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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σκοπός της εργασίας ήταν να ερευνήσει αν τηρείται η αρχή της ισότητας των 

φύλων στο χώρο των αεροπορικών ενόπλων δυνάµεων και πως αυτή επηρεάζει τη 

λειτουργία και τη µαχητική ικανότητα των συγκεκριµένων οργανισµών. Η διερεύνηση 

του θέµατος είναι σηµαντική καθώς ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός γυναικών στις 

πολεµικές αεροπορίες και η απασχόλησή τους σε όλες τις ειδικότητες, απαιτούν την 

υλοποίηση πολιτικών που σχετίζονται µε την ισότητα των φύλων στο συγκεκριµένο 

περιβάλλον εργασίας. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία προσεγγίζει το θέµα της ισότητας 

των φύλων στις ένοπλες δυνάµεις γενικότερα, χωρίς να εξειδικεύει ιδιαίτερα στον 

αεροπορικό κλάδο, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε µε την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών για ένα αριθµό 

παραγόντων που δύναται να επηρεάζουν την αξιοποίηση, την απόδοση, τη διατήρηση, 

αλλά και στάση των γυναικών στο µέχρι πρόσφατα ανδροκρατούµενο περιβάλλον του 

αεροπορικού όπλου. Τα ευρήµατα καταλήγουν ότι αν και η ισότητα σε νοµικό επίπεδο 

έχει επιτευχθεί, στην πράξη παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, υπάρχουν 

ανισότητες, τόσο σε βάρος των γυναικών όσο και των ανδρών, ανάλογα µε τις 

σκοπιµότητες που αυτές εξυπηρετούν. Παράλληλα, η ευρεία συµµετοχή γυναικών σε 

µάχιµα καθήκοντα, δηµιουργεί προβλήµατα, τα οποία, στην περίπτωση χώρας µε 

περιορισµένους πόρους, δύναται να επηρεάσουν τη µαχητική ισχύ του αεροπορικού της 

όπλου. Η τήρηση της αρχής της ισότητας, µε ένα φάσµα ενεργειών βασιζόµενες στην 

αξιοκρατία, προτείνεται ως επιβεβληµένη, για την αξιοποίηση των ικανοτήτων του 

συνόλου του προσωπικού και την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων µιας 

πολεµικής αεροπορίας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ο πόλεµος και η ενασχόληση µε αυτόν, για αιώνες, θεωρούνταν µία ανδρική 

υπόθεση. Σε όλες τις χώρες του κόσµου, οι ένοπλες δυνάµεις, αποτελούσαν ένα 

ανδροκρατούµενο περιβάλλον, παρά τη σποραδική απασχόληση γυναικών σε αυτές. Η 

συµµετοχή των γυναικών, ως επαγγελµατίες στρατιωτικοί, έγινε εντονότερη µετά το Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, ιδιαίτερα δε από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Στις µέρες µας 

αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό του ένστολου προσωπικού, µε αυξητικές τάσεις. Οι 

πολεµικές αεροπορίες, ως κλάδος των ενόπλων δυνάµεων, δεν µπορούσαν να 

αποτελέσουν εξαίρεση σε αυτή τη νέα πραγµατικότητα. Η αυξανόµενη είσοδος των 

γυναικών, επέφερε µια σειρά προβληµατισµών που σχετίζονται µε την ισότητα των 

φύλων στην εργασία και του τρόπου αξιοποίησης των γυναικών στο αεροπορικό όπλο. 

 

 Η ισότητα µεταξύ των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της κοινωνικής 

πολιτικής όλων των ανεπτυγµένων κρατών και θεωρείται σηµαντικός παράγοντας για 

την κοινωνική τους συνοχή και ευηµερία («Άρτεµις» 2006). Επίσης, η ισότητα και η 

δικαιοσύνη, απαιτούν το φορτίο της Εθνικής Άµυνας να κατανέµεται σε όλο το εύρος 

της κοινωνίας στο µέτρο του εφικτού (Scott, 2009). Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάµεις 

θεωρείται ότι είναι συντηρητικοί οργανισµοί που ανθίστανται στις κοινωνικές αλλαγές 

και ότι, η πλήρης ενσωµάτωση των γυναικών σε αυτές, γίνεται µε αργούς ρυθµούς, 

όπως συµβαίνει σε πολλούς άλλους ανδροκρατούµενους θεσµούς (Winslow – Dunn, 

2002). Αρχικά οι στρατιωτικές εργασίες που προσφέρονταν για την απασχόληση των 

γυναικών, ταίριαζαν µε τα στερεότυπα που αφορούσαν τις γυναίκες στα πολιτικά 

επαγγέλµατα. Έτσι µέχρι τη δεκαετία του 1970, ο µεγαλύτερος όγκος των γυναικών 

στις ένοπλες δυνάµεις απασχολούνταν σε νοσηλευτικά και γραµµατειακά καθήκοντα 

(Quester, 1977). Για τους Binkin και Bach (1977) ο ρόλος των γυναικών στις ένοπλες 

δυνάµεις εξαρτάται από τον βαθµό στον οποίο οι εθνικοί θεσµοί, κοινωνία, πολιτική, 

δικαιοσύνη, ένοπλες δυνάµεις είναι πρόθυµοι να έρθουν σε ρήξη µε το παρελθόν, το 

οποίο αντανακλά τη διαρκή ανδρική ηγεµονία. Ακόµη είναι αποδεκτό, ότι η σύνθεση 

και η κουλτούρα των ενόπλων δυνάµεων µίας χώρας αντικατοπτρίζουν την κοινωνία 

από οποία συγκροτήθηκαν.  

 Στις µέρες µας, µεγάλος αριθµός ερευνών ασχολείται µε τη θέση των γυναικών στις 

ένοπλες δυνάµεις, µε κυριότερα θέµατα την καταλληλότητα, την τοποθέτηση και την 

επιθυµία των γυναικών να χρησιµοποιηθούν σε έναν θεσµό ο οποίος προορίζεται να 

συµµετάσχει ή και να διεξάγει πόλεµο. Η Kennedy-Pipe (2000) διακρίνει δυο κύριες 
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απόψεις σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις. Υπάρχουν 

αυτοί που πιστεύουν ότι η ισότητα στα φύλα απαιτεί την πλήρη συµµετοχή των 

γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις της χώρας τους, ακόµη και σε µάχιµα καθήκοντα  ενώ 

όσοι αντιτίθενται, θεωρούν ότι γυναίκες είναι «ανεπαρκείς» (σωµατικά και 

συναισθηµατικά) για τα καθήκοντα του πολεµιστή. 

 

 Για τις αεροπορικές ένοπλες δυνάµεις, η αξιοποίηση του προσωπικού στο πνεύµα 

της ισότητας των φύλων, σχετίζεται άµεσα µε τη διαµόρφωση πολιτικών σε όλο το 

εύρος της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, µε τελικό στόχο την υλοποίηση της 

στρατηγικής του οργανισµού. Λόγω του αξιοσηµείωτου αριθµού γυναικών που 

απασχολούνται σήµερα στις πολεµικές αεροπορίες, η τήρηση της ισότητας είναι 

επιτακτική όπως και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της. 

 

1.1  Ερωτήµατα της Έρευνας – Αιτιολόγηση Ερευνητικού Θέµατος 

 

 Ο κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι, να ερευνήσει αν τηρείται η αρχή της 

ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον που ορίζουν οι αεροπορικές ένοπλες 

δυνάµεις και πως η ισότητα, δύναται να επιδράσει στην επιχειρησιακή 

αποτελεσµατικότητα µιας πολεµικής αεροπορίας. Για την υλοποίηση του ανωτέρου 

σκοπού θα εξεταστούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

 

 1) Τηρείται και σε πιο βαθµό, η αρχή της ισότητας των φύλων στις πολεµικές 

αεροπορίες ανά τον κόσµο, µέσω των εφαρµοζόµενων πολιτικών της διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων. 

 

 2) Εάν υπάρχει ανισότητα, ποιες είναι οι αιτίες που την προκαλούν. 

 

 3) Η τήρηση ή µη, της ισότητας, ποιες επιπτώσεις έχει στην επιχειρησιακή 

ικανότητα µίας πολεµικής αεροπορία. 

 

 4) Η ύπαρξη ανισότητας, πότε  είναι αποδεκτή και γιατί. 

 

 Η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήµατα είναι σηµαντική και αναγκαία καθώς ο 

συνεχώς αυξανόµενος αριθµός γυναικών στις τάξεις κάθε πολεµικής αεροπορίας 

απαιτεί, την ορθή ενσωµάτωση και αξιοποίησή τους, µε στόχο την επαύξηση της 
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µαχητικής ικανότητας των αεροπορικών ενόπλων δυνάµεων και την αποφυγή 

δυσλειτουργιών στο εσωτερικό τους. 

 

 Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της έρευνας προκύπτει και το ερώτηµα, που αφορά την 

περίπτωση της Ελλάδας και συγκεκριµένα: 

 

 5) Αν οι ανωτέρω προτεινόµενες και ερευνώµενες ερωτήσεις, βελτιώνουν ή 

αποσταθεροποιούν το φαινόµενο πρόσβασης και επαγγελµατικής ανέλιξης των 

γυναικών τις Ελληνικές αεροπορικές ένοπλες δυνάµεις. 

 

1.2  Βασικές Έννοιες – Μεθοδολογία της Έρευνας  

 

 Στο τµήµα αυτό γίνεται αναφορά στους βασικούς όρους της εργασίας όπως η 

ισότητα των φύλων και οι αεροπορικές ένοπλες δυνάµεις. Επίσης γίνεται αναφορά στον 

τρόπο υλοποίησης της έρευνας και αιτιολόγηση της επιλογής του συγκεκριµένου 

θέµατος από τον συντάκτη. 

 

 Ισότητα των φύλων 

 

 Η ισότητα ως βασική αρχή µιας ευνοµούµενης πολιτείας, θεσπίζει την ισότιµη 

αντιµετώπιση των φύλων ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Μια 

πληρέστερη προσέγγιση του όρου είναι η ακόλουθη: 

«Η ισότητα, ως παγκόσµια αξία, η οποία προστατεύεται στο σκληρό πυρήνα των 

θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων κάθε δηµοκρατικής κοινωνίας, συνδέεται 

άρρηκτα µε την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και αποτελεί έκφραση της 

αντίληψης ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και 

δικαιώµατα, χωρίς καµία δυσµενή διάκριση και, κυρίως, χωρίς διάκριση φύλου» (ΣΕΒ 

2009). 

 

 Αεροπορικές ένοπλες δυνάµεις – αεροπορική ισχύς 

 

 Σκοπός των αεροπορικών ενόπλων δυνάµεων µίας χώρας είναι η συµβολή στην 

εθνική άµυνα µε τη χρήση των αεροπορικών µέσων και δε διαφοροποιείται από χώρα 

σε χώρα. Όπως για παράδειγµα περιγράφει το επικαιροποιηµένο βασικό δόγµα της 

αµερικανικής πολεµικής αεροπορίας (USAF) κατά το έτος 2003 «η βασική υπηρεσία της 



 - 4 -

πολεµικής αεροπορίας στο Έθνος είναι η ανάπτυξη, εκπαίδευση, διατήρηση και 

ενσωµάτωση των στοιχείων της αεροπορικής και διαστηµικής ισχύς µε σκοπό να εκτελεί 

τα καθήκοντά της σε όλο το φάσµα των επιχειρήσεων» (Berg 2007). 

 

 Για την υλοποίηση των στόχων της εργασίας, πραγµατοποιήθηκε δευτερογενής 

έρευνα (library - desk based). Η δευτερογενής έρευνα, ως θεωρητική, βασίστηκε στη 

διερεύνηση, αξιολόγηση και σύνθεση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, των υπαρχουσών 

εµπειρικών ερευνών, που σχετίζονται άµεσα µε το θέµα της εργασίας. Για τη συλλογή 

των σχετικών µε την έρευνα στοιχείων, χρησιµοποιήθηκε η βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονία, και το ∆ιαδίκτυο. Οι κύριες πηγές για όλη την εργασία 

ήταν βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και µελέτες διαθέσιµες από ερευνητικά 

ινστιτούτα και οργανισµούς. 

 

 Το προσωπικό ενδιαφέρον του συγγραφέα για το θέµα της εργασίας προέκυψε από 

την ενασχόλησή του µε θέµατα που αφορούν τη διοίκηση προσωπικού και την εµπειρία 

του σε περιβάλλον εργασίας, στο οποίο η συµµετοχή των γυναικών αν και 

περιορισµένη, αναµένεται µεγαλύτερη τα επόµενα χρόνια. 

 

1.3  ∆οµή της Εργασίας 

 

 Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κύρια κεφάλαια. Αναλυτικότερα, το 1
ο
 

Κεφάλαιο παρέχει µια ανασκόπηση θεµάτων σχετικών µε την ισότητα των φύλων στις 

ένοπλες δυνάµεις και των απόψεων - τάσεων που αναπτύχτηκαν µε την είσοδο των 

γυναικών σε αυτές. Επίσης γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα νοµοθεσία για θέµατα 

ισότητας στην εργασία και καταγράφονται οι ιδιαιτερότητες του αεροπορικού όπλου 

ως περιβάλλον εργασίας, σε σχέση τους άλλους κλάδους των ένοπλων δυνάµεων. Στο 

2
ο
 Κεφάλαιο διατυπώνονται τα ερωτήµατα που εξετάστηκαν για την επίτευξη του 

σκοπού της έρευνας και οι µεταβλητές - παράµετροι που οδήγησαν στην απάντηση 

των ερωτηµάτων. Ακόµη, περιγράφεται η µεθοδολογία που υιοθετήθηκε για τη 

συλλογή των στοιχείων της έρευνας. Στο 3
ο
 Κεφάλαιο αναλύονται τα στοιχεία της 

έρευνας σχετικά µε την εφαρµογή της ισότητας και τις πιθανές επιδράσεις σε µια 

πολεµική αεροπορία, στο πλαίσιο των παραγόντων που προσδιορίστηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Τέλος, στο 4
ο
 Κεφάλαιο γίνεται καταγραφή των 

συµπερασµάτων, παρουσιάζονται οι προτάσεις σχετικά µε την ισότητα των φύλων 

στις αεροπορικές δυνάµεις και θέτονται ερωτήµατα για περαιτέρω για διερεύνηση. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ 

 

 Οι ένοπλες δυνάµεις ενός κράτους έχουν ως κύριο καθήκον να υπηρετούν την χώρα 

προετοιµαζόµενες για πόλεµο. Για µεγάλο αριθµό κρατών, η χρησιµοποίηση των 

γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις και ιδιαίτερα στην πολεµική τους αεροπορία είναι, εδώ 

και αρκετά χρόνια, γεγονός. Χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Ηνωµένο Βασίλειο, η 

Γαλλία, η Ελλάδα αποτελούν µερικές µόνο από αυτές. Η περίπτωση των ΗΠΑ αποτελεί 

πηγή πληροφοριών λόγω της πρωτοπορίας τους σε αυτό το θέµα και της ύπαρξης 

µεγάλου αριθµού ερευνών σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των γυναικών στις ένοπλες 

δυνάµεις της χώρας αυτής. 

 

2.1  Γυναίκες και Ένοπλες ∆υνάµεις 

 

 Η «Άρτεµις» (2006) στην έρευνά της αναφέρεται σε δύο από τις µορφές ισότητας 

των φύλων. Στην ισότητα στην απασχόληση και στην ισότητα στις ευκαιρίες. Η 

ισότητα στην απασχόληση, η οποία επιβάλει την ίδια αντιµετώπιση ανδρών - γυναικών, 

έχει κατηγορηθεί για έµµεσες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών καθώς δεν 

αναγνωρίζει την ταυτότητα του φύλου και αντιµετωπίζει τις γυναίκες µε ανδρικού 

τύπου κριτήρια. Από την άλλη πλευρά η ισότητα στις ευκαιρίες «οδηγεί στην 

αποκατάσταση της θέσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας…. αναγνωρίζοντας την 

ταυτότητα του φύλου, τους κοινωνικούς ρόλους, τις επαγγελµατικές αξίες και τις 

πρακτικές στους χώρους εργασίας» («Άρτεµις», 2006, σελ.5). Φυσικά το ερώτηµα που 

προκύπτει είναι ποια από τις δύο αυτές µορφές ισότητας είναι η καταλληλότερη ώστε 

να συµβάλει στους αντικειµενικούς σκοπούς µια πολεµικής αεροπορίας και των 

ενόπλων δυνάµεων γενικότερα. 

 Για την Werrell (1977) οι γυναίκες στις ένοπλες δυνάµεις, µε την απόδοσή τους 

κατά το παρελθόν και τις ικανότητες τους, καταδεικνύουν ότι µπορούν να 

ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην ευκαιρία - πρόκληση συµµετοχής σε µάχιµους ρόλους 

και είναι θέµα δικαιοσύνης η χρησιµοποίηση τους σε τέτοιου είδους καθήκοντα. 

Βέβαια στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σχολιάσουµε ότι η ισότητα, δεν θα πρέπει να 

έρχεται αντιπαλότητα µε την αξιοκρατία. 

 

 Η αύξηση του αριθµού των γυναικών καθώς και των ειδικοτήτων στις οποίες 

απασχολούνται κατά τα τελευταία χρόνια στις ένοπλες δυνάµεις των ΗΠΑ οφείλεται 

σύµφωνα µε τη Hicks Stiehm (2008) στην ισχυροποίηση των πεποιθήσεων ενάντια στο 
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διαχωρισµό µε βάση το φύλο και στην κατάργηση της υποχρεωτικής στρατολόγησης 

των ανδρών από το 1974. Παρά την Αµερικανική κουλτούρα και την ύπαρξη νόµων 

που τάσσονται κατά των διαχωρισµών µε βάση το φύλο, την φυλή ή τη θρησκεία, η 

επικρατούσα άποψη ήταν αρχικά αντίθετη µε τη χρησιµοποίηση των γυναικών στις 

ένοπλες δυνάµεις. Όταν τελικά η θέση αυτή κάµφθηκε, η αντίθεση για τη 

χρησιµοποίηση των γυναικών σε µάχιµες θέσεις συνέχισε να παραµένει ισχυρή (Hicks 

Stiehm, 2008). Βέβαια για την πολεµική αεροπορία των ΗΠΑ υπήρχαν εκτιµήσεις ήδη 

από τη δεκαετία του 1970 ότι το ποσοστό των γυναικών µπορούσε να ανέλθει µέχρι και 

στο 60% επί του συνόλου του προσωπικού της, χωρίς καµία αλλαγή στους 

περιορισµούς που ίσχυαν για τη χρήση γυναικών σχετικά µε µάχιµες θέσεις (Quester, 

1977). 

 

 Οι ένοπλες δυνάµεις συµβολίζουν την ίση µεταχείριση και την οµαδική εργασία 

(Hicks Stiehm, 2008). Παρόλα αυτά οι γυναίκες ανακαλύπτουν ότι οι ένοπλες δυνάµεις 

δεν λειτουργούν πάντα έτσι. Όπως παρατηρεί η Hicks Stiehm (2008) οι επίσηµες και 

νοµικές προσεγγίσεις δεν έχουν λύσει το πρόβληµα της ίσης αντιµετώπισης. 

 Παρά την ύπαρξη νόµων και κανονισµών που καθορίζουν την ισότητα ανδρών - 

γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις, η εφαρµογή τους στην πράξη µπορεί να είναι 

διαφορετική. Μια σηµαντική διάκριση είναι η έλλειψη σεβασµού προς τις γυναίκες. 

Στην έκθεση του ο Schulzke (2012) αναφέρει ότι οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών 

µπορεί να συνδέονται µε τη στρατιωτική κουλτούρα, η οποία παρέχει στους «δράστες», 

τις δικαιολογίες για τη συµπεριφορά τους. Μια µορφή διάκρισης είναι οι άνισες 

ευκαιρίες για τις γυναίκες να αποκτήσουν αξιοκρατικά τον σεβασµό των συναδέλφων 

τους. Ο αποκλεισµός τους, από ειδικές εκπαιδεύσεις και συγκριµένα µάχιµα 

καθήκοντα, τις εµποδίζει να κερδίσουν τον σεβασµό (π.χ. στην περίπτωση της USAF, 

ισχύει η µη συµµετοχή γυναικών σε οµάδες αλεξιπτωτιστών ως διασώστες µάχης) 

(Schulzke, 2012). Το γεγονός ότι η κουλτούρα των ενόπλων δυνάµεων βασίζεται στην 

παράδοση και κατά το παρελθόν οι γυναίκες είχαν περιορισµένο ρόλο, κάνει πιο 

δύσκολή την προσπάθεια τους να κερδίσουν τον σεβασµό στην πράξη. Αυτό συνδέεται 

µε την άποψη που καταγράφει η Sadler το 1999 και την µνηµονεύει στην εργασία του ο 

Schulzke (2012), ότι οι γυναίκες, αν και ανεβαίνουν σε υψηλές θέσεις της ιεραρχίας και 

ασκούν διοίκηση σε µονάδες, τα επιτεύγµατα τους, επισκιάζονται από ισχυρισµούς για 

προνοµιακή τους µεταχείριση, επειδή και µόνο, ο νόµος απαιτεί την ίση µεταχείριση 

τους. 
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 Οι Tarrasch et al (2011) θεωρούν ότι οι ένοπλες δυνάµεις, ως κλειστό κοινωνικό 

σύστηµα, µε τους δικούς του παµπάλαιους κανόνες πιθανότατα βλέπει την είσοδο των 

γυναικών και ιδιαίτερα σε µάχιµες θέσεις, ως απειλή για την εικόνα του. Έτσι πάντα µε 

τους Tarrasch et al (2011) οι γυναίκες συχνά αντιµετωπίζουν απόρριψη, αποξένωση, 

προκατάληψη, και διακρίσεις, εντός των µονάδων που υπηρετούν. Οι Winslow και 

Dunn, (2002), µνηµονεύουν την έρευνα των Davis και Thomas η οποία 

πραγµατοποιήθηκε το 1998 και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά της, οι γυναίκες στο 

στράτευµα τακτικά βιώνουν ένα περιβάλλον εργασίας µε διακρίσεις και παρενοχλήσεις, 

που ουσιαστικά µεταφέρει το µήνυµα της, µη αποδοχής τους. Η Basham (2009) στην 

έρευνά της στις Βρετανικές ένοπλες δυνάµεις, παρατηρεί ότι οι γυναίκες που 

απασχολούνται σε µάχιµα καθήκοντα αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στις 

σχέσεις τους µε τους άνδρες συναδέλφους τους, απ’ ότι όσες ασχολούνται σε 

παραδοσιακά γυναικεία καθήκοντα. Ειδικότερα θεωρεί ότι θα πρέπει να εργαστούν πιο 

σκληρά από τους άνδρες για να κερδίσουν τον σεβασµό των συναδέλφων τους και να 

αποδείξουν την επιχειρησιακή τους αποτελεσµατικότητα. Ο Walsh (2007) σηµειώνει 

ότι οι γυναίκες στις ένοπλες δυνάµεις της Σιγκαπούρης παραπονιούνται πως βρίσκονται 

κάτω από αυξηµένο έλεγχο εξαιτίας του φύλου τους, ενώ οποιοδήποτε λάθος τους στην 

εργασία θεωρείται άµεσα συσχετισµένο µε το φύλο τους. 

