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με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω, υπό την ιδιό-
τητα του νέου προέδρου της συντακτικής
επιτροπής, το ανά χείρας τεύχος του
ενδείκτη, με τίτλο «Φύλο και πολιτική». το
τεύχος πραγματεύεται την εξέλιξη της
σχέσης φύλου και πολιτικής, εστιάζοντας
ιδιαίτερα στη σημερινή της διαμόρφωση
στην οικογενειακή, πολιτική, κοινωνικο-
οικινομική, πολιτιστική ζωή, αλλά και στην
εκπαίδευση, μέσα από το πλέγμα των
μιντιακών επιδράσεων. Η ανάλυση του
θέματος γίνεται υπό το πρίσμα εξαιρετικά
αξιόλογων γυναικών που διαπρέπουν τόσο
στην τοπική και ευρωπαϊκή σφαίρα της
πολιτικής, όσο και στην τοπική και διεθνή
ακαδημαϊκή κοινότητα, συμβάλλοντας στη
χάραξη πολιτικών μειζόνων θεμάτων που
ταλανίζουν σήμερα την κοινωνία. 

Το ερώτημα που προβάλλει επιτακτικά είναι:
Τι κοινωνίες θέλουμε να δημιουργήσουμε; 
Θέλουμε κοινωνίες όπου η συμμετοχή να
είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την
ποιότητα της δημοκρατίας, την κοινωνική
συνοχή και την ανάπτυξη. ως εκ τούτου,
μας αφορά όλους και όλες. ιδιαίτερα όμως
τα σύγχρονα πανεπιστήμια, τα οποία
πρέπει να αποτελούν εκ της φύσεώς τους
κέντρα θετικής αναφοράς και ανατροπής
των κυρίαρχων στερεοτύπων. πυρήνες που
να προάγουν τον εκδημοκρατισμό της
κοινωνίας και να καλλιεργούν πολίτες ευαί-

σθητους σε ζητήματα διακρίσεων. 
χρειάζεται να επιχειρήσουμε να επιταχύ-
νουμε τις κοινωνικές διαδικασιες, συμβάλ-
λοντας στη χάραξη πολιτικών που να
αντιμετωπίζουν το φύλο στην οριζόντιά του
διάσταση, διαπερνώντας κάθε επιμέρους
τομέα πολιτικής. 
στη σημερινή πραγματικότητα, όπως αυτή
διαμορφώνεται από τις εξελίξεις που λαμβά-
νουν χώρα στο διεθνές σύστημα και κατ΄
επέκταση στις παγκόσμιες οικονομίες, το
σύνθετο πρόβλημα της διεθνούς οικονο-
μικής κρίσης και η επίλυσή του βρίσκεται
αναπόφευκτα στο επίκεντρο. γεγονός το
οποίο αν και φαίνεται να επισκιάζει θέματα
όπως αυτό με το οποίο καταπιάνεται η
παρούσα έκδοση, επιτρέπει στους ειδικούς
αφενός να τα αναδείξουν και αφετέρου να
ωθήσουν τους αναγνώστες να καλλιεργή-
σουν την κριτική τους σκέψη, παροτρύ-
νοντας τους να συμβάλουν στην επίλυση
των προβλημάτων, ως μέλη της κοινωνίας
των πολιτών.
κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω ιδιαί-
τερες ευχαριστίες στις συγγραφείς για τη
βαρύνουσας σημασίας συμμετοχή τους,
καθώς και στους συνεργάτες μου για την
ενεργό τους στήριξη. είμαι βέβαιος ότι,
όπως και τα προηγούμενα τεύχη του
ενδείκτη, η έκδοση θα αποτελέσει αφορμή
ουσιαστικού στοχασμού για τον κάθε
αναγνώστη και αναγνώστρια. 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
Πρύτανης, Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
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Η ανάγκη ειδικής αναφοράς στο ρόλο της
γυναίκας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική
σκηνή, αναγνωρίζει καταρχήν ότι η μειωμένη
εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα
λήψης αποφάσεων, παρά τις σημαντικές
αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε ποσοτι-
κούς όρους, δεν μπορεί να θεωρείται πλέον
"φυσιολογικό" στοιχείο μιας προοδεύουσας
κοινωνίας. ταυτόχρονα υποδηλώνει την
ανάγκη οριοθέτησης του προβλήματος ως
ζητήματος έμφυλων σχέσεων και χάραξης
αποτελεσματικότερης πολιτικής για την αντι-
μετώπισή του. ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας
ευρωπαϊκής Ένωσης (εε), που μεταξύ άλλων
εδράζεται στην αρχή της ισότητας των φύλων
με διακηρυγμένο στόχο την έξυπνη, βιώσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αυτή η
ανάγκη λήψης μέτρων είναι πλέον επιβεβλη-
μένη.
ρίχνοντας μια ματιά στη σύνθεση κρατών και
κυβερνήσεων – στην ευρώπη ή σε άλλα μέρη
του κόσμου – είναι αναπόφευκτο να εντυπω-
σιαστεί κανείς από ένα κοινό χαρακτηριστικό:
η συντριπτική πλειονότητα των υψηλό-
βαθμων στελεχών είναι άνδρες. μόνο τρεις
(ανάμεσα σε 20) χώρες της εε έχουν γυναίκα
πρόεδρο και μόνο δύο κράτη-μέλη έχουν
γυναίκα αρχηγό κυβέρνησης. Η εικόνα αυτή
είναι απογοητευτική για την αρχή της
δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. παρ' όλη
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι γυναίκες
συνεχίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να αποτε-
λούν μειονότητα στον κόσμο της πολιτικής.
στα κοινοβούλια, τα υπουργεία και τις κυβερ-
νήσεις οι άνδρες συνεχίζουν να κυριαρχούν.
μεταξύ των μελών των εθνικών κοινοβου-

λίων των 27 κρατών μελών της εε, το
ποσοστό γυναικών φθάνει σήμερα το 24%,
ένα ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε
σύγκριση με το 16% του 1997, αλλά χαμηλό-
τερο του 30% που αποτελεί τον ελάχιστο
στόχο. 
στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο η συμμετοχή
των γυναικών ανέρχεται στο 35% σε
σύγκριση με το 17% που ήταν το 1984, ενώ
στην ευρωπαϊκή επιτροπή συμμετέχουν 9
γυναίκες σε σύνολο 27 επιτρόπων.
Η εε ως οντότητα έχει μπολιαστεί με αρχές
που την εδραίωσαν στα μάτια των πολιτών
της ως μια ισχυρή δύναμη ενάντια στη μισαλ-
λοδοξία, το ρατσισμό και το φασισμό. τα
ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία στηρίζεται
και η ισότητα των φύλων, αποτέλεσαν βασικό
πυλώνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπάρ-
χουν λοιπόν ιστορικοί λόγοι, έντονη προδιά-
θεση και πολιτική βούληση ώστε η εε να
αναδείξει αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα το
οποίο είναι συνυφασμένο με τη δημιουργία
στερεοτύπων και νοοτροπιών βασισμένων
στη λογική του ισχυρού φύλου, και να
συμβάλει στην επίλυσή του. Η αποδόμηση
των κυρίαρχων στερεότυπων για τις σχέσεις
των ανδρών και των γυναικών ανοίγει
προοπτικές όχι μόνο για τον περαιτέρω εκδη-
μοκρατισμό της κοινωνίας, αλλά και για την
ανάδυση ενός νέου πολιτισμού στο πολιτικό
μας σύστημα, που αποτελεί πια απαραίτητη
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Η μειωμένη εκπροσώπηση των γυναικών στα
κέντρα λήψης αποφάσεων δεν μπορεί να θε-
ωρείται πλέον "φυσιολογικό" στοιχείο.

Ανδρούλλα Βασιλείου
Επίτροπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία,

την Πολυγλωσσία και τον Αθλητισμό



προϋπόθεση για τη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητάς του.
στην κύπρο, ενώ υπήρξε κάποια πρόοδος και
αρκετές γυναίκες ανέλαβαν υπεύθυνες θέσεις
και αξιώματα, δεν θα μπορούσα να πω ότι η
πρόοδος αυτή μας ικανοποίει. δεν θεωρώ ότι
η πτώση του αριθμού των γυναικών στο
κυπριακό κοινοβούλιο μετά τις πρόσφατες
εκλογές μας δίνει λόγους να αισιοδοξούμε.
ούτε και η εξ ολοκλήρου ανδροκρατούμενη
επιτροπή εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μιας
υπηρεσίας με αντικείμενο την εκπαίδευση,
στην οποία ως χώρο η εκπροσώπηση των
γυναικών είναι από τις υψηλότερες, θεωρώ
ότι στέλνει τα σωστά μηνύματα. κάθε φορά
που πλησιάζουν οι εκλογές, τα σενάρια ή οι
πρακτικές που αφορούν τη σύνθεση της
λίστας των διαφόρων κομμάτων πολλαπλα-
σιάζονται. το ζήτημα στην πολιτική δεν είναι
μόνο να έχουμε αρκετές γυναίκες στα ψηφο-
δέλτια και στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
αλλά γυναίκες - και άνδρες βέβαια - που να
συνηγορούν και να ενισχύουν τις πολιτικές
ισότητας και να προωθούν την ισότητα των
φύλων στην πράξη. 
Η διερεύνηση των εμποδίων για τη συμμε-

τοχή και την εξέλιξη των γυναικών στην πολι-
τική παραπέμπει στην πατριαρχική οργάνωση
της κοινωνίας, δηλαδή σε ένα σύστημα
σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα φύλα, στο
οποίο οι άνδρες έχουν τα περισσότερα
προνόμια, δικαιώματα και προσβάσεις στην
εξουσία, τόσο οικονομικά όσο και ιδεολογικά.
Η ιδεολογία που πηγάζει από την πατριαρχική
κοινωνική οργάνωση συνεχίζει να αναπαρά-
γεται και στις νέες κοινωνικές συνθήκες, σε
διαφορετικό βαθμό και με άλλες μορφές. στη
ζωή των οργανώσεων η αντανάκλαση αυτής
της ιδεολογίας εμφανίζεται μέσα από τις
έμφυλες διακρίσεις στη διοίκηση και στην
οργανωτική κουλτούρα.
Η ενασχόληση με την πολιτική αποτελεί για
τις περισσότερες γυναίκες μια δύσκολη
υπόθεση, αφού η σχέση τους μαζί της διαμορ-
φώνεται με άνισους, αναφορικά με τους
άνδρες, όρους. 
καταρχήν, για τη συλλογική κοινωνική συνεί-
δηση, η πολιτική εξακολουθεί να αποτελεί
ανδρικό πεδίο, να θεωρείται δηλαδή χώρος,
στον οποίο είναι αυτονόητο ότι κυριαρχούν οι
άνδρες και όπου η έννοια της ηγεσίας ταυτί-
ζεται με τον ανδρισμό. Η φιλοσοφία, η δομή
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και ο τρόπος λειτουργίας πολλών πολιτικών
σχημάτων και δομών διαμορφώθηκαν με
βάση την ανδρική εμπειρία και λειτουργούν
με βάση αυτούς τους κανόνες. κατά συνέπεια,
η είσοδος των γυναικών στο χώρο αυτό αντι-
μετωπίζεται με προκατάληψη και οι γυναίκες
συχνά παρακάμπτονται από τους μηχανι-
σμούς, αντιμετωπίζονται με διαφορετικά και
πιο αυστηρά κριτήρια, απαξιώνονται ή
γίνονται αποδέκτες σεξιστικών σχολίων. είναι
ελπιδοφόρο ότι σήμερα εμφανίζεται ένα
ενδιαφέρον για μορφές ηγεσίας με αξίες και
αρχές που παραδοσιακά εναρμονίζονται με
τις γυναικείες ταυτότητες. 
ανάμεσα στους κύριους παράγοντες και
στους μηχανισμούς που εμποδίζουν τις
γυναίκες να διεκδικήσουν θέσεις στην πολι-
τική ή ακόμη και τις αποκλείουν από αυτές,
είναι το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στη ρητορική
περί του συνδυασμού της επαγγελματικής και
της οικογενειακής ζωής και στην πραγματικό-
τητα που βιώνουν οι γυναίκες. καθώς οι
σύγχρονες απαιτήσεις αυξάνονται, η επίτευξη
μιας ικανοποιητικής ισορροπίας ανάμεσα
στην επαγγελματική και την ιδιωτική και
οικογενειακή ζωή γίνεται όλο και πιο
δύσκολη. τυπικά βέβαια, η συμφιλίωση
αφορά εξίσου τις γυναίκες και τους άνδρες,
δηλαδή τους εργαζόμενους στο σύνολό τους,
όπως και τις επιχειρήσεις. μόνο με την
αποδοχή και εγκαθίδρυση πρακτικών συμφι-
λίωσης μπορούν οι γυναίκες με οικογενειακές
υποχρεώσεις να ενταχθούν στην αγορά εργα-
σίας, οι άνδρες να συμμετέχουν ισότιμα στην
ανάληψη των οικογενειακών υποχρεώσεων
και οι επιχειρήσεις να προσελκύουν και να
συγκρατούν στο δυναμικό τους ικανά
στελέχη και από τα δύο φύλα. χρειάζεται

λοιπόν να προχωρήσουν οι διεργασίες επανε-
ξέτασης της έννοιας και του τρόπου παροχής
φροντίδας, όπως επίσης και της έννοιας της
γονεϊκότητας. διαφορετικά, η έλλειψη ουσια-
στικής συμφιλίωσης θα οδηγήσει κυρίως τις
γυναίκες σε ακόμα μεγαλύτερα αδιέξοδα. 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ως
επίτροπος για την παιδεία, είμαι αποφασι-
σμένη να χρησιμοποιήσω τη δυναμική της
εκπαίδευσης προς όφελος της ισότητας. είναι
γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν προχωρήσει
μπροστά στον τομέα της εκπαίδευσης. το
55% των φοιτητών στα πανεπιστήμια και το
60% των αποφοίτων είναι γυναίκες. οι νεαρές
γυναίκες στην κύπρο αποτελούν το 60% των
φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
«Erasmus» και σπουδάζουν έτσι σε άλλα
κράτη μέλη. Όμως, οι διαφορές στις επιδόσεις
και επιλογές μεταξύ των φύλων παραμένουν.
τα κορίτσια και τα αγόρια διαλέγουν διαφο-
ρετικά αντικείμενα σπουδών. τα κορίτσια
έχουν λιγότερο καλές επιδόσεις στα μαθημα-
τικά και στις φυσικές επιστήμες. τα αγόρια,
ιδίως αυτά που προέρχονται από κατώτερα
κοινωνικo-οικονομικά στρώματα, έχουν πολύ
χαμηλότερες επιδόσεις στην ανάγνωση. και
αν δούμε τις δομές λήψης αποφάσεων στην
εκπαίδευση, οι γυναίκες αποτελούν μεν τη
συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών,
αλλά είναι ελάχιστες μεταξύ των διευθυντών
σχολείων. ιδιαίτερα, στη δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αναλογία των
γυναικών μειώνεται δραστικά όσο ανεβαί-
νουμε την κλίμακα της σταδιοδρομίας.
Η εκπαίδευση από μόνη της δεν μπορεί να
λύσει το πρόβλημα της ανισότητας των
φύλων, υπάρχουν όμως πολλά που μπορούμε
να κάνουμε. πρώτα απ' όλα, αν θέλουμε να
ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις που περιορί-
ζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην πολι-
τική και στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
πρέπει να αποβάλουμε τις στερεότυπες
συμπεριφορές και προσδοκίες τόσο από τα

Είμαι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσω τη
δυναμική της εκπαίδευσης προς όφελος της
ισότητας.



σχολεία μας, όσο και μέσα στην οικογένεια.
χρειαζόμαστε περισσότερα πρότυπα θετικού
ρόλου, π.χ. εξασφάλιση μεγαλύτερου ρόλου
για τις γυναίκες στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων στην εκπαίδευση, ή εισαγωγή
προτύπων από το εκτός σχολείου περιβάλλον,
προτύπων τα οποία θα συμβάλουν στη
διασύνδεση με τον κόσμο της εργασίας και
την ευρύτερη κοινωνία. χρειαζόμαστε επίσης,
σχολική καθοδήγηση που να ανοίγει τους
ορίζοντες των νέων σε όλες τις ευκαιρίες που
βρίσκονται μπροστά τους, χωρίς στρεβλώσεις
με κριτήριο το φύλο.
Η ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και
γυναικών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής
ζωής, τόσο με ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς
όρους, αποτελεί ένα όραμα και συνάμα ένα

μεγάλο ερωτηματικό. Θα είναι τελικά ο 21ος
αιώνας ο αιώνας της γυναίκας; με βεβαι-
ότητα μπορούμε να πούμε ότι η υλοποίηση
αυτού του οράματος περνά και μέσα από την
ανάγκη ισότιμης εκπροσώπησης σε επίπεδο
πολιτικής λήψης αποφάσεων. Η ευρωπαϊκή
Ένωση οφείλει και μπορεί να προχωρήσει σε
αυτό τον τομέα, γνωρίζοντας ότι το όραμα
αυτό είναι και εφικτό και επωφελές.
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Η αποδόμηση των κυρίαρχων στερεότυπων
για τις σχέσεις των ανδρών και των γυναικών
ανοίγει προοπτικές όχι μόνον για τον περαι-
τέρω εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, αλλά
και για την ανάδυση ενός νέου πολιτισμού
στο πολιτικό μας σύστημα.



H πρώτη αντίδρασή μου
στην πρόσκληση για
συμμετοχή στην συλλο-
γική παρουσίαση του
ζητήματος της διαπλοκής
φύλου και πολιτικής ήταν

αρνητική. σκέφτηκα αυτόματα ότι το θέμα
αφορά κυρίως την λειψή συμμετοχή των
γυναικών στις εκλογές και την ανεπαρκή
συμμετοχή τους στο πολιτικό προσκήνιο
στην κύπρο – σε έναν τόπο όπου η πολιτική
είναι συνώνυμη με το άλυτο κυπριακό
πρόβλημα. το ζήτημα είναι πολυσυζητημένο
και η επανάληψη το καθιστά ανιαρό. και
ένιωσα ότι δεν θέλω να λάβω μέρος σε ένα
αναμάσημα από χιλιοειπωμένες κουβέντες,
ένιωσα ότι δεν θέλω να γράψω άλλο ένα
κείμενο με σημαία ευκαιρίας. μετέχοντας δε
συχνά στην δημόσια συζήτηση για το θέμα
και έχοντας βρεθεί πολλές φορές σε
αμηχανία, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα
πως όλα έχουν λεχθεί, αναλυθεί, συζητηθεί
και αρχειοθετηθεί σ’ ένα συρτάρι πολιτικού
αμοραλισμού.
ανάλογη αντίδραση υπήρξε και από μέρους
πέντε ευρωβουλευτίνων από την σκανδιναβία
για τις δικές τους χώρες, όταν επεχείρησα να
τους «υποκλέψω» κάποιες καινοτόμες ή
διαφορετικές απόψεις για τις παρουσιάσω
εδώ: στην ακαδημαϊκή του προσέγγιση, το
θέμα έχει εξαντληθεί. σκεφτόμουν πως θα
μπορούσε να αποκτήσει μια αιχμηρή διάσταση
αν επιχειρούσαμε μια αποτίμηση της μέχρι
τώρα γυναικείας πολιτικής παρουσίας στο
σκηνικό της κύπρου σε έναν ηχηρό διάλογο
που δυστυχώς αναβάλλεται. 

τελικά ενέδωσα μετά από μια περιδιάβαση
στα σχολεία όπου η γενιά μου έμαθε γράμ-
ματα, στα παρθεναγωγεία και στα σχολεία
Θηλέων που με το σφρίγος και τη δροσιά
τους μας κράτησαν νέους για περισσότερο
από μισό αιώνα. Η σκέψη πως η συζήτηση
του «ενδείκτη» δεν αφορά μόνο την
εμπλοκή των γυναικών στην πολιτική, αλλά
και την παράλληλη ανάλυση των αρσενικών
προτύπων, μαζί με καλοκαιρινή σιωπή στις
σχολικές αυλές που διέστελλε και εξακόντιζε
προς την τρέχουσα έκπτωση και παρακμή
τις φερέλπιδες κραυγές των εξεγέρσεων της
εφηβείας, με έκαναν να αλλάξω γνώμη.
επιχειρώ λοιπόν να γράψω κάτι που ελπίζω
πως θα βρει ερείσματα και στα όσα θα
γράψουν οι λοιπές συγγραφείς του τεύχους
και θα αποτελέσει μία μικρή συμβολή στην
προσπάθεια του πανεπιστημίου κύπρου να
γίνει ο φάρος για μια γενιά στην οποία δεν
κληροδοτούμε παρά ελάχιστα από το ιδεο-
λογικό κεφάλαιο που μας δόθηκε, για μία
γενιά που αφέθηκε, έρμαιο της απραξίας, να
πνίγεται στις ελώδεις επιφάνειες των
καφέδων της «αφύπνισης».
Θέμα γκρίζων ζωνών αποτελεί η έννοια της
εμπλοκής των φύλων στην πολιτική, τόσο
όσον αφορά τις σύγχρονες εκφάνσεις της
όσο και αναφορικά με την διαχρονική
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Οι ελώδεις επιφάνειες των καφέδων: μια άποψη
στην εποχή του μετα-.

Ελένη Θεοχάρους
Ευρωβουλευτής
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Θέμα γκρίζων ζωνών αποτελεί η έννοια της
εμπλοκής των φύλων στην πολιτική, τόσο
όσον αφορά τις σύγχρονες εκφάνσεις της όσο
και αναφορικά με την διαχρονική "ανεπάρ-
κεια" της ισότητας. 



