
Η υποτίμηση της γυναίκας στο 
πέρασμα των αιώνων



οι γυναίκες είναι 

κουτσομπόλες και  
φλύαρες

 οι άνδρες 
έχουν 
μηχανικές 
ικανότητες

 οι γυναίκες ξέρουν 
καλύτερα να 
φροντίζουν το σπίτι

οι άντρες δεν 
κλαίνε



''δύο είναι οι αρχές που 
δημιούργησαν τον κόσμο: 
το αγαθό στοιχείο (η τάξη, 
το φως, ο άνδρας) και το 
κακό στοιχείο (το χάος, το 
σκότος, η γυναίκα)''

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ , Απόσπασμα 58 Β5



'' το καλύτερο στολίδι για μια γυναίκα είναι 

η σιωπή..'' ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΑΙΑΣ στ. 293

“οι άνδρες 
είναι σαφώς 
ανώτεροι από 
τις γυναίκες και 
τα παιδιά…” 
ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ 
ΙΑ 917a



“αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό 
σου”



“... εάν μια γυναίκα δεν καλύπτει το κεφάλι της, τότε ας κόψει τα μαλλιά της. Γιατί 
ο άνδρας μεν, δεν πρέπει να σκεπάζει το κεφάλι του, επειδή είναι εικόνα και 
δόξα του Θεού. Η γυναίκα δε, είναι δόξα του άνδρα. Γιατί δεν έγινε ο άνδρας 
από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα” Α' προς Κορινθίους (ΙΑ 6-9)

“όπως γίνεται σε όλες τις Εκκλησίες των 
χριστιανών, οι γυναίκες σας πρέπει να σιωπούν 
κατά τις συνάξεις. Γιατί δεν επιτρέπεται σ΄αυτές να 
μιλούν, αλλά να υποτάσσονται, καθώς λέει και ο 
νόμος του θεού. Εάν θέλουν να μάθουν κάτι, ας 
ρωτούν γι αυτό τους άνδρες τους στο σπίτι, γιατί 
είναι απρεπές για τις γυναίκες να μιλούν στη 
σύναξη των πιστών…” (Προς Κορινθίους ΙΔ , 34-35)



 

“η γυναίκα δημιουργήθηκε από τον άνδρα “ατελής” και επομένως οφείλει σ΄αυτόν 
πλήρη υποταγή’’. 

ο Θεός ''έσφαλε'' δημιουργώντας τη γυναίκα και, προκειμένου να δημιουργήσει ενα 
ον υποδεέστερο, καλύτερα θα ήταν να μην το είχε δημιουργήσει καθόλου  

Θωμάς Ακινάτης(Θεολόγος ρωμαιοκαθολικης εκκλησίας, 1225-1274)

''η κάθε γυναίκα 
πρέπει να αισθάνεται 
μεγάλη ντροπή στη 
σκέψη και μόνο ότι 
είναι γυναίκα''
Κλήμης ο Αλεξανδρευς 
(θεολόγος, 3ος αι μ.Χ.)

Παιδαγωγός 2:33



«η γυναικεία νόηση αδυνατεί να 
συλλάβει αφηρημένες και 

θεωρητικές αλήθειες και αρχές 
και αξιώματα της επιστήμης. […] 
Τα έργα της ευφυΐας ξεπερνούν 

τις δυνατότητές της. […] Δεν 
έχουν αρκετή ακρίβεια και 

προσοχή [οι γυναίκες] για να 
επιτύχουν στις επιστήμες».

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Αιμίλιος ή περι 
παίδων αγωγής



“'οι διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και 
τις γυναίκες δεν οφείλονται σε κανενός 
είδους φυσικά αίτια, αλλά στο είδος της 
παιδείας που επιβάλλεται σκόπιμα 
στη γυναίκα, η οποία στρεβλώνει τον 
πνευματικό και ψυχικό της κόσμο, την 
καθιστά πνευματικά κατώτερη του 
άνδρα και τελικά τη μετατρέπει σε ένα 
ον υποταγμένο σ΄αυτόν''

Madame d΄ Epinay 1726-1783



''Υπάρχουν παραβιάσεις των φυσικών 
δικαιωμάτων των ανθρώπων που έχουν 
ξεφύγει από την προσοχή των φιλοσόφων 
και των νομοθετών. Για παράδειγμα όλοι 
τους παραβίασαν την αρχή της ισότητας 
των δικαιωμάτων, στερώντας, σα να μη 
συνέβαινε τίποτα, το μισό σε πληθυσμό 
ανθρώπινο γένος (δηλ τις γυναίκες) από το 
δικαίωμα συμμετοχής στη θέσπιση των 
νόμων κι αποκλείοντας τη γυναίκα από το 
δικαίωμα συμμετοχής της στη 
διακυβέρνηση της πολιτείας.... 