 

 Οι Winslow – Dunn (2002) µνηµονεύουν την άποψη του Moskos την οποία 

διατύπωσε το 1973, για µελλοντικό διαχωρισµό των ενόπλων δυνάµεων σε τµήµατα 

που θα συνεχίσουν να έχουν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά (όπως οι µάχιµες 

δυνάµεις) και σε τµήµατα που θα έχουν συγκλίνοντα χαρακτηριστικά προς την πολιτική 

κοινωνία. Παράλληλα θεωρούν ότι διαφορετικοί κλάδοι και υπηρεσίες εντός των 

ενόπλων δυνάµεων πιθανόν να έχουν διαφορετικές θέσεις απέναντι στην ενσωµάτωση 

των γυναικών. Με βάση τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά, µία πολεµική αεροπορία 

τείνει περισσότερο προς τα πολιτικά χαρακτηριστικά και δοµές, σε σύγκριση µε το 

ναυτικό και πολύ περισσότερο µε το στρατό ξηράς (Winslow – Dunn, 2002). Ως 

παράδειγµα αναφέρουν τις ΗΠΑ όπου οι γυναίκες έχουν ενσωµατωθεί σε µεγαλύτερο 

βαθµό στην «υψηλής τεχνολογίας» USAF (Winslow – Dunn, 2002). 

 

2.2  Αποδοχή και Ενσωµάτωση των Γυναικών 

 

 Για τους Winslow και Dunn (2002) υπάρχουν δύο συνιστώσες, για την ενσωµάτωση 

των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις του Καναδά, κάτι που ουσιαστικά ισχύει για τις 
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περισσότερες χώρες. Η πρώτη αφορά το νοµικό επίπεδο, όπου σύµφωνα µε τους νόµους 

του Καναδά, άνδρες και γυναίκες έχουν ίση πρόσβαση για εργασία σε όλες τις 

ειδικότητες εντός των ενόπλων δυνάµεων της χώρας χωρίς διάκριση µε βάση το γένος 

τους. Η δεύτερη συνιστώσα αφορά την κοινωνική φύση της πλήρους αποδοχής της 

γυναίκας ως ίσης. ∆ηλαδή στην ουσιαστική αποδοχή της ισότητας ως καθιερωµένης 

αντίληψης της κοινωνίας. 

 Παρά το γεγονός ότι ο αριθµός των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις των ΗΠΑ 

αντιπροσωπεύει το 15% του προσωπικού και η παρουσία τους σε ανώτερους βαθµούς 

είναι αυξηµένη, οι Matthews et al (2009) θεωρούν ότι οι στάσεις της κοινωνίας 

απέναντι στις γυναίκες που υπηρετούν σε µάχιµα καθήκοντα ή σε θέσεις που ασκούν 

διοίκηση, αντανακλούν στερεότυπα και προκαταλήψεις, οι οποίες µπορούν να 

επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση των γυναικών. Η McNulty (2012 θεωρεί ότι 

υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών οι οποίες θα µπορούσαν να 

ξεπεραστούν µέσω της εκπαίδευσης, της ηγεσίας και της καθοδήγησης Η ύπαρξη ή µη 

κλίµατος ισότητας στις ένοπλες δυνάµεις αλλά και οι απόψεις της κοινωνίας για τη 

συµµετοχή σε µάχιµα καθήκοντα, µπορεί να επηρεάσουν την τάση συµµετοχής των 

γυναικών ως στρατιωτικό προσωπικό. 

 Σε έρευνά που διεξήχθη ανάµεσα σε δόκιµους στρατιωτικών σχολών (άνδρες και 

γυναίκες) των ΗΠΑ και αντίστοιχων σπουδαστών σε κολέγια, οι Matthews et al (2009) 

συµπέραναν ότι οι δόκιµοι παρουσίαζαν τη µικρότερη αποδοχή ως προς τη συµµετοχή 

των γυναικών στο στράτευµα σε ρόλους µε ρίσκο στη µάχη, όπως οι πιλότοι µαχητικού 

αεροσκάφους, ενώ οι πολίτες σπουδαστές ήταν περισσότερο θετικοί. Επίσης ως σύνολο 

οι άνδρες παρουσίασαν µικρότερο ποσοστό αποδοχής των γυναικών σε αυτούς τους 

ρόλους. Ειδικά στους δόκιµούς υπήρχε το συµπέρασµα ότι πιθανώς δεν 

αντιλαµβάνονταν τις γυναίκες ως ίσες σε όλα τα καθήκοντα (Matthews et al, 2009). Η 

Mutisya (2010) γράφει ότι η αντίληψη της «ηρωικής» προσωπικότητας που 

χαρακτηρίζει για παράδειγµα έναν πιλότο, δηµιούργησε την πλάνη ότι οι γυναίκες δεν 

κατέχουν το συγκεκριµένο τύπο χαρακτήρα και ικανοτήτων (θάρρος, ενέργεια, καθαρή 

κρίση, ευστροφία, φυσική επιδεξιότητα). Οι Winslow και Dunn (2002) θεωρούν ότι 

αυτό οφείλεται εν µέρει στην αντίληψη ότι η µάχη είναι ένα ανδρικό πεδίο δράσης. Οι 

αντιλήψεις των ανδρών ενδεχοµένως να προϊδεάζουν για τη συµπεριφορά τους 

απέναντι στις γυναίκες (έλλειψη σεβασµού, σεξισµό κλπ), ακόµα και αν οι 

θεσµοθετηµένοι κανόνες δεν το επιτρέπουν, επηρεάζοντας τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος εργασίας των γυναικών. Πιθανότατα οι αντιλήψεις αυτές να οφείλονται 

στην εικόνα που έχουν στο µυαλό τους οι δόκιµοι (αυριανά ηγετικά στελέχη) και 
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ενδεχοµένως να επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στις γυναίκες. Βέβαια η θέση τους 

αυτή µπορεί να οφείλεται σε άγνοια και πιθανότατα, η συνύπαρξη µε τις γυναίκες να 

αµβλύνει την αρχική εικόνα. Προϋπόθεση αποτελεί και οι γυναίκες να αποδίδουν στην 

εργασία όπως και οι άνδρες συνάδελφοί τους, αποκλείοντας µε τη στάση τους αφορµές 

για φαινόµενα διακρίσεων και άνισης συµπεριφοράς. Όπως αναφέρει µια Αµερικανίδα 

αεροναυτίλος σε αεροσκάφος AC-130 Gunship, αισθάνεται ότι οι άνδρες συνάδελφοι 

της στη Μοίρα την κρίνουν από τις δεξιότητες και τον επαγγελµατισµό της, µέσα και 

έξω από το αεροπλάνο και όχι από το φύλο της (Alfonso, 2009).  

 Όµως σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη ακαδηµία της USAF το 2010, ποσοστό 

90,57% των δόκιµων (ανδρών - γυναικών), δήλωσαν ότι οι γυναίκες θα πρέπει να 

εµπλέκονται σε µάχιµα καθήκοντα στον αέρα, ενώ ακριβώς το ίδιο ποσοστό πιστεύει 

ότι ήδη επιτρέπεται στις γυναίκες να πετάξουν σε µάχη (McNulty, 2012). Άρα 

βλέπουµε ότι στο συγκεκριµένο δείγµα προσωπικού της πολεµικής αεροπορίας των 

ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύει τις επερχόµενες γενεές, η αποδοχή των γυναικών για τα 

συγκεκριµένα καθήκοντα είναι µεγάλη. 

 

2.3  Γυναίκες και Μάχιµα Καθήκοντα 

 

 Σχετικά µε τη συµµετοχή - αξιοποίηση των γυναικών σε µάχιµα καθήκοντα, έχει 

διατυπωθεί η άποψη ότι η απασχόληση τους στις ένοπλες δυνάµεις, δεν πρέπει να 

καθορίζεται από τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις του παρελθόντος αλλά από το τι 

είναι ικανές οι γυναίκες να κάνουν κατά τη διάρκεια σύγχρονων πολεµικών 

επιχειρήσεων (McNulty, 2012 ). Οι Winslow και Dunn (2002) θεωρούν ότι οι µάχιµες 

µονάδες είναι περισσότερο αποµακρυσµένες (σε σχέση µε τις µη µάχιµες) από την 

κοινωνία και δίνουν έµφαση σε στάσεις και αξίες που παραδοσιακά είναι 

προσανατολισµένες σε ένα ανδροκρατούµενο οργανισµό και ανθίστανται στην 

ενσωµάτωση των γυναικών. Για την Titunik (2000) η εξαίρεση των γυναικών από τα 

µάχιµα καθήκοντα είχε ως αποτέλεσµα οι γυναίκες να συνεχίζουν να αντιµετωπίζονται 

ως κατώτερες, καθώς στερούνται το πρεστίζ και τις προαγωγές που δίνει η συµµετοχή 

σε µάχιµους ρόλους. 

 Στις ΗΠΑ και στις χώρες του ΝΑΤΟ, µε την αύξηση του αριθµού των γυναικών 

στις Ένοπλες ∆υνάµεις, οι απαιτήσεις για ισότητα εντάθηκαν µε την επιµονή στο 

δικαίωµα για συµµετοχή σε καθήκοντα µάχης. Για πολλούς φεµινιστές η συµµετοχή 

των γυναικών στη µάχη θα προχωρούσε περισσότερο τη θέση της γυναίκας (Kennedy-

Pipe, 2000). Το επιχείρηµα αυτό φαίνεται να έχει ως αυτοσκοπό τη βελτίωση της θέσης 
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της γυναίκας µέσα στο κοινωνικό σύνολο αδιαφορώντας για τυχόν επιπτώσεις που θα 

είχε µια τέτοια ενέργεια, σε οποιοδήποτε επίπεδο, για τις ένοπλες δυνάµεις. 

 

 Πολλοί ερευνητές όπως η Kennedy-Pipe (2000) θέλοντας να υποβαθµίσουν το 

επιχείρηµα «αδύναµο φύλο», ισχυρίζονται ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας κάνει λιγότερο 

πιθανή την παραδοσιακή µάχη εκ του σύνεγγυς. Όµως παρά την πρόοδο της 

τεχνολογίας η χρήση ανθρώπων στο πεδίο τη µάχης παραµένει επιβεβληµένη, όχι µόνο 

στον αεροπορικό πόλεµο από τον αέρα, αλλά και στις χερσαίες και θαλάσσιες 

συγκρούσεις. Επίσης η Kennedy-Pipe (2000) µνηµονεύει την αυξανόµενη συµµετοχή 

των ενόπλων δυνάµεων, κυρίως των δυτικών χωρών, σε επιχειρήσεις επιβολής της 

ειρήνης, και σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, δίδοντας έµφαση στις ικανότητες 

των γυναικών σε τέτοιες αποστολές. Την προβολή χρησιµοποίησης των γυναικών σε 

αυτά τα καθήκοντα, θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε ως µια έµµεση παραδοχή 

της διαφορετικότητας των γυναικών ως προς την ικανότητα ανταπόκρισής τους στις 

απαιτήσεις απόδοσης, των µάχιµων θέσεων. Ακόµα και εάν για πολλές χώρες ο εθνικός 

κίνδυνος από εξωτερικό εχθρό σήµερα δεν υπάρχει (π.χ. Ολλανδία, Καναδάς), 

υπάρχουν χώρες όπου συνεχίζουν να δέχονται τέτοιου είδους απειλές (π.χ. Ισραήλ, 

Ελλάδα). Άρα το επιχείρηµα ότι η ανθρωπότητα κατευθύνεται προς πόλεµους ή 

στρατιωτικές επιχειρήσεις «ελαφρού τύπου» δεν ισχύει για όλες τις χώρες.  

 

 Όπως εύστοχα παρατηρούν οι Winslow και Dunn (2002) για κάθε επιχείρηµα 

συµµετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις και ιδιαίτερα σε µάχιµες θέσεις 

υπάρχει και ένα αντεπιχείρηµα. Για τους παραπάνω ερευνητές τα επιχειρήµατα, κατά 

της χρησιµοποίησης γυναικών σε µάχιµα καθήκοντα «φαίνονται να είναι περισσότερο 

συναισθηµατικά παρά προσγειωµένα στην πραγµατικότητα» (Winslow – Dunn, 2002, 

p. 653). 

 

2.4  ∆ιακρίσεις - Εύνοια – Προβληµατισµοί 

 

 Η αύξηση χρησιµοποίησης των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις καθώς και η 

ανάθεση πλέον στις γυναίκες µάχιµων καθηκόντων δεν έχει µόνο υποστηρικτές αλλά 

και επικριτές. Ο Creveld (2000) µιλάει για «θηλυκοποίηση» των ενόπλων δυνάµεων και 

ότι οι πρόοδος των γυναικών σε αυτόν τον τοµέα είναι αποτέλεσµα της παρακµής των 

σύγχρονων ενόπλων δυνάµεων ανά τον κόσµο. Η Alfonso (2009) συνοψίζει τα 

επιχειρήµατα όσων αντιτίθενται στη συµµετοχή των γυναικών σε µάχιµες θέσεις σε 
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τρείς κύριους άξονες: α) στις σωµατικές δυνατότητες (φυσιολογία) των γυναικών, β) 

στην απειλή της συνοχής και της πειθαρχίας των µονάδων από την παρουσία των 

γυναικών και γ) ότι µια πολιτισµένη κοινωνία δεν θα πρέπει να στέλνει κόρες και 

µητέρες στον πόλεµο. 

 

 Η επικρατούσα άποψη ότι οι γυναίκες δέχονται διακρίσεις εις βάρος τους δεν είναι 

η µόνη. Υπάρχει και η άλλη άποψη, ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν την 

εύνοια του συστήµατος που λέγεται ένοπλες δυνάµεις. Για παράδειγµα οι Καναδικές 

ένοπλες δυνάµεις (τουλάχιστον µέχρι το 2008) εφάρµοζαν επίσηµα ένα πρόγραµµα 

προώθησης των γυναικών αξιωµατικών (και από τα τους τρεις κλάδους) για να 

φοιτήσουν στη Σχολή Πολέµου της χώρας, παρακάµπτοντας άνδρες συναδέλφους τους 

που διέθεταν, αξιοκρατικά, περισσότερα προσόντα, µε σκοπό την αύξηση του αριθµού 

των γυναικών στους ανώτατους βαθµούς, στο πλαίσιο της ίσης µεταχείρισης ανδρών – 

γυναικών (Gray, 2008). Επίσης ενώ οι ένοπλες δυνάµεις προβάλουν την ισότητα ως 

προς την άσκηση καθηκόντων από τις γυναίκες, στην πράξη χρησιµοποιούν 

χαµηλότερα στάνταρτ για τη στρατολόγηση, εκπαίδευση και χρησιµοποίηση τους, 

ευνοώντας έτσι τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες (Alfonso, 2009). 

 

 Ο Creveld (2000) θεωρεί ότι η είσοδος των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις 

συνοδεύεται από διακρίσεις ενάντια στους άνδρες, (όπως και σε κάθε πεδίο της 

κοινωνικής ζωής που οι γυναίκες απαιτούν ισότητα και ταυτόχρονα ειδική 

µεταχείριση). Ως απόδειξη του ανωτέρω µπορούµε να αναφέρουµε τις συστάσεις από 

το Κογκρέσο των ΗΠΑ προς το υπουργείο Άµυνας να συµπεριλάβει την ανάγκη 

ύπαρξης πολιτικών µε βάση το φύλο του προσωπικού, που αφορούν τη στρατολόγηση, 

διατήρηση και ανάθεση καθηκόντων στις γυναίκες µε σκοπό να βελτιώσει τη 

χρησιµοποίησή τους στις ένοπλες δυνάµεις (Pierce, 1998, p. 210). Αντίστοιχα το 1997 η 

κυβέρνηση του Καναδά απαιτούσε από τον στρατό ξηράς, «µέχρι το έτος 1999, οι 

γυναίκες να ανέρχονται σε ποσοστό 25% του προσωπικού στις µάχιµες µονάδες» 

(Winslow – Dunn, 2002, p.652). 

 

 Η Pierce (1998, p. 210) ισχυρίζεται «ότι είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι τα 

θέµατα διατήρησης των γυναικών µπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά των ανδρών» 

παρουσιάζοντας ως παράδειγµα την ψυχολογική πίεση και τις δεσµεύσεις που έχει η 

γυναίκα, η οποία παραδοσιακά ασχολείται µε το µεγάλωµα των παιδιών. Όµως και σε 

αυτό το επιχείρηµα έχουµε ουσιαστικά προβολή υπαρκτών προβληµάτων των γυναικών 
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και ταυτόχρονα την απαίτηση για ισότητα και προσαρµογή ενός θεσµού, όπως οι 

ένοπλες δυνάµεις, στα προβλήµατα αυτά, και κατά συνέπεια σε διάκριση εις βάρος των 

ανδρών. Ένας θεσµός όπως οι ένοπλες δυνάµεις οι οποίες εντέλλονται να αντανακλούν 

τις βασικές αξίες της κοινωνίας την οποία υπηρετούν, όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη, η 

αµεροληψία, δε θα πρέπει να ενεργούν µε κριτήριο το φύλο, το χρώµα, ή τη θρησκεία 

του ατόµου. Όπως εύστοχα παρατηρεί η Gray (2008) ένα ερώτηµα που τίθεται είναι, 

εάν οι ένοπλες δυνάµεις οφείλουν να είναι νοµικά υποταγµένες σε κυβερνητικές 

πολιτικές που αφορούν την προώθηση της εργασιακής ισότητας σχετικά µε τις 

γυναίκες. Για την αποτελεσµατική λειτουργία ενός οργανισµού η αξιοκρατία είναι 

σηµαντικός συντελεστής. Όπως σηµειώνει η Gray (2008, p.298) «η ισότητα δεν είναι 

συµβατή µε ένα σύστηµα το οποίο βασίζεται στην αξιοκρατία». Η προώθηση της 

ισότητας σε βαθµό υπονόµευσης της αξιοκρατίας, δύναται να επηρεάσει τη µαχητική 

ισχύ µιας πολεµικής αεροπορίας. Μια πολεµική αεροπορία, απαιτείται να στελεχώνεται 

µε το καλύτερο δυνατό προσωπικό για τη σωστή λειτουργία της και αυτό είναι µια 

λογική απαίτηση από τους φορολογούµενους πολίτες κάθε χώρας. 

 

 Πέρα από τις θεωρητικές θέσεις των ερευνητών για τον συσχετισµό ανδρών - 

γυναικών µε τον πόλεµο και τις ένοπλες δυνάµεις, οι εφαρµοζόµενες πολιτικές θα 

πρέπει να προάγουν την αποστολή κάθε πολεµικής αεροπορίας που δεν είναι άλλη από 

την ικανότητά της να διεξάγει αεροπορικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις εντολές της 

κυβέρνησης της χώρας. 

 

2.5  Νοµοθεσία Ισότητας στην Εργασία 

 

 Στη ∆ιεθνή έννοµη τάξη, Κείµενα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και ∆ιεθνείς 

Συµβάσεις Εργασίας καθορίζουν το πλαίσιο προστασίας των γυναικών από διακρίσεις 

στην εργασία και προωθούν την ισότητα των φύλων. Σχετικά κείµενα του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών είναι, ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ (1945) (αναφέρεται στην 

απαγόρευση διάκρισης λόγω φύλου), η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου (1948), (διακηρύσσεται η ισότητα των δικαιωµάτων ανδρών και γυναικών), 

το ∆ιεθνές Σύµφωνο της Νέας Υόρκης για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 

∆ικαιώµατα (1966) και η «Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των 

µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών» (CEDAW – 1979). Θέµατα για την ισότητα 

ρυθµίζονται και σε  ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας όπως για παράδειγµα στην υπ’ αρ. 

100 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας (1951) όπου κατοχυρώνεται η αρχή της ίσης αµοιβής 
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για εργασία ίσης αξίας και στην υπ’ αρ. 103 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας, όπου 

περιλαµβάνονται διατάξεις για την προστασία της µητρότητας (ΣΕΒ, 2009). 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πλούσιο νοµοθετικό έργο σχετικά µε την ισότητα 

των φύλων στην αγορά εργασίας, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στις εθνικές νοµοθεσίες 

και πολιτικές των κρατών της σε µεγάλο βαθµό. Με την Ιδρυτική Συνθήκη της Ρώµης 

του 1957, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχολήθηκε µε την ισότητα των φύλων, 

καθιερώνοντας την αρχή της παροχής ίσης αµοιβής για ίσης αξίας εργασία. Σηµαντική 

πρόοδος στα θέµατα ισότητας των φύλων πραγµατοποιήθηκε µε τη Συνθήκη του 

Άµστερνταµ (1999) όπου ενισχύθηκε η νοµική βάση για την προώθηση των 

δικαιωµάτων των γυναικών («Άρτεµις» 2006). Η ισότητα ανδρών και γυναικών 

θεσπίζεται πλέον ως θεµελιώδης αρχή του Κοινοτικού ∆ικαίου και κηρύσσεται ρητά ως 

«καθήκον» και «στόχος» της Κοινότητας (ΣΕΒ, 2009, σελ. 4). 

 Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1970-1980 εκδόθηκε ένας σηµαντικός αριθµός 

οδηγιών σχετικά µε την ισότητα των φύλων στην απασχόληση («Άρτεµις», 2006). 

Ενδεικτικά αναφέρουµε την Οδηγία 75/117/ΕΟΚ για την εφαρµογή της αρχής της ίσης 

αµοιβής για άνδρες και γυναίκες, την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ για την υλοποίηση της 

αρχής, της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην 

απασχόληση, την επαγγελµατική επιµόρφωση, την προαγωγή και τις συνθήκες 

εργασίας καθώς και την Οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρµογή της αρχής των ίσων 

ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και 

απασχόλησης (ΣΕΒ, 2009). Έτσι ο µεγάλος αριθµός κοινοτικών οδηγιών και οι 

σχετικές αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνιστούν 

εδραιωµένο κεκτηµένο, την ισότητα των φύλων στην απασχόληση εντός της Ένωσης 

(«Άρτεµις, 2006). 

 

 Στην Ελληνική έννοµη τάξη, η αρχή της ισότητας και ειδικότερα η αρχή της 

ισότητας των φύλων στον τοµέα της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, 

κατοχυρώνεται τόσο από το Σύνταγµα όσο και από τη νοµοθεσία περί ισότητας. Με τα 

άρθρα 2§1, 4§1, 5§1 και 2, 21§1, 25§1 και 106§2 του Συντάγµατος διακηρύσσεται η 

αναγνώριση και η προστασία της αξίας του ανθρώπου και των δικαιωµάτων του, 

(ατοµικών και κοινωνικών) µέσω της ισότητας και της ελευθερίας. 

 Ειδικότερα σε ότι αφορά τα φύλα, το Σύνταγµα της Ελλάδας, άρθρο 4§2 ορίζει ότι, 

«Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις» απαγορεύοντας 

οποιεσδήποτε διακρίσεις, υπέρ ή κατά, του ενός ή του άλλου φύλου. Πέρα από τη 
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θεσµική ισότητα, το Σύνταγµα προχωρά στην προώθηση της ίσης µεταχείρισης στην 

πράξη (ιδιαίτερα των γυναικών) και στην παύση ανισοτήτων που είχαν παγιωθεί κατά 

το παρελθόν καθώς µε το άρθρο 116§2 «∆εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη 

θετικών µέτρων για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 

Κράτος µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε 

βάρος των γυναικών». Επίσης µε το άρθρο 22§1 ορίζεται το δικαίωµα της ίσης αµοιβής 

για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας ανεξάρτητα από το φύλο του εργαζόµενου. 

Επιπρόσθετα µε το άρθρο 28 προβλέπεται η ενσωµάτωση των παραδεγµένων κανόνων 

του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συµβάσεων, ως µέρους του εσωτερικού 

Ελληνικού δικαίου όπου µετά την επικύρωσή τους υπερισχύουν από κάθε άλλη 

αντίθετη διάταξη νόµου (Σύνταγµα της Ελλάδας, 2008). 