"ανεπάρκεια" της ισότητας. ακράδαντα
πιστεύω ότι η συμμετοχή κάθε φύλου στην
πολιτική ζωή θα πρέπει να εδράζεται στο
σύστημα δημοκρατικών αρχών και αξιών
που καθορίζει η ισότητα, ότι χρειάζεται να
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου δεν
θα υπάρχει πρόβλημα δυσμενούς μεταχεί-
ρισης των γυναικών ούτε ως αντικείμενο
συζήτησης. Ένα περιβάλλον όπου θα
αναλύουμε τις διαφορές της γυναικείας από
την ανδρική προσέγγιση της πολιτικής αξιο-
λογικά και ως μετρήσιμο μέγεθος, αλλά όχι
ως ποσόστωση. 
Η πολιτική ιστορία των γυναικών αποτελεί
πεδίο ανεξερεύνητο και ασαφές, που συχνά
συρρικνώνεται σε μερικές προφανείς
ενότητες σχετικές με την κατάκτηση των
πολιτικών δικαιωμάτων ή με τη δραστηριό-
τητα επώνυμων γυναικών. αγνοείται
συνήθως το εύρος του περιεχομένου της
πολιτικής ιστορίας των γυναικών, αγνοείται
η ιστορία των γυναικείων οργανώσεων και
των πολλών και διαφορετικών εκδοχών
φεμινιστικής σκέψης και δράσης. αγνοείται
η σχέση των γυναικών με κομματικούς ή
συνδικαλιστικούς φορείς και με εθνικοαπε-

λευθερωτικά κινήματα, ενώ προβάλλεται ή
υπέρ-προβάλλεται η "κοινωνική" δραστη-
ριότητα στην οποία οφείλει να εξαντλείται
η γυναικεία πολιτική. μια δραστηριότητα
αποκομμένη από κάθε πολιτική διάσταση,
εξικνουμένη το πολύ μέχρι τα όρια της
φιλανθρωπίας. αγνοείται παντελώς ο
προσωπικός αγώνας ξεχωριστών γυναικών
ή αναλύεται με ιδιαίτερη φειδώ, συνήθως
μετά θάνατον - αλλά και σ’ αυτό παρατη-
ρείται ανισότητα: στα δέκα και πλέον χρόνια
της συμμετοχής μου στην Βουλή και στην
ευρωβουλή δεν μου ζητήθηκε ποτέ να
εκφωνήσω επικήδειο για μια γυναίκα, σε
αντίθεση με πολλούς επικήδειους που έχω
εκφωνήσει για επιφανείς άνδρες. 
το φαινόμενο της άνισης εκπροσώπησης
των γυναικών στην διαχείριση της εκτελε-
στικής και νομοθετικής εξουσίας είναι
παγκόσμιο, ωστόσο η κύπρος αποτελεί
άκρως αρνητικό παράδειγμα χώρας, όπου οι
γυναίκες εξακολουθούν να παραμένουν έξω
από καίριους τομείς του κοινωνικού και
πολιτικού γίγνεσθαι. Η γυναικεία δραστη-
ριότητα βρίσκεται στο περιθώριο της πολι-
τικής ή καλύτερα στο μεταίχμιο της
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πολιτικής και συμβατικής-σκηνικής δράσης.
αυτό δεν οφείλεται μόνο στις αγκυλώσεις
μιας συντηρητικής ανδροκρατούμενης
κοινωνίας που βιώνει την ύστατη παρακμή,
αλλά και στο γεγονός ότι η γυναίκα δεν έχει
ακόμη αποβάλει πλήρως την κοινωνική και
φυλετική υποταγή που, ακόμη και σήμερα,
συνιστά ένδειξη καλής συμπεριφοράς.
αναρωτιέται κανείς πού οφείλεται η τόσο
μικρή εκπροσώπηση των γυναικών στην
πολιτική ζωή της κύπρου και με ποιες μη
επιτηδευμένες μεθόδους θα μπορούσαν οι
γυναίκες να ενταχθούν και να δραστηριο-
ποιηθούν στην πολιτική ζωή. Φταίνε οι ίδιες
οι γυναίκες, φταίνε οι άνδρες, οι σχέσεις
μεταξύ τους, η βιολογία, τα κόμματα, οι
δομές της κοινωνίας, οι αναχρονιστικές
θέσεις, όλα, ή κάποια από αυτά; 
Υπάρχουν πολλές παράμετροι που συνθέ-
τουν το σημερινό σκηνικό. Ένα καθοριστικό
στοιχείο είναι η μικρότερη ενασχόληση των
γυναικών με την πολιτική και μια πρόφαση
είναι οι λιγότερες ευκαιρίες που έχουν να
εναρμονίσουν την καριέρα με την οικογε-
νειακή ζωή. στη βάση αυτή κυριαρχεί ακόμα
και στις μέρες μας η λογική που θέλει τη
γυναίκα στα παρασκήνια της πολιτικής
ζωής, σε θέσεις κυρίως υποστηρικτικές -
εκτελεστικές και διοικητικές. 
είναι γεγονός ότι καταγράφονται τάσεις για
μία εχθρική στάση απέναντι σε πολιτικά
εγχειρήματα από μέρους των γυναικών,
ιδιαιτέρως στην κύπρο. το πόσο εχθρική
είναι η κρατούσα κοινωνική αντίληψη συνά-
γεται εξάλλου από τη στάση μίας μερίδας
του τύπου, που είναι χλευαστική, μειωτική
και με απροκάλυπτες ρατσιστικές αναφορές
που δυστυχώς, στις πλείστες των περιπτώ-
σεων, δεν απασχολούν ούτε τους οργανι-
σμούς που ισχυρίζονται ότι προάγουν
θέματα ισότητας φύλων. γιατί όπως, είπαμε
και πριν, στην κύπρο πολιτική σημαίνει
κυπριακό και αν διαφωνούμε στο κυπριακό,

χάνεται κάθε άλλη ιδιότητα ή ταυτότητα. 
οι πιο προηγμένες κοινωνικά και πολιτικά
χώρες έχουν φροντίσει να ενσταλάξουν στις
συνειδήσεις των πολιτών, μια κουλτούρα
ισότητας των φύλων, στα δικαιώματα και
στις υποχρεώσεις. οι γυναίκες στις πολι-
τικές τους διεκδικήσεις, διαθέτουν πολύ
περισσότερα εφόδια αλλά και την κοινω-
νική, οικονομική και διοικητική στήριξη της
πολιτείας. νομίζω πως αυτά τα στοιχεία και
τις ιδιότητες είναι που χρειάζεται μια
κοινωνία για να αναπτύξει μια εύρωστη
πολιτική ζωή. αντίθετα, η σύγχρονη κύπρια
γυναίκα, παρά την αλλαγή που έχει σημει-
ωθεί, αντιμετωπίζει την ενεργό συμμετοχή
στην πολιτική ζωή ως μια πρόκληση που
σκοντάφτει συχνά σε πάγια στερεότυπα και
προβληματισμούς. Η κατάσταση αυτή θα
συνεχίζεται όσο δεν μπορεί η κοινωνία στο
σύνολο της, άνδρες και γυναίκες, να αντιμε-
τωπίσει με πολιτικά ηθικούς όρους την
ανάγκη της αρσενικής επιβεβαίωσης σε
αντιπαραβολή με τη γυναίκα που διεκδικεί
πολιτικό λόγο.
εντούτοις, η επιμονή στη διαφορετικότητα
της «γυναικείας πολιτικής» θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή, για να
μην οδηγήσει σε νέα στερεότυπα, τα οποία
και πάλι θα έρχονται σε αντίθεση με την
πραγματικότητα. Η γυναίκα δεν χρειάζεται
να περιχαρακωθεί σε ένα γυναικείο πολιτικό
ή κοινωνικό γκέτο ή να δημιουργήσει
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Αγνοείται η σχέση των γυναικών με κομμα-
τικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς και με
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, ενώ προ-
βάλλεται ή υπέρ-προβάλλεται η "κοινωνική"
δραστηριότητα  στην οποία οφείλει να
εξαντλείται η γυναικεία  πολιτική. Μια δρα-
στηριότητα αποκομμένη από κάθε πολιτική
διάσταση,  εξικνουμένη το πολύ μέχρι τα
όρια της φιλανθρωπίας. 



στεγανά και ιδιαιτερότητες, όπως για παρά-
δειγμα οι γυναίκες που ανήκουν στα λεγό-
μενα πράσινα ευρωπαϊκά κόμματα, για να
δικαιολογήσει την παρουσία της στην πολι-
τική. Η ενασχόληση με ένα μόνο θέμα είναι
συνήθως ενοχλητική και εγκυμονεί τον
κίνδυνο γραφικοποίησης και της μετα-
τροπής της γυναίκας σε καρικατούρα. 
ο αγώνας της γυναίκας είναι επί του
παρόντος μοναχικός. στην κύπρο τα
κόμματα και η κοινωνία δεν εμπιστεύονται
τις γυναίκες. στις επιλογές των υποψηφίων
για τα πολιτειακά αξιώματα βλέπουμε
πολλές φορές ότι τα κόμματα περιλαμβά-
νουν γυναίκες υποψήφιες βάσει επικοινω-
νιακών κριτηρίων και όχι βάσει κριτηρίων
εμπειρίας και ικανότητας. γι’ αυτό η
σύγχρονη γυναίκα, η επιστήμονας, η επιχει-
ρηματίας, η εργαζόμενη δε μπορεί εύκολα να
βρει την αντιπροσώπευσή της μεταξύ των
υποψηφίων. Άρα, είναι αναγκαιότητα ο
εκσυγχρονισμός των κομμάτων. και αυτό
δεν μπορεί να γίνει μόνο με τις αλλαγές των
καταστατικών. πρέπει να γίνει με μακρο-
χρόνια προσπάθεια στην παιδεία, με
καλλιέργεια σύγχρονων αντιλήψεων
ισότητας και αποδοχής της άλλης άποψης
και κυρίως αποδοχής της γυναίκας αλλά, και
της αναγκαιότητας ότι μια γυναίκα μπορεί
και πρέπει να συμμετέχει στο δημόσιο βίο
καταλαμβάνοντας αξιώματα, όταν έχει
περισσότερες ικανότητες από τους άλλους
διεκδικητές του ιδίου αξιώματος. 
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες της θεσμικά και
νομοθετικά κατοχυρωμένης ισότητας, τα
γυναικεία κινήματα κινούνται πια στη
σφαίρα του μετά-φεμινιστικού προσδιορι-
σμού και της υπερβολής, κυρίως μέσα σε
πράσινα, εναλλακτικά, αριστερά και οικο-
λογικά κινήματα, ενώ η διανοητική και
κοινωνική πρόοδος της γυναίκας αντανα-
κλάται στην πρόοδο των κοινωνιών
ολόκληρου του πλανήτη. γι’ αυτό και η

ανάπτυξη έχει άρρηκτα προσδεθεί στο
άρμα της «αναπτυξιακής εκπαίδευσης και
παιδείας». για να μπορέσει λοιπόν η
γυναίκα να έχει ενεργό εμπλοκή στην
ανάπτυξη της κοινωνίας σε τοπικό και
διεθνές επίπεδο θα πρέπει να αποβάλει
πρώτα η ίδια τα ταμπού του παρελθόντος
και να διεκδικήσει, όπως και ο άνδρας
πολιτικός, θέση στο πολιτικό σύστημα. το
εγχείρημα είναι πάντα οδυνηρό και
δύσκολο, κρύβει παγίδες, και η γυναίκα δεν
έχει πλήρη επίγνωση του ναρκοπεδίου
μέσα στο οποίο βαδίζει. για την συλλογική
κοινωνική συνείδηση η πολιτική αποτελεί
ανδρικό χώρο και η ενασχόληση με τις
δημόσιες υποθέσεις υπήρξε ανέκαθεν
υπόθεση των ανδρών. ωστόσο, πρέπει να
προχωρήσουμε σε επιπρόσθετες εκπαιδευ-
τικές μεταρρυθμίσεις, ώστε σταδιακά να
εναρμονιστούν οι κομματικές πρακτικές με
το νόμο αλλά και η κοινωνία και οι πολίτες
να μπορούν να δεχθούν αβίαστα την εναρ-
μόνιση. επιβάλλεται η εναρμόνιση του
νόμου με μια εξελικτική πραγματικότητα
που θα αποτυπώνεται στην ενεργοποίηση
της ισότητας. γιατί, σε τελική ανάλυση, την
ισότητα δεν θα την κερδίσει καμιά γυναίκα
-όσο κι αν είναι κατοχυρωμένη νομοθε-
τικά- αν δεν απλώσει το χέρι της να την
αδράξει. και μην μπορώντας ή μη στέρ-
γοντας την αποικοδόμηση του φύλου, οι
γυναίκες θα πρέπει να διεκδικήσουν τη
συμμετοχή τους στην πολιτική διαδικασία
ως αυτόνομα άτομα. 

π α ν ε π ι σ τ Η μ ι ο  κ Υ π ρ ο Υ  -  ι ο Υ λ ι ο σ  2 0 0 6

ο ι  ε λ ω δ ε ι σ  ε π ι Φ α ν ε ι ε σ  τ ω ν  κ α Φ ε δ ω ν :  μ ι α  α π ο ψ Η  σ τ Η ν  ε π ο χ Η  τ ο Υ  μ ε τ α - .

π α ν ε π ι σ τ Η μ ι ο  κ Υ π ρ ο Υ  -  ν ο ε μ Β ρ ι ο σ   2 0 1 1 9

Το φαινόμενο της άνισης εκπροσώπησης των
γυναικών στην διαχείριση της εκτελεστικής
και νομοθετικής εξουσίας είναι παγκόσμιο,
ωστόσο η Κύπρος αποτελεί  άκρως αρνητικό
παράδειγμα χώρας όπου οι γυναίκες εξακο-
λουθούν να παραμένουν έξω από καίριους το-
μείς του κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι.  



στο νησί μας σήμερα υπάρχουν σημαντικές
γυναίκες που λόγω παιδείας, μόρφωσης και
ταλέντου είναι φορείς διαφορετικών ιδεών,
αξιών και συμπεριφορών, που εναρμονί-
ζονται περισσότερο με τις κοινωνικές
ανάγκες του σύγχρονου κόσμου και
μπορούν να δώσουν λύσεις στα νέα
προβλήματα και τις νέες προκλήσεις του
21ου αιώνα. είναι άδικο γα τη χώρα μας
αυτό το δυναμικό να μην αξιοποιείται και η
γυναικεία υπόσταση να εντάσσεται στην
πολιτική ως «επί μέρους». επιβάλλεται
ριζική αλλαγή των όρων με τους οποίους
γίνεται αντιληπτή η έννοια του πολιτικού
και επιβάλλεται ακόμη να κατανοήσουν
όλοι ότι η παρουσία ικανών γυναικών στην
πολιτική μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενό
της. προς τούτο απαιτείται αλληλεγγύη όχι
μόνο μεταξύ γυναικών, και εκσυγχρονισμός
του πολιτικού συστήματος, που είναι η
απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθ-
μιση της πολιτικής ζωής. και βεβαίως η
θεσμική κατοχύρωση της πολλαπλότητας
των ταυτοτήτων ως θεμιτή και αναμενό-
μενη μπορεί να οδηγήσει σε μία νέα, ριζο-
σπαστική θεώρηση της διαπλοκής του
φύλου με την πολιτική, με σεβασμό στις

πάμπολλες μορφές ατομικότητας και χωρίς
διχοτόμηση του πολίτη και διάσπαση της
ατομικότητάς του.
Ίσως τελικά, δεν ξέφυγα από τα τετριμμένα.
τελειώνω φέρνοντας στον νου μου, πέρα
από το καταγεγραμμένο έλλειμμα δημοκρα-
τίας, τα όσα μας συμβαίνουν σήμερα και τα
όσα θα συμβούν στα παιδιά μας: εκτός από
την λαίλαπα της φτώχιας, πιστεύω ότι επέρ-
χεται και άλλη. το διεθνές τραπεζικό
σύστημα ποδηγετεί και χειραγωγεί κράτη,
ιδεολογίες και δύσκολα επιτευχθείσες
κοινωνικές ισορροπίες και αναστέλλει
δικαιώματα και κατακτήσεις προκειμένου να
αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που το
ίδιο προκάλεσε. Βιώνουμε την καταλή-
στευση της ιδιωτικής μας ζωής, των προσω-
πικών μας στιγμών, των τηλεφωνικών μας
συνομιλιών, το ξεγύμνωμα και τον εξευτε-
λισμό στα ταξίδια μας, για την αντιμετώπιση
δήθεν της τρομοκρατίας, για την ασφάλειά
μας. αν δεν αντισταθούμε, αν η αφύπνισή
μας δεν ξεφύγει από τις ελώδεις επιφάνειες
των καφέδων και τις αφρώδεις επιφάνειες
των φραπέδων, όλα όσα λέμε θα παραμέ-
νουν ρευστά και σχετικά, ακαδημαϊκά
αναμασήματα. 
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ισότητα αντί διακρίσεων, αναγνώριση
μέτρων θετικής διάκρισης, αντιστάθμιση
των ανισοτήτων που οδηγούν σε μειονεξία,
αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
πέρα από τη λογική της εκμετάλλευσης...
γιατί τα πιο αυτονόητα πράγματα είναι τόσο
δύσκολο να πραγματοποιηθούν; πώς
γίνεται να είναι τόσο φανερό ότι την
φτώχεια, την εκμετάλλευση, τη βίαιη αρρε-
νωπότητα που καταδυναστεύει και τα δύο
φύλα, τις νέες μορφές δουλείας όπως η
σωματεμπορία, και τόσα άλλα καθημερινά
τα αποδεχόμαστε ως αναπόφευκτα μέρη
ενός συστήματος σχέσεων που μας επιβάλ-
λεται; σε ποιο βαθμό η εκπαίδευση μπορεί
να βοηθήσει στο να περάσουμε από τις
διακηρύξεις στην πράξη της ισότητας; 
Η ισότητα φύλου έχει συμπεριληφθεί στις
συνθήκες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου από
την καθιέρωση της ευρωπαϊκής οικονομικής
κοινότητας το 1957 και αποτελεί απαραίτητη
συνθήκη για την επίτευξη των στόχων της
ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη, απασχό-
ληση και κοινωνική συνοχή (Commission of
the European Communities, 2006). Η ευρω-
παϊκή Ένωση, σε όλα τα επίσημα έγγραφά
της, ορίζει την ισότητα φύλου ως την ίση αντι-
μετώπιση, παροχή εξουσίας και συμμετοχή
των δύο φύλων σε όλες τις πτυχές της ιδιω-
τικής και της κοινωνικής ζωής. Η βασική αρχή
που την υποστηρίζει είναι το δικαίωμα να
είναι κανείς διαφορετικός, με συνεπακόλουθη

την προσπάθεια για αλλαγή των δομών που
συντηρούν την άνιση σχέση των δύο φύλων
(Council of Europe, 2002; European Commis-
sion, 2006; European Commission, 2005).
Η ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί επισήμως την
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε
κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την πολι-
τική – σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολού-
θηση και αξιολόγηση – με σκοπό την
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών
και ανδρών (gender mainstreaming: Council
of Europe, 2003). πέρα από τη νομοθεσία
για την ίση μεταχείριση, η ευρωπαϊκή
Ένωση έχει προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα
για την ισότητα των φύλων, προγράμματα
δράσης, κοινωνικό διάλογο και διάλογο με
τους πολιτικούς και τους πολίτες (Commis-
sion of the European Communities, 2006).
το 2006 δύο μείζονα γεγονότα προώθησαν
σημαντικά την πολιτική ισότητας στην
ευρωπαϊκή Ένωση: η υιοθέτηση από το
ευρωπαϊκό συμβούλιο του συμφώνου για
την ισότητα φύλου και η υιοθέτηση από την
επιτροπή των ευρωπαϊκών κοινοτήτων του
χάρτη για την ισότητα μεταξύ των γυναικών
και των ανδρών για την περίοδο 2006-2010.
αυτός ο χάρτης πορείας περιγράφει έξι
τομείς που είχαν προτεραιότητα στη δράση
της ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα
των δύο φύλων την περίοδο 2006-2010:
οικονομική ανεξαρτησία επί ίσοις όροις για
γυναίκες και άνδρες, άρση των αντιθέσεων

«Τίποτε δεν διαρκεί χωρίς τους λαούς και τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς θεσμούς»
JEAn mOnnEt
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Ισότητα: από τις διακηρύξεις στην πράξη
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για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων



μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής
ζωής, ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφά-
σεων, εξάλειψη των μορφών βίας που
ασκούνται με αφορμή το φύλο, εξάλειψη
των σεξιστικών στερεοτύπων και προώθηση
της ισότητας των φύλων στις εξωτερικές και
αναπτυξιακές πολιτικές. για κάθε τομέα, ο
χάρτης προσδιορίζει τους στόχους και τις
ενέργειες προτεραιότητας (Commission of
the European Communities, 2006).
για τον πρώτο τομέα προτεραιότητας, την
οικονομική ανεξαρτησία, ο πρώτος στόχος
είναι η επίτευξη των στόχων της λισσαβόνας
που απαιτούν ένα ποσοστό απασχόλησης
60% για τις γυναίκες μέχρι το 2010, ένας
στόχος που επαναπροσδιορίστηκε και
επιδιώκεται να επιτευχθεί μέχρι το 2020. ο
δεύτερος στόχος είναι η εξάλειψη των
διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων,
δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή οι γυναίκες
κερδίζουν κατά μέσο όρο 15% λιγότερο από
τους άνδρες για κάθε ώρα που εργάζονται.
Ένας τρίτος στόχος είναι η αύξηση του
αριθμού των γυναικών επιχειρηματιών. οι
γυναίκες, που αντιπροσωπεύουν το 30% των
επιχειρηματιών στην ευρωπαϊκή Ένωση,
συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκο-
λίες από τους άνδρες στη σύσταση επιχειρή-
σεων και στην πρόσβαση στη
χρηματοδότηση και στην κατάρτιση. ο
τέταρτος στόχος σε αυτό τον τομέα είναι η
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων
στην κοινωνική προστασία και στην κατα-

πολέμηση της φτώχειας: τα συστήματα
κοινωνικής προστασίας πρέπει αφενός να
αποβάλουν τα αντικίνητρα που εμποδίζουν
τις γυναίκες να εισέλθουν και να παραμεί-
νουν στην αγορά εργασίας, όπως για παρά-
δειγμα η μη συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας, και αφετέρου να τους επιτρέ-
ψουν να αθροίζουν μεμονωμένα συνταξιο-
δοτικά δικαιώματα. ο πέμπτος στόχος
αναγνωρίζει τις διαφορές των δύο φύλων
στον τομέα της υγείας, στον οποίο περιλαμ-
βάνονται και περιβαλλοντικά ζητήματα
όπως η χρήση χημικών ουσιών και φυτοφαρ-
μάκων που μπορούν να μεταδοθούν στο
έμβρυο κατά την κύηση και στο βρέφος
μέσω του θηλασμού: η ιατρική έρευνα, αλλά
και πολλά πρότυπα ασφάλειας και υγείας,
σχετίζονται περισσότερο με τους άνδρες και
τους τομείς εργασίας στους οποίους κυριαρ-
χούν οι άνδρες. ο τελευταίος στόχος κατα-
πολεμά τις πολλαπλές διακρίσεις, ειδικότερα
αυτές που παρατηρούνται εις βάρος των
μεταναστριών και των γυναικών που
ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, στις οποίες
οι γυναίκες βρίσκονται συχνά σε χειρότερη
θέση από τους άνδρες, λόγω του ότι οι μετα-
νάστριες υφίστανται συχνά διπλή διάκριση,
φύλου και καταγωγής (Commission of the
European Communities, 2006).
Όσον αφορά τη δεύτερη περιοχή προτεραι-
ότητας, δηλαδή την άρση των αντιθέσεων
στους όρους της εργασίας, της προσωπικής
και της οικογενειακής ζωής, τίθενται τρεις
κύριοι στόχοι. ο πρώτος αναφέρεται στις
ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και για τις
γυναίκες και για τους άνδρες. ο δεύτερος
αναφέρεται στην αύξηση των υπηρεσιών
«φροντίδας», με την προσφορά πιο
προσιτών εγκαταστάσεων φροντίδας των
παιδιών, καθώς επίσης και με υπηρεσίες που
ικανοποιούν τις ανάγκες φροντίδας των
ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές
ανάγκες. ο τελευταίος αναφέρεται στις
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Το 2006 δύο μείζονα γεγονότα προώθησαν
σημαντικά την πολιτική ισότητας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση: η υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Συμφώνου για την ισότητα
φύλου και η υιοθέτηση από την Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Χάρτη για την
ισότητα μεταξύ των γυναικών και των αν-
δρών για την περίοδο 2006-2010. 



