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Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η πραγματοποίηση 
και κατοχύρωση της ισότητας των 
δύο φύλων είναι βασικός στόχος  
της πολιτικής του και αποφασιστικό 
κριτήριο για το ρυθμό και την ποιότητα 
της αλλαγής της κοινωνίας μας.
Γιατί δει/ υπάρχει κοινωνική 
απελευθέρωση χω ρίς την 
απελευθέρωση της γυναίκας, χω ρίς  
σχέσεις ανθρώπινες. Σχέσεις που να 
στηρίζονται στον, αμοιβαίο σεβασμό, 
την αναγνώριση, την ελεύθερη 
ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε ανθρώπου, 
σύμφωνα με τις δυνατότητες και 
επιθυμίες του, την κοινή και με ίσους 
όρους συμμετοχή άνδρα και γυναίκας, 
στον καθημερινό αγώνα, στην 
προσπάθειαγια ένα φωτεινότερο αύριο.

ΤΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΒ
Ζήσαμε και ζούμε ακόμα σε μια κοινωνία 
όπου αναχρονιστικές αντιλήψεις, στείρες 
προκαταλήψεις, αντιδραστική νοοτροπία, 
τα κατάλοιπα των καταπιεστικών πολιτικών, 
ιδεολογικών και κοινωνικών δομών του 
παρελθόντος δίνουν το περιορισμένο ίσως 
αλλά ανεπιθύμητο παρόν τους, στο κρίσιμο 
ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων.
Η γυναίκα είχε καθιερωθεί ως πολίτης 
δεύτερης κατηγορίας 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεσμεύτηκε με 
συγκεκριμένους στόχους που θα έκαναν 
πράξη τη διεκδίκηση και το αίτημα για την 
ισότητα.
Οι στόχοι αυτοί ήταν:
1. Αλλαγή του αναχρονιστικού και γεμάτου 

κραυγαλέες διακρίσεις σε βάρος της 
γυναίκας θεσμικού πλαίσιου.

2. Δημιουργία κοινωνικής υποδομής που θα 
δίνει στη γυναίκα τη δυνατότητα να βγει 
από την απομόνωση και να καταρρίψει 
τα τείχη ανάμεσα στον «ιδιωτικό της 
χώρο» και τη δημόσια ζωή.

3. Συγκεκριμένο πρόγραμμα για μεταλλαγή

της κοινωνικής συνείδησης και 
αντίληψης που επηρεάζουν την 
κοινωνική θέση της γυναίκας.

Από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης 
της χώρας δίνουμε ένα επίμονο και 
πολυμέτωπο αγώνα για τη 
πραγματοποίηση αυτών των στόχων για να 
καταργηθούν οι διακρίσεις σε βάρος της 
γυναίκας. Για να συμμετέχει η γυναίκα με 
τους ίδιους όρους και τις ίδιες ευκαιρίες 
σε κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα της 
ζωής.
Στην πρώτη τετραετία της Αλλαγής 
ανοίξαμε και διασφαλίσαμε ένα δρόμο 
χωρίς επιστροφή / για τη γυναικεία 
απελευθέρωση, για την κοινωνική 
απελευθέρωση, τη δημοκρατία και τη 
δικαιοσύνη.
Για να μπορεί η Ελληνίδα να προχωρήσει 
σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις 
επιθυμίες της. Να βγει από την αφάνεια και 
την παθητικότητα. Να συμμετέχει 
δημιουργικά στην πανεθνική προσπάθεια 
για ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα 
και την κοινωνία.



Να πκαναμε
α) ΒΑΛΑΜΕ 

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ,
ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

β) ΠΗΡΑΜΕ ΜΕΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

γ) Η ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΕΝΟΙΩΣΕ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΑΓΩΝΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΜΟΧΘΟΣ ΤΗΣ

•  Άλλαξε ριζικά το οικογενειακό 
δίκαιο, που υποτιμούσε την Ελληνίδα 
και υποβάθμιζε την ίδια την Ελληνική 
οικογένεια.
•  Σήμερα υπάρχει η οικογένεια της 
ισότητας, της δημοκρατίας, της ίσης 
συμμετοχής στις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα.
•  Καταργήθηκε ο μεσσαιωνικός 
θεσμός της προίκας.
•  Καθιερώθηκε η γονική μέριμνα αντί 
της πατρικής, ώστε αποφασίζουν οι 
δυο γονείς μαζί για τα παιδιά τους, 
ενώ η εκπαίδευση και η ανατροφή 
των παιδιών γίνεται χωρίς διάκριση 
φύλου.

