis-gynaikas-h-actionaid-paleyei-gia-ta-

dikaiomata-ton-gynaikon 

 

ΜΕΡΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ 

BBC Ο αιϊνασ των λαϊν Γυναικείο κίνθμα 

https://www.youtube.com/watch?v=qA3uQ-kh9u8 

Παγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ: H ActionAid παλεφει για τα δικαιϊματα των γυναικϊν 

https://www.newsbomb.gr/kosmos/video/564207/pagkosmia-hmera-tis-gynaikas-h-actionaid-paleyei-gia-ta-

dikaiomata-ton-gynaikon 

 

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation

/file/Ekpaideytika%20New/Women/0_0women.pdf  
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