 Με σκοπό την εφαρµογή των συνταγµατικών - ευρωπαϊκών διατάξεων και των 

διεθνών συµβάσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία 

θεσπίστηκαν στην Ελλάδα σχετικοί νόµοι, ιδιαίτερα µετά την είσοδο της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους σηµαντικότερους ήταν ο 1414/84 για την 

εναρµόνιση µε τις οδηγίες 75/117 και 76/207 της ΕΟΚ µε κύριους άξονες την ίση 

πρόσβαση στην απασχόληση και την εξάλειψη διακρίσεων στις εργασιακές σχέσεις 

λόγω φύλου (ΣΕΒ, 2009 «Άρτεµις» 2006). Με τον νόµο 1424/84 κυρώθηκε η υπ’ 

αριθµό 111 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας σύµφωνα µε την οποία τα κράτη δεσµεύονταν 

να εφαρµόσουν πολιτικές προαγωγής της ισότητας στις ευκαιρίες και τη µεταχείριση 

στην απασχόληση χωρίς διακρίσεις µε βάση το φύλο τη θρησκεία κλπ (ΣΕΒ, 2009 

«Άρτεµις» 2006). Με το νόµο 3304/2005 εισήχθη η εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης 

ανεξάρτητα από τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισµό του ατόµου 

και ορίστηκε η έννοια των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων λόγω φυλετικής ή 

εθνοτικής καταγωγής (Νόµος 3304/2005). 

 Τέλος, ο νόµος 3488/2006 ο οποίος έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής (Ιδιωτικό, ∆ηµόσιο, 

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ελεύθερους επαγγελµατίες) ενσωµατώνει την εφαρµογή της 

αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στο επαγγελµατικό πεδίο 

(πρόσβαση, εκπαίδευση, ανέλιξη συνθήκες εργασίας) σύµφωνα µε την οδηγία 2002/73 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης στο νόµο αυτό εισήχθησαν οι ορισµοί της 

άµεσης και έµµεσης διάκρισης λόγω φύλου και ορίστηκε νοµοθετικά η έννοια της 

σεξουαλικής παρενόχλησης ως µορφή διάκρισης λόγω φύλου στον τόπο εργασίας 

(Νόµος 3488/2006). 
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2.6  Το αεροπορικό όπλο: Χαρακτηριστικά – Περιβάλλον Εργασίας 

 

 Η προσέγγιση των θεµάτων ισότητας στις αεροπορικές ένοπλες δυνάµεις 

προϋποθέτει την κατανόηση του περιβάλλοντος, των συνθηκών εργασίας καθώς και της 

κουλτούρας του συγκεκριµένου εργασιακού χώρου. Τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά που 

υπάρχουν στις πολεµικές αεροπορίες σε παγκόσµιο επίπεδο, πηγάζουν από την ίδια τη 

φύση του κλάδου. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι τουλάχιστον στις πολεµικές αεροπορίες 

των χωρών του πρώην ∆υτικού κόσµου, οι βασικοί άξονες της κουλτούρας τους, είναι 

κοινοί. Αυτό οφείλεται στη χρησιµοποίηση µέσων (π.χ. αεροσκαφών) ίδιας 

τεχνοτροπίας, στις κοινές εµπειρίες µέσω της εκπαίδευσης και της συνεργασίας µεταξύ 

τους. 

 

 Κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο δηµιουργήθηκαν οι πρώτοι πυρήνες για τις 

µελλοντικές Πολεµικές Αεροπορίες, αρχικά, ως τµήµατα των χερσαίων ή των ναυτικών 

δυνάµεων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων που 

πρόσφερε το αεροπλάνο για στρατιωτικούς σκοπούς έγινε γρήγορα αντιληπτή η 

αναγκαιότητα ανεξαρτητοποίησης και διαχωρισµού των εναέριων δραστηριοτήτων και 

την ανάπτυξη ενός νέου κλάδου των ενόπλων δυνάµεων. Η δηµιουργία του ξεχωριστού 

κλάδου συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη µιας διαφορετικής κουλτούρας σε σύγκριση µε 

τις χερσαίες και ναυτικές δυνάµεις. Οι Αεροπορικές Ένοπλες ∆υνάµεις, παρουσιάζουν 

σηµαντικές ιδιαιτερότητες σε σύγκριση µε τους άλλους κλάδους των Ενόπλων 

∆υνάµεων. Οι ιδιαιτερότητες αυτές επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο 

διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού τους. 

 

 Το αεροπορικό όπλο είναι ο µόνος κλάδος της στρατιωτικής δοµής ο οποίος µπορεί 

να εκµεταλλευτεί τον χώρο πάνω από την επιφάνεια της ξηράς ή της θάλασσας µε 

αποτέλεσµα την ελευθερία κινήσεων προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως µε µεγάλη 

ταχύτητα καθώς τα αεροπλάνα είναι πολύ ευέλικτα και γρήγορα. Θα πρέπει να 

τονίσουµε ότι οι αεροπορικές ένοπλες δυνάµεις εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από 

τις βάσεις τους, δηλαδή τα αεροδρόµια από τα οποία επιχειρούν. Μία πολεµική 

αεροπορία καθώς είναι εξαρτηµένη από τις βάσεις της, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην 

οργάνωση, λειτουργικότητα και ασφάλεια των αεροδροµίων της τα οποία είναι 

στατικές εγκαταστάσεις και η επιβίωσή τους από ενέργειες του αντιπάλου είναι 

κρίσιµη.  
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 Οι οικονοµικοί πόροι που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία πολεµικών 

αεροδροµίων, σταθµών ραντάρ και άλλων αεροπορικών εγκαταστάσεων είναι 

σηµαντικοί. Η υποστήριξη των βάσεων και η εφοδιαστική ροή υλικών είναι σηµαντικό 

έργο και απαιτεί συντονισµένες προσπάθειες, για τη συνεχή υποστήριξή των 

αεροσκαφών και του συνόλου του προσωπικού. Ένα κύριο χαρακτηριστικό του 

αεροπορικού όπλου είναι ότι επηρεάζεται σε άµεσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Παράλληλα το κόστος συµβαδίζει µε την τεχνολογική ανάπτυξη καθώς τα αεροπορικά 

οπλικά µέσα είναι ακριβά, όχι µόνο κατά την απόκτηση τους αλλά και κατά την χρήση 

τους. Το προσωπικό χρειάζεται συνεχή και ακριβή εκπαίδευση ενώ απαιτείται να 

διαθέτει ικανότητες και δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές της 

τεχνολογίας. Το επίπεδο ποιότητας του προσωπικού αλλά και η διατήρησή του είναι 

θέµατα ιδιαίτερα σηµαντικά για µια πολεµική αεροπορία. 

 

 Θα µπορούσαµε να κατατάξουµε το προσωπικό µιας πολεµικής αεροπορίας σε τρεις 

κατηγορίες σε σχέση µε το βαθµό συµµετοχής του σε αεροπορικές επιχειρήσεις. Στην 

πρώτη κατηγορία, το προσωπικό το οποίο έχει άµεση επαφή µε τον εχθρό όπως οι 

πιλότοι των αεροσκαφών, οι οµάδες διάσωσης πιλότων από το πεδίο της µάχης και η 

αντιαεροπορική άµυνα. Στη δεύτερη κατηγορία το προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα 

που αφορούν άµεσα την υλοποίηση των ενεργειών της πρώτης κατηγορίας. Εδώ 

περιλαµβάνονται οι µηχανικοί αεροσκαφών, οι χειριστές σταθµών ραντάρ κλπ. Η τρίτη 

κατηγορία αφορά το προσωπικό που µε τις εργασίες του υποστηρίζει την απρόσκοπτη 

λειτουργία των δύο προηγούµενων οµάδων. Εδώ θα µπορούσαµε να κατατάξουµε το 

διοικητικό προσωπικό, το προσωπικό που ασχολείται µε τον εφοδιασµό και την 

υποστήριξη και το προσωπικό που ασχολείται µε τη φύλαξη και προστασία των 

εγκαταστάσεων. Το προσωπικό της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας δύναται να έρθει σε 

επαφή µε τον εχθρό µόνο εάν ο εχθρός προσεγγίσει τις φίλιες αεροπορικές 

εγκαταστάσεις. 

 Κοινός στόχος για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού είναι τα αεροπορικά µέσα 

δηλαδή τα αεροπλάνα, να είναι ετοιµοπόλεµα και να µπορούν να βρίσκονται στον αέρα 

ανά πάσα χρονική στιγµή, καθώς καθηλωµένα στο έδαφος από οποιαδήποτε αιτία δεν 

προσφέρουν απολύτως τίποτα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το προσωπικό για µία 

πολεµική αεροπορία είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Τόσο για την ποιότητα που πρέπει να 

το χαρακτηρίζει όσο και στον τρόπο αξιοποίησης και ανάπτυξης του. 
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 Το γεγονός ότι µία αεροπορική δύναµη κατά την ειρήνη ή τον πόλεµο επιχειρεί από 

σταθερές βάσεις, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία συγκεκριµένων συνθηκών 

εργασίας. Οι υποδοµές – εγκαταστάσεις προϋπάρχουν για την εκτέλεση των εργασιών, 

το προσωπικό είναι εξοικειωµένο µε αυτές και του παρέχεται ένα σύνολο ευκολιών. 

Επίσης, σε περίοδο επιχειρήσεων υπάρχουν σηµαντικές πιθανότητες, ο µεγαλύτερος 

αριθµός προσωπικού, να µη µετακινηθεί από τη βάση παραµένοντας κοντά στις 

οικογένειες του. Η πλειοψηφία του προσωπικού δεν αντιµετωπίζει δυσκολίες που 

αφορούν τη άµεση εµπλοκή σε πολεµικές επιχειρήσεις. Σηµαντικός παράγοντας για την 

ασφάλεια του προσωπικού είναι το γεγονός ότι οι αεροπορικές βάσεις βρίσκονται 

αρκετά µακριά από την πρώτη γραµµή µάχης. Ταυτόχρονα όµως ακόµα και σε περίοδο 

ειρήνης υπάρχει προσωπικό (π.χ. πιλότοι) που η εργασία τους χαρακτηρίζεται από 

υψηλό βαθµό επικινδυνότητας. 

 Συνοψίζοντας σε ότι αφορά το περιβάλλον εργασίας από την άποψη 

εγκαταστάσεων, υποδοµών και διοικητικής µέριµνας, το αεροπορικό όπλο προσφέρει 

στο προσωπικό του ένα µεγάλο αριθµό ευκολιών και ανέσεων σε σχέση µε τους άλλους 

κλάδους των ενόπλων δυνάµεων. Κατόπιν αυτού οι γυναίκες σε µία πολεµική 

αεροπορία δεν έχουν να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερες καταστάσεις ως προς τα παραπάνω 

θέµατα. 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1  Σκοπός της Έρευνας 

 

 Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να ερευνήσει σε ποιο βαθµό τηρείται η αρχή της 

ισότητας των φύλλων στις πολεµικές αεροπορίες και τις επιπτώσεις που έχει στις 

επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Λαµβάνοντας υπόψη το µεγάλο οικονοµικό κόστος 

που απαιτείται για τη διατήρηση µιας αξιόµαχης πολεµικής αεροπορίας κατανοούµε ότι 

το θέµα της ισότητας των φύλων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Σχετίζεται άµεσα µε τις 

πολιτικές που αφορούν το προσωπικό, καθώς λόγω του συνεχώς αυξανόµενου αριθµού 

γυναικών που υπηρετούν στις πολεµικές αεροπορίες ανά τον κόσµο απαιτείται η 

βέλτιστη αξιοποίηση τους σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούµενο εργασιακό χώρο που 

αφορά την Εθνική Άµυνα. 

 Τα στοιχεία για την εργασία συλλέχτηκαν µέσω βιβλιογραφικής έρευνας 

(δευτερογενής έρευνα). Η µέθοδος αυτή επιλέχτηκε ως ένας αξιόπιστος τρόπος για τη 

συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων στοιχείων σε µία σχετικά µικρή χρονική 

περίοδο. Η χρήση συνεντεύξεων ή ερωτηµατολογίων θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, 

όµως, η έρευνα περιοριζόµενη εντός της χώρας, δε θα έδινε τη δυνατότητα εξέτασης 

των συνθηκών και των τάσεων που επικρατούν και σε άλλες χώρες µε ανεπτυγµένες 

πολεµικές αεροπορίας. 

 

3.2  Το ∆είγµα 

 

 Το δείγµα περιλαµβάνει εργασίες συγγραφέων και ερευνητών σε θέµατα που 

αφορούν την ισότητα των φύλων στις ένοπλες δυνάµεις ή που σχετίζονται µε τον τρόπο 

λειτουργίας των αεροπορικών δυνάµεων ανά τον κόσµο. Επίσης διερευνάται η 

νοµοθεσία που ισχύει σε διαφορετικές χώρες στο θέµα αυτό. Καθώς το θέµα της 

έρευνας είναι εξειδικευµένο και αφορά ένα συγκεκριµένο κλάδο των ενόπλων 

δυνάµεων, η διαθέσιµη βιβλιογραφία ήταν σχετικά περιορισµένη. ∆εν επιχειρήθηκε 

πρόσβαση σε στρατιωτικά ερευνητικά ινστιτούτα για αξιοποίηση µελετών σχετικών µε 

το θέµα της έρευνας. 

 Η έρευνα επικεντρώθηκε σε πολεµικές αεροπορίες χωρών οι οποίες διατηρούν µια 

αξιόλογη αεροπορική δύναµη και έχουν διαρκή παρουσία από τα πρώτα χρόνια 

χρησιµοποίησης του αεροπλάνου για στρατιωτικούς σκοπούς. Επίσης ως παράγοντας 

επιλογής των χωρών αποτέλεσε το οικονοµικό και στρατιωτικό τους µέγεθος και 
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κυρίως, ο σκοπός ύπαρξης των ενόπλων δυνάµεων τους και της πολεµικής τους 

αεροπορίας ιδιαίτερα. Στόχος ήταν η συλλογή στοιχείων, που αφορούν χώρες µε 

διαφορετικό επίπεδο διαθέσιµων πόρων, διαφορετικό είδος απειλής για την Εθνική τους 

Άµυνα αλλά και διαφορετικοί τρόποι χρήσης της πολεµικής αεροπορίας για την 

υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής τους. 

 

3.3  Παράγοντες – Παράµετροι  

 

 Ένα αριθµός παραγόντων επισηµάνθηκαν πριν την αναζήτηση της βιβλιογραφίας 

και εξετάστηκαν προκειµένου να είναι εφικτή η έρευνα του θέµατος, στο πλαίσιο της 

διοίκησης των ανθρώπινων πόρων. Οι παράγοντες αυτοί, που οδηγούν στην απάντηση 

των ερωτηµάτων της έρευνας τα οποία αναγράφονται στην εισαγωγή της εργασίας, 

είναι οι παρακάτω: 

 

1. Οι ισχύουσες - εφαρµοζόµενες πολιτικές αξιοποίησης των γυναικών σε σχέση 

µε τους άντρες, ως προσωπικό στις πολεµικές αεροπορίες και η στάση ανδρών - 

γυναικών απέναντι στις πολιτικές αυτές. 

 

2. Η υλοποίηση της ισχύουσας διεθνής, ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσία για 

θέµατα ισότητας στις αεροπορικές ένοπλες δυνάµεις. 

 

3. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αεροπορικό κλάδου και οι επιπτώσεις τους 

στο προσωπικό. 

 

4. Οι απαιτούµενες επιδόσεις του προσωπικού ανά ειδικότητα, σε µία πολεµική 

αεροπορία και η δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων που προκύπτουν και από τα δύο 

φύλα. 

 

5. Κοινωνικοί, οικονοµικοί, πολιτικοί, ανθρωποµετρικοί και ψυχολογικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν τα θέµατα ισότητας και την απόδοση του προσωπικού. 

 

6. Οι διαδικασίες – πολιτικές επιλογής αξιοποίησης, αξιολόγησης και 

σταδιοδροµίας του προσωπικού. Ύπαρξη διαφορών στην υλοποίηση σε σχέση µε τη 

νοµοθεσία. 
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7. Η τυχόν εφαρµογή εκούσιας ή ακούσιας εύνοιας υπέρ των ανδρών ή των 

γυναικών στο συγκεκριµένο εργασιακό περιβάλλον σε συνάρτηση µε την εθνική 

στρατηγική σε θέµατα άµυνας και εργασίας.  

 

 Στο επόµενο κεφάλαιο επιχειρείται η προσέγγιση - ανάλυση των ανωτέρω 

παραγόντων για την επίτευξη των στόχων αυτής της εργασίας. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

4.1  Η Υλοποίηση της Νοµοθεσίας για την Ισότητα. Η περίπτωση των ΗΠΑ και 

της Ελλάδας 

 

 Καθώς στην παρούσα έρευνα δεν είναι δυνατή η εξέταση - παρουσίαση της 

νοµοθεσίας όλων των χωρών για την ισότητα στο αεροπορικό τους όπλο επιλέχτηκαν η 

περίπτωση των ΗΠΑ και της Ελλάδας. ∆ύο χώρες µε διαφορετικό µέγεθος ενόπλων 

δυνάµεων και διαφορετικές απαιτήσεις – προτεραιότητες από αυτές. 

 

 Η περίπτωση των ΗΠΑ 

 

 Η επίσηµη θεσµοθέτηση της συµµετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις των 

ΗΠΑ έγινε το 1901 µε την ίδρυση από το Κογκρέσο του σώµατος των στρατιωτικών 

Νοσοκόµων. Αν και το 1948 οι γυναίκες έγιναν µόνιµο τµήµα των ενόπλων δυνάµεων 

των ΗΠΑ, εξακολούθησαν να υπάρχουν πολλοί περιορισµοί στη συµµετοχή τους 

(κυρίως ως προς τον αριθµό τους) (Truhon, 2000). Ωστόσο «µέχρι τη δεκαετία του 

1960 στις ΗΠΑ, οι γυναίκες στις ένοπλες δυνάµεις µεταχειρίζονταν ως κάτι ιδιαίτερο 

και κατώτερο» (Werrell, 1977). Βαθµιαία, σταµάτησαν οι ποσοστώσεις για τη 

συµµετοχή των γυναικών και τους αναγνωρίστηκε το δικαίωµά να µην απολύονται από 

την υπηρεσία εάν είναι παντρεµένες, εάν έχουν παιδιά ή εάν είναι σε εγκυµοσύνη. 

 Όπως αναφέρουν στο βιβλίο τους οι Binkin και Bach (1977) η συνθήκη 

ενσωµάτωσης των γυναικών στις Ε∆ των ΗΠΑ του 1946 προέβλεπε την πολεµική 

αεροπορία ως υπεύθυνη για τον καθορισµό των εργασιών στις γυναίκες που θα 

υπηρετούν σε αυτή, µε τον περιορισµό τη µη ανάθεση καθηκόντων σε γυναίκες σε 

αεροσκάφη τα οποία θα εµπλέκονται σε µάχιµες αποστολές. Η αεροπορία έχοντας 

αποκλείσει τις γυναίκες από θέσεις εργασίας οι οποίες αφορούσαν την ενεργό εµπλοκή 

µε τον εχθρό ή την εξαπόλυση όπλων εναντίον του, ο συνολικός αριθµός θέσεων, τις 

οποίες δεν µπορούσαν να στελεχώσουν γυναίκες το 1977 ήταν 67000 θέσεις. 

Αφορούσαν για τις γυναίκες αξιωµατικούς το 40% των συνολικών θέσεων και για τις 

εθελόντριες υπαξιωµατικούς το 6%. 

 Στις ΗΠΑ σηµαντική χρονιά για την εισαγωγή των γυναικών στης ένοπλες δυνάµεις 

ήταν το 1972 µε την ψήφιση από το Κογκρέσο της τροποποίηση των ίσων δικαιωµάτων 

και την κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης (Hicks Stiehm, 2008). Η ανάγκη για 

εθελοντές υπήρξε µεγάλη και εκπονήθηκαν σχέδια για την αύξηση του αριθµού των 
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γυναικών. Έτσι ενώ το 1972 κατά τη στρατολόγηση νέου προσωπικού υπήρχε µια 

γυναίκα σε κάθε τριάντα νέο-προσληφθέντες, ο αριθµός των γυναικών αυξήθηκε και το 

1976 αντιστοιχούσε µια γυναίκα ανά δεκατρείς κατατάξεις. (Hicks Stiehm, 2008). Από 

το 1976 οι γυναίκες στις ένοπλες δυνάµεις των ΗΠΑ άρχισαν να εισέρχονται σε άλλες 

ειδικότητες πέρα των παραδοσιακών µέχρι τότε, δηλαδή ως νοσοκόµες ή σε θέσεις 

γραφείου. Ωστόσο οι νέες ειδικότητες δε θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν µάχιµες. 

Το 1976 το Κογκρέσο των ΗΠΑ (Hicks Stiehm, 2008) έδωσε εντολή για την είσοδο 

των γυναικών ως σπουδαστών, σε όλες τις στρατιωτικές ακαδηµίες της χώρας. Έτσι το 

1977, στην ακαδηµία της πολεµικής αεροπορίας των ΗΠΑ εισάγονται για πρώτη φορά 

157 γυναίκες (Werrell, 1977) και οι γυναίκες στην USAF έγιναν «υποψήφιες» για 

ιπτάµενα καθήκοντα σε αεροπλάνα (εξαιρουµένων όµως των µαχητικών αεροσκαφών). 

 

 Το 1980 το Κογκρέσο διέταξε την υλοποίηση ενός κοινού συστήµατος προαγωγών 

για άνδρες και γυναίκες για όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάµεων, παρέχοντας 

έτσι στις γυναίκες τη δυνατότητα για ίσο ανταγωνισµό µε τους οµότιµους τους, άνδρες. 

Παράλληλα κατά την προώθηση των θεµάτων της ίσης µεταχείρισης στις ΗΠΑ, το 

υπουργείο Άµυνας υιοθέτησε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Εqual Employment 

Opportunity Commision (EEOC) για τη σεξουαλική παρενόχληση και προσδιόρισε τον 

γενικό ορισµό της παρενόχλησης Hicks Stiehm (2008). 

 Το 1992 συγκροτήθηκε η Presidential Commission on the Assignment of Women in 

the Armed Forces µέλη της οποίας κατέληξαν ότι, υπάρχουν συνθήκες στις οποίες οι 

γυναίκες θα µπορούν να αναλάβουν µάχιµους ρόλους. Το ισχυρότερο κοινωνικό 

επιχείρηµα για αυτό ήταν ότι, «ένα πρόσωπο οφείλει να επιλέγεται ανεξάρτητα του 

φύλου του επειδή αυτός ή αυτή είναι περισσότερο ικανός για αυτή την εργασία και 

επειδή οι γυναίκες δε θα πρέπει να αποκλείονται από στρατιωτικές θέσεις µέχρι να 

αποδεικνύεται µε στοιχεία, ότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις επαγγελµατικές 

απαιτήσεις αυτών των θέσεων» (Solaro, 2006, p.180). Τα µέλη της επιτροπής 

προχώρησαν σε διαχωρισµό των µάχιµων καθηκόντων για την αεροπορία, το ναυτικό 

και τον στρατό ξηράς. Ωστόσο τελικά η επιτροπή ψήφισε τον αποκλεισµό των 

γυναικών από την πτήση µε µαχητικά αεροσκάφη της αεροπορίας και του ναυτικού 

καθώς και του στρατού ξηράς. Μέλη της επιτροπής που ήταν κατά της χρήσης 

γυναικών σε µάχιµού ρόλους παρουσίασαν επιχειρήµατα όπως: ότι οι µονάδες που 

διαθέτουν γυναίκες δεν είναι ίσες µε άλλες που διαθέτουν µόνο άντρες, καθώς 

παρουσιάζουν χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης στο πεδίο της µάχης, χαµηλότερη 

φυσική αντοχή και υπάρχουν σεξουαλικές σχέσεις ανάµεσα στα µέλη, καταστρέφοντας 
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την επιχειρησιακή ετοιµότητα, τη συνοχή και την αποτελεσµατικότητα των µονάδων. 

Καταληκτικό συµπέρασµα όσων καταψήφισαν ήταν ότι, καθώς καµία συνεισφορά των 

γυναικών δεν αξίζει την επιζήµια παρουσία τους στην αποτελεσµατικότητα της 

µονάδας τους, τότε δε θα πρέπει να τους επιτρέπεται η συµµετοχή σε µάχιµες µονάδες 

(Solaro, 2006). 

 Σε ότι αφορά την αεροπορία των ΗΠΑ εξακολουθούσε να υπάρχει περιορισµός από 

τον νόµο για την πτήση γυναικών µε µαχητικά αεροσκάφη, όπου τελικά επί 

διακυβέρνησης Clinton το 1993, και παρά την αντίθετη συµβουλή της USAF και τις 

συστάσεις της αρµόδιας επιτροπής (Presidential Commission on the Assignment of 

Women in the Armed Forces) άρθηκε ο περιορισµός της χρησιµοποίησης των γυναικών 

ως πιλότων σε µαχητικά αεροσκάφη σε όλους τους κλάδους των Ε∆ (Hicks Stiehm, 

2008), (Titunik, 2000). Έτσι ουσιαστικά άνοιξε η πρόσβαση για τις γυναίκες σε όλες τις 

θέσεις και ειδικότητες στην αµερικανική πολεµική αεροπορία πλην των δυνάµεων 

ειδικών επιχειρήσεων (διάσωση πιλότων από εχθρικό έδαφος). ∆ηλαδή πλέον οι 

γυναίκες θα µπορούσαν να διαγωνίζονται για την κάλυψη θέσεων ως πιλότοι 

µαχητικών. 

 Γενικότερα σε ότι αφορά την USAF υπάρχει η άποψη ότι, ο συγκεκριµένος 

οργανισµός σε θέµατα ισότητας των φύλων και των φυλετικών οµάδων, «έχει επιδείξει 

ένα µακροχρόνιο ενδιαφέρον να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες και δίκαιες εργασιακές 

πρακτικές» (Carreta, 1997, p.115). 

 

 Η περίπτωση της Ελλάδας 

 

 Αρχικά οι µόνες γυναίκες που άνηκαν στις Ελληνικές ένοπλες δυνάµεις ήταν οι 

νοσηλεύτριες των στρατιωτικών νοσοκοµείων µε βάση τον Αναγκαστικό Νόµο 

915/1946 µε τον οποίο συστάθηκε το σώµα των Αδελφών Νοσοκόµων του Στρατού. 

Με το Νοµοθετικό διάταγµα 1032/1971 καταργείται ο ανωτέρω Νόµος και ορίζεται ότι 

οι Αξιωµατικοί Αδελφές Νοσοκόµοι προέρχονται από τη Στρατιωτική Σχολή 

Αξιωµατικών Αδελφών Νοσοκόµων (αργότερα Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 

Σ.Α.Ν.). Με τον Νόµο 705/1977 περί στρατεύσεως των Ελληνίδων ανοίγει ο δρόµος 

για την εισαγωγή των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις (και στην Ελληνική Πολεµική 

Αεροπορία) ως εθελόντριες – υπαξιωµατικοί σε όλες τις υπηρεσίες - ειδικότητες εκτός 

υπηρεσιών µάχης (για την αεροπορία αυτές ήταν, οι Μοίρες Αεροσκαφών). Στη 

συνέχεια µε µία σειρά Νόµων µέχρι σήµερα ρυθµίστηκαν θέµατα των γυναικών 
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σχετικά µε την εκπαίδευση, τη εξέλιξη, τις ειδικότητες, την άδεια κύησης – τοκετού , 

άδεια υιοθεσίας κλπ.. 

 Σηµαντικό όµως βήµα για την ισότητα πραγµατοποιήθηκε µε τον νόµο 1911/1990 

µε τον οποίο επιτράπηκε η εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές 

(όµως όχι για τα µάχιµα τµήµατα αυτών) και επιπλέον µε τον περιορισµό ποσόστωσης 

η οποία προβλέπονταν να καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας 

κάθε πέντε χρόνια. Παράλληλα επιτράπηκε η εισαγωγή ανδρών στη σχολή 

Αξιωµατικών Νοσηλευτικής µε ποσοστό. Έτσι στο τµήµα Ιπταµένων της Σχολής 

Ικάρων (ως µάχιµη ειδικότητα) δεν εισάγονταν γυναίκες. Τέλος, µε τον Νόµο 

2913/2001 επιτρέπεται πλέον η εισαγωγή ανδρών και γυναικών χωρίς ποσόστωση, σε 

όλα τα τµήµατα των Ανώτατων Στρατιωτικών σχολών και των σχολών Υπαξιωµατικών 

των ενόπλων δυνάµεων. 

 Σύµφωνα µε τη µελέτη της «Άρτεµις» (2006) παρατηρείται αύξηση του αριθµού 

γυναικών στις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας καθώς οι γυναίκες έχουν καλύτερη 

απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις (σε ακαδηµαϊκό επίπεδο). Η ίδια µελέτη 

αναγράφει ότι για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 το ποσοστό εισαγωγής γυναικών σε 

ορισµένες σχολές πλησίαζε το 50%. Στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας 

το ποσοστό εισαγωγής γυναικών ανήλθε σε 43,4% (86 σε σύνολο 200 θέσεων). 

Αντίθετα όµως, για το τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων, οι επιτυχούσες ήταν µόλις 

4 επί συνόλου 90, δηλαδή ποσοστό 4,54% («Άρτεµις», 2006). Από το ανωτέρω 

ποσοστό µπορούµε να συµπεράνουµε ότι, είτε το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των 

νεαρών Ελληνίδων είναι χαµηλά για τη συγκεκριµένη ειδικότητα (για µια σειρά λόγων 

όπως π.χ η επικινδυνότητα της εργασίας) είτε υπάρχει µικρός αριθµός επιτυχόντων 

γυναικών στις προκαταρκτικές δοκιµασίες (υγειονοµικές –ψυχοτεχνικές και αθλητικές 

εξετάσεις) ή συνδυασµό και των δύο. 

 

 Η περίπτωση της Ελλάδας παρουσιάζει ενδιαφέρον, για τον τρόπο προσέγγισης του 

θέµατος της ισότητας στην πρόσβαση για εργασία στο χώρο των ενόπλων δυνάµεων. 

Το 2009, ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε µε καταγγελίες για διακρίσεις σε βάρος 

των γυναικών υποψηφίων στις εξετάσεις για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές. 

Οι καταγγελίες αφορούσαν την άνιση αύξηση του κατώτατου ορίου ύψους για τις 

γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες υποψηφίους, την ύπαρξη κοινών κατώτατων ορίων 

στις αθλητικές δοκιµασίες και το ότι, για την αξιολόγηση των γυναικών στη δοκιµασία 

της ρίψης σφαίρας, χρησιµοποιούνταν σφαίρα ίδιου βάρους µε αυτή για τους άνδρες 

(Συνήγορος του Πολίτη, 2010). Βασιζόµενος στην κοινοτική οδηγία 2002/73/ΕΚ και 
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στο εθνικό δίκαιο ν.3488/2006 ο Συνήγορος του πολίτη κατέληξε ότι η ασύµµετρη 

αύξηση ύψους αποτελεί άµεση διάκριση λόγω φύλου, ενώ η ύπαρξη κοινών ορίων και 

η χρήση ανδρικής σφαίρας από τις γυναίκες, έµµεση διάκριση εις βάρος τους. 

Ειδικότερα για την ύπαρξη κοινών αθλητικών ορίων ο Συνήγορος του πολίτη αναφέρει 

ότι «η διάκριση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η κατ’ αρχήν ουδέτερη νοµοθετική 

πρόβλεψη κοινών ορίων, δεν ανταποκρίνεται εξίσου στις δυνατότητες και των δύο 

φύλων» (Συνήγορος του Πολίτη, 2010). Επίσης για την ύπαρξη διάκρισης από τη 

χρήση σφαίρας ανδρών µνηµονεύει έγγραφο της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, 

σύµφωνα µε το οποίο τα όρια µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι διαφορετικά, αφού 

διαφορετικές είναι και οι σωµατικές δυνατότητες των φύλων (Συνήγορος του Πολίτη, 

2010). Παρά την απάντηση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας ότι είναι 

επιχειρησιακή απαίτηση η ύπαρξη ενός κατά το δυνατό κοινού σωµατότυπου ώστε τα 

στελέχη των ενόπλων δυνάµεων να ανταποκρίνονται στις δύσκολες συνθήκες 

εκπαίδευσης ή πολέµου, ο Συνήγορος του πολίτη ζήτησε από το ΓΕΕΘΑ να άρει τη 

διάκριση εις βάρος των γυναικών σχετικά µε τα όρια του ύψους και να θεσπίσει όρια 

στις αθλητικές δοκιµασίες στα οποία να δύναται να ανταποκριθεί ο µέσος όρος και των 

δύο φύλων. Στο σηµείο αυτό όµως θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι το συµφέρον µιας 

χώρας είναι η επιλογή των καλύτερων (ανεξαρτήτως φύλου) και όχι αυτών που 

ανήκουν στο µέσο όρο (έστω και σε ένα κριτήριο). 

 Με τα ανωτέρω, στην περίπτωση της Ελλάδας βλέπουµε ότι η τηρείται η αρχής της 

ίσης µεταχείρισης χωρίς να υπερισχύει η γνώµη του άµεσου εργοδότη. Θεωρώντας ως 

θεµελιώδη αρχή ότι οι απαιτήσεις της εργασίας θα πρέπει να καθορίζουν τα προσόντα 

του ατόµου (ανεξάρτητα από το φύλο του), η παραπάνω προσέγγιση έχει την τάση για 

παροχή περισσότερων ευκαιριών στις γυναίκες ενώ παράλληλα να δηµιουργεί διάκριση 

σε βάρος των ανδρών 

 

 Από την ανάλυση των ανωτέρω περιπτώσεων βλέπουµε ότι η ισότητα σε νοµικό 

επίπεδο στο χώρο των αεροπορικών ενόπλων δυνάµεων έχει βαθµιαία επιτευχθεί. 

Βέβαια καθώς η περίπτωση κάθε χώρας ανά τον κόσµο είναι διαφορετική, η νοµοθεσία 

µπορεί να περιέχει και ένα βαθµό εύνοιας προς τις γυναίκες ή τους άνδρες ή και το 

αντίθετο, ανάλογα µε τις προτεραιότητες κάθε χώρας. 

 

4.2  Εφαρµοζόµενες πολιτικές στις Αεροπορικές Ένοπλες ∆υνάµεις 

 

 Η ισότητα στις ευκαιρίες στελέχωσης θέσεων σε µια πολεµική αεροπορία επιτρέπει 

την είσοδο ολοένα και µεγαλύτερου αριθµού γυναικών σε όλες τις ειδικότητες. Αυτό 
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εξηγείται σύµφωνα µε τον DeGroot, (2001) από το γεγονός ότι για τους άνδρες η 

ελκυστικότητα της στρατιωτικής καριέρας ελαττώνεται κατά τη διάρκεια περιόδων 

οικονοµικής ανάπτυξης και χαµηλής ανεργίας, µε αποτέλεσµα η δεξαµενή γυναικείου 

εργατικού δυναµικού για τις ένοπλες δυνάµεις να είναι µεγαλύτερη και η ποιότητα των 

γυναικών που στρατολογούνται, υψηλότερη από των ανδρών. 

 

 Από τη δεκαετία του 1990 η επικροτούσα αντίληψη αποκλεισµού των γυναικών από 

τις µάχιµες θέσεις βαθµιαία εξασθένισε, κάνοντας σηµαντική πρόοδο ειδικά σε χώρες 

όπως οι ΗΠΑ ο Καναδάς και οι χώρες της Σκανδιναβίας (DeGroot, 2001). Ειδικά για 

τον Καναδά όλοι οι περιορισµοί για την εργασία γυναικών σε µονάδες της πολεµικής 

αεροπορίας της χωράς, έχουν αρθεί από το 1987 (Winslow – Dunn, 2002). Οι Tarrasch 

et al (2011) µνηµονεύουν στοιχεία που αναφέρει η Izraeli το 1997, σύµφωνα µε τα 

οποία, στις ένοπλες δυνάµεις του Ισραήλ οι ειδικότητες - καθήκοντα στις οποίες είχαν 

πρόσβαση οι γυναίκες το 1976 αφορούσαν το 30% του συνόλου, ενώ το ποσοστό αυτό 

ανέβηκε στο 78% το 1997. Έτσι σήµερα στην πολεµική αεροπορία του Ισραήλ (IAF) 

υπηρετούν γυναίκες ως πιλότοι µαχητικών - βοµβαρδιστικών αεροσκαφών καθώς και 

σε αντιαεροπορικές µονάδες. 

 

 Στις ΗΠΑ, στην πολεµική αεροπορία το µέσο ποσοστό γυναικών στην κατηγορία 

αξιωµατικών και υπαξιωµατικών ανέρχεται στο 20%, ενώ στο στρατό ξηράς και στο 

ναυτικό των ΗΠΑ είναι 15% και στο σώµα των πεζοναυτών µόλις 6% (Hicks Stiehm, 

2008). Τα πιο πρόσφατα στοιχεία όπως παρουσιάζονται από το Women’s Research and 

Education Institute για το 2011 προσδιορίζουν το ποσοστό των γυναικών στην USAF 

στο 19% (62.592 γυναίκες επί συνόλου προσωπικού 328.821). Αντίστοιχα για τους 

άλλους κλάδους τα ποσοστά είναι µικρότερα µε τις γυναίκες να αριθµούν το 13,5% στο 

στρατό ξηράς, το 16,3% στο ναυτικό και το 6,8% στους στο σώµα των πεζοναυτών, 

ενώ το συνολικό ποσοστό γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις συµπεριλαµβανόµενης και 

της ακτοφυλακής ανέρχεται στο 14,5%. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι είτε οι 

γυναίκες βρίσκουν ελκυστικότερη την προοπτική εργασίας τους στη USAF, είτε η 

USAF είναι πιο «ανοικτή» στη χρησιµοποίηση των γυναικών ή και τα δυο µαζί. Η 

Dunivin (1991) αναφέρει την άποψη ότι η USAF θεωρείται περισσότερο, κοινωνικά 

προοδευτική από τους άλλους κλάδους των ενόπλων δυνάµεων των ΗΠΑ, µε 

αποτέλεσµα οι γυναίκες αξιωµατικοί να αντιµετωπίζουν λιγότερα εµπόδια το οποία 

πηγάζουν από την κουλτούρα και τις δοµές του οργανισµού. 
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 Σύµφωνα µε την Brown (2012) η USAF αν και έχει το µεγαλύτερο ποσοστό 

γυναικών, έχει το µικρότερο κίνητρο σε σχέση µε τους άλλους κλάδους των ενόπλων 

δυνάµεων για να τις επιλέξει. Η έλλειψη κινήτρου οφείλεται στο ότι προσελκύει µεγάλο 

αριθµό ανδρών, µε υψηλό επίπεδο προσόντων, λόγω της πρωτοποριακής τεχνολογίας 

που χρησιµοποιεί σε µεγάλο φάσµα εργασιών. Σύµφωνα µε την παραπάνω τοποθέτηση 

η τήρηση της αρχής της ισότητας ίσως να µην είναι επωφελής για µία πολεµική 

αεροπορία. Παράλληλα µία αεροπορία θα µπορούσε να επιλέξει το καταλληλότερο 

προσωπικό περιορίζοντας τη δεξαµενή υποψηφίων θέτοντας εξειδικευµένες απαιτήσεις 

- κριτήρια χωρίς να παραβαίνει την αρχή της ισότητας. 

 

 Το έτος 2005 σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δε θα 

υπάρξουν «γυναίκες στη µάχη» διευκρινίζοντας ότι εννοεί µονάδες του στρατού ξηράς 

στο έδαφος (πεζικό, πυροβολικό και τεθωρακισµένα) καθώς και τις ειδικές δυνάµεις 

όλων των όπλων περιλαµβανοµένης και της πολεµικής αεροπορίας (Solaro, 2006, p.8). 

Πράγµατι σήµερα στις ΗΠΑ σύµφωνα µε τα στοιχεία του Women’s Research and 

Education Institute οι ειδικότητες - θέσεις οι οποίες είναι προσβάσιµες για τις γυναίκες 

στη USAF ανέρχονται σε ποσοστό 99% επί του συνόλου, ποσοστό µεγαλύτερο από 

κάθε άλλο κλάδο των Ε∆ της χώρας. Στη RAF του Ηνωµένου Βασίλειου το αντίστοιχο 

ποσοστό ανέρχεται σε 96% (Walsh, 2007). Βέβαια δεν εφαρµόζουν όλες οι χώρες 

τέτοιες πολιτικές. Η Σιγκαπούρη, η οποία διατηρεί αξιόλογες ένοπλες δυνάµεις, λόγω 

της κουλτούρα της κοινωνίας η οποία είναι ισχυρά αντίθετη µε τη χρησιµοποίηση 

γυναικών σε µάχιµες θέσεις, δε χρησιµοποιεί γυναίκες σε µαχητικά αεροσκάφη (Walsh, 

2007). 

 

 Αν και κατά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο είχαν χρησιµοποιηθεί γυναίκες πιλότοι 

αεροπλάνων σε πολεµικές αποστολές από τη Σοβιετική Ένωση (Alfonso, 2009) η 

επόµενη συµµετοχή γυναικών το 1998 ήταν στην επιχείρηση Desert Fox (επιβολή 

απαγόρευσης πτήσεων σε περιοχές του Ιράκ) όπου για πρώτη φορά γυναίκες πιλότοι 

µαχητικών αεροσκαφών, πέταξαν επιχειρησιακές αποστολές για τις ΗΠΑ (McNulty, 

2012). 

 Το 2010 σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, η USAF απασχολούσε 512 γυναίκες 

πιλότους και 9630 άνδρες. Από τις γυναίκες, οι 58 υπηρετούσαν σε µοίρες αναχαίτισης-

βοµβαρδισµού, οι 335 ήταν πιλότοι µεταφορικών αεροσκαφών- ιπτάµενων τάνκερ, 38 

ήταν πιλότοι αναγνωριστικών αεροσκαφών, 12 ήταν πιλότοι ελικοπτέρων και οι 

υπόλοιπες 69 ήταν εκπαιδευτές πτήσεων (Chappelle et al, 2010). Λαµβάνοντας υπόψη 
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ότι ο αριθµός των γυναικών στα µαχητικά αεροσκάφη (αναχαίτισης – βοµβαρδισµού) 

το 2008 ήταν 70 (Alfonso, 2009) ενώ το 2010 ήταν 58 βλέπουµε µια µείωση των 

γυναικών σε αυτές τις µάχιµες θέσεις. Γενικά όµως ο αριθµός τους είναι πολύ µικρός σε 

σχέση µε των ανδρών, κάτι το οποίο µπορεί να οφείλεται, είτε σε διακρίσεις σε βάρος 

των γυναικών είτε σε απροθυµία των γυναικών να στελεχώσουν θέσεις, µε αυξηµένες 

απαιτήσεις και βαθµό κινδύνου. Βέβαια ένα επιχείρηµα ενάντια στην ύπαρξη 

διακρίσεων σε αυτόν τον τοµέα στις ΗΠΑ είναι η περίπτωση αµερικανίδας Martha 

McSally η οποία πετούσε µε µαχητικό αεροσκάφος Α-10. Ήταν µία από τις πρώτες 

γυναίκες πιλότους που συµµετείχαν σε πολεµικές επιχειρήσεις και έγινε η πρώτη 

γυναίκα διοικητής πολεµικής µοίρας αεροσκαφών (Alfonso, 2009). 

 Ο βαθµός εξοικείωσης, αντιµετώπισης, αποδοχής και ενσωµάτωσης των γυναικών 

σε µάχιµες θέσεις και ειδικότερα ως πιλότων µαχητικών στις ΗΠΑ διαφαίνεται από 

διαφήµιση στρατολόγησης της USAF που αναρτήθηκε το 2003 σε περιοδικό που 

απευθύνεται σε γυναικείο κοινό. Η διαφήµιση απεικονίζει γυναίκα πιλότο στο κοκπιτ 

µαχητικού αεροσκάφους εν πτήση (Brown, 2012). Είναι εµφανές ότι παραπέµπει στις 

ίσες ευκαιρίες των γυναικών για µία προκλητική και συναρπαστική εργασία σε ένα 

πεδίο που µέχρι το πρόσφατο παρελθόν, κυριαρχούσαν οι άνδρες. 

 

 Στη USAF σχετικά µε την ισότητα των γυναικών και στη δυνατότητα µιας γυναίκας 

να επιλεγεί σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ως πιλότος, σε έρευνα του ο Carretta (1997) 

καταλήγει ότι τα τεστ επιλογής που χρησιµοποιεί η USAF δεν έχουν προκαταλήψεις εις 

βάρος των γυναικών και εξασφαλίζουν την ισότητα στις ευκαιρίες.  

 Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Chappelle et al (2010) στο σύνολο των ανδρών και 

γυναικών πιλότων της USAF προέκυψε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ανάµεσα στην οµάδα των ανδρών, µε αυτή των 

γυναικών. Ωστόσο όπως εύστοχα παρατηρούν οι Chappelle et al (2010), οι γυναίκες 

στην προσπάθεια τους να γίνουν αποδεκτές σε ένα υψηλά επιθυµητό και 

ανδροκρατούµενο επάγγελµα, είναι πιθανό εσκεµµένα να απαντούσαν σε ερωτήµατα 

της έρευνας µε τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι ανταποκρίνονται στον 

όρο «κατάλληλο προσωπικό». Η Martinussen (1996) χωρίς να διαχωρίζει ανάµεσα σε 

άνδρες και γυναίκες θεωρεί ότι οι υποψήφιοι πιλότοι δίνουν τις κοινωνικά επιθυµητές 

απαντήσεις ή απαντούν ότι θα όφειλε ένας πιλότος µαχητικού. Κατά συνέπεια στην 

αναζήτηση γυναικών που θα έχουν επιτυχηµένη απόδοση ως πιλότοι δεν µπορεί να 

ακολουθηθεί µία διαφορετική διαδικασία από αυτή που ισχύει για τους άνδρες και 

σχετίζεται µε την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. 
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 Η Alfonso (2009) θεωρεί ότι η πολεµική αεροπορία των ΗΠΑ επιτρέπει ή και 

ακόµα ενθαρρύνει, τις γυναίκες να στελεχώσουν εθελοντικά µάχιµες θέσεις. Για την 

Dunivin (1991) η πολεµική αεροπορία, όπως όλες οι ένοπλες δυνάµεις εκπέµπει µια 

κουλτούρα αρρενωπότητας λόγω της προϋπάρχουσας ανδρικής παρουσίας και τον 

προσανατολισµό της προς τα µάχιµα καθήκοντα. Έτσι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν ένα 

περιβάλλον όπου το φύλο τους έρχεται σε αντίθεση µε την ανδροκρατούµενη µορφή 

εργασίας τους.  

 Σε ότι αφορά την προοπτική εξέλιξης των γυναικών στην USAF, µέχρι το 2012 

υπήρχε τουλάχιστον µία γυναίκα στην USAF στο βαθµό του αντιπτεράρχου (Three Star 

General). Κατά το έτος 2012 υπήρχε η πρώτη υποψηφιότητα γυναίκας για την 

απόκτηση ανώτερου βαθµού (Four Star General) σύµφωνα µε το Women’s Research 

and Education Institute. Η αξιωµατικός αυτή προερχόταν από την πρώτη σειρά 

γυναικών που εισήχθησαν στην αεροπορική ακαδηµία των ΗΠΑ το 1976. 

Συµπερασµατικά καταλήγουµε ότι πλέον στη USAF όχι µόνο τυπικά αλλά και 

ουσιαστικά, µέσα από κριτήρια αξιολόγησης, οι γυναίκες δύναται να φτάσουν στα 

ανώτατα αξιώµατα της ιεραρχίας του οργανισµού αυτού. 

 

 Ωστόσο, καθώς οι µικροί αριθµοί γυναικών ως πιλότοι προσελκύουν ακόµα το 

ενδιαφέρον των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, πολλοί εκπαιδευτές αέρος πιστεύουν ότι 

υπάρχει µια αυξηµένη πίεση, κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον, ώστε οι γυναίκες 

να περνούν τα στάδια εκπαίδευσης και ότι θα πρέπει να συµπεριφέρονται διαφορετικά 

στις γυναίκες από ότι στους άνδρες εκπαιδευοµένους (Smart, 1998). Η τελευταία 

παρατήρηση είναι σηµαντική καθώς, µπορεί να υπάρχουν πολιτικές σκοπιµότητες 

παρουσίασης της ισότητας των γυναικών στο συγκεκριµένο πεδίο, το οποίο ουσιαστικά 

αποτελεί µια άµεση διάκριση εις βάρος των ανδρών οι οποίο πρέπει να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις ενός άτεγκτου συστήµατος για την καθιέρωση τους ως πιλότοι 

αεροσκαφών. 

 

 Παρατηρούµε ότι στην πράξη µέσα από την ισότητα οι γυναίκες έχουν τις ευκαιρίες 

να συµµετάσχουν σε όλα σχεδόν τα καθήκοντα που µέχρι µερικά χρόνια αφορούσαν 

µόνο τους άνδρες. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι σε πιο βαθµό αυτό είναι εφικτό και 

εύκολα πραγµατοποιήσιµο σε σύγκριση µε τους άνδρες µέσα στο περιβάλλον του 

οργανισµού. 
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4.3  Η Στάση των Γυναικών 

 

 Σύµφωνα µε έκθεση του Women’s Research and Education Institute των ΗΠΑ το 

2005 στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες έχουν χαµηλότερη τάση - ροπή να 

ακολουθήσουν το επάγγελµα του στρατιωτικού, αλλά επίσης σύµφωνα µε την Hicks 

Stiehm (2008) και οι ένοπλες δυνάµεις των ΗΠΑ δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυµες και 

επιδέξιες να τις στρατολογήσουν  

 

 Ωστόσο, σύµφωνα µε την Hicks Stiehm (2008) στις ΗΠΑ οι γυναίκες και οι άνδρες 

εστιάζουν σε διαφορετικές ειδικότητες. Πάνω από το 40% των ανδρών αξιωµατικών 

υπηρετούν σε µάχιµες θέσεις ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 11% επί 

του συνόλου τους. Αντίθετα το 38 % των γυναικών αξιωµατικών απασχολείται σε 

ειδικότητες που έχουν σχέση µε τον κλάδο της υγείας, σε αντίθεση µε τους άνδρες που 

το ποσοστό είναι 13%. Σε διαχειριστικά καθήκοντα απασχολείται το 12% τη δύναµης 

των γυναικών αξιωµατικών και αντίστοιχα το 6% του συνόλου των ανδρών. Οι 

διαφορές είναι µικρότερες σε άλλες κατηγορίες ειδικοτήτων όπως τεχνικών 

συντήρησης, πληροφοριών, εφοδιαστών κλπ. Οι ειδικότητες αυτές καταλαµβάνουν το 

40% της δύναµης ανδρών και γυναικών αξιωµατικών ωστόσο κατά το παρελθόν δε 

θεωρούνταν παραδοσιακές ειδικότητες για γυναίκες (Hicks Stiehm, 2008). Ανάλογες 

διαφορές ισχύουν και στα ποσοστά καταµερισµού ανδρών γυναικών που υπηρετούν ως 

εθελοντές  υπαξιωµατικοί. Από τα παραπάνω βλέπουµε τουλάχιστον στις ΗΠΑ µία 

προτίµηση των γυναικών σε ειδικότητες που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν µάχιµες. 

Ο Creveld (2000) περιγράφει ότι «οι γυναίκες έχουν την τάση να δραπετεύουν από 

κάποιες από τις πιο δυσάρεστες πλευρές της στρατιωτικής ζωής, προστρέχοντας 

κατευθείαν σε πιο βολικές ειδικότητες, ενώ όταν πρόκειται να εισαχθούν σε ειδικότητες 

υψηλών απαιτήσεων και κύρους όπως ως πιλότοι µαχητικών, οι φυσικές απαιτήσεις 

(τεστ δοκιµασίας) προς τις γυναίκες είναι µικρότερες» (Creveld, 2000, p.13)  

 

 Οι Binkin και Bach (1977) µνηµονεύουν ένα αριθµό ερευνών που έγιναν στα µέσα 

της δεκαετίας του ΄70 και έδειξαν ότι τότε, το υπάρχων στρατιωτικό προσωπικό δεν 

ήταν ισχυρά αντίθετο στην ανάθεση καθηκόντων σε γυναίκες σε µάχιµες µονάδες. Η 

πλειοψηφία των ανδρών και των γυναικών ήταν υπέρ αυτής της προοπτικής ωστόσο το 

ποσοστό στους άνδρες ήταν µικρότερο. Ταυτόχρονα σύµφωνα µε τις έρευνες «πολλές 

από τις γυναίκες οι οποίες προσυπογράφουν την ανάθεση µάχιµου ρόλου στις γυναίκες, 

δεν φαίνονται να θέλουν τέτοιο ρόλο για τον εαυτό τους» (Binkin, Bach, 1977, p.51). 
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 Στην έρευνα που πραγµατοποίησε η «Άρτεµις» (2006) για την ισότητα στις 

Ένοπλες δυνάµεις της Ελλάδας επισηµαίνει ότι µε δεδοµένο το υψηλότερο ποσοστό 

ενεργείας των γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες, πολλές γυναίκες στρέφονται προς τις 

στρατιωτικές σχολές και στις ένοπλες δυνάµεις γενικότερα, µε σκοπό την 

επαγγελµατική τους αποκατάσταση, «επιδιώκοντας» µια θέση στο ∆ηµόσιο. Έτσι 

εισέρχονται, έχοντας συχνά λανθασµένη αντίληψη για το ρόλο που καλούνται να 

διαδραµατίσουν ως ένστολες και τείνουν να «παραβλέπουν τις ιδιαιτερότητες και τις 

απαιτήσεις του συγκεκριµένου επαγγέλµατος» («Άρτεµις», 2006, σελ. 68). Η ανωτέρω 

έρευνα σηµειώνει το φαινόµενο στελέχωσης µάχιµων θέσεων (µε αυξηµένες 

επιχειρησιακές απαιτήσεις) από τις γυναίκες, οι οποίες στη συνέχεια κάνοντας χρήση 

κοινωνικών κριτηρίων σχετικών µε τη µητρότητα ή τις οικογενειακές υποχρεώσεις, 

τοποθετούνται σε διοικητικές θέσεις, µειωµένων απαιτήσεων, που δε σχετίζονται 

απόλυτα µε την ειδικότητά τους («Άρτεµις», 2006). Η είσοδος των γυναικών σε τεχνικά 

και επιχειρησιακά καθήκοντα, τα οποία µετά από ένα χρονικό διάστηµα δεν τα ασκούν, 

καθώς αρκούνται σε διοικητικές θέσεις, ζηµιώνει παράλληλα και τις ένοπλες δυνάµεις 

δηµιουργώντας τους ελλείψεις σε προσωπικό µάχιµων θέσεων, ενώ αντίθετα 

υπερπληθυσµό για κάλυψη διοικητικών θέσεων. Ως παράδειγµα της νοοτροπίας 

σηµαντικής µερίδας των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις, αποτελεί η στάση τους κατά 

τη συµµετοχή της Ελλάδας σε ειρηνευτικές αποστολές. Σύµφωνα µε την «Άρτεµις» 

(2006) η πλειονότητα των γυναικών δηλώνει κώλυµα να συµµετάσχει σε τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις µακριά από την Ελλάδα, λόγω µητρότητας, οικογενειακών υποχρεώσεων 

κλπ. Έτσι ο αριθµός γυναικών που έχουν συµµετάσχει σε ειρηνευτικές αποστολές είναι 

σηµαντικά µικρότερος από αυτόν των ανδρών οι οποίοι δεν έχουν την ίδια ευνοϊκή 

µεταχείριση. Καταλήγοντας η µελέτη αναφέρει ότι οι γυναίκες στις ένοπλες δυνάµεις 

«δε φαίνεται να έχουν κατανοήσει πλήρως ότι οι υποχρεώσεις τους είναι πολύ 

µεγαλύτερες από εκείνες µιας τυπικής θέσης στο ∆ηµόσιο» («Άρτεµις», 2006, σελ. 69). 

Χωρίς το παραπάνω συµπέρασµα να αφορά όλες τις ένστολες, τα αίτια θα πρέπει να 

αναζητηθούν στην κουλτούρα της Ελληνικής κοινωνίας. Πώς αντιµετωπίζει και πως 

βλέπει τις γυναίκες, πέρα από τις τυπικές διαδικασίες που ορίζουν οι νόµοι καθώς και 

πως οι ίδιες οι Έλληνιδες τοποθετούν τους εαυτούς τους στο χώρο των ενόπλων 

δυνάµεων. 

 

 Συνοψίζοντας, η στάση των γυναικών (όπως και των ανδρών) για το ρόλο τους 

µέσα σε µία αεροπορική δύναµη εξαρτάται αποκλειστικά από κάθε άτοµο και 
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προκύπτει από τις ιδέες του, τη βαρύτητα που δίνει στην εργασία του και τις φιλοδοξίες 

του. Στόχος κάθε οργανισµού θα πρέπει να είναι η προσέλκυση των καταλληλότερων 

για κάθε θέση. Ωστόσο σύµφωνα µε του επικριτές των γυναικών, η πλειοψηφία των 

γυναικών είναι προσανατολισµένη σε πιο «ήπια» καθήκοντα. Αυτό δεν θα πρέπει να 

αποτελεί παράγοντα αποκλεισµού τους από καθήκοντα «υψηλών απαιτήσεων» εφόσον 

το επιθυµούν. Παράλληλα όµως η πιθανή αποφυγή των υποχρεώσεων που τους 

αντιστοιχούν, από αριθµό των γυναικών, θα πρέπει να προβληµατίζει ανάλογα κάθε 

αεροπορική δύναµη καθώς όταν αυτή η στάση γίνεται αποδεκτή, τότε δηµιουργείται 

ανισότητα σε βάρος των ανδρών. 

 

4.4  Γυναίκες και Ηγεσία 

 

 Η ηγεσία µιας πολεµικής αεροπορίας, θα πρέπει να αποτελείται από επαγγελµατίες 

οι οποίοι έχουν κερδίσει τη θέση τους µε βάση την εµπειρία που έχουν, την αξιοπιστία 

τους, τα προσόντα και τις ικανότητές τους (Gray, 2008), µε σκοπό να ανταποκριθούν 

στα καθήκοντα τους αλλά και να εµπνεύσουν το προσωπικό τους. Οι προκλήσεις για 

ένα στρατιωτικό ηγέτη, σε όποια βαθµίδα και αν ανήκει αφορούν την παρακίνηση του 

προσωπικού, την τήρηση της πειθαρχίας, τη συνοχή της µονάδας και σίγουρα την 

αποτελεσµατικότητα του ατόµου και του συνόλου στο πεδίο της µάχης και να κερδίσει 

το σεβασµό των υφισταµένων του µε τις πράξεις του. 

 Η Gendey (1999) στην ερευνά της για την αποτελεσµατικότητα της ηγεσίας σε 

σχέση µε το φύλο, αναλύοντας τα µοντέλα και χαρακτηριστικά της ηγεσίας καταλήγει 

ότι, το φύλο του ατόµου δεν αποτελεί παράγοντα που να επηρεάζει την εφαρµογή 

αποτελεσµατικής ηγεσίας. Επίσης σηµειώνει ότι δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία 

(θεωρητικά ή εµπειρικά) που να καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές ως 

ηγέτες. Όµως σύµφωνα µε την Kelly (1997), το φύλο πιθανότατα παίζει µεγάλο ρόλο 

στο τύπο της ηγεσίας που ασκεί το άτοµο. Ο τύπος ηγεσίας επηρεάζεται από τις 

γενετικές - βιολογικές διαφορές των φύλων, την καλλιέργεια του ατόµου και τον τρόπο 

που επικοινωνεί καθώς και τα χαρακτηριστικά της επιλεγµένης εργασίας. Οι γυναίκες 

ηγέτες λειτουργούν διαφορετικά από τους άνδρες δίνοντας έµφαση, στη σύνδεση, στην 

κοινή συναίνεση και στην εγγύτητα µε το προσωπικό (Kelly, 1997). Για την ανωτέρω 

ερευνήτρια, «οι γυναίκες που επιλεγούν καριέρα ως στρατιωτικοί ηγέτες, γενικά 

προσαρµόζονται ή συνταιριάζονται για να επιβιώσουν, είτε αποµονώνονται µέσα στον 

οργανισµό ή φεύγουν από αυτόν» (Kelly, 1997, p.35) δηλαδή δεν αναπτύσσουν το δικό 

τους µοναδικό στυλ ηγεσίας και µάνατζµεντ. Η προσαρµογή αυτή δηµιουργεί 
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περισσότερη οµοιογενοποιήση αλλά περιορίζει τα οφέλη από την ποικιλότητα, τη 

διαφοροποίηση και τη δηµιουργικότητα που είναι κρίσιµη για ένα ευέλικτο - 

αναπτυσσόµενο οργανισµό ενώ ταυτόχρονα προδιαθέτει για παρενόχληση των 

γυναικών (Kelly, 1997). Για την Kelly (1997), το πιο σηµαντικό πρόβληµα είναι η 

οργανωσιακή δυσκαµψία του στρατεύµατος να στεγάσει διαφορετικούς τύπους 

προσωπικότητας, δείχνοντας προτίµηση για συγκεκριµένο τύπο. Συµπερασµατικά, για 

διαφορετικούς τύπου ηγεσίας, όπως αυτούς που κατά πλειοψηφία πρεσβεύουν οι 

γυναίκες, το έδαφος δεν είναι πρόσφορο, δηµιουργώντας έτσι διάκριση σε βάρος των 

γυναικών. 

 

 Η πλήρης και ίση πρόσβαση των γυναικών σε ανώτερες θέσεις για να ασκήσουν 

ηγεσία αποτελεί µια βασική παράµετρο για την ισότητα των φύλων σε µια πολεµική 

αεροπορία. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, µε δεδοµένο τη σηµαντική απουσία των 

γυναικών στους ανώτατους βαθµούς της ιεραρχίας και σε ηγετικές θέσεις στην 

πολεµική αεροπορία (το 1999 επί συνόλου 284 ανωτάτων αξιωµατικών στη USAF 

µόνο οι 7 ήταν γυναίκες, ποσοστό 2%) η Gendey (1999) θεωρεί ότι υποβόσκει 

προκατάληψη των ανδρών σε βάρος των γυναικών παρά κάποια άλλη λογική εξήγηση. 

Για την ανισότητα αυτή παραθέτει τα παρακάτω αίτια: α) οι ένοπλες δυνάµεις 

αποτελούν πεδίο εργασίας που δίδει στους άνδρες τη δυνατότητα να ασκήσουν 

ιδιαίτερα ασυνήθιστα πνευµατικά και φυσικά καθήκοντα β) ότι οι άνδρες θεωρούν και 

θα θεωρούν τους εαυτούς τους, προστάτες των γυναικών, ως το δυνατότερο σωµατικά 

φύλο γ) οι άνδρες χρησιµοποιούν τη ρώµη και το σφρίγος τους για να δείχνουν ότι οι 

γυναίκες δεν είναι αποτελεσµατικές και ικανές ως ηγέτες και τέλος δ) οι άνδρες 

ενεργούν µε τρόπους που φέρουν «δέσιµο» µεταξύ τους και ουσιαστικά αποκλείουν τις 

γυναίκες (Gendey, 1999). 

 Για τον Creveld (2000) η σχέση που προκύπτει από την τοποθέτησης µιας γυναίκας 

ως ανώτερη διοικητικά από ένα άνδρα είναι προβληµατική, καθώς όπως έρευνες στις 

ένοπλες δυνάµεις των ΗΠΑ καταδεικνύουν, οι γυναίκες έχουν την τάση να 

περιφρονούν τους άνδρες τους οποίους ξεπερνούν. Μια τέτοια συµπεριφορά θα 

διατάρασσε το κλίµα λειτουργίας µιας Μοίρας αεροσκαφών όπου, ιδιαιτερότητες 

σχετικές µε την εργασία, την ασφάλεια των πτήσεων, την αµοιβαία υποστήριξη στον 

αέρα, απαιτούν την ύπαρξη επαγγελµατικού κλίµατος χωρίς διαπροσωπικές εντάσεις. 

Για την Gendey (1999) η ύπαρξη της ανδρικής στρατιωτικής υποκουλτούρας, µε τις 

παλαιές απόψεις σχετικά µε τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάµεις, είναι βαθιά ριζωµένη 
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και θεωρεί αµφίβολή την πλήρη ισότητα των φύλων στις ανώτατες βαθµίδες της 

ιεραρχίας των ενόπλων δυνάµεων των ΗΠΑ. 

 

 Λαµβάνοντας ως βάση τα παραπάνω µπορούµε να καταλήξουµε ότι οι γυναίκες δεν 

έχουν ακόµα επιτύχει ουσιαστική ισότητα σε θέµατα εξέλιξης και ηγεσίας. Βέβαια ο 

µικρός αριθµός τους στις υψηλότερες βαθµίδες της ιεραρχίας οφείλεται και στους 

µικρούς αριθµούς γυναικών που έχουν τα απαιτούµενα χρόνια υπηρεσίας για αυτές τις 

θέσεις. Επίσης, σε χαµηλότερα επίπεδα ηγεσίας διαφαίνεται µια χειραγώγηση των 

γυναικών σύµφωνα µε ανδροκρατούµενα πρότυπα. 

 

4.5  Απαιτήσεις Απόδοσης - Αποτελεσµατικότητα – Σχέσεις Φύλων 

 

 Η εφαρµογή της ισότητας των φύλων στις ένοπλες δυνάµεις άρα και στις πολεµικές 

αεροπορίες θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση µε τις συνέπιες στην αποτελεσµατικότητα 

των συγκεκριµένων οργανισµών. Ένα πλέγµα παραγόντων όπως η πειθαρχία, η ηγεσία, 

η εκπαίδευση, οι σχέσεις εντός των οµάδων ακόµα και οι επιδράσεις της κοινωνίας 

έχουν άµεση συσχέτιση µε την αποτελεσµατικότητα (Binkin και Bach, 1977). Οι 

Binkin και Bach (1977) ορίζουν τρεις αποφασιστικούς συντελεστές για την 

αποτελεσµατικότητα των ενόπλων δυνάµεων, α) τις ικανότητες των ατόµων που τις 

αποτελούν, β) την απόδοση των οµάδων τους και γ) την «προς τα έξω εικόνα» και πως 

οι διαφορές των φύλων µπορεί να επηρεάζουν καθένα από αυτούς τους παράγοντες. 

 Το 1993 εκδόθηκε στις ΗΠΑ µια µελέτη σχετικά µε τη συµµετοχή γυναικών σε 

εµπόλεµη ζώνη µε τίτλο ‘’Women in military Deployment in the Persian Gulf War’’. 

Στη σύνταξη της, συµµετείχαν άνδρες και γυναίκες και των τεσσάρων κλαδών των Ε∆ 

των ΗΠΑ, µε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: α) Η οµαδική εργασία εκµηδενίζει τις 

διαφορές ανδρών – γυναικών στη σωµατική δύναµη. β) Η συνοχή της µονάδας δε 

επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία γυναικών και η συνεισφορά τους στις 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι ουδέτερη ή θετική. γ) Θέµατα σεξουαλικής παρενόχλησης 

δεν φαίνεται να είναι σοβαρά προβλήµατα καθώς κατά τον πόλεµο το προσωπικό είναι 

πολύ απασχοληµένο για τέτοιες δραστηριότητες (Solaro, 2006). 

 

 Όπως αναγράφει η Solaro (2006) το µεγαλύτερο θέµα κατά την ενσωµάτωση των 

γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις ήταν, πως επηρεάζεται η συνοχή, δηλαδή οι 

συναισθηµατικοί δεσµοί ανάµεσα στα µέλη της Μονάδας - οµάδας. Για την Hicks 

Stiehm (2008) η απλή και µόνο παρουσία των γυναικών διαταράσσει ή µειώνει το 
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σηµαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το στράτευµα, τη συνοχή. Κατ’ επέκταση η 

παρατήρηση αυτή θα µπορούσε να αφορά και µία πολεµική αεροπορία. Ειδικότερα η 

παρουσία γυναικών στις µάχιµες µονάδες θωρήθηκε ως απειλή της συνοχής για τους 

παρακάτω λόγους. Η σωµατική υστέρηση των γυναικών θα είχε ως αποτέλεσµα να µη 

συµβαδίζουν µε τη Μονάδα επηρεάζοντας την αποτελεσµατικότητα και τη συνοχή της. 

∆εύτερος λόγος, η επίδραση στην κοινωνική συνοχή της µονάδας καθώς η παρουσία 

γυναικών θα εµφάνιζε φαινόµενα εύνοιας και θα αναπτύσσονταν σεξουαλικές σχέσεις 

όπου µερικές ίσως θα στόχευαν σε ευνοϊκή µεταχείριση (Solaro, 2006). Παρότι η 

Solaro (2006) θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω επιχειρήµατα µπορούν να επιλυθούν µε 

κατάλληλη εκπαίδευση και πολιτικές η πιθανότητα επαλήθευσης αυτών των 

επιχειρηµάτων στην πράξη, πάντα υπάρχει. Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ο βαθµός 

επίδρασης των γυναικών στη συνοχή και στην πειθαρχεία της µονάδας, εάν υπάρχει, 

είναι θέµα και ευθύνη αυτών που ηγούνται της στρατιωτικής µονάδας.  

 Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ το 1997 σε µονάδες όλων των κλάδων 

των ενόπλων δυνάµεων (όπου παλαιότερα είχαν θέσεις κλειστές σε γυναίκες), κατέληξε 

ότι η ενσωµάτωση των γυναικών εκτιµάται να έχει µικρή επίδραση στην ετοιµότητα , 

στη συνοχή και στο ηθικό στις µονάδες αυτές (McNulty, 2012). 