καλύτερες πολιτικές συμφιλίωσης εργασίας
και οικογένειας τόσο για τις γυναίκες όσο
και για τους άνδρες, αφού οι γυναίκες παρα-
μένουν οι κύριοι υπεύθυνοι της φροντίδας
των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων
(Commission of the European Communi-
ties, 2006· Commission of the European
Communities, 2007).
ο τρίτος τομέας προτεραιότητας αναφέρεται
στην προώθηση της ίσης συμμετοχής των
γυναικών και των ανδρών στη λήψη αποφά-
σεων. για αυτήν την περιοχή έχουν οριστεί
τρεις στόχοι. ο πρώτος από αυτούς τονίζει
την προώθηση της πολιτικοποίησης και της
ενεργητικότερης συμμετοχής των γυναικών
στην πολιτική και στην ανώτερη δημόσια
διοίκηση σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφε-
ρειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό). ο δεύτερος
στόχος υποστηρίζει την ισορροπημένη
συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών
στην λήψη αποφάσεων στον οικονομικό
τομέα, κάτι που μπορεί να συμβάλει στη
δημιουργία παραγωγικότερου και καινο-

τόμου εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελε-
σματικής νοοτροπίας, καθώς και στη
βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. ο
τρίτος στόχος υποστηρίζει τη συμμετοχή των
γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία,
γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην
αύξηση της καινοτομίας, της ποιότητας και
της ανταγωνιστικότητας της επιστημονικής
και βιομηχανικής έρευνας (Commission of
the European Communities, 2006· Commis-
sion of the European Communities, 2007).
για τον τέταρτο τομέα προτεραιότητας
τίθενται δύο στόχοι: εξάλειψη της βίας που
ασκείται με αφορμή στο φύλο και εξάλειψη
του εμπορίου ανθρώπων. Η ευρωπαϊκή
Ένωση έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει
όλες τις μορφές βίας. οι γυναίκες είναι τα
κύρια θύματα της βίας με βάση το φύλο.
πρόκειται για μια παραβίαση του θεμελιώ-
δους δικαιώματος στη ζωή, στην ασφάλεια,
στην ελευθερία, στην αξιοπρέπεια και στη
φυσική και συναισθηματική ακεραιότητα. Η
πρόληψη έχει εδώ ουσιαστική σημασία και
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απαιτεί εκπαίδευση και γνώσεις, ανάπτυξη
δικτύωσης και συνεργασίας και ανταλλαγή
ορθών πρακτικών. απαιτείται άμεση
δραστηριοποίηση για να αποβληθούν συνή-
θεις ή παραδοσιακές επιβλαβείς συμπερι-
φορές και πρακτικές, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται ο ακρωτηριασμός των
γεννητικών οργάνων των γυναικών, οι
πρώιμοι και αναγκαστικοί γάμοι και τα
εγκλήματα τιμής. το εμπόριο ανθρώπων
είναι έγκλημα εις βάρος των ατόμων και
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
τους. είναι μια μορφή σύγχρονης δουλείας
στην οποία οι γυναίκες και τα παιδιά που
έχουν πληγεί από τη φτώχεια, ειδικότερα τα
κορίτσια, είναι πιο ευάλωτα. Η εξάλειψή της
απαιτεί συνδυασμό προληπτικών μέτρων,
ποινικοποίησης του εμπορίου ανθρώπων
μέσω επαρκούς νομοθεσίας και θέσπισης
μέτρων για την προστασία και τη στήριξη
των θυμάτων. αυτή η προσέγγιση απεικονί-
ζεται στη δράση της ευρωπαϊκής Ένωσης
για το εμπόριο ανθρώπων. Η οδηγία για τις
άδειες παραμονής των θυμάτων αποτελεί
ένα νέο εργαλείο για την επανένταξή τους
μέσω της πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαί-
δευση (Commission of the European
Communities, 2006).
Η καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων,
όπως καθορίζεται και στα συμπεράσματα
του ευρωπαϊκού συμβουλίου και του κοινο-
βουλίου, είναι προτεραιότητα για την ευρω-
παϊκή Ένωση (European Parliament, 2005).
σχετικά με αυτήν, το συμβούλιο εξέδωσε μια
απόφαση πλαισίου που αποτελεί την κύρια
αναφορά στην προσπάθεια επιβολής του
νόμου. Η απόφαση πλαισίου είναι ευρύτερη
από τις αρχικές ανακοινώσεις της
επιτροπής, γιατί δεν περιορίζεται στις
γυναίκες και καλύπτει και την εκμετάλ-
λευση σε επίπεδο επαγγέλματος. σχετικά με
τις ποινικές ρήτρες, η απόφαση πλαισίου

πιέζει τα κράτη-μέλη να πάρουν τα απαραί-
τητα μέτρα για να καταστήσουν τις παρα-
βάσεις τιμωρητέες με όρους φυλάκισης,
γεγονός που δίνει έμφαση, πέρα από τις
διακηρύξεις, στα πρακτικά μέτρα. τον
ιούνιο του 2007 το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
αποφάσισε, στο πλαίσιο του γενικού
προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και
δικαιοσύνη», τη θέσπιση ειδικού προγράμ-
ματος για την περίοδο 2007-2013 (αριθ.
779/2007) με αντικείμενο την πρόληψη και
την καταπολέμηση της βίας εις βάρος
παιδιών, νέων και γυναικών και την
προστασία των θυμάτων και των ατόμων
που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου
(πρόγραμμα δάφνη III).
Όσον αφορά στον πέμπτο τομέα προτεραι-
ότητας για την εξάλειψη των στερεοτύπων
φύλου στην κοινωνία, τίθενται τρεις στόχοι.
ο πρώτος αναφέρεται στην αποβολή των
στερεοτύπων φύλου στην εκπαίδευση, στην
κατάρτιση και στον πολιτισμό. ο δεύτερος
στόχος, η αποβολή των στερεοτύπων φύλου
στην αγορά εργασίας, σχετίζεται με τη διευ-
κόλυνση της εισόδου των γυναικών σε νέους
γι’ αυτές τομείς εργασίας, με την προώθηση
της ανδρικής παρουσίας σε τομείς που
παραδοσιακά απασχολούν γυναίκες, και με
την ενθάρρυνση των γυναικών να καταλά-
βουν υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία. ο
τρίτος στόχος, η εξάλειψη των στερεοτύπων
φύλου στα μέσα ενημέρωσης, τονίζει τον
κρίσιμο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν
τα μμε στην καταπολέμηση των στερεο-
τύπων φύλου (Commission of the European
Communities, 2006).
ο έκτος τομέας προτεραιότητας παραπέμπει
στην προώθηση της ισότητας φύλου έξω
από την ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω εφαρ-
μογής της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής
Ένωσης στις προσχωρούσες, υποψήφιες και
εν δυνάμει υποψήφιες χώρες και την
προώθηση της ισότητας των φύλων στην
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ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (επγ), στις
εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές
(Commission of the European Communi-
ties, 2006, p.9).
στη γενική εικόνα της ευρωπαϊκής
Ένωσης παρατηρείται πρόοδος σε σχέση
με τα πιο πάνω θέματα, ενώ στις χώρες της
ασίας και της αφρικής η εικόνα της
γυναίκας είναι απελπιστική. αρκεί να
αναφερθεί ότι για τη χειρωνακτική μετα-
φορά νερού σε χώρες της ασίας και της
αφρικής και την οικιακή διαχείρισή του -
ευθύνη που αναλαμβάνουν μόνιμα οι
γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια της οικο-
γένειας, καταγράφεται σημαντική εγκατά-
λειψη του σχολείου και συστηματικοί
βιασμοί. στη ν. αφρική, για παράδειγμα,
όπου το 40% του πληθυσμού δεν έχει
πρόσβαση σε καθαρό νερό, μια γυναίκα
καταναλώνει το 75% του χρόνου της κάθε
μέρα για να το εξασφαλίσει. το θέμα,
επομένως αποκτά τεράστια αξιακή, ηθική
και πολιτισμική σημασία. 
Η κύπρος βρίσκεται σε πορεία μελέτης και
αναφορών σχετικά με τα πιο πάνω θέματα
με σημαντικό πρόβλημα και εδώ τις ισχυρές
δομές που προωθούν ανισότητα (π.χ. ο
έλεγχος των μμε και η μη προβολή

γυναικών από τα πολιτικά κόμματα) και
ομάδες πίεσης για μη αλλαγή των σχέσεων
εξουσίας, όπως γίνεται φανερό από τις συζη-
τήσεις στη Βουλή και με πρόσφατο παρά-
δειγμα την αδυναμία αλλαγής του στάτους
των καλλιτέχνιδων στην κύπρο, που περι-
λαμβάνει γνωρίσματα και πρακτικές σωμα-
τεμπορίας και δουλείας. χρειάζεται,
επομένως, να λάβουμε σοβαρά υπόψη μέσα
από συντονισμένες προσπάθειες ότι «το
φύλο είναι ένα σύστημα δύναμης δεδομένου
ότι παρέχει προνόμια σε μερικούς άνδρες και
αδικεί τις περισσότερες γυναίκες» (Davis,
Evans & robert, 2006, pp 2). 
μέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια, η εκπαίδευση
ως θεσμός απομονωμένος από αλλαγές
στην κοινωνία, τις κοινωνικές δομές, την
ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων
σε όλες τις πολιτικές και δράσεις λίγα
μπορεί να προσφέρει. Όμως, σε συνερ-
γασία με υποστηρικτικούς μηχανισμούς,
θεσμούς και δράσεις που στοχεύουν στην
αλλαγή σχέσεων και στην ενδυνάμωση
των φύλων γίνεται δυναμικό μέρος της
όλης προσπάθειας για αλλαγή, όχι μόνο
σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε αναδιάρ-
θρωση σχέσεων σε ευρωπαϊκό και παγκό-
σμιο επίπεδο. 
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Πόλη, πολίτες, πολιτισμός:
Χώρος και έμφυλη ταυτότητα

Σάσα Λαδά
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

οι αρχικές προσεγγίσεις στα ζητήματα της
πόλης και της αρχιτεκτονικής που προήλθαν
από την ανάπτυξη του γυναικείου κινήματος
στις δεκαετίες 1960 και 1970, έθεταν ως
πλαίσιο διερεύνησης τις σχέσεις γυναίκα-
χώρος, γυναίκα-πόλη, γυναίκα-κατοικία, με
στόχο την επανεξέταση των προσεγγίσεων
και των θεωριών του χώρου από φεμινιστική
σκοπιά. Η εγκατάσταση, λοιπόν, αυτής της
άλλης «οπτικής» στα ζητήματα του χώρου,
διερευνούσε τις επιπτώσεις της κοινωνικής
ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα, τόσο
στις θεωρίες όσο και στις πρακτικές της
πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής. Η
κεντρική υπόθεση εργασίας ήταν ότι η
δόμηση του χώρου είχε βασιστεί μέχρι τότε
στο δευτερεύοντα ρόλο της γυναίκας, με
τρόπους που αποτέλεσαν ένα από τα στοι-
χεία που δόμησαν αυτήν ακριβώς την ανισό-
τητα, όχι απλά αντανακλώντας την, αλλά
αναπαράγοντάς την. πού βρίσκεται σήμερα
αυτός ο προβληματισμός; Έχει ανατραπεί ο
ανδροκεντρικός χαρακτήρας της αρχιτεκτο-
νικής και της πολεοδομίας; σήμερα μιλάμε
μόνο για την ανάδειξη της γυναικείας
οπτικής στα ζητήματα του χώρου ή μιλάμε
και για το φύλο της αρχιτεκτονικής; τι
σημαίνει όμως αυτή η θεωρητική μετατόπιση
και τι συνεπάγεται;
Η μετατόπιση έγινε δυνατή, όταν έγινε
κατανοητός ο έμφυλος χαρακτήρας των
ιδεών και των επιστημονικών θεωριών,
καθώς και οι συγκεκριμένοι τρόποι με τους
οποίους έχει δομηθεί ο επιστημονικός λόγος
και τα γνωστικά αντικείμενα όλων των
επιστημονικών περιοχών, της αρχιτεκτο-

νικής συμπεριλαμβανομένης. το ερώτημα,
λοιπόν, αφορά στο πώς οι κατά φύλο κοινω-
νικές ανισότητες έχουν επηρεάσει τόσο την
αρχιτεκτονική σκέψη όσο και τον αρχιτεκτο-
νικό λόγο. Έχει έμφυλο πρόσημο η αρχιτε-
κτονική; και, εάν ναι, πώς αυτό επηρεάζει τα
συμβολικά και αξιολογικά της συστήματα,
τους τρόπους που δομεί τις κεντρικές της
έννοιες και τα εργαλεία σχεδιασμού; πώς
έχει επηρεάσει η κοινωνική κατασκευή των
έμφυλων ταυτοτήτων, που αποδίδει διαφο-
ρετικές σημασίες, περιεχόμενα και αξίες στις
έννοιες αρσενικό και θηλυκό, την αρχιτεκτο-
νική σκέψη και πράξη;
Η σκιαγράφηση των προσεγγίσεων που
έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στα παρα-
πάνω ερωτήματα, είναι ένα απαραίτητο
πλαίσιο αναφοράς, που επιτρέπει την
καταγραφή της πορείας που έχει διαγράψει
η έννοια του φύλου στη συνάντησή της με
την αρχιτεκτονική και τις θεωρίες του
αστικού χώρου.
ορισμένοι χώροι μπορεί να έχουν έμφυλο



χαρακτήρα σύμφωνα με το βιολογικό φύλο
των ανθρώπων που τους κατέχουν και τους
χρησιμοποιούν ή να είναι προσδιορισμένοι
σύμφωνα με το «φύλο» που συνδέεται με τα
διαφορετικά είδη των δραστηριοτήτων που
συμβαίνουν σ’ αυτούς. για παράδειγμα, οι
χώροι υγιεινής – τουαλέτες είναι «sexed»
αρσενικοί ή θηλυκοί, επειδή χρησιμοποι-
ούνται από άνδρες και γυναίκες, ενώ η
οικιακή κουζίνα χαρακτηρίζεται «γυναικεία»
επειδή η δραστηριότητα του μαγειρέματος
είναι κάτι που συνδέεται κοινωνικά με τις
γυναίκες. πώς όμως θα σκεφτόμασταν την
κουζίνα ενός εστιατορίου, όπου η μαγειρική
γίνεται από τον σεφ, που είναι συνήθως
άνδρας;
Η μελέτη του φύλου και του χώρου – ή η
μελέτη του φύλου του χώρου έχει τα χαρα-
κτηριστικά μιας διεπιστημονικής προσέγ-
γισης. σχετικά πρόσφατα, η μελέτη του
φύλου στην αρχιτεκτονική έχει αρχίσει να
εμπνέεται από τη δουλειά των φεμινιστριών
σε άλλα πεδία, όπως γεωγραφία, ανθρωπο-
λογία, πολιτισμικές σπουδές, θεωρία κινη-
ματογράφου, ιστορία τέχνης, ψυχανάλυση,
φιλοσοφία, πολιτικές ταυτότητας κτλ. τα
πεδία αυτά ασχολούνται με το χώρο, την
αναπαράσταση του χώρου και τις χωρικές
μεταφορές. αυτός, όμως, δεν είναι ο χώρος
όπως έχει οριστεί «παραδοσιακά» από την
αρχιτεκτονική – ο χώρος των σχεδιασμένων
από αρχιτέκτονες κτιρίων – αλλά μάλλον ο
χώρος όπως βρίσκεται, όπως χρησιμοποι-
είται, κατοικείται και μετασχηματίζεται μέσα
από την καθημερινή χρήση.
ορίζοντας τη διαλεκτική σχέση μεταξύ
κοινωνίας και χώρου, η δουλειά των
μαρξιστών γεωγράφων – David Harvey
(1989) and Edward soja (1989) – έχει
ουσιαστική συμβολή στη διατύπωση ότι
αφενός μεν ο χώρος παράγεται κοινωνικά,
αφετέρου όμως είναι και μια συνθήκη της
κοινωνικής παραγωγής.

Η πιο διαδεδομένη αναπαράσταση του
έμφυλου χώρου είναι το παράδειγμα των
«χωριστών σφαιρών», σε ένα αντιθετικό και
ιεραρχικό σύστημα που συγκροτείται από
τον κυρίαρχο δημόσιο ανδρικό κόσμο της
παραγωγής (την πόλη) και έναν υποδεέ-
στερο ιδιωτικό γυναικείο της αναπαρα-
γωγής (το σπίτι). Η αφετηρία αυτής της
ιδεολογίας, που χωρίζει την πόλη από την
αναπαραγωγή και τους άνδρες από τις
γυναίκες, είναι ταυτόχρονα πατριαρχική και
καπιταλιστική και έχει πάρει τις σημερινές
της μορφές από τις αρχές του 19ου αιώνα.
αλλά, σαν ιδεολογική κατασκευή, δεν περι-
γράφει την πλήρη κλίμακα και τις διαβαθμί-
σεις των βιωμένων εμπειριών όλων των
κατοίκων του αστικού χώρου.
αυτό (είναι προβληματικό και) έχει προβλη-
ματίσει τις φεμινίστριες, διότι τέτοιες
(προ)υποθέσεις, που αφορούν το φύλο,
βιολογικό και κοινωνικό, όσο και το χώρο
και εμπεριέχονται σ’ αυτή τη δυαδική
ιεραρχία, αναπαράγονται συνεχώς. Έτσι, δεν
πρέπει να προκαλεί έκπληξη για παράδειγμα
ότι ο αμερικάνος αρχιτέκτονας Frank Gehry
πρόσφατα ανέλυσε το σχεδιασμό του δικού
του σπιτιού ως εμπρόθετη αντιπαράθεση
στην ‘τυπική’ αμερικάνικη μονοκατοικία
(σταθερή, γνωστή, οικιακή, θηλυκή),
προτείνοντας μία νέα επέκταση (τραχιά, μη
συμμετρική, μη τελειωμένη, αρσενική).
Η φεμινιστική δουλειά στο φύλο και το
χώρο ξεκίνησε με αφετηρία το κυρίαρχο
θεωρητικό πλαίσιο, τόσο για να ασκήσει
κριτική στις περιορισμένες και περιοριστικές
ερμηνείες και ορισμούς του έμφυλου χώρου
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Η δόμηση του χώρου βασιζόταν στο δευτε-
ρεύοντα ρόλο της γυναίκας, με τρόπους που
αποτέλεσαν ένα από τα στοιχεία που δόμησαν
αυτήν ακριβώς την ανισότητα, όχι απλά αν-
τανακλώντας την, αλλά αναπαράγοντάς την.



που προσέφερε η ιδεολογία των χωριστών
«σφαιρών», όσο και για να προτείνει εναλ-
λακτικούς τρόπους για την κατανόηση του
πώς ο χώρος γίνεται έμφυλος. στο πλαίσιο
αυτό, οι μελέτες της susana torre (1996) και
της Elizabeth Wilson (1991) είναι δυνατό να
διαβαστούν ως «αποδομήσεις» της διπολι-
κότητας του αρσενικού/θηλυκού των χωρι-
στών «σφαιρών». 
είναι φανερό ότι ο χωρισμός της δημόσιας
σφαίρας από την ιδιωτική κάνει προβλημα-
τική τη σχέση των γυναικών με την πόλη,
σε υλικό και σε ιδεολογικό επίπεδο. Η
προσέγγιση της Wilson έχει στόχο την
επανεγκατάσταση μιας θετικής σύνδεσης
μεταξύ των γυναικών και του δημόσιου
χώρου, με την ανάκτηση της πόλης ως
τόπου απόλαυσης και χαράς για τις
γυναίκες. επίσης, η Wilson προειδοποιεί
για τους κινδύνους που προκύπτουν από
την εγγραφή ενός μέρους των φεμινιστικών
αντιλήψεων (επιστροφή στη μητέρα φύση)
σε μια αντι-αστική προκατάληψη και

προπαγανδίζει το ρόλο της πόλης ως τόπου
για την απελευθέρωση των γυναικών.
οι χώροι και οι δραστηριότητες της κατα-
νάλωσης και της καθημερινής ζωής
μπορούν να θεωρηθούν επίσης ως όροι που
υπερβαίνουν τη διπολική λογική των «χωρι-
στών σφαιρών».
Η κατανάλωση θέτει ενδιαφέρουσες ερωτή-
σεις στο φεμινισμό. Ένας αυξανόμενος
αριθμός μελετών για τις γυναίκες και την
κατανάλωση αντανακλούν το σημαντικό
ρόλο που παίζουν οι χώροι της κατανά-
λωσης στη δημόσια ζωή των γυναικών και
στην κατασκευή της θηλυκότητας. οι
γυναίκες με την ιδιότητά τους ως εργαζό-
μενες προσφέρουν φτηνή εργασία, ενώ στο
ρόλο τους ως καταναλώτριες αγοράζουν
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Η αρχιτεκτονική δουλεύει (αν και με μερικό
τρόπο), μαζί με άλλες πλευρές των κοινωνι-
κών και των οικονομικών σχέσεων, για να
βάλει τους ανθρώπους στη «θέση» τους.



αντικείμενα για τον εαυτό τους και αγαθά
για το σπίτι. με αυτούς τους τρόπους οι
γυναίκες έχουν στενή καθημερινή επαφή με
τον αστικό χώρο έξω από το σπίτι. χωρικά,
η δραστηριότητα της κατανάλωσης δείχνει
ότι η «θέση της γυναίκας» είναι ταυτόχρονα
και στο σπίτι και στην πόλη, πέρα από τα
όρια των χωριστών σφαιρών.
ο ρόλος του καταναλωτή μπορεί να
ειδωθεί ως χειραφετητικός για τις γυναίκες,
ως πηγή για προσωπική ταυτότητα και
ευχαρίστηση στο δημόσιο χώρο. αλλά μια
τέτοια άποψη δυσχεραίνεται από τις ιδεο-
λογίες και τις πρακτικές της πατριαρχίας, οι
οποίες δεν επιτρέπουν άμεσα το προσωπικό
ενδιαφέρον εκ μέρους των γυναικών.
μπορούμε π.χ. να ισχυριστούμε ότι, αντί να
καταναλώνουν για τους εαυτούς τους, οι
γυναίκες καταναλώνουν με στόχο την
αναπαραγωγή του καπιταλισμού, όπως
επίσης για να αναπαραστήσουν το αρσε-
νικό κύρος. στην πατριαρχία, όπου οι ρόλοι
των γυναικών μπορούν να συγκριθούν με
αυτούς των αγαθών, οι τόποι της κατανά-

λωσης επιβάλλουν αυτήν ακριβώς την ιδεο-
λογία με το να αναπαριστούν τις γυναίκες
ως αντικείμενα οπτικής κατανάλωσης με
στόχο την πώληση εμπορευμάτων.
τα εμπορικά κέντρα, όπως και άλλοι τόποι
κατανάλωσης, συνιστούν το είδος των
χώρων που μπορούν να χαρακτηρισθούν
ως καθημερινοί. οι καθημερινοί χώροι,
επειδή στην αρχιτεκτονική έχουν μορφο-
ποιηθεί ως το «άλλο» – όπως συμβαίνει και
με τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες –
χρησιμοποιούνται σήμερα στους κλάδους
των πολιτισμικών σπουδών και της
μελέτης του χώρου ως αφετηρίες για την
ανάπτυξη κριτικής.
ο χώρος συμμετέχει επίσης στην κατασκευή
του θηλυκού υποκειμένου ως προς ταυτό-
τητα και την έμφυλη υποκειμενικότητα. ο
ρόλος του τόπου στις πολιτικές του φύλου
είναι σημαντικός στον καθορισμό των
σχέσεων μεταξύ γνώσης, θέσης (που κατέχει
κάποιος/α) της όρασης. στις θεωρίες της
υποκειμενικότητας, της ταυτότητας και της
εμπειρίας-βιώματος, η φεμινιστική άποψη
είναι ότι η θέση που κατέχει κάποιος/α
αποτελεί συστατικό στοιχείο του «γνωρί-
ζειν». Η θέση μας, εκεί που ζούμε και εργα-
ζόμαστε, η προέλευσή μας και η προοπτική
μας, είναι σημαντική για να κατανοήσουμε
τους εαυτούς μας ως ανθρώπινα υποκείμενα.
με άλλα λόγια, το πώς οι άνθρωποι ορίζουν
και βιώνουν τους χώρους τους είναι σημαν-
τικό στην κατασκευή της ταυτότητάς τους.
Έτσι, οι συζητήσεις της έμφυλης διαφοράς
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Η θέση μας, εκεί που ζούμε και εργαζόμαστε,
η προέλευσή μας και η προοπτική μας, είναι
σημαντική για να κατανοήσουμε τους
εαυτούς μας ως ανθρώπινα υποκείμενα. Με
άλλα λόγια, το πώς οι άνθρωποι ορίζουν και
βιώνουν τους χώρους τους είναι σημαντικό
στην κατασκευή της ταυτότητάς τους.



περιγράφονται και με χωρική γλώσσα, όπως
η θέση (standpoint), η τοπικότητα (locality)
και τα όρια/περιθώρια (margins).
ο ίδιος ο χώρος, ως έννοια, ανέκαθεν
γινόταν κατανοητός ως θηλυκός και απαξιω-
μένος σε σχέση με το αρσενικό ενεργό στοι-
χείο του χρόνου. ακόμη και η
επαναδιεκδίκηση της σημασίας του χώρου
στις σπουδές της μετανεωτερικότητας δεν
είχε σαν αποτέλεσμα την ανάκτηση της
αξίας του θηλυκού. αντίθετα, το θηλυκό
συσχετίζεται με το χαοτικό και σε πλήρη
αταξία χώρο, ενώ ο λογοκεντρικός χώρος
παραμένει αρσενικός.
στον τρισδιάστατο χώρο της πόλης, οι
αναπαραστάσεις του φύλου δουλεύουν με
διαφορετικούς τρόπους. το θηλυκό σώμα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο, ένα
κενό σημαίνον για την αναπαράσταση
αφηρημένων εννοιών, όπως είναι η ελευ-
θερία ή ο πατριωτισμός με τη μορφή των
δημόσιων αγαλμάτων. οι πόλεις και τα
κτίρια ενσωματώνουν επίσης ποιότητες που
συσχετίζονται με το θηλυκό σώμα - ή η
θηλυκότητα αποδίδεται με όρους που σχετί-
ζονται με τη φόρμα, το σχήμα, το χρώμα και

την υφή του χώρου. για παράδειγμα, στη
συσχέτιση της πόλης με το θηλυκό και το
λαβυρινθώδες, γίνεται μια σύνδεση ανάμεσα
στο χάος της πόλης, τη μητρική φόρμα του
θηλυκού σώματος και την πατριαρχική
έννοια του αγνώστου ως άλλου, ως άγνω-
στης οντότητας. 

Αντί επιλόγου
Η αρχιτεκτονική, λοιπόν, μοιάζει να ενερ-
γοποιεί μια «εμπράγματη» αναπαράσταση
των κοινωνικών σχέσεων με τον τρόπο που
οργανώνει τους ανθρώπους στο χώρο.
αυτό το υλοποιεί συμβολικά μέσω της
φανταστικής αναπαράστασης και της
«καταλληλότητας του τόπου» για μια
συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά και
στην πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας τα
όρια και τις χωρικές σχέσεις μεταξύ των
δραστηριοτήτων.
αν και αυτή η προσέγγιση για την κατα-
νόηση της αρχιτεκτονικής έχει αρχίσει να
γίνεται αποδεκτή (βλ. π.χ. Girouard, 80)
υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα. για
παράδειγμα, μέχρι ποιο βαθμό η αρχιτεκτο-
νική αντανακλά πράγματι κοινωνικές
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σχέσεις, αφού είναι προφανές ότι οι
άνθρωποι χρησιμοποιούν τα κτίρια με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όχι μόνο
διαχρονικά, αλλά και σε κάθε συγκεκριμένη
χρονική στιγμή; ποια είναι η σχέση μεταξύ
της αρχιτεκτονικής πρόθεσης όταν «σχεδιά-
ζεται» ένα κτίριο και της πραγματικής τους
χρήσης; πώς μεταδίδεται και πώς μεταφρά-
ζεται η κοινωνική «σημασία» από την αρχι-
τεκτονική; μέχρι ποιο βαθμό μπορούν τα
κτίρια να προσφέρουν συγκρουόμενη,
συμβολική ή χωρική πληροφορία; και
τελικά, πόσο μπορεί να γενικευτεί η σχέση
μεταξύ αρχιτεκτονικής και κοινωνίας με
βάση τις επιμέρους κριτικές;

Έχω ένα μέρος της απάντησης σ’ αυτές τις
ερωτήσεις που δεν βασίζεται στο να βλέπω
τον τρόπο με τον οποίο ένας «ανδροκεν-
τρικά ορισμένος» κόσμος δομεί και διαιω-
νίζει ένα συγκεκριμένο σύνολο εννοιών για
το χώρο μέσω της χρήσης ορισμένων
«αρχιτεκτονικών» παραδειγμάτων. Θα
έλεγα ότι ότι, ενώ τα κτίρια δεν ελέγχουν
τη ζωή μας, η αρχιτεκτονική δουλεύει (αν
και με μερικό τρόπο), μαζί με άλλες
πλευρές των κοινωνικών και των οικονο-
μικών σχέσεων, για να βάλει τους ανθρώ-
πους στη «θέση» τους και για να
περιγράψει συμβολικά και χωρικά ποια
είναι αυτή η θέση.
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«Στις 13 Ιουνίου 2000, το εργατικό δικαστή-
ριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ένοχη τη
Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστη-
μών του London School of Economics για την
άρνησή της να προσφέρει σε λέκτορα μόνιμη
θέση στο αντικείμενο της Ιστορίας της Διεύ-
θυνσης Επιχειρήσεων σε διαδικασία πρόσλη-
ψης που διεξάχθηκε σύντομα μετά που είχε
αποβάλει.» 

Η αίσθηση μιας παράδοξης σύνταξης - αν
όχι ασυνταξίας - που προκαλεί η ανάγνωση
της πιο πάνω πρότασης έχει να κάνει λιγό-
τερο με την τραχύτητα της μη δόκιμης
μετάφρασης και περισσότερο με τις
έμφυλες προϊδεάσεις μας για τις νόρμες που
διέπουν το πανεπιστήμιο και τους θεσμούς
του. ενδεχομένως, να θεωρήσαμε αρχικά
ότι η λέξη λέκτορας αναφέρεται σε άντρα
και όχι γυναίκα. στην περίπτωση μιας
τέτοιας ανάγνωσης η έμφυλη προϊδέαση
για «λέκτορα» δεν θα είχε σκοντάψει
πουθενά αν στο τέλος της πρότασης αντί

«αποβάλει» διαβάζαμε «αρρωστήσει», ή
«επιστρέψει από άδεια απουσίας», ή, έστω,
«από γονική άδεια». Η παραδοξότητα της
σύνταξης καθιστά πιο ορατά τα όρια που
διέπουν τη σχέση ανάμεσα σε δημόσιο και
ιδιωτικό, παραγωγική και αναπαραγωγική
εργασία, δημόσια και προσωπική, απλή
ζωή1. στην κατηγορία της προσωπικής ζωής
συμπεριλαμβάνονται συνήθως ζητήματα
‘βιολογικής’ ζωής - γέννησης και θανάτου,
ή, όπως θα έλεγε η Hannah Arendt (1958),
“αναπαραγωγής του είδους” - ζητήματα τα
οποία εμπίπτουν στο πεδίο νεωτερικής
εξουσίας που ο michel Foucault (1980,
1993) ονομάζει βιο-πολιτική2. εδώ επίσης
εμπίπτουν δραστηριότητες και διαδικασίες
όπως ο συναισθηματικός μόχθος (affective
labour) και το πένθος, οι οποίες κατοχυρώ-
νουν την φαινομενικά αειφόρα ανάπτυξη
της οικονομίας και την απεξάρτηση του
δημόσιου βίου από τον προσωπικό. ο πανε-
πιστημιακός χώρος δεν αποβάλλει το
πένθος. αντίθετα, υπάρχουν μορφές δημό-

1. Ο γλωσσικός αυτός πλεονασμός (γιατί δεν λέμε απλά «ζωή» αντί «απλή ζωή» αφού η απλότητα και η πολυπλοκότητα
συμμετέχουν σε κάθε ζωή;) και η κάποια χροιά συγκαταβατικότητας (π.χ. «απλός» άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει
ιδιαίτερες ανησυχίες ή αναζητήσεις) στοχεύουν να μεταφέρουν εδώ την έννοια της «bare life».  Ο Agamben χρησιμοποιεί
τον όρο «bare life» για να αναφερθεί στη ζωή από την οποία έχει εκριζωθεί η πολιτική ιδιότητα και η οποία δεν τελεί
πια υπό την αιγίδα του νόμου δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ., όπως για παράδειγμα η ζωή στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης. Ο όρος bare life έχει αποδοθεί στα ελληνικά και ως «γυμνή ζωή» στο Giorgio Agamben (2005) Κυρίαρχη
εξουσία και γυμνή ζωή, μετάφραση Παναγιώτης Τσιαμουράς, Αθήνα: Εκδόσεις Scripta, 2005.

2.  Η χρήση του όρου βιο-πολιτική (bio-politics) από τον Michel Foucault, καθώς και το ομώνυμο πεδίο κριτικής,
υποδηλώνει την πολιτική επανα-διεκδίκηση της ανάλυσης και κατάδειξης των διαδικασιών εξουσίας που εξασκεί το
κράτος μέσω της διαχείρισης της «απλής ζωής». Στο ερευνητικό πρόγραμμα QUING (www.quing.eu), το οποίο
εξετάζει τα εννοιακά πλαίσια που διέπουν τις πολιτικές ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη,
χρησιμοποιήσαμε την κατηγορία “intimate citizenship” («ιδιωτική ζωή του πολίτη») για να ταυτοποιήσουμε και να
ομαδοποιήσουμε κείμενα πολιτικής που αφορούν σε θέματα υιοθεσιών, αμβλώσεων κλπ. Με τη μεθοδολογική αυτή
επιλογή επιδιώκουμε να εντάξουμε ξανά στη σφαίρα της πολιτικής (και ειδικότερα της πολιτικής της ισότητας των
φύλων) θέματα που αφορούν άμεσα τη ζωή και την ισότητα, έχουν όμως εγκλωβιστεί σε μια ζώνη αδιακρισίας, ένα
«μη τόπο», ανάμεσα στο φυσικό και στο πολιτικό.
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Αναστατώνοντας τον Ακαδημαϊκό Animal
Laborans: Έμφυλα όρια στο Πανεπιστήμιο

Ζέλεια Γρηγορίου
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
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σιου πένθους στις οποίες το πανεπιστήμιο
συμμετέχει, ενισχύοντας έτσι την εθνική ή
κοινωνική του ταυτότητα. Υπάρχουν επίσης
μορφές προσωπικού πένθους τις οποίες το
πανεπιστήμιο ιδιοποιείται, συχνά ως διαδι-
κασίες συλλογικού πένθους για να επιτε-
λέσει το συνεργατικό (corporative) του
χαρακτήρα και να συνενώσει τα μέλη του
ως εργαζόμενους και ως οπαδούς. Υπάρ-
χουν όμως και μορφές πένθους και
«ευάλωτης ζωής» (butler, 2004) που πρέπει
να παραμείνουν ανείπωτες και μη υπολογί-
σιμες για να διατηρηθούν τα όρια του
πανεπιστημίου. αν όμως η χάραξη του
ορίου ανάμεσα σε προσωπική ζωή και εργα-
σιακή-πανεπιστημιακή ζωή έχει έμφυλα
πολιτικό χαρακτήρα, τότε η υπέρβαση του
ορίου αυτού αποτελεί, επίσης έμφυλα, πολι-
τική πράξη η οποία όχι μόνο διεκδικεί την
επέκταση των δικαιωμάτων σε θέματα
προσωπικής ζωής, όχι μόνο εκθέτει την
έμφυλη οριοθέτηση του πανεπιστημίου,
αλλά πρώτιστα εκθέτει την εξίσωση της
ακαδημαϊκής ζωής και εργασίας με την
κοινωνική ζωή του homo faber και του
animal laborans (Arendt, 1958) και διεκ-
δικεί την επενεγγραφή του πανεπιστη-
μιακού βίου ως πολιτικού.
επανερχόμαστε λοιπόν στην περίπτωση
της αγωγής κατά του london school of
Economics (lsε). αφού η αποβολή εμπί-
πτει, συμβατικά, στο χώρο της ιδιωτικής
ζωής κι όχι του δημόσιου (και πολύ περισ-
σότερο του πανεπιστημιακού) βίου, πώς

είναι δυνατό ένα δικαστήριο εργασιακών
σχέσεων να κρίνει την «κρίση» ενός πανε-
πιστημίου, μια κρίση βασισμένη στην αρχή
της αξιοκρατίας και σε ακαδημαϊκά
κριτήρια; την υπόθεση παρέπεμψε στο
δικαστήριο εκ μέρους της Helen mercer η
επιτροπή Ίσων ευκαιριών με την υποστή-
ριξη της οργάνωσης πανεπιστημιακών
δασκάλων (Association of University
teachers). Η mercer, 43 χρονών, με διδα-
κτική εμπειρία στο leeds University και
ήδη συγγραφέας ενός διεθνώς αναγνωρι-
σμένου βιβλίου για την ιστορία της διαχεί-
ρισης επιχειρήσεων, ξεκίνησε την καριέρα
της στο lsE το 1995 με τριετές συμβόλαιο.
αποτιμώντας το έργο της το 1997 στο
πλαίσιο μίας διαδικασίας αξιολόγησης,
ένας καθηγητής του lsε έγραψε ότι: «Η
επίδοση της Helen έχει ξεπεράσει τις καλύ-
τερες μας προσδοκίες και, είμαι της
άποψης ότι η προσφορά της στο τμήμα
είναι σημαντική». Η Helen mercer πέρασε
με επιτυχία τη διαδικασία της αξιολό-
γησης, απορρίφθηκε όμως για τη μόνιμη
θέση, η οποία προσφέρθηκε σ’ έναν
καινούργιο και νεότερο άντρα υποψήφιο,
με την αιτιολογία ότι εκείνος θα μπορούσε
συνεισφέρει περισσσότερο στην επόμενη
εξωτερική αξιολόγηση έρευνας του πανε-
πιστημίου, στην οποία βασίζεται η εξωτε-
ρική χρηματοδότηση του ιδρύματος. Όπως
υποστήριξε η mercer στην προσφυγή της
κατά του lsε, το οποίο κατηγορούσε για
άμεση και για έμμεση διάκριση, οι διακρί-
σεις εναντίον της είχαν τις ρίζες τους στο
φόβο ότι ίσως να διέκοπτε την καριέρα της
στο μέλλον για να κάνει παιδιά. το δικα-
στήριο αποφάνθηκε ότι το πανεπιστήμιο
προέβη σε διάκριση κατά της Helen
mercer όταν πρόσφερε τη θέση
προαγωγής σε έναν υποψήφιο με λιγότερα
προσόντα. το δικαστήριο αποφάνθηκε
επίσης ότι το lsε ήταν ένοχο και για

Η Helen Mercer πέρασε με επιτυχία τη διαδικα-
σία της αξιολόγησης, απορρίφθηκε όμως για τη
μόνιμη θέση, η οποία προσφέρθηκε
σ’ έναν καινούργιο και νεότερο άντρα υποψή-
φιο, με την αιτιολογία ότι εκείνος θα μπορούσε
συνεισφέρει περισσσότερο στην επόμενη εξωτε-
ρική αξιολόγηση έρευνας του Πανεπιστημίου.



π α ν ε π ι σ τ Η μ ι ο  κ Υ π ρ ο Υ  -  ι ο Υ λ ι ο σ  2 0 0 6

α ν α σ τ α τ ω ν ο ν τ α σ  τ ο ν  α κ α δ Η μ α ϊ κ ο  A n I m A l  l A b O r A n s :  ε μ Φ Υλ α  ο ρ ι α  σ τ ο  π α ν ε π ι σ τ Η μ ι ο

π α ν ε π ι σ τ Η μ ι ο  κ Υ π ρ ο Υ  -  ν ο ε μ Β ρ ι ο σ   2 0 1 1 25

έμμεση διάκριση φύλου κατά της mercer
ειδικά σε σχέση με την Άσκηση ακαδη-
μαϊκής αξιολόγησης (research Assess-
ment Exercise - rAE)3. στην απόφασή του
το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα ακαδη-
μαϊκά κριτήρια εκφράζουν ήδη προκατά-
ληψη κατά των γυναικών διότι δεν
λαμβάνουν υπόψη τον έμφυλο χαρακτήρα
της διακεκομμένης καριέρας. σύμφωνα με
στοιχεία που κατατέθηκαν στο δικαστήριο,
στον κλάδο της mercer υπήρχαν λιγότερες
γυναίκες από απ’ ό,τι άντρες και επιπλέον
το ποσοστό των αντρών που είχαν συμμε-
τάσχει στην αξιολόγηση rAE του 2000
ήταν σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο
ποσοστό των γυναικών. Η υποαντιπροσώ-
πευση των γυναικών στην rAE ήταν πολύ
μεγαλύτερη στην ηλικιακή ομάδα 35-54,
στην οποία ανήκει το 70% περίπου των
γυναικών ακαδημαϊκών. αυτό οφείλεται σε

διάφορους λόγους· πολλά πανεπιστήμια
και πανεπιστημιακά τμήματα επιλέγουν
να μην συμπεριλάβουν στην Άσκηση rAE
άτομα που ενδεχομένως να επηρεάσουν
αρνητικά το τελικό «σκορ». για παρά-
δειγμα θεωρείται ότι η απουσία με άδεια
μητρότητας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
την ερευνητική παραγωγικότητα των
γυναικών ακαδημαϊκών που απουσιάζουν.
παράλληλα όμως, ο αποκλεισμός από την
rAE μπορεί να υποβαθμίσει το ακαδη-

Το πρόβλημα με την πολιτική της «ισότητας
ευκαιριών» είναι ότι αποτυγχάνει να αναγνω-
ρίσει την ύπαρξη υλικών και δομικών περιο-
ρισμών για τις γυναίκες, οι οποίοι εμποδίζουν
την άσκηση των ίσων δικαιωμάτων και την
πλήρη πρόσβαση στις ευκαιρίες που τους προ-
σφέρονται.

3.  Η Άσκηση Αξιολόγησης Έρευνας (Research Assessment Exercise-RAE), βάσει της οποίας ενημερώνεται ο κατάλογος
με τα Πανεπιστήμια που σημειώνουν την καλύτερη ερευνητική δραστηριότητα, πραγματοποιείται στα πανεπιστήμια
του Ην. Βασιλείου κάθε τέσσερα έως πέντε χρόνια. Συγκεντρώνονται δεδομένα για το έργο κάθε ακαδημαϊκού και η
έρευνα του Πανεπιστημίου αξιολογείται σε κλίμακα 1–5, ανάλογα με το ποσοστό του ερευνητικού έργου που κρίνεται
ότι αγγίζει τα εθνικά ή διεθνή επίπεδα αρτιότητας. Η Άσκηση οργανώνεται από τα ανώτατα χρηματοδοτικά σώματα
της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Β. Ιρλανδίας, τα οποία, με βάση τα αποτελέσματά της, διανέμουν
τις δημόσιες επιδοτήσεις προς τα Πανεπιστήμια. Στα αποτελέσματα της RAE βασίζονται σε μεγάλο βαθμό και οι
χρηματοδοτικές αποφάσεις για έρευνα από βιομηχανικούς και εμπορικούς φορείς, καθώς και από μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς.  Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα θεωρούν ότι η αξιολόγηση αποτελεί γνώμονα για αξιοκρατική κατανομή
επιδοτήσεων. Ο Βρετανικός Οργανισμός Ακαδημαϊκών Δασκάλων έχει διαφορετική άποψη: «Η RAE έχει
καταστρεπτική επίδραση στο σύστημα της βρετανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οδήγησε στο κλείσιμο τμημάτων
με ισχυρά ερευνητικά χαρακτηριστικά και υγιές σύστημα πρόσβασης σπουδαστών. Η RAE είναι υπεύθυνη για
απώλεια εργασίας, μεροληπτικές πρακτικές, εκτεταμένη αποθάρρυνση του προσωπικού, περιορισμό των ερευνητικών
ευκαιριών μέσω της υπερ-συγκέντρωσης της χρηματοδότησης και υπονόμευση της σχέσης διδασκαλίας - έρευνας,
με συνακόλουθη την μείωση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης που προσφέρεται στους σπουδαστές […] Η
τρέχουσα άσκηση ενισχύει ακόμη περισσότερο τα «παιχνίδια», την ενοχοποίηση μεμονωμένων μελών του προσωπικού,
τις ανταγωνιστικές προσλήψεις, κλεισίματα και «ανασυγκρότηση» τμημάτων, που υπαγορεύονται καθαρά από
προσπάθειες μεγιστοποίησης του εισοδήματος της RAE…» (2005).