· ;Γ ια να αποτελεί η μητρότητα πηγή 
χαράς και δημιουργίας και όχι 
πρόφαση για την κοινωνική 
περιθωριοποίηση της γυναίκας
•  Ψηφίστηκε η Διεθνής Σύμβαση 103 
για την προστασία της μητρότητας 
που η Δεξιά αρνιόταν για 30 
ολόκληρα χρόνια να την ψηφίσει 
(από το 1952).
•  Αυξήθηκε η άδεια μητρότητας στις 
εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα 
από 12 σε 14 βδομάδες.
•  Δόθηκε στην ανασφάλιστη γυναίκα 
επίδομα εγκυμοσύνης και λοχείας.
•  Καθιερώθηκαν γονικές άδειες για 
τους εργαζόμενους γονείς, άντρες 
και γυναίκες.

•  Πήρε πλήρη σύνταξη στο όνομά 
της.
•  Απέκτησε πλήρη και δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
•  Πήρε επίδομα εγκυμοσύνης και 
λοχείας.
•  Συμμετέχει για πρώτη φορά στους 
αγροτικούς συλλόγους και 
συνεταιρισμούς.
•  Λειτούργησαν για πρώτη φορά και 
το καλοκαίρι οι παιδικοί σταθμοί στις 
αγροτικές περιοχές.
•  Πήρε δάνειο στο όνομα της από 
την Αγροτική Τράπεζα



δ) Η ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξαλείφεται κάθε
μορφής διάκριση που οφείλεται στο
φύλο των εργαζομένων.
•  Ψηφίστηκε ο νόμος για την 
ισότητα των δυο φύλων στην 
εργασία, και σήμερα:
— Απαγορεύεται πια κάθε διάκριση 

εξαιτίας του φύλου, στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό, 
στην επαγγελματική κατάρτιση, 
στις προσλήψεις και στην 
εξέλιψη.

— Καθιερώθηκε ίδια αμοιβή για 
άντρες και γυναίκες για ίδια 
εργασία.

— Ιδρύθηκαν Γραφεία Ισότητας στις 
επιθεωρήσεις εργασίας.

Η κοινωνική πολιτική της 
κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι μια 
συνολική πολιτική, ώστε να δοθεί 
σημαντική ώθηση στο θέμα της 
ισότητας, στο χώρο της εργασίας, 
της κοινωνικής δράσης και 
συμμετοχής αλλά και της κοινωνικής 
συνείδησης, που πρέπει να 
μετασχηματίζεται σταδιακά. 
•Αποφασιστική σημασία έχει η 
επιτυχημένη προσπάθεια που γίνεται 
μέσα από το νέο περιεχόμενο 
μόρφωσης, ιδιαίτερα τα νέα βιβλία, 
ώστε να καταργηθούν, από τη βάση 
τους, τα στερεότυπα της διάκρισης 
των δυο φύλων.
•Δημιουργείται η απαραίτητη 

κοινωνική υποδομή, για να μπορεί η 
γυναίκα να δουλεύει, να μορφώνεται, 
να συμμετέχει στα κοινά, να 
ανατρέφει μαζί με τον άνδρα χωρίς 
εμπόδια τα παιδιά της.
— Ιδρύθηκαν 390 νέοι παιδικοί 

σταθμοί και 121 βρεφικά κέντρα, 
και μέχρι το τέλος του 1985 
λειτουργούν 40 νέοι

βρεφονηπιακοί σταθμοί και 70 
παιδικοί σταθμοί.