Marquis de Condorcet(1743-1794)



''Ελπίζω ότι οι γυναίκες θα μου συγχωρήσουν το οτι τις 
θεωρώ όντα υπεύθυνα κι ορθολογιστικά, αντί να τις θεωρώ , 
όπως άλλοι, όντα συνδεδεμένα με μια αιώνια παιδικότητα και 
ανίκανα να διεκπεραιώσουν οτιδήποτε μόνα τους. [...] 

Στον αγώνα μου για τα δικαιώματα της γυναίκας το κυριότερο 
επιχείρημά μου είναι ότι αν το σύστημα της παιδείας 
εξακολουθήσει να μην προετοιμάζει τη γυναίκα για να γίνει 
ισάξιος σύντροφος του άνδρα, αυτό θα ανακόψει την πρόοδο. 

«οι πολιτισμένες γυναίκες του αιώνα (18ος) με λίγες εξαιρέσεις, 
αγωνιούν μόνο για το πώς θα εμπνεύσουν τον έρωτα, ενώ θα έπρεπε 
να τρέφουν μια ευγενέστερη φιλοδοξία και να κατακτούν το σεβασμό 
με την ικανότητα και τις αρετές τους.».

“ολο το κακό προέρχεται από το ότι οι άντρες θεωρούν τα 
γυναικεία πλάσματα γυναίκες και όχι ανθρώπινα όντα..’’

Mary Wollstonecraft (1759-1797)



“οι γυναίκες βρίσκονται σε διαφορετική φάση 
από όλες τις άλλες υποταγμένες κοινωνικές 
ομάδες για το λόγο ότι οι κύριοί τους απαιτούν 
όχι μόνο να τους υπηρετούν ,αλλά επιπλέον 
να είναι κύριοι των αισθημάτων τους. Όλοι οι 
άνδρες επιθυμούν να βρουν στη γυναικα , που 
υποτίθεται οτι είναι η πιο κοντινή σύμμαχός 
τους, οχι μια υποταγμένη δούλα ..μα μια δούλα 
συναινούσα. Έκαναν λοιπόν τα πάντα για να 
καθυποτάξουν το πνεύμα της στο να πειστεί 
ότι είναι πρώτιστο καθήκον της και ''μέσα στη 
φύση της'' να ζει για τους άλλους και να οφείλει 
να απαρνιέται απόλυτα τον εαυτό της''        John 
Stuart Mill  (1806-1873)



Θυσιάζουμε τέλος πάντων το παιδί μας και τη 
συνείδησή μας εις την χτηνώδη φιλαργυρία ενός 
κερδοσκόπου αγνώστου!... και όλο τούτο γιατί; Γιατί 
έτσι εσυνηθίστηκε!..
Εγώ πιστεύω ότι, αν εμεταχειριζόμεθα τες θυγατέρες 
μας με περσότερην αγάπη, το σπίτι μας ήθελε πάψει 
να είναι ωθηστικό για δαύτες. Τότες με το πνεύμα 
τους αναπτυγμένο καλύτερα, ήθελ’ έχουνε γνώριση 
και πείρα του κόσμου, κι ερχόμενη η ώρα της 
υπανδρείας τους, ήθελ’ έχουν υπομονή και γνώση διά 
να διαλέξουν το σύντροφό τους. Ήθελε δεχτούν 
εκείνον, οπού ήθελε κρίνουνε κατάλληλον να κάμει 
την ευδαιμονίαν τους, και ήθελε απορρίψουνε τον 
κερδοσκόπο που δεν ήθελε βλέπει σ’ εδαύτες παρά το 
προικιό τους…
 Ανδρέας Λασκαράτος, τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, 1856



 



ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Χάρης Μακράκης, 

μαθητής Β’ Λυκείου