μαϊκό κύρος και να καθυστερήσει την
πορεία μίας σταδιοδρομίας4. 
Θα έπρεπε λοιπόν το lsε ή οποιοδήποτε
άλλο πανεπιστήμιο να εισαγάγει ένα διπλό
κώδικα αξιολόγησης, ένα για άντρες κι ένα
άλλο, πιο «εκπτωτικό», για γυναίκες; μα
δεν θα καταργούσε κάτι τέτοιο όχι μόνο την
αξιοκρατία αλλά και τον αγώνα για την
ισότητα των φύλων αφού θα αποκαθιστούσε
ως κανονιστική αρχή εκείνο ακριβώς του
οποίου η ανατροπή επιδιώκεται, δηλαδή την
άνιση αντιμετώπιση αντρών και γυναικών
στην βάση της πεποίθησης ότι άντρες και
γυναίκες έχουν διαφορετική φύση και είναι
πλασμένοι για διαφορετικούς ρόλους, ότι οι
γυναίκες γεννούν και μεγαλώνουν παιδιά
και οι άντρες κτίζουν καριέρες; από την
άλλη, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι
μια ρητή εφαρμογή της ίσης αντιμετώπισης
αντρών και γυναικών σε έναν ήδη έμφυλο
κόσμο δεν θα είχε κανένα νόημα. μέχρι να
ανατραπεί η έμφυλη τάξη πραγμάτων, θα
υποστήριζε αυτή η δεύτερη άποψη, οι
διαφορές αντρών και γυναικών πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη. το θέμα που εξετά-
ζουμε στη συνέχεια είναι ακριβώς το πώς
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά στις ευρω-
παϊκές πολιτικές για ισότητα των φύλων
γενικά και στο χώρο της ανώτερης εκπαί-
δευσης ειδικότερα.
οι δυο προσεγγίσεις, η διεκδίκηση της
διαφοράς και η διεκδίκηση της ισότητας,
συνοψίζονται από την Emanuela lombardo
(2003) ως «δίλημμα της Wollstonecraft»5,
τεχνική με την οποία η συγγραφέας αναλύει
τις κυρίαρχες τάσεις στις πολιτικές της εε
για προώθηση της ισότητας των φύλων και

αναδεικνύει τα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις
στα οποία οδηγούνται. σύμφωνα με τη
lombardo, αντιμέτωπη με το δίλημμα της
Wollstonecraft, η ευρωπαϊκή πολιτική για τα
φύλα έχει επιλέξει τον πρώτο δρόμο, δηλαδή
την επέκταση των ευκαιριών που προσφέ-
ρονται στους άντρες και στις γυναίκες. Η
κυρίαρχη τάση στον τομέα αυτό είναι η
διασφάλιση ίσων ευκαιριών ανάμεσα σε
άντρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας,
με κύριες περιοχές (που καλύπτονται από τις
ευρωπαϊκές οδηγίες για ισότητα των φύλων)
την ισομισθία και την ίση αντιμετώπιση
όσον αφορά την απασχόληση, την εκπαί-
δευση, τις συνθήκες εργασίας και την κοινω-
νική ασφάλιση. O ακαδημαϊκός χώρος δεν
ορίζεται ως ειδικό πεδίο όσον αφορά τους
στόχους, το περιεχόμενο, και την εφαρμογή
των πολιτικών ισότητας. εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής των πολιτικών ισότητας φύλου
μόνο ως χώρος εργασίας και ως μέσο για την
επίτευξη των στόχων της συνθήκης της
λισαβόνας (που είναι η δημιουργία μιας
ανταγωνιστικής κοινωνίας της γνώσης).
το πρόβλημα με την πολιτική της «ισότητας
ευκαιριών» είναι ότι αποτυγχάνει να αναγνω-
ρίσει την ύπαρξη υλικών και δομικών περιο-
ρισμών για τις γυναίκες οι οποίοι εμποδίζουν
την άσκηση των ίσων δικαιώματα και την
πλήρη πρόσβαση στις ευκαιρίες που τους
προσφέρονται. ως τέτοιοι περιοριστικοί
παράγοντες αναφέρονται συνήθως ο βεβα-
ρημένος ρόλος φροντίδας της οικογένειας, οι
διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών, τα
κοινωνικά στερεότυπα, η σεξιστική εκπαί-
δευση. γι’ αυτό και οι πολιτικές ίσων ευκαι-
ριών συνοδεύονται συχνά από θετικές
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4.  Το Χρηματοδοτικό Συμβούλιο Ανώτερης Εκπαίδευσης της Αγγλίας (HEFCE) απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η RAE
είναι προκατελημμένη κατά των γυναικών. Παρόλα αυτά, για τον επόμενο γύρο RAE, ζήτησε από τα τμήματα να
ενημερώσουν τις ομάδες αξιολόγησης  των επιμέρους αντικειμένων σε ποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να γίνουν
εκπτώσεις για γυναίκες που είχαν διακοπές στην καριέρα τους.

5.  Η έκφραση «δίλημμα της Wollstonecraft» (από το όνομα της Αγγλίδα συγγραφέως και φεμινίστριας Mary Woll-
stonecraft) χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από την Carole Pateman (1989) για να αναλύσει ενδογενείς αντιφάσεις
στο κίνημα για την ισότητα.



δράσεις και φιλογυνικά μέτρα. δεν είναι
ξεκάθαρο όμως, όπως υποστηρίζει η
lombardo, κατά πόσο τα μέτρα αυτά αντικα-
τοπτρίζουν το «δεύτερο δρόμο» στο δίλημμα
της Wollstonecraft, την διεκδίκηση δηλαδή
ενός διαφορετικού ιδεώδους πολιτότητας για
τις γυναίκες. παρά το γεγονός ότι αυτές οι
πολιτικές αναγνωρίζουν ότι η διαφορετική
αντιμετώπιση των γυναικών συνδέεται με το
φύλο και υιοθετούν αντισταθμιστικά μέτρα,
δεν προσδιορίζουν μια άλλη μορφή πολιτό-
τητας για τις γυναίκες. Έτσι, προσβλέπουν
στην αντιμετώπιση της «υπο-αντιπροσώ-
πευσης των γυναικών» σε ανώτερες επαγγελ-
ματικές βαθμίδες και διευθυντικές θέσεις και
όχι στην ανατροπή της υφιστάμενης τάξης
του φύλου. μπορεί να αμφισβητούν την ιδεο-
λογική ουδετερότητα της αξιοκρατίας, δεν
αμφισβητούν όμως την αρχή της ισότητας. Η
διαφορά τους από τις πολιτικές των «ίσων
ευκαιριών» έγκειται στο ότι ορίζουν την
ισότητα με αναφορά στο αποτέλεσμα και όχι
στη διαδικασία: δεν αρκεί δηλαδή να δοθούν
ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και σε άντρες,
αλλά θα πρέπει οι γυναίκες να μπορούν να
αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες και να
βρεθούν στις ίδιες διευθυντικές θέσεις και
στους ίδιους ανδροκρατούμενους τομείς
εργασίας με τους άντρες. γι’ αυτό και στην
υπόθεση της mercer κατά του lsE, το δικα-
στήριο θεώρησε την υπο-αντιπροσώπευση
γυναικών ακαδημαϊκών στην Άσκηση rAE
και στις ανώτερες/μόνιμες ακαδημαϊκές
θέσεις ως τεκμήριο για την ύπαρξη δομικής
ανισότητας και έμμεσης διάκρισης φύλου
κατά της υποψηφίας. 
Η ευρωπαϊκή κοινότητα έχει μακρά
ιστορία οδηγιών και προγραμμάτων
δράσης αφιερωμένων στην ισότητας ευκαι-
ριών για άντρες και γυναίκες. αυτά τα
κείμενα πολιτικής συχνά διευκρινίζουν ότι
οι θετικές δράσεις είναι επιτρεπτές, παρόλο
που το περιεχόμενό τους σπάνια διευκρινί-

ζεται. οι περιπτώσεις Kalanke και marshall
έχουν αποτελέσει επίμαχο σημείο
αναφοράς στη φεμινιστική ανάλυση των
ευρωπαϊκών πολιτικών ισότητας και ειδικό-
τερα των θετικών δράσεων. Η Carol bacchi
(2004) επισημαίνει ότι η επικράτηση της
αντίληψης ότι οι θετικές δράσεις αποτε-
λούν μορφή προτιμησιακής μεταχείρισης
έχει καταστροφικές συνέπειες για τις
ομάδες-στόχους, στην περίπτωσή μας για
τις γυναίκες. με αναφορά στη απόφαση
για τις περιπτώσεις Kalanke και marshall, η
bacchi επισημαίνει ότι οι θετικές δράσεις
επιτρέπονται στο βαθμό που η προτεραι-
ότητα που δίνεται σε συγκεκριμένες ομάδες
στη βάση της ταυτότητάς τους εξακολουθεί
να θεμελιώνεται σε ατομικιστικές αρχές κι
όχι στην αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης.
H bacchi διευκρινίζει ότι η εννοιοδότηση
της ενσωμάτωσης στην ευρωπαϊκή Ένωση
στη βάση των αρχών της αγοράς καθορίζει
και το περιεχόμενο των θετικών δράσεων:
«το επιχείρημά μου είναι ότι, ενόσω οι
κανόνες – πλαίσιο μιας κοινωνίας παραμέ-
νουν αδιαμφισβήτητοι, η ‘απαίτηση’ πόρων
για μέλη ομάδων παραμένει ένα είδος ελεη-
μοσύνης το οποίο επιδίδεται από φιλάν-
θρωπους ανθρώπους σε αντιπροσωπευτικά
άτομα μερικών ομάδων» (bacchi, 2004, σελ.
139). το επιχείρημα της bacchi είναι ότι η
οικονομία της αγοράς καθορίζει ως
κυρίαρχο ένα πεδίο λόγου μέσα στο οποίο
καθίσταται δύσκολος ο ορισμός των
θετικών δράσεων ως κάτι άλλο από «προτι-
μησιακή αντιμετώπιση» (ό.π.π.).
αυτό που χρειάζεται, θα υποστήριζε μια
εναλλακτική άποψη, θα ήταν η ανατροπή
του ίδιου του φύλου ως συστήματος άνισης
και ιεραρχικής οργάνωσης της κοινωνίας.
σύμφωνα με αυτή τη θέση, το ζητούμενο
δεν είναι να καθιερωθούν φιλο-γυνικές
ρυθμίσεις εντός του πανεπιστημίου για
γυναίκες ακαδημαϊκούς, γυναίκες διοικητι-
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κούς, κλπ, αλλά να ανατραπεί ο θεσμοθετη-
μένος έμφυλος χαρακτήρας του πανεπιστη-
μίου. Η κριτική του ορίου ανάμεσα στην
«απλή ζωή» και το «βίο του πολίτη» θα
μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για
την ανατροπή της τάξης του φύλου.
δυστυχώς όμως, οι μέχρι τώρα κινήσεις
προς μια τέτοια κατεύθυνση όχι μόνο
επανεγγράφουν πολιτικές όπως η άδεια
μητρότητας ως εκπτωτικές, αλλά επιπλέον
υποβάλλουν τις γυναίκες (συμπεριλαμβα-
νομένων των γυναικών ακαδημαϊκών) σε
πολλαπλές μορφές βιο-πολιτικού ελέγχου.
το ζητούμενο δεν είναι η κατοχύρωση των
δικαιωμάτων της θηλυκής ζωής στα όρια

του πανεπιστημίου αλλά η κατάδειξη του
τρόπου που το «λαίμαργο πανεπιστήμιο»
(Currie κ.ά., 2000) λειτουργεί ως ένα ακόμη
λαίμαργο ίδρυμα το οποίο ζητά ανθρώπους
που να είναι πρόθυμοι/ες, όπως ζητούσε ο
στάλιν από τους ανθρώπους του κόμματος,
να αφιερώσουν στο κόμμα «όχι μόνο τα
ελεύθερα βράδια τους, αλλά ολόκληρη τη
ζωή τους» (Coser, 1974, σελ. 129). Η
σύμπτυξη ζωής και εργασίας στο πανεπι-
στήμιο καθιστά συχνά απαραίτητη θυσία
την έκλειψη της προσωπικής ζωής. αυτό το
πρόβλημα επανέρχεται μέσω της κριτικής
του φύλου, μιας κίνησης που είναι πρώτιστα
πολιτική και όχι προσωπική.
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στο άρθρο της με τίτλο rethinking the
Public sphere (1990), η nancy Fraser σημει-
ώνει ότι το κοινωνικό στάτους και ο
αποκλεισμός είναι οι δύο τρόποι με τους
οποίους γίνονται εφικτές οι διακρίσεις κατά
των γυναικών και όποιων άλλων
θεωρούνται κατώτεροι κοινωνικά. Έτσι, τα
μέλη της κυρίαρχης ομάδας (από πλευράς
κοινωνικού φύλου, σεξουαλικότητας, κοινω-
νικής θέσης, εθνικότητας, κατοχής
πλούτου...) βλέπουν τους εαυτούς τους ως
“κρατούσα τάξη” και “κατάλληλους για να
κυβερνούν”.
στη χρήση της γλώσσας, συγκεκριμένες
πρακτικές αποκαλύπτουν, ενσωματώνουν
και διατηρούν την ανδροκρατία σαν οικου-
μενική νόρμα. Η γενικευτική χρήση των ο
και αυτός, η γενικευτική χρήση του αρσε-
νικού (αντρικό γένος έναντι του ανθρώ-
πινου γένους) δίνει έμφαση στο αντρικό
κοινωνικό φύλο το οποίο προβάλλεται ως
ικανό να αντιπροσωπεύσει τόσο το αντρικό
όσο και το γυναικείο κοινωνικό φύλο, χωρίς
όμως να ισχύει και το αντίστροφο. στα ελλη-
νικά, η λέξη «άνθρωπος» χρησιμοποιείται
γενικευτικά για οποιαδήποτε ανθρώπινη
ύπαρξη ή για ένα συγκεκριμένο άντρα, αλλά
δεν αναφέρεται ποτέ σε μία συγκεκριμένη
γυναίκα: έτσι ο όρος για τα όντα και τους
ανθρώπους γενικότερα καλύπτει μόνο το
ένα φύλο. αυτή η κατάσταση αναπαράγεται
στη γλώσσα των μέσων μαζικής ενημέ-
ρωσης (mmE). οι επιστήμονες, μέσα από
την ανάλυση των mmE, έντυπων και
οπτικών, καταδεικνύουν εδώ και πολλά
χρόνια την προκατάληψη του κοινωνικού

φύλου που κυριαρχεί και στο δημοσιογρα-
φικό λόγο. πράγματι, η ανάλυση του λόγου
των δημοσιογράφων επιβεβαιώνει ότι οι
γυναίκες πολιτικοί αναπαρίστανται πρωτί-
στως ως γυναίκες και ύστερα ως πολιτικοί,
ενώ οι άντρες πολιτικοί επωφελούνται από
το προνόμιο της ιδέας ότι είναι “κατάλληλοι
για να κυβερνούν”.
παρατηρείται εξάλλου παγκοσμίως η
αποσιώπηση του ρόλου των γυναικών στην
πολιτική από τα mmE: σύμφωνα με το
GmmP (Global media monitoring Project)
του 2009-10, οι γυναίκες είναι παρούσες στις
ειδήσεις που αφορούν την πολιτική και τα
κυβερνητικά θέματα μόνο κατά 13%. στην
κύπρο, η παρουσία των γυναικών στην
πολιτική ειδησιογραφία φτάνει επίσης μόλις
το 13% (GmmP 2009-10). σχετικά με τις
γυναίκες υποψήφιες για τις ευρωεκλογές, η
έρευνα της αγγελή (2009) έδειξε ότι οι
δημοφιλέστερες εφημερίδες στην κύπρο τις
αντιπροσώπευσαν μόνο κατά 20% έναντι
80% των αντρών υποψηφίων. εκτός από τη
σαφή αριθμητική υπο-αντιπροσώπευση των
γυναικών, έχει σχολιαστεί και η παρασιώ-
πηση της παρουσίας τους στην πολιτική. για
παράδειγμα, ένα άρθρο που σχολίαζε το
μισθό των ευρωβουλευτών ανέφερε ότι οι
ευρωβουλευτές δεν έχουν δωρεάν εισιτήρια
για τις γυναίκες και τα παιδιά τους, χωρίς να
αναφέρει το ενδεχόμενο του εισιτηρίου που
θα μπορούσε να πάρει μία γυναίκα ευρω-
βουλευτής για τον άντρα της. πρακτικά
αποσιωπάται η ύπαρξη γυναικών στην
ευρωβουλή, ενισχύοντας έτσι το λόγο για
την αυτονόητη ύπαρξη των αντρών και
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δημιουργώντας μια πλασματική εικόνα,
διαφορετική από την πραγματικότητα. με
άλλα λόγια, τα mmE δεν είναι απλοί καθρέ-
φτες που αντανακλούν την πραγματικότητα
ως έχει, αλλά έχουν τη δυνατότητα να την
επηρεάσουν (tagg 1988, baudrillard 1988).
εκτός όμως από την ποσοτική υπο-αντιπρο-
σώπευση, υπάρχουν και πολλές γλωσσικές
πρακτικές που σπρώχνουν τις γυναίκες
πολιτικούς πίσω στην ιδιωτική σφαίρα,
παρουσιάζοντάς τις ως λιγότερο αξιόλογες
υποψήφιες ή ως λιγότερο ικανές στη
δημόσια ζωή (Kahn 1994; roncarolo 2000;
rittau 2008). Η εικόνα αυτή βασίζεται σε μια
σειρά από στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις
γυναίκες και τους άντρες. Η επικέντρωση
στα στερεότυπα του κοινωνικού φύλου
καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική καθώς
ενδυναμώνει την πατριαρχία, της οποίας τη
βάση αποτελούν ακριβώς αυτά τα στερεό-
τυπα (Connell 1995). οι γυναίκες πολιτικοί
αναφέρονται συχνότερα από ό,τι οι άντρες
με το μικρό τους όνομα και οι περισσότεροι
ερευνητές συμφωνούν ότι το γεγονός αυτό
έχει υποτιμητική χροιά (Kahn 1994;
roncarolo 2000; rittau 2008). εξάλλου, σε
παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται και η
επικέντρωση στο σώμα των γυναικών πολι-
τικών: για παράδειγμα, στο τηλεοπτικό
πρόγραμμα του λάρρυ κινγκ αναφέρθηκαν
τα “χοντρά πόδια” και “ο μεγάλος πισινός”
της χίλαρι κλίντον.
οι γυναίκες πολιτικοί προσδιορίζονται
συχνότερα από ό,τι οι άντρες συνάδελφοί
τους βάσει των σχέσεών τους εντός της
οικογένειας ή με στερεοτυπικούς ρόλους
όπως αυτόν της μητρότητας: η έρευνα των
thorson & mendelson (2001) κατέδειξε ότι
οι κυρίαρχες εικόνες της χίλαρι κλίντον
είναι οι ρόλοι της ως γυναίκας, μητέρας και
κόρης∙ στη γαλλία, ο πατέρας της μισελ
μπασλέ και ο αδελφός της σεγκολέν ρουα-
γιάλ αναφέρονταν συχνά στη δημοσιογρα-

φική τους βιογραφία. στην κύπρο επίσης, οι
αναφορές των μμε στις γυναίκες πολιτι-
κούς συνοδεύονται συχνά από πληροφορίες
για την οικογενειακή τους κατάσταση. το
GmmP (2009-2010) έδειξε ότι το 5% των
αναφορών σε γυναίκες πολιτικούς περιείχε
παράλληλα και κάποια αναφορά στην οικο-
γενειακή τους κατάσταση, ενώ για την ίδια
περίοδο το αντίστοιχο ποσοστό για τους
άντρες ήταν 0%.
Η οικογενειακή κατάσταση των γυναικών
πολιτικών υπερ-προβάλλεται σε παγκόσμιο
επίπεδο (GmmP 2009-2010). Ένα από τα
βασικά στερεότυπα που παρατηρήθηκαν
στην αναπαράσταση των γυναικών υποψη-
φίων πολιτικών κατά την περίοδο των
ευρωεκλογών 2009 είναι η μητρότητα
(αγγελή 2009). το γεγονός αυτό είναι ιδιαί-
τερα προβληματικό, αν συνειδητοποιήσουμε
ότι προβάλλει μια πίεση στο γυναικείο σώμα
για τεκνοποίηση (χαλκιά 1997, 1998) - αφού
δεν νοείται κανένας ρόλος για τις γυναίκες,
ούτε καν αυτός της πολιτικής, διαχωρι-
σμένος από τη μητρότητα και την οικογε-
νειακή ζωή. Ίσως, η χειρότερη συνέπεια της
επικέντρωσης στη μητρότητα για τις
γυναίκες πολιτικούς είναι το γεγονός ότι
ενισχύει την πατριαρχία, κατατάσσοντας
ξανά τις γυναίκες στο χώρο της οικογένειας
και του σπιτιού, έτσι ώστε να θεωρείται
δικαιολογημένη η εξώθησή τους σε ευθύνες
δευτερεύουσας σημασίας στη δημόσια
σφαίρα, αφού ο βασικός ρόλος που έχουν να
επιτελέσουν είναι αυτός της μητρότητας. 
ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουν οι
δημοσιογράφοι τις γυναίκες πολιτικούς σε
σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους,
ενισχύει την εικόνα ατόμων με λιγότερη
εξουσία και έλεγχο των πραγμάτων. οι
έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι γυναίκες
πολιτικοί αναπαριστώνται συχνά με αρνη-
τικό τρόπο. εκτός από το γεγονός ότι οι
γυναίκες υποψήφιες έχουν λιγότερη
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κάλυψη, λαμβάνουν και αρνητικότερα
σχόλια για τις ικανότητές τους (κahn 1996,
GmmP 2009-10). δεν είναι τυχαίο ότι η
κύρια γαλλική κεντροαριστερή εφημερίδα
le monde χρειάστηκε να απολογηθεί για
την άδικη υποτίμηση της σεγκολέν ρουα-
γιάλ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για
τις προεδρικές εκλογές του 2007, παρά το
γεγονός ότι ήταν υποψήφια της αριστεράς.
την ίδια χρονιά, ευρωπαϊκή έρευνα (reiser
& Gresy 2008) αποδοκίμασε τον ευρωπαϊκό
τύπο για τη χρήση των στερεοτύπων του
κοινωνικού φύλου κατά την αναφορά του
στις γυναίκες. ο υποτιμητικός λόγος των

μμε σε σχέση με τις γυναίκες παρατηρείται
και στην κύπρο. αναφέρουμε ένα χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα από κυπριακή εφημε-
ρίδα που, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα
των εκλογών, γράφει για μία γυναίκα πολι-
τικό “ κανόνι η αντιγόνη”, ενώ το ίδιο άρθρο,
για ένα άντρα πολιτικό, γράφει “τάκης ο
κυρίαρχος”∙ η βαρύτητα της λέξης
«κυρίαρχος» έναντι του ελαφριού λογοπαί-
γνιου «αντιγόνη το κανόνι» δεν χρειάζεται
σχόλια. 
οι πολιτικοί ξέρουν ότι οι ψηφοφόροι
ευνοούν στερεοτυπικά αντρικά χαρακτηρι-
στικά, π.χ. ότι οι γυναίκες ψηφοφόροι προτι-
μούν τους μεγαλύτερους άντρες
υποψήφιους (Witt, Paget & matthews 1994,
χατζηπαύλου 2004). Όταν όμως οι γυναίκες
υιοθετούν “αντρικούς” τρόπους ομιλίας
αυτό θεωρείται αντι-θηλυκό, αγενές ή ανάρ-
μοστο (Witt, Paget and matthews 1994).
προηγούμενη έρευνα κατέδειξε ότι, ακόμα
και αν οι υποψήφιες δεν παίζουν το παιχνίδι
των στερεοτύπων, ο τύπος θα τις αναπαρα-
στήσει, χρησιμοποιώντας τα ίδια κλισέ
(sreberny-mohammadi & ross 1996, Everitt
& Gidengil 2003).
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νάμωση της ίσης συμμετοχής στην πολιτική
και η δέσμευση των κρατικών φορέων ως προς
την αμεροληψία σε τέτοια θέματα είναι το
κλειδί για την αλλαγή του σκηνικού σε ζητή-
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πέρα από τα παραπάνω, η Khan (1996) διευ-
κρινίζει ότι το κοινωνικό φύλο μπορεί να μην
γίνεται τόσο μεγάλο θέμα όταν δεν διακυ-
βεύονται σημαντικά συμφέροντα. για παρά-
δειγμα, είναι γεγονός ότι οι θέσεις με
μικρότερο πολιτικό κύρος, όπως αυτές των
δημοτικών συμβούλων, πληρώνονται συχνό-
τερα από γυναίκες από ό,τι οι θέσεις ισχύος,
όπως αυτές των δημάρχων. στην κύπρο αυτή
τη στιγμή υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες
δήμαρχοι, έναντι τριάντα ενός αντρών
δημάρχων. οι γυναίκες υποψήφιες που
παλεύουν για το 2% ή το 3% των ψήφων
μπορούν να παρουσιαστούν μέσω του δημο-
σιογραφικού λόγου ως νικήτριες αν έχουν μια
ψηλή κοινωνική θέση, μόνο και μόνο επειδή
δεν απειλούν το status quo (baider 2010).
Η κατάσταση αυτή ενδυναμώνει την
γνωστή, ιστορικά δομημένη, αντίληψη ότι
η πολιτική είναι αντρικός τομέας, όχι μόνο
στην κύπρο ή στη γαλλία, αλλά σε παγκό-
σμιο επίπεδο (Alder 1993). αυτό είναι
άλλο ένα παράδειγμα του φαινομένου της
«γυάλινης οροφής», που, υπό κάλυψη,
παράγει διακρίσεις οι οποίες εμποδίζουν