— Μπήκαν οι βάσεις για την 
ανάπτυξη του οικογενειακού 
προγραμματισμού. Σήμερα 
λειτουργούν 17 κέντρα 
οικογενειακού προγραμματισμού, 
και με την πλήρη ανάπτυξη του 
προγράμματος καλύπτει όλη η 
χώρα.

— Σήμερα λειτουργούν 173 Κέντρα 
Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), που 
προσφέρουν ιατρική φροντίδα, 
ψυχαγωγία, ανθρώπινη ζεστασιά. 
Μέχρι το τέλος του ’85 μπανουν 
σε λειτουργία 75 ΚΑΠΗ ακόμα.

— Δόθηκε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στη διαζευγμένη και

ανασφάλιστη γυναίκα.
Για να προστατεθεί η υγεία της 

γυναίκας και να καταργηθεί η 
οικονομική της εκμετάλλευση από το 
καθεστώς των παράνομων 
αμβλώσεων η Πολιτεία προχωρά 
στην εξάλειψή του.

Ταυτόχρονα: η γυναίκα 
συμμετέχει ενεργητικά στις 
παραγωγικές δραστηριότητες, 
καταργεί τους παραδοσιακούς 
φραγμούς.
•  Η γυναίκα πρωτοστατεί σήμερα 
στην προώθηση αγροτοτουριστικών 
συνεταιρισμών.
•Συμμετέχει σε δραστηριότητες και 
επαγγέλματα, που είχαν αποκλείσει 
τη γυναίκα (οδηγοί στα λεωφορεία, 
στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο κ.λπ.)

I



ώστε όχι μόνο να υπάρχει 
αποκέντρωση στις αποφάσεις, αλλά 
να γίνουν ταυτόχρονα τα

προβλήματα της ισότητας 
διεκδικήσεις του μαζικού κινήματος, 
να γίνει η συμμετοχή

της γυναίκας στους θεσμούς και 
στην παραγωγή καθημερινή 
κατάκτηση και πράξη.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ 4 
ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΕΓΙΝΑΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Σίγουρα έγιναν πολλά απ’ αυτά 
που η Πολιτεία οφείλει στη γυναίκα. 
Έχουν γίνει όλα; Έχουν αποδώσει 
όλα τα μέτρα; Ό χι ακόμα. Μένουν 
πολλά που πρέπει να γίνουν και 
χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για 
να αλλάξει η νοοτροπία και για να 
πάρει η γυναίκα τη θέση που της 
ταιριάζει και δικαιούται στην 
κοινωνία. Έχουν μπει, όμως, τα 
θεμέλια και η γυναίκα μαζί με τον 
άνδρα, δημιουργεί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για μια κοινωνία 
ισότητας και δικαιοσύνης.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΠΡΑΞΗ.
Η ΠΟΡΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ





η προγραμματίζουμε
• Ολοκλήρωση της κοινωνικής 
υποδομής σε όλους τους τομείς, όπως 
βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, 
οικογενειακός προγραμματισμός.

• Στο Πενταετές Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα αναφέρονται συγκεκριμένα 
μέτρα που έχουν σκοπό την αύξηση 
της συμμετοχής της γυναίκας στην 
παραγωγική διαδικασία και σ’ όλους 
τους τομείς της ζωής και
αφορούν, την εργασία, την παιδεία, 
υγεία, πρόνοια,

ασφάλιση, πολιτισμό, αθλητισμό, 
και μητρότητα.
• Ψήφιση νόμου που έχει ήδη κατατεθεί 
στη Βουλή για να
σταματήση η υποβάθμιση της γυναίκας 
μέσα από τη διαφήμιση.
• Συγκεκριμένα μέτρα και προγράμματα 
για επαγγελματικό προσανατολισμό, 
κατάρτιση της γυναίκας, δημιουργία 
θεσμών για τη συμμετοχή της γυναίκας 
καθώς και για αντιμετώπιση 
καθημερινών προβλημάτων της 
(κακοποίηση, βια κ.λ.π.).



ΜΑΖΙΓΙΑ ΤΗ Ν ΕΑ 
ΝΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ


