
Η θέση της γυναίκας στον 19ο και 20ο

αιώνα 

❖ Τον 19ο αιώνα, παρουσιάζεται το κοινωνικό
κίνημα του φεμινισμού με στόχο την
εξάλειψη κάθε φυλετικής ανισότητας. Από το
τέλος του 19ου αιώνα ,αρχίζει η γυναίκα σε
όλο τον κόσμο να αποκτά δικαιώματα ψήφου
και να διεκδικεί θέση στα δημόσια και
κυβερνητικά αξιώματα.

❖ Στις αρχές του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε σε
όλη την Ευρώπη ένα δυναμικό κίνημα
διεκδίκησης από τις «σουφραζέτες».

Η ζωή της γυναίκας στην αρχαιότητα
❖ Η γυναίκα στην αρχαιότητα ήταν εξαρτημένη από τους
άντρες της οικογένειας, δεν μπορούσε να έχει ασχολίες
ούτε είχε δικαίωμα να εκφέρει άποψη ακόμα και για την
ίδια της τη ζωή. Οι γυναίκες περνούσαν την περισσότερη
ώρα της ημέρας τους μέσα στο σπίτι τους υφαίνοντας
στον αργαλειό τους, γνέφοντας και πλέκοντας. Άλλωστε
αυτές ήταν και οι μόνες ασχολίες που θεωρούνταν ότι
άρμοζαν στις γυναίκες αριστοκρατικής καταγωγής.
❖Μόνο στη Σπάρτη οι γυναίκες διέθεταν οικονομική
δύναμη και επιρροή. Τα κορίτσια ασχολούνταν με τον
αθλητισμό και ελάμβαναν δημόσια εκπαίδευση σε
αντίθεση με άλλες πόλεις, όπου οι περισσότερες
γυναίκες ήταν τελείως αγράμματες.

Η ζωή της γυναίκας στον 
Μεσαίωνα

❖ Στην εποχή του Μεσαίωνα η γυναίκα
ήταν υπόδουλη και υποταγμένη στον
άντρα, καθώς η εξουσία την απέκλειε από
την κορυφή της κοινωνίας. Ωστόσο, κάποιες
γυναίκες απέδειξαν το αντίθετο αφού
κατάφεραν να διοικήσουν επικράτειες και
να κυβερνήσουν υπηκόους.
❖ Επιπρόσθετα, στον Μεσαίωνα πολλές
γυναίκες εκτελέστηκαν με φρικτό τρόπο με
την κατηγορία ότι ήταν μάγισσες και ήταν
«υπεύθυνες» για όλα τα κακά του κόσμου.

Η θέση και οι κατακτήσεις της 
γυναίκας στον Διαφωτισμό

Στην εποχή του διαφωτισμού δεν υπάρχει
κάποια αναφορά στη γυναίκα ως
εργαζόμενη ή ως συμμέτοχο της
πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Δε
συμπεριλαμβάνονταν στις τότε
διεκδικήσεις. Ενδεχομένως αρκούνταν
στον βασικό ρόλο της γυναίκας ως
μητέρα. Αν και τα δικαιώματα τους
αγνοούνταν με τους αγώνες τους
κατάφεραν να διεκδικήσουν το δικαίωμα
της εκπαίδευσης.

Οι κατακτήσεις των γυναικών στο σήμερα

❖ Στη σημερινή εποχή η γυναίκα έχει καταφέρει να κερδίσει
θέσεις και αξιώματα που παλιότερα ήταν αντρικά.

❖ Απέκτησε πολλά δικαιώματα ένα από αυτά ήταν το
δικαίωμα ψήφου, το οποίο ήταν και είναι άκρως σημαντικό
γεγονός για πολλούς λόγους, όμως, ο κυριότερος είναι η
κατάκτηση της ισότητας των δύο φύλων.

❖ Επιπρόσθετα, κατάφερε να μπει στην πολιτική κάτι το οποίο
σήμερα μας φαίνεται κανονικό, όπως και είναι, αλλά τότε η
γυναίκα κατάφερε να πάει κόντρα σε όλες τις σεξιστικές
αντιλήψεις των ανδρών.

❖ Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό δικαίωμα από τα πολλά που
έχει αποκτήσει, είναι το δικαίωμα της εργασίας, πολύ
σημαντικό για τη ζωή της, αφού, αν εργάζεται, δεν είναι
εξαρτημένη οικονομικά από τους άντρες.

Η εξέλιξη της γυναίκας 
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