τις γυναίκες από το να πάρουν θέσεις
πραγματικής εξουσίας. είναι προφανές ότι
δεν μπορεί να εννοηθεί σήμερα δημο-
κρατία χωρίς την ίση συμμετοχή αντρών
και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφά-
σεων. Όπως έδειξε το παράδειγμα των
σκανδιναβικών χωρών, οι νόμοι για την
ενδυνάμωση της ίσης συμμετοχής στην
πολιτική και η δέσμευση των κρατικών
φορέων ως προς την αμεροληψία σε τέτοια
θέματα είναι το κλειδί για την αλλαγή του
σκηνικού σε ζητήματα κοινωνικού φύλου
και πολιτικής. σύμφωνα με το Global
Gender Gap report του 2007, οι γυναίκες
στη σουηδία έχουν 47% αντιπροσώπευση
στη βουλή και κατέχουν το 57% των
υπουργικών θέσεων. Θεωρούμε ότι οι
έρευνες για τις γυναίκες και την πολιτική,
όπως αναπαρίστανται από τα mmE, μαζί
με την παράλληλη εκπαίδευση του κοινού
και των δημοσιογράφων, μπορούν σημαν-
τικά να συμβάλουν στην αλλαγή της
νοοτροπίας που θέλει τις γυναίκες ακόμα
και σήμερα μακριά από τα κέντρα λήψης
αποφάσεων. 
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στο διάσημο πλέον βιβλίο της Ένα Δικό σου
Δωμάτιο1, η Βιρτζίνια γούλφ παρακολουθεί
την αφηγήτριά της καθώς, απορροφημένη
στις σκέψεις της για τη συμβολή των
γυναικών στο χώρο της πεζογραφίας,
βρίσκεται υπόλογη γιατί, όπως την πληρο-
φορεί τρομοκρατημένος ο φύλακας του
πανεπιστημίου «Oxbridge» (έτσι αποκαλεί
ειρωνικά η γούλφ το φανταστικό ίδρυμα που
επισκέπτεται η αφηγήτριά της), «καταπά-
τησε» το γρασίδι που προορίζεται αποκλει-
στικά για τους υπότροφους και
ακαδημαϊκούς του πανεπιστημίου. Φυσικά
η αφηγήτρια της γούλφ επιστρέφει αμέσως
στο μονοπάτι που της υπαγορεύει η ταυτό-
τητά της ως «γυναίκα» και, κατ’ επέκταση,
ως «μη-ακαδημαϊκός», διαπιστώνοντας με
λύπη ότι η παρέμβαση του φύλακα είχε
διώξει «το μικρό ψαράκι» της σκέψης της
που, αλαφιασμένο, είχε καταφύγει και πάλι
στην κρυψώνα του (σελ. 6-8).
αυτό που με χιούμορ αλλά και οξύνοια
καταδεικνύει η γούλφ στο αριστούργημά της
είναι ότι η παραγωγή σκέψης και γνώσης
είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις
υλικές (χωρο-χρονικές, κοινωνικο-πολι-
τικές) συνθήκες που ορίζουν, καθορίζουν και
περιορίζουν το υποκείμενο που εμπλέκεται
στη διαδικασία της παραγωγής. Η γούλφ
γράφει: «η πεζογραφία είναι σαν τον ιστό
μιας αράχνης», εννοώντας ότι έχει άρρη-
κτους δεσμούς με τη ζωή, παρόλο που δεν
είναι πάντα ορατοί. πραγματικά, συνεχίζει,

όταν, για οποιοδήποτε λόγο, χαλάσει η
ύφανση, τότε μόνο θυμάται κανείς ότι οι
ιστοί δεν υφαίνονται στο κενό από άυλα
πλάσματα, αλλά είναι το αποτέλεσμα της
δουλειάς ανθρώπινων όντων που υποφέ-
ρουν και είναι εξαρτημένα από υλικούς
παράγοντες όπως το σώμα και η οργανική
ισορροπία του, τα χρήματα και οι κατοικίες
στις οποίες ζουν (σελ. 41). 
ακολουθώντας αυτή τη συλλογιστική και
αφού παιχνιδιάρικα επαναφέρει στη ζωή
την ξεχασμένη αδελφή του shakespeare,
η γούλφ φτάνει να καταλήξει στο συμπέ-
ρασμα ότι η ύπαρξη ή μη διακεκριμένων
γυναικών συγγραφέων (και κατ’
επέκταση διακεκριμένων γυναικών
επιστημόνων ή καλλιτεχνών) δεν έχει
τίποτα να κάνει με την υποτιθέμενη φύση
της γυναίκας. «μια γυναίκα», υποστη-
ρίζει, «πρέπει να έχει χρήματα και ένα
δικό της δωμάτιο για να γράψει» (σελ. 6).
Όπως και ένας άνδρας, φυσικά – αλλά
τέτοιου είδους συμπεράσματα δεν
γίνονταν εύκολα αποδεκτά από το ηγεμο-
νικό αυτονόητο της εποχής της γούλφ. 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 η σχέση
επιστήμης, τέχνης και «ζωής», για να χρησι-
μοποιήσω τον όρο της γούλφ, θεωρείται
πλέον δεδομένη, παρόλο που η ιστορικά
μεταβαλλόμενη και διαπραγματεύσιμη
μορφή της σχέσης αυτής εξακολουθεί να
αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού και
εκτεταμένων συζητήσεων. πιο συγκεκρι-



μένα, η έννοια του κοινωνικού φύλου που
απασχολούσε τη γούλφ στις πρώτες δεκαε-
τίες του 20ου αιώνα, έχει σήμερα αναχθεί σε
μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους
ερμηνείας τόσο της ατομικής ταυτότητας
όσο και των αισθητικών, φιλοσοφικών και
κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών που επικρα-
τούν σε δεδομένες χρονικές περιόδους. Η
αναγνώριση του παράγοντα «φύλο» δεν
ισοδυναμεί με απομόνωση και αναγωγή του
σε θεωρητικά προνομιούχα κατηγορία. αντί-
θετα, συμβάλλει στην ανάδειξη της
σύνθετης φύσης όλων των κοινωνικών,
πολιτικών, νοητικών και ψυχικών διεργα-
σιών καθώς και της πολυπλοκότητας που θα
πρέπει να χαρακτηρίζει την επιστημονική
έρευνα και οποιαδήποτε ερμηνευτική
πρακτική.
το διατμηματικό, διεπιστημονικό δευτε-
ρεύον πρόγραμμα στις σπουδές Φύλου ξεκί-
νησε να προσφέρεται στο πανεπιστήμιο
κύπρου τον ιανουάριο του 2009 στα πλαίσια
της προσπάθειας του πανεπιστημίου να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
σύγχρονης πραγματικότητας στο χώρο της
παγκόσμιας ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά
και να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρ-
φωση της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας.
με τη θεσμοθέτηση του προγράμματος
αυτού το πανεπιστήμιο κύπρου καθίσταται
πρωτοπόρος φορέας στην καλλιέργεια των
σπουδών του κοινωνικού Φύλου στον ελλη-
νόφωνο ακαδημαϊκό χώρο. μέχρι στιγμής,
παρόμοιο πρόγραμμα δευτερεύουσας ειδί-
κευσης στις σπουδές Φύλου και ισότητας
προσφέρεται μόνο από το αριστοτέλειο
πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (όπου το
πρόγραμμα λειτουργεί από το 2002 και
εδράζεται στο τμήμα αρχιτεκτονικής που
παρέχει και τη γραμματειακή υποστήριξη).
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να
συμβάλει στην αναγνώριση του καθορι-
στικού ρόλου του φύλου για την κατανόηση

των σημαντικών πτυχών του ιστορικού,
κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι, από τη
δομή και λειτουργία των γλωσσών μέχρι τα
υπάρχοντα κοινωνικά συστήματα, τις
συνθήκες ηγεμονίας σε διάφορες ιστορικές
περιόδους (καθώς και τις επαναστατικές ή
μη ανατροπές αυτών των συνθηκών), τις
πολιτισμικές εκφράσεις και αναζητήσεις
ατόμων ή ομάδων, τις οικονομικές, νομικές,
πολιτικές και άλλου είδους σχέσεις που
διαμορφώνονται, επιβάλλονται και αναπα-
ράγονται σε συγκεκριμένους κοινωνικούς
σχηματισμούς. το πρόγραμμα επιδιώκει
επιπλέον να προαγάγει την ισοτιμία των δύο
φύλων μέσω της διερεύνησης του ιδεολο-
γικού, πολιτικού και κοινωνικού μηχανισμού
κατασκευής των κατά φύλα διαφορών και
της αξιολόγησης των επιπτώσεων τις οποίες
οι κατά φύλα ανισότητες προκάλεσαν,
διαμόρφωσαν και παγίωσαν στη διάρκεια
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«Μια γυναίκα πρέπει να έχει χρήματα και ένα
δικό της δωμάτιο για να γράψει»

Βιρτζίνια Γούλφ



των αιώνων όσον αφορά στην παραγωγή
της γνώσης και την έννοια της οργανω-
μένης κοινωνίας. ειδικότερα, το πρόγραμμα
επικεντρώνεται στην προσφορά μαθημάτων
το περιεχόμενο και η οργάνωση των οποίων
εξυπηρετούν μεταξύ άλλων τους ακόλου-
θους βασικούς στόχους:
α) την έκθεση των φοιτητριών και φοιτητών

του πανεπιστημίου κύπρου στα κοινω-
νικά, πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα
με τα οποία είναι συνυφασμένη η
εμπειρία του έμφυλου υποκειμένου.
απώτερος στόχος είναι η δημιουργία
νέων επιστημόνων ικανών να ανταποκρί-
νονται στις προκλήσεις των σύγχρονων
πολύπλοκων κοινωνιών και καταρτι-
σμένων ώστε, να συμμετέχουν ενεργά
στη διαμόρφωση νέων ιδεών και θεωριών
για το κοινωνικό φύλο, οι οποίες θέτουν
υπό αμφισβήτηση παραδοσιακές αντιλή-
ψεις και συμβάλλουν ενεργά και με τρόπο
πρωτοποριακό στην κοινωνική αλλαγή. 

β) την ανάπτυξη, σε διεπιστημονικό
επίπεδο, κριτικών και αναλυτικών ικανο-
τήτων για εντοπισμό και λύση προβλη-
μάτων, με πεδίο αναφοράς τα μείζονα
κοινωνικά θέματα της επικαιρότητας στα
οποία ο παράγοντας «κοινωνικό φύλο»
παίζει καθοριστικό ρόλο. 

γ) την καλλιέργεια της αντίληψης ότι η
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η πανε-
πιστημιακή εμπειρία στο σύνολό της
ολοκληρώνονται μέσα από τη συνύ-

παρξη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη
δυναμική συνεργασία πολλών διαφορε-
τικών επιστημών, και όχι μέσα από μια
μεμονωμένη, στενά καθορισμένη πορεία
ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

δ) την εστίαση, με την αρωγή εξειδικευ-
μένης επιστημονικής βιβλιογραφίας, σε
πολυπολιτισμικά και διαπολιτισμικά
θέματα τα οποία είναι συνυφασμένα τόσο
με τα προβλήματα κοινωνικού φύλου,
όσο και με την εμπειρία του σύγχρονου
ανθρώπου. 

πέρα από τους πιο πάνω ακαδημαϊκούς
στόχους, το πρόγραμμα αποβλέπει και στη
δημιουργία ενός διεπιστημονικού υπόβα-
θρου το οποίο στο μέλλον θα στηρίξει την
περαιτέρω ανάπτυξη των σπουδών Φύλου
σε μεταπτυχιακό επίπεδο διατμηματικής
υποδομής. στo πλαίσιo αυτού του
οράματος, το τμήμα αγγλικών σπουδών
που συντονίζει το πρόγραμμα σε συνερ-
γασία με τα άλλα συμμετέχοντα τμήματα
της έδρας οΥνεσκο για την ισότητα των
δύο φύλων, διοργανώνει συνέδρια και σεμι-
νάρια γύρω από ζητήματα φύλου, ενώ
προτίθεται να καθιερώσει ετήσια διάλεξη
από κορυφαίους/κορυφαίες θεωρητικούς
στις σπουδές Φύλου. Η πρώτη διάλεξη
προγραμματίστηκε να δωθεί από την Karen
m. Offen, καθηγήτρια ιστορίας που συνερ-
γάζεται ως senior scholar με το michelle
r. Clayman Institute for Gender research
στο πανεπιστήμιο του stanford.
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Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου -
Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων

      

Έδρα της οΥνεσκο για την Iσότητα και
την Eνδυνάμωση των Φύλων έχει εγκαθι-
δρυθεί το 2009 στο πανεπιστήμιο κύπρου,
με κάτοχο της έδρας την καθηγήτρια κ.
μαίρη κουτσελίνη, τμήμα επιστημών της
αγωγής. Η έδρα αυτή είναι μεγάλης σπου-
δαιότητας για την περιφερειακή ανάπτυξη
και συνεργασία. γεωγραφικά και ιστορικά,
στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, όπου η
ανατολή συναντά τη δύση, η κύπρος
αποτελεί γέφυρα διαφορετικών πολιτισμών
και θρησκειών. Η έδρα, σε μια περιοχή
προγραμματικής προτεραιότητας για την
οΥνεσκο, όπως η ισότητα και η ενδυνά-
μωση των φύλων, στοχεύει μέσω του πολιτι-
στικά ποικίλου και ικανού δικτύου
συνεργασίας της να προτείνει και εφαρμόσει
ένα νέο παράδειγμα στον τρόπο με τον
οποίο τα κοινά προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι πληθυσμοί της περιοχής, μπορούν
να εξεταστούν μέσω της προοπτικής του
φύλου. Η ενδυνάμωση των γυναικών και
των φύλων σημαίνει την ενδυνάμωση της
φωνής τους, έτσι ώστε η έννοια και η
προοπτική του φύλου να ενσωματωθεί σε
όλες τις πολιτικές.
σε αυτό το πλαίσιο, το πανεπιστήμιο
κύπρου στοχεύει να λειτουργήσει όχι μόνο
ως κέντρο αριστείας για την τοπική
ανάπτυξη σε θέματα ενδυνάμωσης του
φύλου, αλλά και ως δυναμικός πόλος
σύμπραξης μεταξύ εδρών, δικτύων και
ομάδων εργασίας για την επίτευξη των δύο
στόχων της οΥνεσκο σχετικά με την

παγκόσμια προτεραιόητα της ισότητας των
φύλων. συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτοί, όπως
περιγράφονται στη μεσοπρόθεσμη στρατη-
γική της οΥνεσκο του 2008-2013, αναφέ-
ρονται: α) στην πλήρη εφαρμογή της
στρατηγικής της και της ενσωμάτωσης της
προοπτικής του φύλου (gender main-
streaming) σε όλα τα μέρη του προγράμ-
ματος της οΥνεσκο - εκπαίδευση, φυσικές
επιστήμες, κοινωνικές και ανθρώπινες
επιστήμες, πολιτισμό και επικοινωνία και
ενημέρωση και β) στην εξασφάλιση ότι οι
συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών και
των κοριτσιών θεωρούνται προτεραιότητα
στα προγράμματά της, ειδικά στο επίπεδο
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των χωρών. αυτοί οι στόχοι αποτελούν
απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη των
συμφωνημένων σε διεθνές επίπεδο στόχων
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων όλων
των στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας
(millennium Development Goals). 
ιδρύματα, ακαδημαϊκοί, κυβερνητικοί και μη
κυβερνητικοί οργανισμοί στην ευρώπη, τα
Βαλκάνια και τη μέση ανατολή συνεργά-
ζονται και δραστηριοποιούνται στο ζήτημα
της ισότητας των φύλων. το δίκτυο της
Έδρας είναι προσεχτικά σχεδιασμένο στο να
συμβάλει, ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές
θέσεις, στη συνεργασία Βορρά - νότου και
νότου - νότου, για την προώθηση ενός
δημιουργικού διαλόγου και δράσης για τα
προβλήματα και τις αρνητικές στάσεις στην
κοινωνικοοικονομική, εκπαιδευτική και
πολιτική σφαίρα. από αυτήν την άποψη, το
δίκτυο συνεργασίας επιδιώκει να εντοπίσει
τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής και
να ενεργήσει ως μια δημιουργική δεξαμενή
έρευνας και ιδεών που υποστηρίζει την
ανάπτυξη τοπικών πόλων για τη μείωση της
διάστασης θεωρίας - πράξης στην ισότητα
και την ενδυνάμωση των φύλων. 

Δίκτυο Συνεργασίας της Έδρας
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
1.   Università di roma tre – Department of

sciences of Education, ιταλία 
2.   Universidade lusófona de Humanidades

e tecnologias, πορτογαλία
3.   University of lisbon, πορτογαλία
4.   Universitat Autònoma de barcelona,

ισπανία
5. University of maribor, Faculty of Arts,

σλοβενία
6.   University of Oradea, ρουμανία
7.   πανεπιστήμιο πατρών, ελλάδα
8.   University of Presov, σλοβακία 
9.   national technical University «Kharkiv

Polytechnic Institute», ουκρανία

10. Institute in social sciences and humani-
ties research – “Euro-balkan”, σκόπια

11. Institute for Women's studies in the Arab
World (IWsAW), lebanese American
University, λίβανος

12. University Paul-Valéry montpellier III,
γαλλία

13. University of Oulu, Φινλανδία
14. πανεπιστήμιο δυτικής μακεδονίας,

ελλάδα
15. Escola superior de Educação/Instituto

Politécnico de santarém, πορτογαλία
16. Department of Educational sciences,

ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο κύπρου

Κυβερνητικοί Οργανισμοί
17. παιδαγωγικό ινστιτούτο κύπρου,

Υπουργείο παιδείας και πολιτισμού
18. γραφείο επιτρόπου διοικήσεως

(OmbUDsmAn), κύπρος
19. κοινοβουλευτική επιτροπή Ίσων ευκαι-

ριών μεταξύ ανδρών και γυναικών,
κύπρος

20. αρχή ραδιοτηλεόρασης κύπρου
21. εθνικός μηχανισμός για τα δικαιώματα

της γυναίκας, Υπουργείο δικαιοσύνης
και δημοσίας τάξεως

22. Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών
ασφαλίσεων 

Μη κυβερνητικοί Οργανισμοί
23. παρατηρητήριο ισότητας κύπρου
24. ερευνητικό κέντρο ισότητας Φύλου,

κύπρος
25. mediterranean Institute of Gender

studies, κύπρος
26. “Eurasia Art Collective”, τουρκίας

Ατομική συμμετοχή
27. reza Eslami somea, the Center for

Human rights, Peace and Democracy,
Faculty of law, shahid beheshti Univer-
sity, Iran



28. Fatima sadiqi, University of Fez, μαρόκο
29. ελένη ζάχου, εθνικό και καποδιστριακό

πανεπιστήμιο αθηνών

για την επίτευξη των στόχων της, η έδρα
αναλαμβάνει ένα σύστημα δραστηριοτήτων
έρευνας, κατάρτισης, ενημέρωσης και
τεκμηρίωσης στο πεδίο των γυναικείων
σπουδών και των σπουδών φύλου. 
στα πλαίσια αυτά, βρίσκονται σε εξέλιξη
ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των
οποίων και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “An
indirect harmful effect of violence: Victim-
izing the child and re-victimizing the
woman-mother through her child’s exposure
to violence against herself ” (VI.C.t.I.ms), το
οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
δαΦνΗ ιιι. ο σκοπός του έργου είναι
διπλός: πρώτο, να προσεγγίσει το
πρόβλημα της έμμεσης επιβλαβούς
επίδρασης της βίας που δέχονται τα παιδιά
που εκτίθενται σε περιβάλλον στο οποίο οι
μητέρες είναι θύματα βίας, καθώς και να
προωθήσει τη συνειδητοποίηση αυτής της
επίδρασης εκ μέρους των γονέων. δεύτερο,
να προσεγγίσει το πρόβλημα της έλλειψης
ερευνητικών δεδομένων και ευαισθητοποί-
ησης στο θέμα αυτό. το έργο είναι πρωτό-
τυπο όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη
μεθοδολογία και τα αποτελέσματά του
μπορούν να συμβάλουν στις τρέχουσες
περιοχές πολιτικής προτεραιότητας της εε
σχετικά με την έμμεση επιβλαβή επίδραση
της βίας στα παιδιά. συντονιστής του έργου
είναι το πανεπιστήμιο κύπρου – Έδρα
οΥνεσκο, ενώ το δίκτυο συνεργασίας του
απαρτίζουν τρεις εταίροι της Έδρας
οΥνεσκο και δεκαπέντε συνεργαζόμενοι
φορείς - εταίροι (κυβερνητικοί και μη
κυβερνητικοί οργανισμοί) στις συμμετέ-
χουσες χώρες.
Ένα άλλο ερευνητικό πρόγραμμα ολοκλη-
ρώθηκε τον ιούνιο 2012 με τίτλο «ο

Έμφυλος χάρτης στην εκπαίδευση της
κύπρου: τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης». Η Έδρα οΥνεσκο
σε συνεργασία με την ερευνητική μονάδα
«κέντρο σπουδών Φύλου» στο πανεπι-
στήμιο κύπρου έχουν αναλάβει το έργο
αυτό, με την επιχορήγηση του μηχανισμού
για τα δικαιώματα της γυναίκας του Υπουρ-
γείου δικαιοσύνης και δημοσίας τάξης.
σκοπός του έργου είναι να ερευνηθεί,
αποτυπωθεί και κριτικά παρουσιαστεί ο
ποσοτικός και ποιοτικός Έμφυλος χάρτης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της κύπρου.
Άλλες δραστηριότητες αναφέρονται στη
διοργάνωση της τελετής εγκαθίδρυσης της
Έδρας και του διεθνούς συνεδρίου που την
ακολούθησε με θέμα τη χαρτογράφηση της
έρευνας και των πρακτικών που ακολου-
θούνται στα θέματα της ισότητας των
φύλων μέσα από την τοπική και τη διεθνή
σκοπιά. 
Η τελετή της εγκαθίδρυσης της Έδρας
πραγματοποιήθηκε την παρασκευή 22
οκτωβρίου 2010, στην αίθουσα τελετών
του πανεπιστημίου κύπρου. τα εγκαίνια της
Έδρας τέλεσε ο πρόεδρος της Βουλής των
αντιπροσώπων κ. μάριος καρογιάν. Η
γενική διευθύντρια της οΥνεσκο mrs
Irina bokova σε οπτικογραφημένο μήνυμά
της, ειδικά για αυτήν την τελετή συνεχάρη
επίσης τον πρύτανη του πανεπιστημίου
κύπρου και την κάτοχο της Έδρας καθηγή-
τρια μαίρη κουτσελίνη για την εγκαθί-
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δρυση της νέας αυτής έδρας, αναλύοντας
παράλληλα τη σπουδαιότητα των εδρών
στην προώθηση της διαπανεπιστημιακής
συνεργασίας στο θέμα της προώθησης της
ισότητας των δύο Φύλων. την κ. bokova
εισήγαγε η Υπεύθυνη της οΥνεσκο για
θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης bahri
sonia, η οποία παρουσίασε το σκοπό και το
δίκτυο των εδρών οΥνεσκο. 
στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης τα πανε-
πιστήμια- εταίροι της Έδρας με τους πρυτά-
νεις και τους αντιπροσώπους των
πανεπιστημίων τους, αξιωματούχοι-εκπρό-

σωποι της οΥνεσκο, οι κυβερνητικές και
μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέ-
χουν στις δραστηριότητες της Έδρας, πολι-
τικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί
παράγοντες της κύπρου και της ελλάδας, η
συμβουλευτική επιτροπή της Έδρας με τους
συμμετέχοντες υπουργούς και άλλους
εκπροσώπους κυβερνητικούς και ανεξάρτη-
τους αξιωματούχους, καθώς και ακαδημαϊκοί
από κύπρο, ελλάδα και το διεθνή χώρο.
στις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες
της Έδρας εντάσσεται και το διεθνές συνέ-
δριο με τίτλο «Human rights and Violent
behaviour: the social and Educational
Perspective», το οποίο πραγματοποιήθηκε
στις 18 και 19 νοεμβρίου 2011 στο πανεπι-
στήμιο κύπρου.
περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο
και την Έδρα γενικά μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα της: http://www.ucy.ac.cy/goto/
unesco/el-Gr/Home.aspx
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Η έδρα αυτή είναι μεγάλης σπουδαιότητας
για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργα-
σία. Γεωγραφικά και ιστορικά, στο σταυρο-
δρόμι τριών ηπείρων, όπου η Ανατολή
συναντά τη Δύση, η Κύπρος αποτελεί γέφυρα
διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών.



ΕκΘΕΣη ΕΡγΩΝ ΤΕχΝηΣ Washing-
Up Ladies

Η έκθεση έργων τέχνης Washing up ladies
που διοργάνωσε το πανεπιστήμιο κύπρου
και η Έδρα οΥνεσκο για την ισότητα και
ενδυνάμωση των Φύλων, με έργα των εικα-
στικών λίας λαπίθη και mαριάννας καφα-
ρίδου της ομάδας τέχνης Washing-Up
ladies της κύπρου, έγινε το σεπτέμβριο του
2010 στον προθάλαμο της αίθουσας
τελετών του πανεπιστημίου κύπρου. στα
εγκαίνια της έκθεσης παρουσιάστηκε η
έκδοση με τα έργα της ομάδας τέχνης
Washing-Up ladies της κύπρου και προβλή-
θηκε βίντεο σύντομης διάρκειας, με τίτλο
«sorry to burst your bubble, but …» (2010).
Η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια της
έκθεσης κυρία Άντρεα κωνσταντίνου
σχολιάζοντας τα έργα των εικαστικών,
παρατήρησε ότι οι πρόσφατες δημιουργίες

του 2010, το βίντεο Sorry to burst your
bubble but…. και το Tissue Box, ξεγυμνώ-
νουν τους καλά κρυμμένους στην κυπριακή
κοινωνία-φούσκα πατριαρχικούς εξουσια-
στικούς μηχανισμούς: τις δια του βλέμματος
προβαλλόμενες και δια του χιούμορ εκφρα-
ζόμενες αντρικές στερεότυπες αντιλήψεις
για το πώς πρέπει να φαίνεται, αλλά και να
φέρεται μια γυναίκα. σε σχόλια της η
πρόεδρος του τμήματος επιστημών της
αγωγής, καθηγήτρια μαίρη ιωαννίδου-
κουτσελίνη και διευθύντρια της Έδρας
OΥνεσκο για την ισότητα και ενδυνά-
μωση των Φύλων του πανεπιστημίου
κύπρου ανέφερε ότι η Έδρα συμβάλλει με τη
διοργάνωση της έκθεσης και με την έκδοση
του τόμου, στην προβολή των ιδεών και της
δράσης της με τα έργα της ομάδας τέχνης
Washing-Up ladies της κύπρου, εκπληρώ-
νοντας έτσι βασικούς στόχους των δραστη-
ριοτήτων της. Η έκδοση του τόμου αλλά και
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Απο τις εκδηλώσεις και τις έρευνες
για τα θέματα φύλου στην Κύπρο



η έκθεση των έργων, πρόσθεσε, αποτελούν
ένα ισχυρό βήμα ενσυναίσθησης, αναστοχα-
σμού και αντίδρασης στις δεδομένες σχέσεις
και δομές δύναμης και εξουσίας μεταξύ των
φύλων στη σύγχρονη κοινωνία.

Ο ΕΜφυΛΟΣ χΑΡΤηΣ ΣΤηΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕκΠΑΙδΕυΣη ΤηΣ
κυΠΡΟυ

Η έρευνα «ο Έμφυλος χάρτης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση της κύπρου» χρηματο-
δοτήθηκε από το μηχανισμό για τα
δικαιώματα της γυναίκας του Υπουργείου
δικαιοσύνης και δημοσίας τάξεως, το
κέντρο σπουδών Φύλου του πανεπιστημίου
κύπρου και την έδρα οΥνεσκο για την
ισότητα και ενδυνάμωση των Φύλων του
πανεπιστημίου κύπρου. οι στόχοι της
έρευνας ήταν: (α) η ποσοτική αποτύπωση
της παρουσίας των δύο φύλων στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στα
δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια (αριθ-
μητική παρουσία, θέση, βαθμίδα, επίπεδο
και κλάδο σπουδών), (β) η μελέτη και η
αποτύπωση του λόγου που χρησιμοποιούν

οι συμμετέχοντες για να ερμηνεύσουν την
παρουσία των δύο φύλων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση της κύπρου και (γ) η ερμηνεία
της παρουσίας και της σχέσης των δύο
φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της
κύπρου.
τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η
τριτοβάθμια εκπαίδευση στην κύπρο, όπως
άλλωστε και σε όλο τον κόσμο, χαρακτηρί-
ζεται από μειονοτική παρουσία των
γυναικών. οι γυναίκες ακαδημαϊκοί είναι η
μεγάλη μειοψηφία στις μόνιμες βαθμίδες
(καθηγήτρια και αναπληρώτρια καθηγή-
τρια): στα δημόσια και ιδιωτικά πανεπι-
στήμια της κύπρου οι γυναίκες ακαδημαϊκοί
στη βαθμίδα του καθηγητή φτάνουν τις 22,
ενώ οι άντρες τους 121· στη βαθμίδα του
αναπληρωτή καθηγητή βρίσκονται 48
γυναίκες και 138 άντρες. αντίθετα, οι
γυναίκες υπερτερούν ως βοηθητικό προσω-
πικό. παρόλο που οι γυναίκες ακαδημαϊκοί
κατέχουν το 30% των μόνιμων θέσεων στα
ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, είναι
σχεδόν απούσες από τις θέσεις λήψης
αποφάσεων των πανεπιστημίων. το ίδιο
συμβαίνει και στο διοικητικό τομέα, όπου
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υπερτερούν αριθμητικά οι γυναίκες, αλλά οι
θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών είναι
ανδροκρατούμενες. Υπερτερούν, επίσης,
αριθμητικά οι φοιτήτριες σε σχέση με τους
φοιτητές, αλλά τις ηγετικές θέσεις κατέχουν
οι φοιτητές. 
Η επιλογή των σπουδών, και στη συνέχεια
των επαγγελμάτων, συντηρεί το διαχωρισμό:
στη Φιλοσοφική σχολή, στους κλάδους των
παιδαγωγικών, των κοινωνικών και ανθρω-
πιστικών σπουδών, της Υγείας, της επικοινω-
νίας, των τεχνών, οι γυναίκες συγκεντρώνουν
τα μεγαλύτερα ποσοστά φοίτησης. αντίθετα,
στους κλάδους της μηχανικής και της
πληροφορικής η εικόνα αντιστρέφεται με
υψηλότερα τα ποσοστά των αντρών. μόνο
στους κλάδους των οικονομικών επιστημών,
της διοίκησης και των Θετικών επιστημών τα
ποσοστά δεν είναι σταθερά, με την αριθμη-
τική υπεροχή να εναλλάσσεται υπέρ του ενός
ή του άλλου φύλου. 
O αριθμός των φοιτητριών είναι μεγαλύ-
τερος από τον αριθμό των φοιτητών τόσο σε
προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο
μάστερ. αν και οι αριθμοί φοιτητών και
φοιτητριών σε διδακτορικά προγράμματα
κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, φαίνεται ότι
οι γυναίκες δεν ακολουθούν ακαδημαϊκή
καριέρα, εφόσον διαχρονικά οι άντρες
ακαδημαϊκοί κατέχουν με μεγάλη διαφορά
την πλειοψηφία των θέσεων σε όλες τις
βαθμίδες, ιδιαίτερα στις βαθμίδες καθηγητή
και αναπληρωτή καθηγητή.
οι άνδρες και γυναίκες ακαδημαϊκοί
αναγνωρίζουν ότι υπάρχει γενικά ανισό-
τητα φύλων εξαιτίας των διαφορετικών
ρόλων που αποδίδονται σε άνδρες και
γυναίκες και οι οποίοι συμβάλλουν στη
διαμόρφωση του κοινωνικού φύλου, η
διάκριση όμως στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση αναγνωρίζεται κατά κύριο λόγο από
τις γυναίκες ακαδημαϊκούς. 
Η ερμηνεία ότι η ανισότητα οφείλεται στο

γεγονός ότι η κοινωνία έχει διαφορετικές
προσδοκίες από τα δύο φύλα βρίσκει γενικά
σύμφωνους τους φοιτητές και τις φοιτή-
τριες, που αναφέρονται κατά κανόνα στα
στερεότυπα που υπάρχουν για τους ρόλους
του άντρα και το ρόλο της γυναίκας. τα ίδια
στερεότυπα για τον ηγετικό ρόλο των
ανδρών και τα χαρακτηριστικά που διαμορ-
φώνουν το ανδρικό πρότυπο ανιχνεύονται
και στο δικό τους λόγο. Άντρες ακαδημαϊκοί
και φοιτητές ενοχοποιούν τις γυναίκες, αλλά
ταυτόχρονα στο λόγο των γυναικών
ανιχνεύεται και η αυτοενοχοποίησή τους. 
είναι φανερό ότι οι ανισότητες που έχουν
καταγραφεί τόσο στις διάφορες χώρες της
ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και παγκόσμια
παρατηρούνται και στο χώρο της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης στην κύπρο. οι ανισό-
τητες αυτές εντοπίζονται αριθμητικά με
βάση ποσοστά παρουσίας και ποιοτικά με
βάση τις προκαταλήψεις που εκφράζονται
και τις σχέσεις που δημιουργούνται λόγω
της αριθμητικής υπεροχής των ανδρών και
των διαφορετικών προτύπων που επικρα-
τούν. Η μη προβολή της γυναίκας ως ακαδη-
μαϊκού, πολιτικού και ηγέτη στερεί από την
κοινωνία και ιδιαίτερα από τη γυναίκα τα
πρότυπα εκείνα που έχουν αναγνωρισμένη
δράση σε διαφορετικούς τομείς και ρόλους
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Από τη στιγμή όμως που η προτεραιότητα
«οικογένεια» ανατίθεται εξ  ολοκλήρου στη
γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει το δίλημμα
«οικογένεια ή καριέρα» με αποτέλεσμα να μην
της επιτρέπεται να δείξει απόλυτη αφοσίωση
και υψηλή ερευνητική παραγωγικότητα, η
ανισότητα γίνεται προϋπόθεση συμβίωσης
στην ευρύτερη κοινωνία, με θύμα τη γυναίκα
που πρέπει να αποδεχθεί ότι καριέρα και οι-
κογένεια δεν μπορούν να συνυπάρξουν για
την ίδια, ενώ μόνο ο άντρας μπορεί να απο-
λαμβάνει και τα δύο. 



από τους παραδοσιακούς. 
Η δράση στο δημόσιο, και ιδιαίτερα στον
ακαδημαϊκό βίο σχετίζεται με τον τρόπο
συγκρότησης μίας ταυτότητας. Η «ακαδη-
μαϊκή ταυτότητα» δομείται με συγκεκριμένα
και αλληλένδετα χαρακτηριστικά, όπως η
απόλυτη αφοσίωση στην καριέρα, η εμπλοκή
του ακαδημαϊκού σε διαδικασίες λήψης
απόφασης και διοίκησης, η παραγωγικότητα
ενός ακαδημαϊκού/ερευνητή όσον αφορά
στις δημοσιεύσεις των εργασιών του κλπ.
από τη στιγμή όμως που η προτεραιότητα
«οικογένεια» ανατίθεται εξ ολοκλήρου στη
γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει το δίλημμα
«οικογένεια ή καριέρα» με αποτέλεσμα να
μην της επιτρέπεται να δείξει απόλυτη
αφοσίωση και υψηλή ερευνητική παραγωγι-
κότητα, η ανισότητα γίνεται προϋπόθεση
συμβίωσης στην ευρύτερη κοινωνία, με θύμα
τη γυναίκα που πρέπει να αποδεχθεί ότι
καριέρα και οικογένεια δεν μπορούν να
συνυπάρξουν για την ίδια, ενώ μόνο ο άντρας
μπορεί να απολαμβάνει και τα δύο. 
Η μειωμένη εκπροσώπηση της γυναίκας
στον ακαδημαϊκό χώρο δεν σημαίνει ότι η
γυναίκα δεν έχει τις ικανότητες να ανταπο-
κριθεί στις απαιτήσεις του. Η εξήγηση
βρίσκεται στην παραδοσιακή κατανομή των
ρόλων που αναλαμβάνει καθώς και στις
εγκαθιδρυμένες σχέσεις εξουσίας στις
οποίες είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή η
λανθάνουσα θεσμική βάση της ανισότητας
στις πολιτικές και τις διαδικασίες, όταν δεν
λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου. Η
εικόνα του επιτυχημένου ακαδημαϊκού
φαίνεται να βασίζεται και σε αρνητικά
στερεότυπα εις βάρος της γυναίκας, που
προβάλλουν τις ηγετικές ικανότητες χωρίς
συναίσθημα και τη δύναμη της γνώσης που
προκύπτει από την έρευνα, ενώ ερμηνεύουν
την ευαισθησία ως αδυναμία. 
H έρευνα έδειξε σαφώς ότι η ερμηνεία της
ανισότητας από άντρες και γυναίκες

διαφέρει σημαντικά. οι άντρες, ακαδημαϊκοί
και φοιτητές, αποδίδουν την ανισότητα κατά
κύριο λόγο σε διαφορετικές δεξιότητες,
ικανότητες, προτιμήσεις και περιορισμούς με
βάση τους οποίους επιλέγει ο καθένας το
επάγγελμά του, προωθώντας έτσι ως ερμη-
νευτικό πλαίσιο της ανισότητας την νεοκλα-
σική οικονομική θεωρία. οι γυναίκες
απομακρύνονται από την επιδίωξη ακαδη-
μαϊκής καριέρας στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση λόγω μη συμβατού ανθρώπινου
κεφαλαίου: οι πολλές ώρες και ο φόρτος
εργασίας που απαιτούνται παρεμποδίζουν
την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ οικογέ-
νειας και καριέρας.
αντίθετα, πολλές γυναίκες ακαδημαϊκοί
χρησιμοποιούν ως ερμηνευτικό πλαίσιο τις
φεμινιστικές προσεγγίσεις και ερμηνεύουν
την άνιση αντιπροσώπευση με βάση τα
διαφορετικά πρότυπα και τις πρακτικές που
προωθούν το ανδρικό ακαδημαϊκό πρότυπο,
προβάλλοντας τις περισσότερες φορές τη
«βιωμένη», «προσωπική» εις βάρος τους
ανισότητα: ανδροκρατούμενες και ανδρο-
κρατικές αξιολογήσεις, ανεπαρκείς ευκαιρίες
καθοδήγησης, συμπεριφορά μάλλον αντα-
γωνιστική παρά συναδελφική, αδιαφορία ή
και εχθρότητα απέναντι σε ζητήματα εγκυ-
μοσύνης και οικογενειακών υποχρεώσεων,
υποτίμηση συγκεκριμένων κανόνων και
τύπων έρευνας. 
κοινό σημείο αναφοράς και συζήτησης για
την ερμηνεία και την αντιμετώπιση της διαπι-
στωμένης ανισότητας των φύλων στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση μπορεί να γίνει η
εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών που
προωθούν την ισότητα πέρα από το νομικό
πλαίσιο και την περί ισότητας ρητορική,
καθώς και η εμβάθυνση και ο διάλογος σε
ζητήματα ισότητας με τρόπο που θα
βοηθήσει τους άντρες να συνειδητοποιήσουν
ότι το θέμα δεν έχει μόνο θεωρητική σημασία,
αλλά είναι ένα υπαρκτό κοινωνικό και εκπαι-
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δευτικό φαινόμενο το οποίο βιώνεται από τις
γυναίκες στον ακαδημαϊκό χώρο.

η δΙaΣΤΑΣη ΤΟυ φYΛΟυ ΣΤΑ ΜΜΕ
ΤηΣ κYΠΡΟυ κΑΙ η ΣχeΣη ΤηΣ ΜΕ
ΤΙΣ ΑΝΤΙΛhψΕΙΣ ΤΩΝ ΝeΩΝ.
ΣυγκΡiΣΕΙΣ ΜΕ Τη δΙΑκηΡυγΜeΝη
ΠΟΛΙΤΙκh ΤηΣ ΕΕ γΙΑ ΤΑ δYΟ φYΛΑ

το ερευνητικό πρόγραμμα κεγΥμε
(κύπρος – ευρώπη – γυναίκα και μμε) με
τίτλο «Η διάσταση του φύλου στα μμε της
κύπρου και η σχέση της με τις αντιλήψεις
των νέων. συγκρίσεις με τη διακηρυγμένη
πολιτική της εε για τα δύο φύλα» χρηματο-
δοτήθηκε από το Ίδρυμα προώθησης
Έρυνας της κύπρου, με ανάδοχο φορέα το
πανεπιστήμιο κύπρου και συντονίστρια του
έργου την καθ. μαίρη κουτσελίνη, συνερ-
γαζόμενους φορείς το γραφείο προγραμμα-
τισμού, το Υπουργείο δικαιοσύνης και
δημόσιας τάξης, την επιτροπή δημοσιογρα-
φικής δεοντολογίας και τελικούς χρήστες
την αρχή ραδιοτηλεόρασης κύπρου, το
Υπουργείο παιδείας και πολιτισμού και την
Ένωση συντακτών κύπρου. Η διάρκεια
υλοποίησης του έργου ήταν τριάντα έξι
μήνες (1/7/2004 – 1/7/2007).
σκοποί του έργου ήταν (α) η μελέτη των
κοινωνικών ρόλων και των πιθανών στερε-
οτύπων για τα δύο φύλα, όπως αυτά
προβάλλονται από τα μμε στις κυπριακές
σειρές υψηλής τηλεθέασης και η αντανά-
κλασή τους στις αντιλήψεις των νέων στην
κύπρο, (β) η σκιαγράφηση του μοντέλου της
ευρωπαίας γυναίκας, όπως διαμορφώνεται
από τα κείμενα και την πολιτική ισότητας
της ευρωπαϊκής Ένωσης και (γ) η σύγκριση
της εικόνας που διαμορφώνεται στην κύπρο
από τα μμε και τις αντιλήψεις των νέων με
την ευρωπαϊκή διάσταση και την πολιτική
που προωθείται για το ρόλο της γυναίκας.
Όσον αφορά στην ανάλυση του προφίλ των

δύο φύλων στα κυπριακά μμε, χρησιμοποι-
ήθηκε ένα μοντέλο πολυεστιασμένης παρα-
τήρησης, βάσει του οποίου αναλύθηκαν 158
επεισόδια από 8 τηλεοπτικές σειρές, επιλεγ-
μένα με τυχαία δειγματοληψία. τα αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι οι γυναίκες στη δημόσια
ζωή παρουσιάζονται να εξαρτώνται οικονο-
μικά από τους άνδρες και να έχουν μια κατα-
ναλωτική σχέση με το χρήμα, ενώ οι άνδρες
εμφανίζονται να έχουν το χρήμα ως προτε-
ραιότητα συνδεδεμένη με την επαγγελμα-
τική τους δραστηριότητα. αναφορικά με την
επαγγελματική ζωή, το ποσοστό των εργα-
ζόμενων ανδρών παρουσιάζεται ως πολύ
υψηλότερο από αυτό των γυναικών, οι
οποίες εξάλλου εμφανίζονται ως αναξιόπι-
στες επαγγελματικά. Η ενασχόληση με την
πολιτική είναι υπερβολικά περιορισμένη και
για τα δύο φύλα, ειδικά όμως για τις
γυναίκες δεν παρατηρείται καμία συμπερι-
φορά πολιτικοποιημένης δράσης. σχετικά με
την ιδιωτική ζωή, οι γυναίκες παρουσιά-
ζονται να ασχολούνται κυρίως με το νοικο-
κυριό και με την εξωτερική τους εμφάνιση,
να συζητούν για άνδρες και να παρουσιάζουν
καταστάσεις υστερίας. οι κύπριες είναι
υπερπροστατευτικές μητέρες και ζηλιάρες ως
προς τις άλλες γυναίκες, ενώ οι αλλοδαπές
είναι ερωτικά αντικείμενα. αντίθετα οι
άνδρες σπάνια παρουσιάζονται ανασφαλείς
με την εξωτερική τους εμφάνιση, δεν ασχο-
λούνται με το νοικοκυριό και είναι άπιστοι.
είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις,
αφού οι γυναίκες αποτελούν κτήμα τους. 
για την ανάλυση του προφίλ των δύο
φύλων στις αντιλήψεις των νέων δημιουρ-
γήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, τα οποία
χορηγήθηκαν σε παγκύπριο δείγμα, το ένα
σε 284 μαθητές και 285 μαθήτριες ε΄ τάξης
δημοτικού και το άλλο σε 556 μαθητές και
602 μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων,
επιλεγμένους με τυχαία δειγματοληψία. τα
ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν με βάση
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τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης
των τηλεοπτικών σειρών. 
και στα δύο ερωτηματολόγια, τα συγκρι-
τικά αποτελέσματα ανάμεσα στις κοινές
δηλώσεις που αφορούν άνδρες και γυναίκες
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές, καταδεικνύοντας ότι οι μαθητές
αντιλαμβάνονται το προφίλ του κάθε
φύλου με διαφορετικό τρόπο. συγκεκρι-
μένα, όσον αφορά στις αντιλήψεις των
μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης, οι
μαθητές τείνουν να θεωρούν ότι οι άνδρες
σε σύγκριση με τις γυναίκες κερδίζουν
μεγαλύτερο εισόδημα και είναι καλύτεροι
επαγγελματίες. επίσης, οι μαθητές τείνουν
να πιστεύουν ότι, σε σχέση με τους άνδρες,
οι γυναίκες σκέφτονται πολύ περισσότερο
το γάμο, είναι πιο συναισθηματικές, φωνά-
ζουν υστερικά χωρίς λόγο, είναι πιο
ανασφαλείς, τρώνε συνεχώς όταν
βρίσκονται υπό πίεση και είναι πιο ζηλιάρες.
στις περισσότερες περιπτώσεις τα κορίτσια
τείνουν να είναι πιο ευνοϊκά απέναντι στις
γυναίκες από ό,τι τα αγόρια. Όσον αφορά
στις αντιλήψεις των μαθητών της μέσης
εκπαίδευσης, τα στερεότυπα για το γυναι-
κείο προφίλ αναφέρονται κυρίως στο ότι η
σχέση της κύπριας γυναίκας με το χρήμα
είναι πάντοτε καταναλωτική και στο ότι
ασχολείται συνήθως με την εξωτερική της
εμφάνιση, ενώ τα στερεότυπα για το
ανδρικό προφίλ επικεντρώνονται στις επαγ-

γελματικές και οικονομικές δραστηριό-
τητες, τις οικογενειακές υπευθυνότητες, την
ερωτική ζωή και τα χόμπι τους.
το προφίλ της ευρωπαίας γυναίκας σκια-
γραφείται από το χάρτη πορείας 2006-2010,
ο οποίος περιγράφει έξι τομείς προτεραι-
ότητας / δείκτες στη δράση της εε για την
ισότητα των δύο φύλων. Η πρώτη περιοχή
προτεραιότητας αναφέρεται στην επίτευξη
οικονομικής ανεξαρτησίας για τις γυναίκες
και τους άνδρες, ενώ η δεύτερη στη συμφι-
λίωση της ιδιωτικής και της επαγγελματικής
ζωής. Η τρίτη περιοχή αφορά την προώθηση
της ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών
στη λήψη αποφάσεων και η τέταρτη στην
εξάλειψη της βίας και του εμπορίου
ανθρώπων με βάση το φύλο. Η πέμπτη
περιοχή προτεραιότητας αναφέρεται στην
εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων στην
κοινωνία και η έκτη στην προώθηση της
ισότητας των φύλων εκτός εε. 
Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας,
που έχουν αξιοποιηθεί στα πλαίσια ενός
κοινωνικού διαλόγου για την εφαρμογή
πολιτικής σύγκλισης με τους δείκτες της εε
για την ισότητα των δύο φύλων, έγινε από
το 2007 μέχρι το 2010.
περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
κεγΥμε βρίσκονται αναρτημένες στις ιστο-
σελίδες http://www.ucy.ac.cy/ goto/unesco/el-
Gr/research.aspx και http://www2.ucy.ac.cy/
~currinst/cur/en/en_kegyme.html 
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Βιβλία

Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister:
Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία
και γραμματεία του 18ου αιώνα.
Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες.
Αθήνα: Περίπλους, 2010, 323 σ.

