
 

 

ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 Σε παλαιότερες εποχές επικρατούσε έντονα η αντίληψη 

για τη διάκριση μεταξύ των ανδρικών και γυναικείων 

ενασχολήσεων, με αποτέλεσμα να διαχωρίζονται τα 

επαγγέλματα σε ανδρικά και γυναικεία. Στην εποχή μας η 

διάκριση αυτή τείνει να εκλείψει ολοκληρωτικά. Ειδικότερα στη 

χώρα μας, με το Σύνταγμα του 1975, επήλθε πλήρως η εξίσωση 

των δύο φύλων σε όλους τους τομείς και επομένως στην 

εργασία. 
 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ 
 

 Η διάκριση ανδρικών και γυναικείων εργασιών δεν είναι 

σωστή, διότι: 

1. Στην εποχή μας η γυναίκα παρακολουθεί σπουδές, με 

αποτέλεσμα να μην υστερεί έναντι των ανδρών με 

οποιοδήποτε έργο κι αν ασχοληθεί. Η εκπαίδευση στην 

εποχή μας παρέχεται και στα δύο φύλα, ώστε και η 

γυναίκα να ενημερώνεται και να εξειδικεύεται εξίσου με 

τον άνδρα. Η εκλογή του επαγγέλματος σήμερα είναι 

συνάρτηση της προσωπικότητας και όχι του φύλου. 

2. Οι θεσμοί επιτρέπουν στη γυναίκα να καταλαμβάνει 

οποιαδήποτε θέση και να ασκεί το επάγγελμα της 

αρεσκείας της. 

3. Η σύγχρονη τεχνολογία απάλλαξε τα άτομα από την 

κοπιαστική, την επίπονη χειρονακτική εργασία και δεν 

απαιτείται πια να καταβληθεί μεγάλη μυϊκή δύναμη για 

την εκτέλεση κάποιου έργου. Ο αυτοματισμός επικρατεί 

σε όλες σχεδόν τις μορφές εργασίας, με αποτέλεσμα να 

μπορεί και η γυναίκα να συμμετέχει σ’ αυτές ισοδύναμα 

με τον άνδρα. 



 

 

4. Η καθημερινή πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι σε όλες 

τις θέσεις εργασίας η γυναίκα είναι εξίσου αποδοτική με 

τον άνδρα ή, σε πολλές περιπτώσεις, αποδοτικότερη απ’ 

αυτόν. Επίσης, σε θέσεις εργασίας, που θεωρούνταν 

παραδοσιακά ανδρικές, αποδεικνύονται εξίσου αποδοτικές 

με τους άνδρες. 

5. Ο μύθος ότι οι άνδρες είναι ευφυέστεροι από τις γυναίκες 

έχει επιστημονικά, αλλά και πρακτικά καταρριφθεί. Αυτό, 

εξάλλου, επιβεβαιώνεται και από τις γενικές εξετάσεις των 

μαθητών για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή την πλήρωση θέσεων στο 

Δημόσιο. 

 Όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός 

στις απασχολήσεις ανδρών και γυναικών διακατέχονται 

από ρατσισμό και κοινωνική προκατάληψη σε βάρος της 

γυναίκας. Δεν έχουν απαλλαγεί ακόμη από το σύνδρομο 

του άνδρα-αφέντη ή της πατριαρχικής οικογένειας. Το 

φαινόμενο αυτό παρατηρείται, κυρίως, στις υπανάπτυκτες 

και αναπτυσσόμενες χώρες. 
 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

1. Οικονομική ανάπτυξη σε οικογενειακό και εθνικό επίπεδο. 

2. Πρόοδος στην παιδεία και την επιστήμη. 

3. Κοινωνική πρόοδος, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική 

συνεργασία. 

4. Απαλλαγή της γυναίκας από τα συμπλέγματα 

κατωτερότητας, αλλά και του άνδρα από τα συμπλέγματα 

ανωτερότητας. 

5. Ηθική δικαίωση της γυναίκας. 

6. Δημοκρατικός τρόπος διακυβέρνησης, ανθρώπινα 

δικαιώματα. 

7. Ορθή λειτουργία της οικογένειας, οικογενειακή γαλήνη, 

ορθή αγωγή στα παιδιά. 



 

 

8. Προωθείται ευκολότερα η επίλυση των παγκόσμιων 

προβλημάτων. 
 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ 

ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
 

1. Η οικογένεια να καλλιεργεί στα μέλη της πνεύμα ισοτιμίας 

και ισονομίας μεταξύ των δύο φύλων. 

2. Η παιδεία και ειδικότερα η εκπαίδευση: 

- να καταπολεμά τις προκαταλήψεις σε βάρος της 

γυναίκας και να παρέχει ορθή αγωγή στους νέους, 

- να παρέχεται ορθά ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός. 

3. Η Πολιτεία να θεσμοθετεί κανόνες εξίσωσης των δύο 

φύλων και να ενδιαφέρεται και για την πιστή εφαρμογή 

των θεσμών. 

4. Τα ΜΜΕ, οι πνευματικοί άνθρωποι και οι διάφοροι τομείς 

κοινωνικοποίησης να καλλιεργούν το πνεύμα της ισότητας 

των δύο φύλων. 

5. Να συνειδητοποιηθεί από όλους μας ότι δεν είναι δυνατό 

να υπάρχουν στεγανά και ανυπέρβλητα εμπόδια στον 

τομέα της εργασίας, όσον αφορά τους άνδρες και τις 

γυναίκες. 

6. Οι άνδρες να συνειδητοποιήσουν ότι είναι άδικη και 

απάνθρωπη η αντίληψη που θέλει τη γυναίκα, να μη 

συμμετέχει στις κοινωνικές εξελίξεις ισότιμα με τον 

άνδρα. 

7. Οι ίδιες οι γυναίκες να αγωνίζονται καθημερινά για την 

υλοποίηση των δικαιωμάτων τους και να μην επαφίεται 

στη διάθεση των ανδρών η εφαρμογή των κανόνων που 

προβλέπουν την ισότητα των δύο φύλων. Να 

συνειδητοποιήσουν ότι στη ζωή τίποτε δε χαρίζεται αλλά 

τα πάντα κατακτώνται. 
                                          

              

        
            