 

 Ο Schulzke (2012) θεωρεί ότι οι σχέσεις των φύλων στις ένοπλες δυνάµεις των 

ΗΠΑ παραµένουν πρόβληµα, φέρνοντας για παράδειγµα περιστατικά κακοποίησης 

ένστολων γυναικών κατά τη δεκαετία του 1990 και το 2000 συµπεριλαµβανόµενης και 

της υπόθεσης σεξουαλικών επιθέσεων στην αεροπορική ακαδηµία το 2003. Υποθέσεις 

σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στις Καναδικές ένοπλες δυνάµεις κατά τη 

δεκαετία του 1990 ανέγειραν ερωτήµατα για την κουλτούρα των ενόπλων δυνάµεων 

και τη θέση των γυναικών σε αυτή (Winslow – Dunn, 2002). Θέµατα όπως ο βιασµός, η 

σεξουαλική παρενόχληση και η διακρίσεις σε βάρος των γυναικών δηµιουργούν µια 

κρίση έλλειψης εµπιστοσύνης ανάµεσα στα φύλα, η οποία µπορεί να παραµένει στο 

πεδίο της µάχης και να επηρεάσει την αποτελεσµατικότητα του συνόλου (Schulzke, 

2012). Άρα η στρατιωτική κουλτούρα επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την υλοποίηση της 

ισότητας στην πράξη και αφορά όλες τις χώρες, άλλες σε µεγαλύτερο βαθµό και άλλες 

σε µικρότερο. Για παράδειγµα στις ένοπλες δυνάµεις του Ηνωµένου Βασίλειο οι 

περιπτώσεις σεξουαλικής βίας ήταν σε χαµηλότερο επίπεδο απ’ ότι στις ΗΠΑ 

(Schulzke, 2012). Φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα εκµετάλλευσης από τις γυναίκες 

των πολιτικών που εφαρµόζονται σχετικά µε τη σεξουαλική παρενόχληση Για τον 

Creveld η προκατάληψη και ανισότητα εις βάρος των ανδρών στο θέµα της 
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σεξουαλικής παρενόχλησης αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, «η καριέρα ενός 

ένστολου άνδρα µπορεί να καταστραφεί από την κατηγορία και µόνο µιας γυναίκας ότι 

αυτός την, κοίταξε περίεργα» (Creveld, 2000 p.13). 

 

 Η Solaro (2006) υποστηρίζει ότι, η ιστορικά και πολιτιστικά καθιερωµένη άποψη 

κατωτερότητας της γυναίκας οφείλεται λιγότερο στη σωµατική αδυναµία και 

περισσότερο, στην τρωτότητα των γυναικών λόγω σοβαρών κινδύνων (µέχρι θάνατο) 

κατά την εγκυµοσύνη και τη γέννα. Ωστόσο η συµµετοχή της γυναίκας σε βαριές 

εργασίες δεν αµφισβητείται, µε παράδειγµα, την απασχόληση τους ως βιοµηχανικό 

εργατικό δυναµικό. Βέβαια όπως παρατηρούν οι Tarrasch et al (2011) ως κανόνα, οι 

γυναίκες υστερούν σε σχέση µε τους άνδρες στις σωµατικές δυνατότητες, το οποίο µε 

τη σειρά του οδηγεί σε µεγαλύτερες προκλήσεις για τις γυναίκες οι οποίες στελεχώνουν 

µάχιµες θέσεις. Σχετικά µε τη συµπεριφορά των ανδρών και πως αυτοί θα αντιδράσουν 

από στην παρουσία γυναικών ιδιαίτερα στις µικρές µονάδες, η Solaro (2006) θεωρεί ότι 

οι άνδρες και οι γυναίκες σήµερα έχουν αλλάξει και η κουλτούρα τους σε µεγάλο 

βαθµό αποδέχεται πολύ περισσότερο την ισότητα των γυναικών. Ωστόσο σε έρευνας 

που έχουν διεξαχθεί διαφαίνεται ότι οι δόκιµοι των στρατιωτικών σχολών των ΗΠΑ 

είναι περισσότερο πιθανό να πιστεύουν ότι η παρουσία των γυναικών σε µάχιµα 

καθήκοντα θα ήταν επιζήµια για τη µαχητική ικανότητα µιας µονάδας (Snider, Priest, & 

Lewis, 2001). 

 

 Σε έκθεση αξιολόγησης προσωπικού που διεξήχθη στην πολεµική αεροπορία των 

ΗΠΑ µετά το άνοιγµα ειδικοτήτων, (πέρα από τις παραδοσιακές, νοσηλεύτριες, 

γραµµατείς), διαφάνηκε ότι συγκεκριµένες ειδικότητες µε απαιτήσεις σε φυσιολογία, 

περιόριζαν ή απόκλειαν την αποτελεσµατική απόδοση κάποιων γυναικών. Εξήντα δύο 

από ενενήντα επτά γυναίκες οι οποίες τοποθετήθηκαν σε καθήκοντα συντήρησης 

αεροσκαφών, αναφέρθηκε ότι δεν είχαν επαρκή δύναµη για να εκτελέσουν αρκετά από 

τα καθήκοντά τους όπως, την αλλαγή ελαστικών και φρένων σε αεροσκάφος, να 

µετακινήσουν ηλεκτρικούς συσσωρευτές αεροπλάνων ή να αφαιρέσουν εκτινασσόµενα 

καθίσµατα από αεροπλάνα και άλλες εργασίες που απαιτούν φυσική δύναµη (Binkin 

και Bach, 1977). Ο Creveld (2000) σχολιάζοντας την αποτελεσµατικότητα των 

γυναικών αναφέρεται σε επίσηµες έρευνες κατά τη διάρκεια του πολέµου στον Κόλπο, 

λέγοντας ότι ο όρος «οµαδική εργασία» εφευρέθηκε για να καλύψει τις αδυναµίες των 

γυναικών και ότι ουσιαστικά η παρουσία τους, ανάγκαζε τους άνδρες συναδέλφους 

τους, να επωµίζονται περισσότερα από αυτά που τους αντιστοιχούσαν. 
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 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει όµως να αναφερθούµε και στην έρευνα των Vail και 

Ekman (1986) για την εµπλοκή ανδρών και γυναικών πιλότων σε αεροπορικά 

ατυχήµατα. Αν και η συγκεκριµένη έρευνα αφορούσε την πολιτική αεροπορία, η 

συγκεκριµένη εργασία έχει αυξηµένες απαιτήσεις και στον πολιτικό τοµέα όπου 

θεωρείται µια µάχιµη εργασία, µε αυξηµένα επίπεδα στρες. Από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες πιλότοι είχαν µικρότερα ποσοστά συµµετοχής σε 

αεροπορικά ατυχήµατα. Από το 1971 έως το 1981, το ποσοστό των γυναικών πιλότων 

που από σφάλµα, προκάλεσαν αεροπορικό ατύχηµα, ήταν 0,23% ενώ για τους άνδρες 

πιλότους το ποσοστό επί του συνόλου των ανδρών, ήταν 0,52% (Vail, Ekman 1986). 

Ακόµα και αν δεχθούµε το γεγονός ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τη γενική 

αεροπορία σίγουρα είναι εντυπωσιακά ως προς τον παράγοντα, «ασφάλεια πτήσεων» 

που σχετίζεται µε τον επαγγελµατισµό και ικανότητες του προσωπικού και αφορούν 

κάθε πολεµική αεροπορία. Οι Binkin και Bach (1977) καταλήγουν ότι κάποιες γυναίκες 

είναι τουλάχιστον ικανές όπως κάποιοι άντρες, στο να κάνουν τις πιο απαιτητικές 

στρατιωτικές εργασίες περιλαµβανοµένων των µάχιµων καθηκόντων. 

 

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω µπορούµε να καταλήξουµε ότι η παρουσία των 

γυναικών µπορεί να επηρεάσει πιθανότατα αρνητικά, συνοχή µιας αεροπορική 

Μονάδας, αλλά ο βαθµός εξαρτάται από το επίπεδο επαγγελµατισµού και 

αλληλοσεβασµού που έχουν αναπτύξει τα µέλη αυτής. Οι γυναίκες, ή τουλάχιστον 

κάποιες από αυτές µπορούν να ανταποκριθούν σε «δύσκολά» καθήκοντα όπως αυτό 

άλλωστε ισχύει και για τους άνδρες. Η διατάραξη της συνοχής είναι πρόβληµα που 

απαιτεί έγκαιρη αντιµετώπισή, σε περίπτωση που εµφανιστεί. 

 

4.6  Σωµατοµετρικοί – Γυναικολογικοί παράγοντες - Εγκυµοσύνη 

 

 Ένα σηµαντικό πεδίο που απασχόλησε αρχικά τη συζήτηση για την είσοδο των 

γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις και ακόµα περισσότερο στην ανάθεση σε αυτές 

µάχιµων καθηκόντων, ήταν τα θέµατα που σχετίζονται µε τη φυσιολογία των γυναικών. 

 H ύπαρξη ίσων ευκαιριών για εργασία έχει σαν αποτέλεσµα µεγαλύτεροι αριθµοί 

γυναικών να αναζητούν εργασία σε επαγγέλµατα τα οποία απαιτούν υψηλά επίπεδα 

φυσικών ικανοτήτων, µε αποτέλεσµα να απαιτείται ένα αυξηµένης αξιοπιστίας 

σύστηµα επιλογής προσωπικού σχετικά µε τις φυσικές ικανότητες των ατόµων 

(Campion, 1983). Ορισµένες ειδικότητες που υπάρχουν σε όλες τις αεροπορικές 

ένοπλες δυνάµεις ανά τον κόσµο απαιτούν συγκεκριµένες ελάχιστες φυσικές 
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ικανότητες για την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων ανεξάρτητα από το 

φύλο του ατόµου. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι, από έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε το 1997 στο ιατρικό ερευνητικό κέντρο του Στρατού των ΗΠΑ, τα 

συµπεράσµατα ήταν ότι οι γυναίκες µε την κατάλληλη εκπαίδευση, µπορούν να 

ασκήσουν εργασίες αυξηµένων απαιτήσεων φυσιολογίας, παρά τη φαινοµενική τους 

αδυναµία. (Alfonso, 2009). 

 

 Σύµφωνα µε έκθεση του Εθνικού Κέντρου Στατιστικών Υγείας των ΗΠΑ από 

στοιχεία που συλλέχτηκαν το 1974 µόνο µία στις δώδεκα γυναίκες του εργατικού 

δυναµικού θα µπορούσε να αναµένεται να αναφέρει διαταραχή λόγω εµµηνόρροιας, η 

οποία τελικά θα οδηγούσε κατά µέσω όρο σε απώλεια 1,3 ηµερών εργασίας ανά έτος. 

Συνολικά το 1974, το γυναικείο εργατικό δυναµικό έχασε κατά µέσο όρο, το ένα 

δέκατο µίας ηµέρας το χρόνο για λόγους εµµηνόρροιας (Binkin, Bach 1977), ποσοστό 

πολύ µικρό. Ωστόσο δεν είναι µόνο η απουσία από την εργασία, αλλά και η επίδραση 

στη απόδοση και στη συµπεριφορά. «Η πτώση στις γυναικείες ορµόνες (οιστρογόνα) 

κατά το τέλος του έµµηνου κύκλου εµφανίζεται να συνδέεται µε άνοδο στην ένταση και 

στην ανησυχία» (Binkin, Bach, 1977, p.87). Το θέµα αυτό ίσως να αφορά  τις θέσεις µε 

υψηλές απαιτήσεις και ψυχολογική πίεση (µάχιµα καθήκοντα). 

 

 Το ποσοστό γυναικών που αποχωρούν από την εργασία τους λόγω εγκυµοσύνης 

είναι 4,6% στον πολιτικό τοµέα συµφωνά µε στοιχεία του 2004 για τις ΗΠΑ (Solaro, 

2006). Σύµφωνα µε τη Lindberg (2011, σχεδόν µία στις πέντε γυναίκες στρατιωτικοί 

ηλικίας 18 έως 44, ήταν έγκυος την περίοδο 2005, ποσοστό υψηλότερο από αυτό των 

γυναικών πολιτών. Αντίστοιχα στην έρευνα των Ventura, et al (2009) φαίνεται ότι µια 

στις δέκα συνολικά γυναίκες στις ΗΠΑ ηλικίας από 15 έως 44 ετών βρέθηκε σε 

κατάσταση εγκυµοσύνης, το έτος 2005. 

 Το έτος 1992 το περιοδικό Miliyary Medicine δηµοσίευσε την έρευνα του Λοχαγού 

Hines J. σχετικά µε τους ρυθµούς εγκυµοσύνης γυναικών που συµµετείχαν σε µονάδες 

που αναπτύχθηκαν κατά τον πόλεµο του Κόλπου κατά το χρονικό διάστηµα από 27 

Οκτωβρίου 1990 έως 20 Μαρτίου 1991. Η έρευνα κατέγραψε 24 εγκυµοσύνες σε 

σύνολο 1065 γυναικών στην 1
η
  Τεθωρακισµένη Μεραρχία δηλαδή ποσοστό 2,27%. Το 

ποσοστό αυτό µέσα στο συγκεκριµένο, µικρό, χρονικό διάστηµα, µπορεί να θεωρηθεί 

σηµαντικό. Μια γυναίκα που µένει έγκυος πρέπει να αποχωρήσει από την εργασία της 

και αφήνει ένα κενό, το οποίο θα επιφορτιστούν οι υπόλοιποι συνάδελφοί της. 
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 Η απρογραµµάτιστη εγκυµοσύνη ανάµεσα στις γυναίκες στρατιωτικούς είναι µία 

ιδιαίτερη παράµετρος και εκτός από τις επιπτώσεις σε αυτές και τις οικογένειες τους, 

επηρεάζει και την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα των µονάδων και δύναται να 

εκθέσει την ετοιµότητα αντίδρασης (Lindberg, 2011). Σύµφωνα µε την έρευνα της 

Lindberg (2011) κατά το έτος 2005 το µέσο ποσοστό των απρογραµµάτιστων 

εγκυµοσύνων στις γυναίκες στρατιωτικούς ήταν περισσότερο από 10%, διπλάσιο από 

το ποσοστό 5,1%, για τις γυναίκες πολίτες. Το ποσοστό των γυναικών στην USAF ήταν 

9,2% σηµαντικά χαµηλότερο από το αντίστοιχο των άλλων κλάδων, όπου ειδικότερα 

για το στρατό ξηράς ήταν 14,1% και για το σώµα των πεζοναυτών 17,5%. 

 Σχολιάζοντας την εύνοια του συστήµατος προς τις γυναίκες σε σχέση µε τους 

άνδρες ο Creveld (2000) παρατηρεί ότι, µια γυναίκα όταν το επιθυµεί, µε την 

εγκυµοσύνη µπορεί να κερδίσει ένα εισιτήριο για το σπίτι της, αντίθετα ένας άνδρας 

συνάδελφος της που αυτοτραυµατίζεται οδηγείται στο στρατοδικείο (προφανώς εννοεί 

όταν η γυναίκα χρησιµοποιεί την εγκυµοσύνη για να αποφύγει κάτι σε σχέση µε την 

εργασία της). 

 Από την αρχή της συζήτησης του θέµατος για την είσοδο των γυναικών σε µάχιµα 

καθήκοντα στις ένοπλες δυνάµεις, ερευνητές όπως οι Binkin και Bach (1977) 

κατανόησαν ότι δεν πρέπει να αναµένεται από γυναίκες σε εγκυµοσύνη, να ασκούν 

κουραστικά µάχιµα καθήκοντα, όπως θα µπορούσαν σε άλλες, λιγότερο απαιτητικές 

θέσεις. Παράλληλα, σηµειώνουν την απουσία για παρατεταµένη χρονική περίοδο, των 

γυναικών σε εγκυµοσύνη για ιατρική φροντίδα.  

 

 Μπορούµε να καταλήξουµε ότι οι σωµατοµετρικός ιδιαιτερότητες των γυναικών 

δεν αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα χρησιµοποίησης τους σε όλες τις εργασίες. 

Όπου υπάρχει απαίτηση συγκεκριµένων σωµατικών δυνατοτήτων, µέσα από την 

διαδικασία µιας ορθής αξιολόγησης, µπορούν να επιλέγονται οι καταλληλότεροι, 

άνδρες και γυναίκες. Το πρόβληµα της απουσίας των γυναικών κατά τη διάρκεια 

εγκυµοσύνης µπορεί να θεωρηθεί σηµαντικό εάν η γυναίκα στελεχώνει µια θέση που 

απαιτεί εξειδικευµένα προσόντα και δεξιότητες. Ιδιαίτερα δε, αν ο αριθµός των 

γυναικών σε αυτές τις θέσεις είναι σε µεγάλο ποσοστό. 

 

4.7  Μάχιµες θέσεις 

 

 Πολλά επιχειρήµατα από ακαδηµαϊκούς, πολιτικούς, στρατιωτικούς και ερευνητές 

έχουν διατυπωθεί κατά της χρησιµοποίησης των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις και 
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ειδικότερα στο να στελεχώσουν µάχιµες θέσεις. Τα κυριότερο επιχείρηµα είναι ότι οι 

γυναίκες ως το «αδύναµο φύλο» είναι ακατάλληλες για µάχη, ανίκανες να ασκήσουν 

την απαιτούµενη βία (Kennedy-Pipe, 2000). Για τη Solaro (2006) η αυξανόµενη 

συµµετοχή των γυναικών σε µάχιµες θέσεις είναι ένα τεράστιο στρατιωτικό, πολιτικό, 

και πολιτιστικό επίτευγµα. Θεωρεί ότι η ανάθεση µάχιµων καθηκόντων στις γυναίκες 

είναι το τέλος, του τελευταίου µεγάλου εµποδίου για την ισότητα των γυναικών σαν 

πολίτες και την ίση συµµετοχή τους στην εθνική άµυνα σε όλα τα επίπεδα και µε όλους 

τους τρόπους. Ο Quester (1977, p.88) αναφέρει ότι οι κοινωνία για µεγάλη χρονική 

περίοδο πίστευε ότι «οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται από τη µάχη ανεξάρτητα 

εάν µπορούν να είναι καλές στη µάχη ή όχι» και ότι, θέµατα ηθικής κρύβονται πίσω 

από υποτιθέµενα πρακτικά προβλήµατα.  

 

 Όπως αναγράφουν οι Meremmani et al (2011) τα χαρακτηρίστηκα της 

προσωπικότητας, επηρεάζουν τις επιλογές του ατόµου σχετικά µε την καριέρα που θα 

ακολουθήσει και ερευνώντας άτοµα που ασκούν συγκεκριµένο επάγγελµα είναι δυνατό 

να σκιαγραφηθεί το πλαίσιο της προσωπικότητας και ιδιοσυγκρασίας που χαρακτηρίζει 

συγκεκριµένη οµάδα εργαζοµένων. Επίσης µνηµονεύουν τη θέση της Seiden, την οποία 

διατύπωσε το 1976, ότι οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν στην ιδιοσυγκρασία, στις 

καθηµερινές ασχολίες, στις προσωπικές φιλοδοξίες και στάσεις. Σε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε το 2005 σε υποψήφιους για εισαγωγή στην ακαδηµία αξιωµατικών 

της πολεµικής αεροπορίας της Ιταλίας, µε το ερώτηµα εάν οι διαφορές ιδιοσυγκρασίας 

ανάµεσα στα φύλα, παραµένουν, σε ένα πεδίο όπως η στρατιωτική καριέρα, για τις 

γυναίκες υποψηφίους προέκυψε ότι η ιδιοσυγκρασία τους δε διέφερε από αυτή των 

ανδρών, ενώ παράλληλα είχαν µειωµένα χαρακτηριστικά που αφορούν τη θηλυκότητα 

(Meremmani et al, 2011). Όπως οι ίδιοι ερευνητές σχολιάζουν, είναι πιθανό οι ίδιες 

προσδοκίες και αντιλήψεις σχετικά µε το στρατιωτικό επάγγελµα να επηρέασαν την 

κοινή συµπεριφορά ανδρών και γυναικών. 

 

 Η πολεµική αεροπορία και οι ένοπλες δυνάµεις γενικότερα εστιάζουν στη µάχη. 

Πολλοί όµως, άνδρες και γυναίκες, επιλέγουν ειδικότητες που δε θα τους φέρουν στη 

πρώτη γραµµή. Σύµφωνα µε την Solaro (2006) θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας καθώς 

η πραγµατική αξία προσδιορίζεται από τη συµµετοχή στη µάχη. Καθώς ο αποκλεισµός 

από µάχιµα καθήκοντα καθιστά κάποιον δεύτερης κατηγορίας, το να συµβαίνει αυτό, 

απλώς επειδή ένα άτοµο είναι γυναίκα είναι ασέβεια και αγένεια. Και στο στρατιωτικό 

περιβάλλον «δεν υπάρχει χειρότερη ύβρης από το να θεωρείται κάποιος ως ανίκανος να 



 - 41 -

τον εµπιστευτούν στη µάχη» (Solaro, 2006, p.161). Όµοια η Werrell (1977) αναφέρει 

ότι ο αποκλεισµός οποιασδήποτε οµάδας ατόµων από τη µάχιµη εκπαίδευση και τα 

µάχιµα καθήκοντα, την αποκλείει να επιτύχει την ισότητα, ενώ η συµµετοχή σε µάχιµες 

θέσεις αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τις προαγωγές (Werrell, 1977), (Alfonso, 

2009). Παρ’ όλα αυτά η Solaro (2006) συµφωνεί µε το επιχείρηµα ότι πολλές γυναίκες 

βρίσκουν ιδιαίτερα ανταποδοτική και εκπληρωτική την καριέρα σε υποστηρικτικές 

εργασίες τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πολιτικό περιβάλλον εργασίας. 

 

 Υπάρχει και η άποψη ότι οι ένοπλες δυνάµεις απλά χρησιµοποιούν τις γυναίκες 

κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να κατευνάζει αυτούς που θέλουν να βλέπουν τις γυναίκες σε 

µάχιµα καθήκοντα (Solaro, 2006). Σε αυτούς θα πρέπει να συµπεριλάβουµε τους 

πολιτικούς, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τις φεµινιστικές οργανώσεις κλπ. Θα 

µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι ο φεµινισµός ως ρεύµα, έχει στοχοποιήσει τις 

µάχιµες θέσεις στις ένοπλες δυνάµεις σαν ένα πεδίο που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση 

των στόχων του. Κατά τη δεκαετία του 1970 κάποιοι φεµινιστές θεωρούσαν τις µάχιµες 

θέσεις ως ένα σηµαντικό οχυρό της πατριαρχίας και καθήκον τους να το κυριέψουν. 

Σύµφωνα µε τον DeGroot, (2001) αυτές οι φεµινίστριες που πάλευαν για το «δικαίωµα 

στις µάχιµες θέσεις» οδήγησαν κυβερνήσεις και ένοπλες δυνάµεις να επιτρέψουν τη 

συµµετοχή γυναικών σε περιοχές µάχιµων καθηκόντων, όπου µέχρι πρόσφατα η 

γυναίκες δεν επιτρέπονταν. Όµως για τις περισσότερες φεµινίστριες το θέµα ήταν 

συµβολικό και στην πραγµατικότητα ελάχιστες είναι αυτές που θα ήθελαν να 

στελεχώσουν µάχιµη θέση (DeGroot, 2001). 

 

 Με βάση τα συµπεράσµατα των Chappelle et al (2010) και συγκεκριµένα για την 

ειδικότητα του ιπταµένου σε στρατιωτικά αεροσκάφη, πέρα από την ικανότητα και το 

κίνητρο, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας παίζουν σηµαντικό ρόλο για να γίνει 

κάποιος πετυχηµένος πιλότος. Ωστόσο η Martinussen (1996) στη µελέτη της σηµειώνει 

ότι τα τεστ προσωπικότητας που εφαρµόζονται στους υποψήφιους πιλότους, δεν είναι 

ικανά να προβλέψουν την απόδοση ενός ατόµου, άνδρα ή γυναίκας, στο χειρισµό ενός 

αεροσκάφους. Σύµφωνα πάντως µε το συµπέρασµα της επιτροπής των ΗΠΑ το 1992 

για την απασχόληση των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις (Commission on the 

Assignment of Women in the Armed Forces) δεν υπάρχουν σωµατικοί ή λόγοι 

φυσιολογίας για τους οποίους οι γυναίκες να µην µπορούν να πετάξουν µαχητικά 

αεροσκάφη (Smart, 1998)  
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 Η Alfonso (2009) στην έρευνά της, µε µία σειρά περιπτώσεων, προβάλει την 

αποτελεσµατική συµµετοχή των γυναικών σε µάχιµα ιπτάµενα καθήκοντα. Όµως σε 

κάθε περίπτωση παραβλέπει το γεγονός ότι οι πολεµικές επιχειρήσεις που διεξάγουν οι 

ΗΠΑ ιστορικά, αφορούν αντίπαλους οι οποίοι έχουν σηµαντικά κατώτερο επίπεδο 

εξοπλισµού, εκπαίδευσης και γενικότερα περιορισµένες δυνατότητες - ικανότητες. Κατ’ 

επέκταση τόσο για τους άνδρες και γυναίκες πιλότους ή άλλες µάχιµες ειδικότητες στη 

USAF, ο βαθµός επικινδυνότητας των αποστολών τους είναι ιδιαίτερα υποβαθµισµένος 

από το εάν αντιµετώπιζαν εχθρούς που να διέθεταν ισάξια µέσα και ικανότητες µε αυτά 

της USAF. Η ορθότερη διατύπωση θα ήταν ότι οι γυναίκες τα καταφέρνουν εξίσου 

καλά µε τους άνδρες σε αυτές τις «περιορισµένου κινδύνου» συνθήκες. 

 

 Σχετικά µε τις απαιτήσεις ικανοτήτων και φυσιολογίας, ειδικά στις µάχιµες θέσεις, 

σε ότι αφορά τη συµµετοχή γυναικών είναι αποδεκτό ότι οι απαιτήσεις σε αυτές τις 

θέσεις δε θα πρέπει να αλλάζουν για να περιλαµβάνουν περισσότερες γυναίκες. 

Αντίθετα, για κάθε ειδικότητα, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένα και καθορισµένα 

κριτήρια για ένταξη και παραµονή σε αυτήν τη θέση και οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

επιλέγονται µε βάση αυτά τα κριτήρια ανεξαρτήτως γένους (McNulty, 2012). Με τον 

τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε µια αεροπορία να επιλέξει από τους καλύτερους 

ολόκληρου του πληθυσµού. Εξάλλου για τήρηση της δικαιοσύνης, θα πρέπει να 

συµφωνήσουµε µε την άποψη σπουδαστή της ακαδηµίας της USAF ότι, «εάν η δουλειά 

είναι η ίδια, τότε και τα κριτήρια (επιλογής - απόδοσης) θα πρέπει να είναι τα ίδια» 

(McNulty, 2012, p. 156).  

 

 Συνοψίζοντας καταλήγουµε ότι οι γυναίκες µπορούν να ανταποκριθούν σε µάχιµα 

καθήκοντα εφόσον πληρούν τα απαιτούµενα κριτήρια που ισχύουν για τη θέση που 

πρόκειται να στελεχώσουν. Ο αποκλεισµός τους από την πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις 

ενδεχοµένως να περιορίζει τη δεξαµενή επιλογής ικανών και πρόθυµων στελεχών για 

τον οργανισµό. 

 

4.8  Γυναίκες και µαχητικά αεροσκάφη. 

 

 Ο χειρισµός και η αξιοποίηση ενός στρατιωτικού αεροσκάφους θεωρούνται ένα 

ξεχωριστό επάγγελµα το οποίο απαιτεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προσόντα και 

ικανότητες και χαρακτηρίζεται από υψηλό ρίσκο. Η εικόνα που έχουµε για κάποιον ο 

οποίος είναι πιλότος παραπέµπει σε άτοµο που διακρίνεται από θάρρος, αυτοπειθαρχία, 
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εµπιστοσύνη στον εαυτό του και υψηλό επίπεδο ευφυΐας (Chappelle et al 2010). Στην 

αναφορά των McGlohn, et al (1996) αναφέρεται ότι άνδρες και γυναίκες πιλότοι της 

USAF παρουσιάζουν τιµές δείκτη νοηµοσύνης που ανήκουν στο ανώτερο 10% του 

γενικού πληθυσµού (σε εκατό - εικοσαβάθµια κλίµακα). Οι ιδιαιτερότητες αυτού του 

επαγγέλµατος που πηγάζουν από τη φύση του αλλά και οι απαιτήσεις του κάθε κράτους 

που σχετίζονται, µε τη συνεισφορά της αεροπορίας στη στρατιωτική ισχύ, στην άσκηση 

εξωτερικής πολιτικής, το κόστος εκπαίδευσης, λειτουργίας και απωλειών υλικού σε 

ατυχήµατα, είναι παράγοντες που εγείρουν επιφυλάξεις - προβληµατισµούς για τη 

χρησιµοποίηση των γυναικών σε αυτή την ειδικότητα. 

 Όπως παρατηρεί η Bateman (1987) ο αποκλεισµός των γυναικών από 

επαγγελµατικές ειδικότητες που άπτονται της µάχης (όπως πιλότοι µαχητικών) και είναι 

σηµαντικές για προαγωγή στα ανώτατα αξιώµατα, συνεπάγεται ανισότητα για τις 

γυναίκες. Ο Carretta (1997) αναφέρει ότι, αν και κατά τα τεστ επιλογής οι άνδρες 

υποψήφιοι πιλότοι παρουσιάζουν υψηλότερη µέση βαθµολογία από τις γυναίκες και 

είναι περισσότερο πιθανό να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση, οι γυναίκες που 

επιτυγχάνουν ίδια καλή βαθµολογία µε τους άνδρες στα τεστ, στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα καταφέρουν εξίσου καλά στην πράξη. Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1970 και τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 οι Καναδοί διεξήγαγαν µία έρευνα 

(Servicewomen in Non-traditional Roles) µε αποκορύφωµα – αποτέλεσµα, η πρώτη 

Καναδή υποψήφια πιλότος για µαχητικά αεροσκάφη CF-18 να λάβει εκπαίδευση τo 

1987. Οι ΗΠΑ ακολούθησαν σύντοµα και σήµερα οι περισσότερες ∆υτικές χώρες 

επιτρέπουν στις γυναίκες να πετούν όλους τους τύπους αεροσκαφών. Στην Αυστραλία η 

πρώτη γυναίκα σε µαχητικά αεροσκάφη εντάχθηκε τελικά το 1997 (Smart, 1998). 

 

 Η Bateman (1987) υποστηρίζει τη χρησιµοποίηση των γυναικών ως πιλότων 

µαχητικών αεροσκαφών και αντικρούει επιχειρήµατα που προβάλουν όσοι αντιτίθενται 

σε αυτήν την άποψη. Επιχειρήµατα που αφορούν, α) τις επιπτώσεις στο δεσµό συνοχής 

ανάµεσα στους πιλότους ενός σµήνους από την παρουσία γυναικών, β) τις επιδράσεις 

στο ηθικό του υπόλοιπου προσωπικού από την κακοµεταχείριση της γυναίκας ως 

αιχµάλωτη του εχθρού, γ) την τάση για προστασία της γυναίκας πιλότου στη µάχη από 

τα υπόλοιπα µέλη του σµήνους και δ) την απουσία εµπειρίας από τη συµµετοχή 

γυναικών σε αεροπορικές αποστολές ως πιλότοι αεροσκαφών. 

 Ένα από τα επιχειρήµατα κατά της χρήσης των γυναικών σε µάχιµες θέσεις αφορά 

τη συµπεριφορά των ανδρών προς τις γυναίκες κατά τη µάχη. Λέγεται, ότι οι άνδρες 

αισθάνονται την ανάγκη να προστατευόσουν τις γυναίκες, µε αποτέλεσµα οι ικανότητες 
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και η απόδοση τους κατά τη µάχη να ελαττώνονται εξ αιτίας αυτής τους της στάσης 

(Kennedy-Pipe, 2000). Ωστόσο αναµένει κανείς ότι, κατά τη διάρκεια µιας αεροπορικής 

αποστολής όπου ο επαγγελµατισµός και η αυτοπειθαρχία χαρακτηρίζει το ιπτάµενο 

προσωπικό η πιθανότητα τέτοιας συµπεριφοράς είναι µάλλον µικρή λόγω ακριβώς της 

γνώσης των ιπταµένων, για τις επισφαλείς επιπτώσεις µιας τέτοιας ενέργειας. Στην 

έρευνα των McGlohn, et al (1996) ένα σηµαντικό ποσοστό των ανδρών (73%) δηλώνει 

ότι θα ήταν περισσότερο προστατευτικό απέναντι σε µία γυναίκα σε περιβάλλον 

µάχιµης δράσης, µε το ποσοστό για τις γυναίκες να είναι µόλις 6% για άτοµα του άλλου 

φύλου (McGlohn, et al, 1996). Είναι εµφανής η ανησυχία των ανδρών σχετικά µε την 

ασφάλεια των γυναικών σε µάχιµο περιβάλλον. Αν και η έρευνα αυτή 

πραγµατοποιήθηκε σε πιλότους µεταφορικών και εκπαιδευτικών αεροσκαφών δεν 

µπορεί να αποκλειστεί µια αντίστοιχη αντίδραση από έναν άνδρα πιλότο µαχητικού και 

τις πιθανές δυσάρεστες ή επικίνδυνες συνέπιες που µπορεί να έχει στην επιτυχία της 

αποστολής, µία υπέρµετρη προστατευτική στάση του ως προς τη γυναίκα πιλότο που 

συµµετέχει στον σχηµατισµό (όπως πιθανώς να έκανε και για ένα σχετικά άπειρο µέλος 

του σχηµατισµού). Με τα παραπάνω, η άποψη όσων υποστηρίζουν ότι η απόδοση και 

οι αποφάσεις των ανδρών δε θα επηρεαστούν από την παρουσία γυναικών στο πεδίο 

της µάχης, αµφισβητείται. 

 

 Όπως εύστοχα παρατηρεί η Smart, (1998) υπάρχουν τέσσερεις κατηγορίες 

προβληµατισµών για το εάν δε θα έπρεπε να πετούν οι γυναίκες µε αεροσκάφη και 

ιδιαίτερα µε µαχητικά. Οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται α) µε τις σωµατοµετρικές 

διαφορές σε σχέση µε τους άνδρες, β) τη σωµατική αδυναµία των γυναικών, γ) µε 

συγκεκριµένα θέµατα υγείας που αφορούν τις γυναίκες και δ) θέµατα κουλτούρας σε 

µία Μοίρα αεροσκαφών. 

 Στα θέµατα που σχετίζονται µε τα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά η Smart, (1998) 

αναφέρει ότι σύµφωνα µε έρευνες σε για την ανταπόκριση στην υποξία δεν υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα φύλα. Σε ότι αφορά την αδιαθεσία από απότοµη 

αποσυµπίεση οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς, ωστόσο θεωρεί ότι καθώς η πιθανότητα 

τέτοιου συµβάντος είναι µικρή δεν επηρεάζει το θέµα αξιοποίησης των γυναικών από 

πλευράς ρίσκου. Στις επιδράσεις των δυνάµεων επιτάχυνσης (g) η Smart, (1998) 

µνηµονεύει έρευνες οι οποίες δεν καταδεικνύουν σηµαντικές διαφορές στην αντοχή και 

στην κόπωση µε τη χρήση φόρµας αντί g ακόµα και κατά τη χρήση αντισυλληπτικού 

χαπιού. Ωστόσο αναφέρθηκαν περιπτώσεις ακράτειας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

µυϊκής προσπάθειας αντιµετώπισης των g (Anti G Straining Manoeuvre). Για την 
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αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες δεν υπήρξαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα σε 

άντρες και γυναίκες ειδικά εάν υπάρχει η κατάλληλη φυσική κατάσταση. Όµοια ήταν 

και τα συµπεράσµατα για την αντοχή στο κρύο, (σχετίζεται µε θέµατα επιβίωσης σε 

εχθρικό περιβάλλον) Τέλος σε θέµατα ναυτίας και αποπροσανατολισµού οι έρευνες 

έδειξαν ότι οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς. 

 Στα θέµατα που σχετίζονται µε τη φυσική δύναµη (π.χ. εκτέλεση ελιγµών Anti G 

Straining Manoeuvre) η Smart, (1998) διατυπώνει την άποψη ότι κάθε άτοµο θα πρέπει 

να αξιολογείται µε βάση τι δυνατότητές του και στις προβλεπόµενες δοκιµασίες να 

κρίνεται σαν ξεχωριστή περίπτωση και όχι από τις γενικές επιδόσεις του φύλου στο 

οποίο ανήκει. Θέµατα ανθρωποµετρίας µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αλλαγές ή 

τροποποιήσεις του εξοπλισµού µε το αντίστοιχο κόστος ενώ οι κίνδυνοι για µία γυναίκα 

(µικρότερο βάρος) σε περίπτωση εκτίναξης µε εκτινασσόµενο κάθισµα είναι «µη 

απαγορευτικοί» (Smart, 1998, p.11). 

 Για τα γυναικολογικά θέµατα τα οποία αφορούν τις γυναίκες η Smart, (1998) 

θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιµετωπίζονται όπως όλα τα άλλα ιατρικά θέµατα µε 

γνώµονα την επίδραση τους στην ασφάλεια των πτήσεων και την επιχειρησιακή 

αποτελεσµατικότητα. Ειδικότερα, για την εγκυµοσύνη και την ασφάλεια του εµβρύου, 

µια σειρά από παράγοντες λαµβάνονται υπόψη, όπως η υποξία, οι δονήσεις στο 

πιλοτήριο, µια πιθανή αποσυµπίεση, οι επιδράσεις των επιταχύνσεων g, η ακτινοβολία 

από συστήµατα του αεροσκάφους (ραντάρ) και η έκθεση στην κοσµική ακτινοβολία (σε 

µεσαία - µεγάλα ύψη). Καθώς υπάρχουν ιατρικές - νοµικές πλευρές του θέµατος εάν 

προκύψουν ανωµαλίες στην εγκυµοσύνη και στο έµβρυο κατά την πτήση ή µετά, οι 

περισσότερες πολεµικές αεροπορίες καθηλώνουν στο έδαφος τις έγκυες πιλότους κατά 

το πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης ή αµέσως µόλις διαγνωστεί η κύηση (Smart, 1998). 

 Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο για τη λειτουργία µίας πολεµικής Μοίρας 

αεροσκαφών είναι η διαθεσιµότητα των ιπταµένων ανά πάσα χρονική στιγµή. Όµως 

από µελέτες που έχει πραγµατοποιήσει η USAF, διαφαίνεται ένα αυξηµένο ποσοστό 

απουσίας για τις γυναίκες, από τα πτητικά τους καθήκοντα, για ιατρικούς λόγους. Όπως 

αναγράφουν στην αναφορά τους οι McGlohn, et al (1996) ποσοστό 36% των γυναικών 

πιλότων έχουν παραµείνει στο έδαφος περισσότερες από τριάντα ηµέρες για ιατρικά 

θέµατα, ενώ για τους άντρες το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 17%. Τα ποσοστά αυτά 

βρίσκονται σε συµφωνία µε την έρευνα των Voge και King (1996) (στο ίδιο ερώτηµα), 

όπου τα ποσοστά είναι 33% και 15% για γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα. Τα αίτια για 

τις γυναίκες σε ποσοστό 50% είναι µαιευτικά-γυναικολογικά και 33% ορθοπεδικά 

(McGlohn, et al 1996).  
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 Μια γυναίκα η οποία σταµατά τις πτήσεις µε την αρχή της κύησης και ασχολείται 

µε καθήκοντα εδάφους µέχρι να αποχωρήσει µε άδεια κύησης - ανατροφής του παιδιού 

της απέχει από τα πτητικά της καθήκοντα για ένα αξιόλογο χρονικό διάστηµα. Μετά 

την επιστροφή της στη Μοίρα αεροσκαφών θα απαιτηθεί ένα εξίσου σηµαντικό χρονικό 

διάστηµα, ώστε να επανέλθει στο επίπεδο ικανοτήτων πριν την εγκυµοσύνη, µε µια 

σειρά πτήσεων επανάκτησης των ικανοτήτων της. Για έναν πιλότο, άνδρα ή γυναίκα, η 

απουσία µεγάλης διάρκειας από τη θέση του, συνεπάγεται χρόνο και οικονοµικούς 

πόρους σε επανεκπαίδευση για να µπορέσει να αναλάβει ξανά, τα καθήκοντά του 

(Mutisya, 2010). Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, η αντίστοιχη πολεµική αεροπορία θα 

πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο σε εµπειρία προσωπικό ώστε στελεχώσει την κενή 

θέση. Αυτό πιθανώς να απαιτεί την ύπαρξη µιας δεξαµενής προσωπικού (µε το 

αντίστοιχο κόστος ή την απόσπαση προσωπικού από άλλη θέση). 

 

 Στα επιχειρήµατα που αφορούν τις επιδράσεις σε σχέση µε την υπάρχουσα 

κουλτούρα σε µια Μοίρα αεροσκαφών, η Smart, (1998) αντικρούει ότι το δέσιµο 

ανάµεσα στους πιλότους θα διαταραχτεί µε την παρουσία των γυναικών, καθώς έρευνες 

της USAF αποκάλυψαν ότι το 97% των ανδρών νιώθουν άνετα να πετούν στη µάχη µε 

µέλη και από τα δύο φύλα. Στην έρευνα των McGlohn, et al (1996) καταγράφεται ότι 

στο ιπτάµενο προσωπικό το 56% των ανδρών και το 78% των γυναικών πιστεύουν ότι 

η  παρουσία των γυναικών βελτίωσε τις εργασιακές σχέσεις στη Μοίρα και η 

πλειοψηφία ανέφερε θετική ή ουδέτερη στάση ως προς την εργασιακή τους σχέση µε 

άτοµα του αντίθετου φύλου.  

 Ενισχυτικό στο ανωτέρω είναι και η έρευνα που έγινε στην πολιτική αεροπορία από 

τους Kristovics, Mitchell et al (2006) για τις σχέσεις ανδρών γυναικών στο θάλαµο 

διακυβέρνησης τα αποτελέσµατα της οποίας έδειξαν ότι η ευκαιρία να πετάξει κάποιος 

µε το αντίθετο φύλο και να ολοκληρώσει εκπαίδευση διαχείρισης προσωπικού 

πληρώµατος CRM (Crew Resource Management) τείνει να οδηγήσει σε περισσότερο 

θετική αντίληψη των ανδρών για τις γυναίκες πιλότους  

 

 Στη περίπτωση αποκλεισµού ή ακόµα και ποσόστωσης γυναικών σε µία Πολεµική 

Μοίρα, όπου οι απαιτήσεις εργασίας είναι αυξηµένες (στρες, κίνδυνος) συνιστά 

διάκριση όχι µόνο εις βάρος τους αλλά εξίσου και εις βάρος των ανδρών. Ενώ δηλαδή 

θεωρητικά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και γυναίκες ως πιλότοι µαχητικών 

αεροσκαφών η εργασία ανατίθεται στους άνδρες ενώ παράλληλα οι γυναίκες 

χρησιµοποιούνται σε αεροπλάνα χαµηλότερων απαιτήσεων. 
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 Η Gray (2008) εστιάζοντας στις τάσεις για ευνοιοκρατία υπέρ των γυναικών µε 

συγκεκριµένες πράξεις, (ως διόρθωση των λαθών κατά το παρελθόν), θεωρεί ότι 

αποτελούν διάκριση σε βάρος των ανδρών. Επιπλέον οι τάσεις εύνοιας στοχοποιούν τις 

γυναίκες ως οµάδα που «δεν τα καταφέρνει και χρειάζεται βοήθεια» και διαιωνίζουν 

την εικόνα της «αδύναµης γυναίκας». Ως παράδειγµα αποφυγής της εύνοιας προς τις 

γυναίκες αναφέρει ότι εάν ήταν ασθενής και έπρεπε να χειρουργηθεί σε ένα νοσοκοµείο 

για µια σηµαντική επέµβαση, θα ήθελε η χειρουργός να έχει προσληφτεί εκεί για τις 

ικανότητες και τις γνώσεις της και όχι γιατί ήταν γυναίκα. Η εµφάνιση εύνοιας υπέρ 

µιας οµάδας στις ένοπλες δυνάµεις πλήττει την αξιοπιστία και ακεραιότητα του ίδιου 

του θεσµού, επηρεάζοντας βασικές αρχές που τον χαρακτηρίζουν όπως η τιµιότητα, η 

αξιοκρατία, η οµαδική εργασία, η ηγεσία. 

 

 Συνοψίζοντας, οι γυναίκες µπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα πιλότου σε 

µαχητικά αεροσκάφη εφόσον πραγµατικά το επιθυµούν και τα κριτήρια αξιολόγησης 

τους είναι ίδια µε αυτά των ανδρών, σύµφωνα µε τις απαιτήσει της ειδικότητας. Σηµείο 

προβληµατισµού θα πρέπει να αποτελεί, η πιθανή απουσία γυναικών από τα καθήκοντα 

τους κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης. 

 

4.9  Οικογένεια και Μητρότητα. 

 

 Είναι αποδεκτό ότι, οι γυναίκες σε µια οικογένεια έχουν αναλάβει το κύριο ρόλο 

της ανατροφής των παιδιών και της καθηµερινής φροντίδας του σπιτιού ακόµα και όταν 

εργάζονται σε θέσεις καριέρας. 

 Η εργασιακή ζωή της γυναίκας αναπόφευκτα λαµβάνει υπ’ όψη και τον διπλό ρόλο 

ως µητέρας και ως συζύγου (Pierce, 1998). Η επιτυχής ισορρόπηση ανάµεσα στα 

παραπάνω καθήκοντα είναι ιδιαίτερα προβληµατική για τις γυναίκες στρατιωτικούς 

καθώς οι απαιτήσεις της εργασίας τους είναι ιδιαίτερα ακραίες. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα ορισµένες γυναίκες στρατιωτικοί να δυσκολεύονται να συνδυάσουν µε 

επιτυχία την καριέρα τους στις ένοπλες δυνάµεις µε την οικογενειακή ζωή ως µητέρες 

και σύζυγοι (Wahl, Randall, 1996). Θέµατα όπως η ανατροφή των παιδιών, η εργασία 

κοντά στον τόπο διαµονής της οικογένειας ή εργασίας του άνδρα, η συνυπηρέτηση µε 

τον σύζυγο εάν αυτός είναι στρατιωτικός, αποτελούν παράγοντες που δύναται να 

επηρεάζουν την απόδοση στην εργασία. 

 «Οι γυναίκες στρατιωτικοί, οι οποίες αποτελούν ζευγάρι µε άνδρες που έχουν και 

αυτοί µια εργασία καριέρας, είναι πολύ πιθανό να παρατήσουν την καριέρα τους» 
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(Wahl, Randall, 1996, p.317). Από το παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι σε 

αυτή την περίπτωση υπάρχουν γυναίκες όπου επιλέγουν να αφοσιωθούν στην 

οικογένεια τους δηµιουργώντας όµως ένα κενό κατά την αποχώρηση τους για το οποίο 

θα απαιτηθεί χρόνος και πόροι για να καλυφθεί. Επίσης αυτό που θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη είναι η πιθανότητα µια γυναίκα να επιθυµεί, µετά την απόκτηση παιδιού να 

αναλάβει καθήκοντα ή θέσεις µε λιγότερες µάχιµες απαιτήσεις ώστε να είναι 

περισσότερο διαθέσιµη για τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο γάµος και η µητρότητα 

πιθανότατα να οδηγούν τις γυναίκες στρατιωτικούς σε µια βαθµιαία αλλαγή των 

κινήτρων για εργασία αλλά και του βαθµού ικανοποίησης µέσα από αυτή. 