Η προσπάθεια της αστικής
τάξης να απεγκλωβιστεί
από την ιδιωτική σφαίρα
στην οποία βρισκόταν περι-
χαρακωμένη στα απολυταρ-
χικά καθεστώτα και να
δημιουργήσει σταδιακά μία

δημόσια σφαίρα η οποία μάλιστα να ελέγ-
χεται από την ίδια, οδήγησε κατά τον 18ο αι.
σε μία έξαρση του εταιρισμού και δη του
μυστικού. Η σημαντικότερη μορφή
μυστικού εταιρισμού ήταν ο τεκτονισμός,
κίνημα στενά συνδεμένο με την προσπάθεια
της αστικής τάξης να χειραφετηθεί πολιτικά,
το οποίο, σε πολλές περιπτώσεις, συμπορεύ-
τηκε ιδεολογικά με το διαφωτισμό. Όπως
έχει δείξει η έρευνα, οι τεκτονικές στοές,
προστατεύοντας μέσω του «μυστικού» τα
μέλη τους από εξωτερικές παρεμβάσεις του
κράτους ή της εκκλησίας, τους πρόσφεραν
έναν ημι-δημόσιο χώρο επαφής και επικοι-
νωνίας ο οποίος –χάρη στις προγραμματικές
για τον τεκτονισμό αρχές της κοινωνικής
ισότητας και της θρησκευτικής ανοχής–
λειτουργούσε ως φόρουμ ελεύθερης
έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών. παρά τον
αδιαμφισβήτητο κοινωνικό και ιδεολογικό
ρόλο που διαδραμάτισε ο τεκτονισμός την
εποχή του διαφωτισμού και παρά το έντονο
ενδιαφέρον που έχει δείξει η διεθνής επιστη-
μονική έρευνα, η ελληνική συμμετοχή στον

τεκτονισμό αποτελούσε μέχρι πρόσφατα
ένα θέμα περιθωριοποιημένο.
   το βιβλίο της ι. χατζηπαναγιώτη-sang-
meister συνιστά την πρώτη απόπειρα να
διερευνηθεί επιστημονικά η ελληνική συμμε-
τοχή στον τεκτονισμό κατά το 18ο αιώνα και
η σημασία της για την ελληνική κοινωνία. Η
έρευνα που έγινε σε βιβλιοθήκες και αρχεία
της γερμανίας, της ελλάδας, της αυστρίας
και της κύπρου εντόπισε άγνωστο υλικό, το
οποίο μας εξασφαλίζει για πρώτη φορά αξιό-
πιστες πληροφορίες. αφορά 46 Έλληνες
τέκτονες, μέλη στοών στην οθωμανική
αυτοκρατορία και στην κεντρική ευρώπη.
ανάμεσά τους συγκαταλέγονται πολλά
γνωστά πρόσωπα: λόγιοι, έμποροι, άτομα
από τον κύκλο του ρήγα, Φιλικοί… Η
μελέτη εξετάζει γερμανόφωνες πηγές και
ποικίλα κείμενα της νεοελληνικής γραμμα-
τείας (λογοτεχνικά και μη) και διερευνά τις
λειτουργίες που επιτέλεσε ο τεκτονισμός για
την ελληνική κοινωνία της εποχής του
διαφωτισμού. καταδεικνύεται ότι για τους
Έλληνες της διασποράς η μύηση στις στοές
αποτέλεσε ένα μέσο ένταξης στην εκάστοτε
τοπική κοινωνία και διείσδυσης σε ήδη
συγκροτημένα επικοινωνιακά δίκτυα.
παράλληλα, ο τεκτονισμός λειτούργησε ως
ένας από τους διαύλους μέσω των οποίων η
νεοελληνική κοινωνία γνώρισε τις ιδέες του
διαφωτισμού και την ιδεολογία της ανερχό-
μενης ευρωπαϊκής αστικής τάξης. Η συμμε-
τοχή των ελλήνων στον τεκτονισμό,
επηρεάζοντας τις αντιλήψεις της νεοελλη-
νικής κοινωνίας για τη φιλανθρωπία, τη
φιλία, τον πατριωτισμό και την ομόνοια,
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συνέβαλε στη διαμόρφωση της κοινωνικής
και της εθνικής ταυτότητας της εκκολαπτό-
μενης ελληνικής αστικής τάξης. Φαίνεται
έτσι με σαφήνεια ότι η έρευνα του τεκτονι-
σμού συνιστά μια βασική προϋπόθεση για
να κατανοήσουμε στις διαφοροποιητικές
τους αποχρώσεις, τις κοινωνικές ανακατα-
τάξεις και τις ιδεολογικές διαμάχες που
βίωσε η ελληνική κοινωνία κατά την εποχή
του διαφωτισμού. 

Georgios A. Xenis (ed)., Scholia vetera in
Sophoclis "Electram", Berlin and New
York: Walter de Gruyter (Sammlung
griechischer und lateinischer
Grammatiker 12), 2010, x + 280 p.

για περισσότερο από δύο
χιλιάδες χρόνια, οι φιλό-
λογοι δεν έχουν πάψει να
ασχολούνται με την
τραγωδία Ηλέκτρα του
κορυφαίου τραγικού ποιητή
της κλασσικής αθήνας

σοφοκλή και να προσπαθούν να την ερμη-
νεύσουν και να κατανοήσουν τις πηγές της
ποιητικής της δύναμης. οι απαρχές της
ερμηνευτικής αυτής αναμέτρησης με το
αριστούργημα του σοφοκλή ανάγονται
στους φιλολόγους που δρούσαν στην
αλεξάνδρεια της ελληνιστικής εποχής (3ος
αι. π.χ.), και αντανακλώνται για μας σήμερα
μέσα από χειρόγραφες σημειώσεις που είναι
καταχωρισμένες σε περιθώρια μεσαιωνικών
χειρογράφων και είναι γνωστές με την
ονομασία αρχαία σχόλια ή, στα λατινικά,
scholia vetera. τα αρχαία σχόλια αποτελούν
πολύτιμη πηγή πληροφόρησης τόσο για τον
τρόπο με τον οποίο γινόταν η πρόσληψη του
έργου στην αρχαιότητα, όσο και για τη φιλο-
λογική μεθοδολογία που εφάρμοζαν οι
προκάτοχοί μας. Ένα εμπόδιο όμως, που
παρεμβάλλεται στην αξιοποίηση των
σχολίων για τους πιο πάνω σκοπούς είναι η

παραποίηση που τους έχει γίνει λόγω της
πληθώρας των αντιγραφών, όπως άλλωστε
συμβαίνει και με όλα τα άλλα ελληνικά
κείμενα της αρχαιότητας.
στο scholia vetera in sophoclis "Electram",
ο κριτικός φιλόλογος γεώργιος ξενής,
επίκουρος καθηγητής αρχαίας ελληνικής
φιλολογίας στο πανεπιστήμιο κύπρου,
επιχειρεί να απαλλάξει τα σχόλια αυτά από
τις διάφορες αλλοιώσεις και να τα αποκατα-
στήσει στην αυθεντική τους μορφή, στο
βαθμό που οι διαθέσιμες ενδείξεις και
μαρτυρίες επιτρέπουν κάτι τέτοιο. το βιβλίο
αρχίζει με εκτενή εισαγωγή όπου, ανάμεσα
σε άλλα, παρουσιάζονται οι μάρτυρες του
κειμένου των σχολίων, άμεσοι και έμμεσοι,
και αναλύεται η μέθοδος εργασίας. το κύριο
μέρος περιλαμβάνει την κριτική αποκατά-
σταση των αρχαίων σχολίων, μαζί με αναλυ-
τικό κριτικό υπόμνημα και εκτενές
υπόμνημα παραλλήλων, που αποσκοπεί να
δείξει το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο
γινόταν η φιλολογική εργασία στην αρχαι-
ότητα. το έργο ολοκληρώνεται με μία σειρά
ευρετηρίων. πιο εξειδικευμένη περιγραφή
της έκδοσης, που εντάσσεται στην έγκριτη
σειρά sammlung griechischer und lateini-
scher, παρέχεται στην ιστοσελίδα του
εκδότη Walter de Gruyter:
http://www.degruyter.com/cont/fb/at/detail
En.cfm?id=Is-9783110227000-1.

Απόστολος Λαμπρόπουλος & Αντώνης
Μπαλασόπουλος: Χώρες της Θεωρίας.
Ιστορία και γεωγραφία των κριτικών
αφηγημάτων. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2010, 583 σ.

οι χώρες της Θεωρίας περι-
λαμβάνουν δεκαεπτά πρωτό-
τυπα κείμενα που, με
διαφορετικό τρόπο το καθένα,
απαντούν στο ερώτημα «ποια
Θεωρία, σήμερα;» σκοπός του

τόμου είναι να αναδείξει ορισμένα από τα
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βασικότερα ενδιαφέροντα της τρέχουσας
θεωρητικής δραστηριότητας στον ελληνό-
φωνο χώρο, όπως τις μεταμορφώσεις του
συγκριτισμού, τις ποικίλες εκδοχές της
αφηγηματικότητας, τις πολιτισμικές σπουδές,
καθώς και ζητήματα χώρου, μετάφρασης και
παιδαγωγικής. ταυτόχρονα πραγματεύεται
μία σειρά από καίρια πολιτικά ζητήματα, με
χαρακτηριστικότερα τη μετανάστευση, τη
μεταδημοκρατία και την παγκοσμιοποίηση.
Η έκδοση αποπειράται κατ’ αυτόν τον τρόπο
να πιάσει το σφυγμό της Θεωρίας σε συγκε-
κριμένο χώρο και χρόνο και να δώσει συνέ-
χεια στην εργασία της, να την εξιστορήσει και
μαζί να γίνει στιγμιότυπό της, να εντοπίσει
μερικά από τα τυφλά σημεία της χωρίς να
σημάνει λήξη εργασιών και, ενδεχομένως, να
υποδείξει νέες κατευθύνσεις, αποφεύγοντας
τον πειρασμό του θεωρητικού μεσσιανισμού.
Η διάρθρωση των κειμένων επιχειρεί να
συνδυάσει τα εξής: πρώτον, τον στοχασμό
περί λογοτεχνίας ως λυδία λίθο και διαρκές
ζητούμενο του θεωρητικού στοχασμού·
δεύτερον, την έννοια της μετακίνησης και της
μετατόπισης τόσο ως γνώρισμα, όσο και ως
αντικείμενό του· τρίτον, τις διασυνδέσεις
ανάμεσα στην πολιτική και την ιστορική
διάστασή του· τέταρτον, τη διακλαδικότητα
και την επαφή του με πανεπιστημιακές ή μη
πρακτικές· και πέμπτον, την επίμονη μεταθε-
ωρία ως θεμελιώδες συστατικό του.

ο τόμος αποτελείται από τα παρακάτω
κεφάλαια:
Περί Θεωριών. απόστολος λαμπρόπουλος,
αντώνης μπαλασόπουλος:
Αναγνώσεις και Θεωρήσεις του
Λογοτεχνικού. κάριν μπόκλουντ-
λαγοπούλου, λητώ ιωακειμίδου, σοφία
ιακωβίδου, μίλτος πεχλιβάνος
Μετατοπίσεις, Μεταναστεύσεις και Θεωρία.
ιωάννα λαλιώτου, κωνσταντίνος
καβουλάκος, γρηγόρης πασχαλίδης

Πόλις-Ιστορία-Θεωρία: Συντελεσμένοι
Μέλλοντες. μίνα καραβαντά, αλέξανδρος
κιουπκιολής, Έφη γαζή, γιάννης
παπαθεοδώρου
Πληθυντικές Παραδόσεις, Επίμοχθες
Πρακτικές, Θεωρητικοί Μετασχηματισμοί.
αλέξανδρος Φ. λαγόπουλος, στέφανος
στεφανίδης, ελένη χοντολίδου
Μετα/Θεωρία. μαρία μαργαρώνη,
αντώνης μπαλασόπουλος, απόστολος
λαμπρόπουλος
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Χαράλαμπος Χαραλάμπους 
Λέκτορας 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 

ο χαράλαμπος χαραλά-
μπους αποφοίτησε το
2000 από το πανεπιστή-
μιο κύπρου με πτυχίο επι-
στημών της αγωγής).
ακολούθως, εργάστηκε

ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση, ενώ παράλληλα συνέχισε τις μετα-
πτυχιακές του σπουδές, λαμβάνοντας το
2003 από το ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυ-
χιακό τίτλο (m.A.) στη μαθηματική παι-
δεία.  ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του
σπουδές στο University of michigan των
Ηπα, από όπου και έλαβε άλλους δύο τίτ-
λους,  σε μεταπτυχιακό και σε διδακτορικό
επίπεδο (μ.α. in statistics 2005 και Ph.D.
in Educational studies 2008). κατά τη
διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών
στο εξωτερικό εργάστηκε ως βοηθός δι-
δασκαλίας και έρευνας, συμμετέχοντας σε
αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. κατά
τη χρονική περίοδο 2009-2010 εργάστηκε
ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Har-
vard University, αναπτύσσοντας εργαλεία
για τη μελέτη και μέτρηση της ποιότητας
της διδασκαλίας. τα ερευνητικά του εν-
διαφέροντα εστιάζονται στην αξιολόγηση
της ποιότητας της διδασκαλίας και στον
εντοπισμό παραγόντων που καθορίζουν
την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα.
Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα
περιοδικά, όπως The Elementary School
Journal,  School Effectiveness and School
Improvement, Cognition and Instruction και
Educational Studies in Mathematics. είναι
μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του

τμήματος επιστημών της αγωγής του πα-
νεπιστημίου κύπρου από το σεπτέμβριο
του 2011. 

Νέλια Χαραλάμπους 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής   

Η νέλια χαραλάμπους
ολοκλήρωσε τις προπτυ-
χιακές της σπουδές το
1998 στο University of
north Carolina στο Chapel
Hill, με υποτροφία του

ιδρύματος Fulbright (b.sc. mathematics).
συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο
Cornell University και έλαβε τα μεταπτυ-
χιακά διπλώματα m.sc και Ph.D. στα μα-
θηματικά, το 2000 και 2004 αντίστοιχα.
εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνή-
τρια στο τμήμα μαθηματικών του Cornell
University(2004-2005) και ακολούθως στο
University of California στο Irvine (2005-
2007). Η ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία
συνεχίστηκε στο Instituto tecnologico Au-
tonomo de mexico στο μεξικό, όπου δί-
δαξε τα επόμενα τέσσερα χρόνια (2007-
2011) ως αναπληρώτρια καθηγήτρια. τον
αύγουστο του 2011 ανέλαβε καθήκοντα
επίκουρης καθηγήτριας στο τμήμα μα-
θηματικών και στατιστικής του πανεπι-
στημίου κύπρου. τα ερευνητικά της ενδια-
φέροντα εστιάζονται στον τομέα της
γεωμετρίας riemann σε πολλαπλότητες
και συγκεκριμένα στις ιδιότητες μερικών
διαφορικών εξισώσεων σε αυτές. Έχει δη-
μοσιεύσει άρθρα στα περιοδικά Journal of
Functional Analysis, Journal of Differential
Equations και Indiana University Mathe-
matics Journal.     

Νέα Πρόσωπα
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Σταυρούλα  Κοντοβούρκη
Λέκτορας 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

κάτοχος διδακτορικού
τίτλου (Ed.D., 2009) με
κατεύθυνση στην παιδα-
γωγική του γραμματισμού
από το teachers College
του Columbia University,

έχει πρώτο πτυχίο παιδαγωγικών από το
πανεπιστήμιο κύπρου (Β.α., 2001) και μετα-
πτυχιακό στα αναλυτικά προγράμματα και
διδασκαλία από το Columbia University
(Ed.m., 2005). Έχει εργαστεί στο πανεπι-
στήμιο teachers College ως εκπαιδευτικός
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (2007-2008),
αλλά και ως ερευνητική συνεργάτιδα σε
προγράμματα έρευνας στο γραμματισμό, ενώ
κατά την περίοδο 2009-2011 δίδαξε στο ευρω-
παϊκό πανεπιστήμιο κύπρου ως λέκτορας.  οι
περιοχές ενδιαφέροντός της περιλαμβάνουν
θέματα παιδαγωγικής του γραμματισμού και
διδακτικής του γλωσσικού μαθήματος, και
εστιάζουν στην αξιοποίηση κοινωνιο-πολιτι-
σμικών προσεγγίσεων και ποιοτικής μεθοδο-
λογίας έρευνας για τη διερεύνηση δεξιοτήτων
γλώσσας και γραμματισμού εντός και εκτός
της σχολικής τάξης, επιτέλεσης εγγράμματων
ταυτοτήτων, πολυτροπικότητας στα κείμενα
και στην ενασχόληση με αυτά, καθώς και
βιωματικής πραγμάτωσης αναλυτικών
προγραμμάτων στο γλωσσικό μάθημα. εργα-
σίες της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέ-
δρια και δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή και
ελληνικά περιοδικά.

Σάββας Γεωργιάδης
Λέκτορας
Τμήμα Χημείας 
ο σάββας γεωργιάδης γεννήθηκε στη
λευκωσία το 1977 και αποφοίτησε το 2001
από το πανεπιστήμιο κύπρου με πτυχίο
χημείας, εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων

διακρίσεων, το πρώτο
βραβείο του τμήματος και
το δεύτερο βραβείο του
προέδρου της δημοκρα-
τίας. συνέχισε με μεταπτυ-
χιακές σπουδές στο

Cornell University των Ηπα (2001-2002) και
ακολούθως στο Harvard University (2003-
2006), από το οποίο και έλαβε διδακτορικό
(PhD) στην οργανική χημεία. εργάστηκε
στο scripps research Institute of California
ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης (2006-
2007), στο Imperial College london (2007-
2010) ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και
στο Kingston University (2010-2011) ως
λέκτορας. επέστρεψε στην κύπρο για να
διδάξει στο πανεπιστήμιο κύπρου ως
λέκτορας. τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
περιλαμβάνουν τη σύνθεση και βιολογική
μελέτη οργανικών μορίων που παρέχουν
δυνατότητες εξωγενούς επέμβασης σε μονο-
πάτια κυτταρικής επικοινωνίας, καθώς και
μορίων που σταθεροποιούν δομές τετραπλής
έλικας σε αλληλουχίες DnA, πλούσιες σε
γουανίνη, με απώτερο σκοπό την ανακάλυψη
νέων μηχανισμών αντικαρκινικής δράσης.     

Σταυρούλα Φιλίππου 
Λέκτορας 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Η σταυρούλα Φιλίππου
είναι κάτοχος πρώτου
πτυχίου στις επιστήμες
της αγωγής  (πανεπι-
στήμιο κύπρου), μετα-
πτυχιακού τίτλου σε

Curriculum studies (πανεπιστήμιο του
sydney, αυστραλία) και διδακτορικού με
ειδίκευση σε Curriculum and Instruction
(πανεπιστήμιο του Cambridge, Ηνωμένο
Βασίλειο). εργάστηκε σε ιδρύματα
ανώτερης εκπαίδευσης στην κύπρο, μεταξύ
αυτών και στο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο
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κύπρου (2007-2011). τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ανάπτυξη
προγραμμάτων, Θεωρία και μεθοδολογία
της διδασκαλίας, Θεωρία και κοινωνιο-
λογία (αναλυτικών) προγραμμάτων, ευρω-
παϊκή εκπαιδευτική πολιτική, εθνική και
ευρωπαϊκή ταυτότητα/πολιτότητα στην
εκπαίδευση, διδακτική των κοινωνικών
σπουδών.  Η έρευνά της έχει χρηματοδο-
τηθεί από τοπικούς, ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισμούς και έχει δημοσιευθεί
σε έγκριτα διεθνή και τοπικά περιοδικά.  

Karen Emmerich
Λέκτορας 
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Η Karen Emmerich σπού-
δασε στο Princeton
University (b.A., 2000)
και ακολούθως, με
υποτροφία του ιδρύματος
Fullbright, στο αριστοτέ-

λειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου
αποφοίτησε με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη
γενική και συγκριτική γραμματολογία (m.A.,
2002). ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές
σπουδές της στο Columbia University, από
το οποίο και έλαβε άλλους δύο τίτλους,  σε
μεταπτυχιακό και σε διδακτορικό επίπεδο:
μ.α. στην αγγλική λογοτεχνία (2003) και
διδακτορικό στη συγκριτική λογοτεχνία
(2010). στη διδακτορική της έρευνα ασχο-
λήθηκε με τη νεοελληνική ποίηση
(καβάφης, σαχτούρης, Βακαλό), εστιά-
ζοντας αφενός σε ζητήματα εκδοτικής
πρακτικής και τυπογραφικής στοιχειοθεσίας
και αφετέρου στις μεταφράσεις μίας σειράς
έργων. Η Karen Emmerich είναι επίσης
μεταφράστρια νεοελληνικής λογοτεχνίας
στην αγγλική γλώσσα. Έχει μεταφράσει
πεζογραφήματα των Βασίλη Βασιλικού,
μαργαρίτας καραπάνου, αμάντας μιχαλο-
πούλου, Έρσης σωτηροπούλου, καθώς και

ποιήματα του μίλτου σαχτούρη. για το
μεταφραστικό και ερευνητικό της έργο έχει
βραβευτεί από το Modern Greek Studies
Association, το PEN, το National Endowment
for the Arts, και το National Book Critics
Circle.
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