 «Οι οικογενειακές απαιτήσεις εµφανίζονται να επιδρούν στις αποφάσεις των 

γυναικών για την καριέρα τους περισσότερο δραµατικά µε τη γέννα ενός παιδιού ή όταν 

αποτελούν µονογονεϊκή οικογένεια» (Pierce, 1998, p.210). Κατά τη χρονική περίοδο 

µετά τη γέννηση ενός παιδιού οι γονείς θεωρείται ότι είναι πιο «αδύναµοι», «τρωτοί» 

λόγω των πιθανών δυσκολιών να ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις εργασίας - 

οικογένειας. Έτσι στην έρευνα της Pierce (1998) καταγράφεται ότι η απόφαση για τις 

γυναίκες να αποχωρήσουν από τη USAF οφείλονταν πολύ περισσότερο στις σκέψεις 

τους για το µεγάλωµα και τη φροντίδα των µικρών παιδιών τους κατά την απουσία τους 

σε επιχειρήσεις. Η παραπάνω θέση είναι άµεσα εξαρτώµενη µε την ταυτόχρονη ύπαρξη 

αυξηµένων επιχειρησιακών (π.χ. πολεµική περίοδος) και οικογενειακών απαιτήσεων. 

Τα ανωτέρω αφορούν τον βαθµό αφοσίωσης και δέσµευσης των γυναικών στον 

οργανισµό που τους παρέχει εργασία και έχει επενδύσει σε αυτές, ως µέρος του 

προσωπικό του. 

 Στη µονογονεϊκή οικογένεια, ο γονέας και στην περίπτωση που εξετάζουµε ο 

στρατιωτικός, αντιµετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες ειδικά µε τη φροντίδα των παιδιών, 

όταν θα πρέπει να µετακινηθεί σε µια περιοχή επιχειρήσεων, όταν θα πρέπει να 

συµµετάσχει σε ταξίδια σχετικά µε την εργασία ή όταν µετατίθεται (Wahl, Randall, 

1996). Καθώς η µονογονεϊκή οικογένεια απαριθµεί περισσότερες περιπτώσεις 

γυναικών, κατανοούµε το πώς οι γυναίκες σχετίζονται περισσότερο µε αυτή την 

ιδιαίτερη κατάσταση που δύναται να επηρεάσει την απόδοσή τους στην εργασία, (µε 

την παρατήρηση ότι κάθε άτοµο αντιδρά διαφορετικά). 

 

 Από τις ανωτέρω απόψεις καταλήγουµε ότι η πλειοψηφία των γυναικών σε κάποια 

τουλάχιστον χρονική περίοδο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικογένεια και στη 

φροντίδα των παιδιών σε σχέση µε την εργασία ή η µητρότητα δύναται να επηρεάσει 

τις προτεραιότητες µιας γυναίκας. Μπορούµε να εκτιµήσουµε ότι η δέσµευση και η 
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αφοσίωση µιας µερίδας γυναικών προς την εργασία θα µειωθεί. Το αποτέλεσµα αυτό 

αποτελεί πρόβληµα για ένα οργανισµό που επιθυµεί όλο το προσωπικό του να διέπεται 

συνεχώς από υψηλά επίπεδα αφοσίωσης. 

 

4.10 Ψυχολογική Πίεση από την Εργασία - Οικογένεια 

 

 Ερευνώντας εάν η τήρηση της ισότητας έχει πιθανές επιπτώσεις στη µαχητική 

ικανότητα σε µία πολεµική αεροπορία και ειδικότερα µε τη στελέχωση µάχιµων θέσεων 

από γυναίκες, θα πρέπει να εστιάσουµε πώς η απόδοση δύναται να επηρεαστεί από 

παράγοντες όπως η ψυχολογική πίεση από την εργασία. Η αντιστροφή σχέση µεταξύ 

εργασιακού στρες και απόδοσης του εργαζοµένου είναι τεκµηριωµένη (Bray et al, 

2001). Σύµφωνα µε τους Tarrasch et al (2011) οι στρατιώτες των µάχιµων µονάδων 

αντιµετωπίζουν περισσότερους στρεσογόνους παράγοντες κατά την προετοιµασία και 

εµπλοκή τους στη µάχη. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες που επιλέγουν να συµµετάσχουν σε 

µάχιµες µονάδες, ίσως να έχουν να αντιµετωπίσουν περισσότερους στρεσογόνους 

παράγοντες στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν σε απαιτητικά καθήκοντα, όπως 

οι άνδρες συνάδελφοι τους. Το επιχείρηµα αυτό ενισχύεται από το συγκεκριµένο 

περιβάλλον εργασίας, το οποίο παραδοσιακά διαθέτει ανδροκρατούµενη κουλτούρα. Η 

συσσωρευµένη ψυχολογική πίεση µπορεί να επηρεάσει την ενσωµάτωση τους στο 

σύνολό, καθώς και να οδηγήσει σε προβλήµατα υγείας (Tarrasch et al, 2011). Με βάση 

τις ανωτέρω θέσεις, η συµµετοχή των γυναικών σε µάχιµα καθήκοντα µε µεγάλη 

ψυχολογική πίεση, µπορεί πιθανώς να επηρεάσει την απόδοσή τους σε βαθµό 

µεγαλύτερο απ’ ότι τους άντρες.  

 Έρευνες οι οποίες αφορούν τo εργασιακό και οικογενειακό στρες καταδεικνύουν 

ότι περίπου το ένα τρίτο των γυναικών στις ένοπλες δυνάµεις δηλώνουν ότι βιώνουν 

σηµαντικό ή πολύ σηµαντικό ποσοστό στρες εξ αιτίας του ότι είναι γυναίκες στο 

στράτευµα (Bray et al, 2001). Πιθανοί παράγοντες γι’ αυτό είναι, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της στρατιωτικής ζωής, οι προκλήσεις ανταγωνισµού εντός ενός 

ανδροκρατούµενου χώρου, η ύπαρξη σχετικά χαµηλών προσόντων (σωµατικών), 

σεξουαλική παρενόχληση ή συνδυασµός των ανωτέρω (Bray et al, 2001).  

 

 Καθώς η σηµασία της οικογένειας παραµένει δεσπόζουσα στις ζωές των γυναικών 

ενώ παράλληλα η εργασία είναι ένα σηµαντικό και αναπτυσσόµενο πεδίο για τις 

γυναίκες, αυξάνεται η δυναµική για αντιπαραθέσεις ανάµεσα στους ρόλους που 

υπάρχουν σε αυτούς του δύο χώρους δραστηριοποίησης των γυναικών (Vinokur et al, 
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1999). Οι γυναίκες στρατιωτικοί αντιλαµβάνονται σε µεγαλύτερο βαθµό το στρες που 

σχετίζεται µε την οικογένεια απ’ ότι οι άνδρες. Όµως, αυτή η µορφή στρες τις 

επηρεάζει σε µικρότερο βαθµό απ’ ότι τους άντρες καθώς έχουν παραδοσιακά 

προσαρµοστεί στην αντιµετώπισή του (Bray et al, 2001). 

 Σύµφωνα µε τους Vinokur et al (1999) πουθενά αλλού δεν υπάρχει τόσο αυξηµένη 

τάση για αντιπαράθεση ανάµεσα στις απαιτήσεις της οικογένειας και της εργασίας, 

όπως στις ζωές των γυναικών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάµεις. Ενώ ταυτόχρονα, 

οι ένοπλες δυνάµεις είναι ένας θεσµός που θεωρεί τις απαιτήσεις του σηµαντικότερες 

από τις οποιεσδήποτε ανταγωνιστικές, οικογενειακές ή ατοµικές ανάγκες ενός 

στελέχους. Η Seagal (1986) περιγράφει την εργασία και την οικογένεια σαν άπληστους 

θεσµούς, που τοποθετούν τις γυναίκες στρατιωτικούς σε µία λεπτή θέση, µε θυσίες και 

συµβιβασµούς ανάµεσα στους δύο ρόλους. 

 Όπως κατανοούν και αναφέρουν οι Vinokur et al (1999) οι γυναίκες στρατιωτικοί 

ζουν µία απαιτητική ζωή καθώς η εργασία τους και η οικογένεια τους, είναι γεµάτες 

από πιεστικές καταστάσεις και γεγονότα, όπως οι συχνές µεταθέσεις και οι 

µακρόχρονες απουσίες από το οικογενειακό περιβάλλον και τα παιδιά. Επίσης η 

παρουσία σε εµπόλεµες περιοχές και η απόκτηση εµπειριών µακριά από την 

οικογενειακή εστία επιτείνουν την πίεση που αισθάνονται οι γυναίκες και εκφράζεται 

ως διαµάχη µεταξύ εργασίας - οικογένειας µε επιπτώσεις στη ψυχική τους υγεία. Στην 

έρευνα τους οι Vinokur et al (1999) κατέληξαν ότι γυναίκες της USAF οι οποίες είχαν 

υπηρετήσει κατά την περίοδο των επιχειρήσεων Desert Shield/Storm στον πόλεµο του 

Κόλπου από τον Αύγουστο του 1990 έως το Μάιο του 1991 είχαν υψηλότερα επίπεδα, 

στο οικογενειακό στρες, στις διαµάχες µεταξύ οικογένειας - εργασίας και στην 

εργασιακή κόπωση. 

 Οι Vinokur et al (1999) καταλήγουν ότι για τις µητέρες, ο ρόλος τους ως γονιός 

είναι ο πρωταρχικός παράγοντας δηµιουργίας στρες ο οποίος επηρεάζει τη διαµάχη 

µεταξύ οικογένειας - εργασίας η οποία µε τη σειρά της έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 

ψυχική και φυσική τους υγεία. Οι απαιτήσεις του επαγγέλµατος που αφορούν τις 

σύγχρονες γυναίκες στρατιωτικούς, σε συνάρτηση µε τις παραδοσιακές αντιλήψεις για 

τον γάµο, την οικογένεια, και τη µητρότητα, πιθανότατα δηµιουργούν σε αυτές ένα 

ψυχολογικό φορτίο και ενδεχόµενος µια σύγχυση στόχων. 

 Μπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι οι γυναίκες στρατιωτικοί δέχονται 

µεγαλύτερη ψυχολογική πίεση σε σχέση µε τους άνδρες τόσο από την εργασία τους όσο 

και από τις υποχρεώσεις τους προς την οικογένεια τους. Το θέµα αυτό είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό καθώς σχετίζεται µε την απόδοση τους στο χώρο εργασίας καθώς και µε τη 
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δέσµευση τους ως προς τον οργανισµό που τις απασχολεί. Το γεγονός αυτό θα πρέπει 

να προβληµατίζει σε περίπτωση αθρόας εισόδου γυναικών, κάθε πολεµική αεροπορία 

που επιθυµεί να έχει το σύνολο του προσωπικού της σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και 

αφοσίωσης. 

 

4.11 ∆ιατήρηση των Γυναικών ως Προσωπικού 

 

 Μια πολεµική αεροπορία, αποτελεί για µία χώρα, ένα πολυδάπανο οργανισµό 

ανάλογα µε το µέγεθος του προσωπικού και την ποιότητα των µέσων που χρησιµοποιεί. 

Η χρήση τεχνολογίας αιχµής καθιστά τον αεροπορικό κλάδο ιδιαιτέρα κοστοβόρο. 

Παράλληλα αυξάνει τις απαιτήσεις για ικανά και καλά εκπαιδευµένα στελέχη. Η 

στρατολόγηση, εκπαίδευση, συντήρηση και διατήρηση του προσωπικού µεταξύ άλλων, 

αποτελεί µεγάλη οικονοµική επένδυση. Όπως σηµειώνει η Pierce (1998), η προστασία 

των εισροών για αυτού του είδους την επένδυση από µία πολεµική αεροπορία 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό, από την ικανότητα της να περιορίσει τις υψηλές διαρροές - 

αποχωρίσεις προσωπικού και να διατηρεί το προσωπικό της ετοιµοπόλεµο. 

 Για τον McCrory (2002) η στρατολόγηση και διατήρηση του προσωπικού είναι 

ακρογωνιαίος λίθος για τη διατήρηση της ετοιµότητας, ενώ οι αποχωρίσεις πέρα από το 

οικονοµικό κόστος, διαταράσσουν τη συνοχή των µονάδων. 

 Σε έρευνα που πραγµατοποίησε η Pierce (1998) σχετικά για τους λόγους που 

επηρεάζουν τις γυναίκες ώστε να εγκαταλείψουν την εργασία τους στη USAF, µετά 

από συµµετοχή σε περίοδο επιχειρήσεων, κατέληξε ότι η συµµετοχή σε πολεµική 

επιχείρηση, ο αποχωρισµός της οικογένειας και των φίλων, η έλλειψη αναγνώρισης και 

προαγωγών καθώς και η συγκρούσεις µεταξύ δουλειάς - οικογένειας είναι ο κυριότεροι 

λόγοι που τις επηρεάζουν στο να αφήσουν την πολεµική αεροπορία ή να σκέπτονται 

την αποχώρηση τους. Η καταπολέµηση αυτών των παραγόντων και ο έλεγχός τους θα 

οδηγούσε σε τρόπους ελάττωσης της ψυχολογικής πίεσης στις γυναίκες και παράλληλα 

θα αύξανε την αφοσίωσή - δέσµευση τους στον συγκεκριµένο είδος οργανισµού. 

 

 Καταλήγοντας, εκτιµάται ότι η αυξηµένη χρησιµοποίηση γυναικών εµπεριέχει την 

πιθανότητα δηµιουργίας προβληµάτων, τα οποία προκύπτουν από ενδεχόµενη χαµηλή 

διατήρηση τους ως προσωπικού, λόγω των υψηλών απαιτήσεων της εργασίας σε µια 

πολεµική αεροπορία. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

5.1  Συµπεράσµατα 

 

 Όπως σχολιάζει η Werrell (1977) και δεν µπορεί να αµφισβητηθεί, ο στρατιωτικός, 

θα πρέπει να κρίνεται δίκαια, στην ικανότητά του να υλοποιεί την εργασία του και όχι 

από το φύλο του, το χρώµα ή την ηλικία του. Απώτερος στόχος η ποιότητα του 

ανθρώπινου δυναµικού να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Συµπερασµατικά οι 

Binkin και Bach (1977) καταλήγουν ότι οι γυναίκες στις παραδοσιακές ειδικότητες στις 

οποίες απασχολούνταν εξαρχής είναι τουλάχιστον ισάξιες µε τους άνδρες. Για τις 

τεχνικές και διαχειριστικές ειδικότητες που είναι ανάλογες µε τις αντίστοιχες του 

πολιτικού τοµέα η φυσική δύναµη είναι σχετικά άνευ σηµασίας.  

 Ακόµη το 2011, µέλος επιτροπής των ΗΠΑ για την αξιολόγηση των ευκαιριών για 

προαγωγή και εξέλιξη των µειονοτήτων στις ένοπλες δυνάµεις (όπου 

συµπεριλαµβάνονται και οι γυναίκες λόγω της εξαίρεσης τους από συγκεκριµένα 

µάχιµα καθήκοντα) σηµείωνε ότι το άνοιγµα όλων των καθηκόντων - θέσεων για τις 

γυναίκες δε θα πρέπει να σηµαίνει χαµήλωµα των στάνταρτ ή δηµιουργία νέων ειδικά 

για γυναίκες. Αντίθετα τα κριτήρια θα πρέπει να παραµείνουν σταθερά, όπως 

απαιτούνται για κάθε θέση για όλους τους ικανούς  υποψήφιους, ανεξάρτητα από το 

φύλο τους (McNulty, 2012)  

 

 Η τήρηση της ισότητας στις πολεµικές αεροπορίες και η επίδρασή της στην 

επιχειρησιακή τους ικανότητα είναι το βασικό θέµα διερεύνησης αυτής της εργασίας. 

Σύµφωνα µε όσα παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο οι 

απαντήσεις στα ερωτήµατα της έρευνας διαµορφώνονται ως εξής: 

 

 1) Τηρείται και σε πιο βαθµό, η αρχή της ισότητας των φύλων στις πολεµικές 

αεροπορίες. 

 

  Σε νοµικό επίπεδο, σε ότι αφορά όλες της πτυχές της ισότητας (ευκαιρίες, 

απασχόλησης, αµοιβές, κλπ) η ισότητα έχει επιτευχθεί. Στην πράξη, αν και η ισότητα 

τηρείται σε ένα βαθµό, υπάρχουν ανισότητες - διακρίσεις κυρίως κατά των γυναικών, 

ενώ υπάρχουν και θέµατα που οι γυναίκες αντιµετωπίζονται ευνοϊκά, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία διακρίσεων σε βάρος των ανδρών. Στην πραγµατικότητα φαίνεται ότι οι 

αεροπορικές ένοπλες δυνάµεις, αυτόβουλα ή και λόγω εξωτερικών παρεµβάσεων 
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(κυβέρνησεις, φεµινιστικές οργανώσεις κλπ), προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάµεσα 

στην τήρηση της ισότητας για τα φύλα και την επίτευξη των απαιτήσεων της 

αποστολής τους. Έτσι εφαρµόζουν πολιτικές ή ανέχονται παρεµβάσεις που στην ουσία 

ευνοούν την ανισότητα. 

 

 2) Εάν υπάρχει ανισότητα ποιες είναι οι αιτίες. 

 

  Ένα πλέγµα παραγόντων είναι ικανό να καταστρατηγήσει την τήρηση της 

ισότητας και να οδηγήσει στην ανισότητα. Στο πνεύµα µιας ανάλυσης SWOT 

µπορούµε να προσδιορίσουµε αυτούς τους παράγοντες. 

  Το εξωτερικό περιβάλλον για µία πολεµική αεροπορία είναι η κοινωνία µε τις 

απόψεις της για το πως αυτή αντιµετωπίζει τις ένοπλες δυνάµεις και τη θέση των 

γυναικών σε αυτές. Επίσης ένα σύνολο πιέσεων σχετικά µε την ισότητα µπορεί να 

προέρχεται τόσο από την επίσηµη πολιτεία όσο και από άλλους φορείς, όπως 

φεµινιστικές οργανώσεις, εθνικιστικές ή θρησκευτικές οµάδες, πάντα σε συνάρτηση µε 

το βαθµό πίεσης - επιρροής που δύναται να ασκήσουν. Ακόµα και η ύπαρξη 

ανταγωνιστών (αντιπάλων - εχθρών) µπορεί να διαµορφώσει τις πολιτικές µιας 

πολεµικής αεροπορίας σε θέµατα ισότητας. 

  Το εσωτερικό περιβάλλον επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την ισότητα στην πράξη 

και σχετίζεται άµεσα µε την κουλτούρα των στελεχών, τόσο των νεαρότερων σε ηλικία 

όσο και των µεγαλύτερων. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι νέες γενιές είναι 

περισσότερο εξοικειωµένες µε την ισότητα στον εργασιακό χώρο. 

  Φυσικά και οι αδυναµίες του οργανισµού, επηρεάζουν τον τρόπο εφαρµογής της 

ισότητας. Οι αδυναµίες µπορεί να αφορούν, τον τρόπο αφοµοίωσης των νέων απόψεων 

για την ισότητα, τη συµπεριφορά του προσωπικού και πως θα επιτευχθεί η 

οργανωσιακή αλλαγή. Ακόµα η αδυναµία του οργανισµού να αντισταθεί στις 

εξωτερικές πιέσεις όταν δεν είναι προς όφελος της αποστολής του, και η αδυναµία 

κατάλληλης επικοινωνίας µε το εξωτερικό περιβάλλον µπορεί να οδηγήσουν σε 

υλοποίηση πολιτικών µε ανισότητα. 

  Τα δυνατά σηµεία µιας πολεµικής αεροπορίας (π.χ. οι ικανότητες λόγω µέσων, 

ή τεχνολογίας), µπορεί να οδηγήσουν στην υποτίµηση της αξίας µιας ορθής υλοποίησης 

της ισότητας και στην υποβάθµιση του θέµατος µε αποτέλεσµα την εµφάνιση 

ανισοτήτων. 
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 3) Εάν η τήρηση ή µη, της ισότητας των φύλων, έχει επιπτώσεις στην επιχειρησιακή 

ικανότητα µίας πολεµικής αεροπορίας. 

 

  Εφόσον τηρούνται τα αναγκαία κριτήρια επιλογής και ανάπτυξης ανά 

ειδικότητα εργασίας δε διαφαίνεται κάποιου είδους πρόβληµα. Βέβαια είναι σηµαντικό 

το πώς αντιλαµβάνεται κάποιο κράτος ή οργανισµός την έννοια της ισότητας. Η τήρηση 

της ισότητας αν και επιβεβληµένη, ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 

επιχειρησιακή ικανότητα µιας πολεµικής αεροπορίας εφόσον δεν τηρούνται επακριβώς 

τα απαραίτητα κριτήρια για το προσωπικό, ιδιαίτερα στις θέσεις αυξηµένων 

απαιτήσεων (µάχιµες). Αν και σε χώρες µε επάρκεια σε πόρους, πιθανότατα, οι 

αρνητικές επιπτώσεις να µην είναι ορατές, σε χώρες που διαθέτουν περιορισµένους 

πόρους απαιτείται προσοχή ως προς την αθρόα είσοδο γυναικών (ειδικά σε ότι τις 

επιχειρησιακές θέσεις – καθήκοντα). Ιδιαίτερα δε, εάν οι γυναίκες αυτές δεν 

αισθάνονται σε µεγάλο βαθµό δέσµευση στον οργανισµό και µπορούν εύκολα να 

απουσιάσουν, ή να αποχωρήσουν. Επίσης, εάν κατά την είσοδο και αξιοποίηση των 

γυναικών ισχύσουν διαφορετικά κριτήρια από τα απαιτούµενα, που οδηγούν σε 

«θηλυκοποίηση» του οργανισµού, ή οι απαιτήσεις για τις γυναίκες διαφοροποιούνται 

και είναι µικρότερες (διάκριση κατά των ανδρών), τότε η δυνατότητες του αεροπορικού 

όπλου θα υποβαθµιστούν. 

 

 4) Εάν υπάρχει ανισότητα, πότε είναι αναγκαία και γιατί. 

 

  Νοµικά και πολύ περισσότερο ηθικά, η ανισότητα δεν είναι αποδεκτή. Ωστόσο 

η ύπαρξη ανισότητας σε µία πολεµική αεροπορία πιθανότατα να είναι αναγκαία όταν 

εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες το επιβάλουν. Από την έρευνα διαφάνηκε 

προβληµατισµός, µόνο για την παρουσία των γυναικών σε θέσεις που αφορούν µάχιµες 

ειδικότητες. Εάν στο πνεύµα της ισότητας, η αξιοποίηση των γυναικών γίνεται κατά 

τρόπο που να µην ωφελεί τον οργανισµό, ή να δηµιουργεί νέα προβλήµατα (π.χ. λόγω 

απουσιών των γυναικών), τότε, για µία χώρα που αντιµετωπίζει απειλές από εχθρικά 

κράτη ή διαθέτει περιορισµένα µέσα, η χρησιµοποίησή τους σε µεγάλους αριθµούς 

είναι παρακινδυνευµένη. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγκαιότητα ύπαρξης ανισότητας 

στις µάχιµες ειδικότητες (π.χ. ποσόστωση γυναικών πιλότων σε Μοίρα µαχητικών για 

εξασφάλιση µικρού ποσοστού απουσιών) µπορεί να γίνει αποδεκτή. Ταυτόχρονα 

δικαιολογείται και η ανισότητα που δύναται να εφαρµόζεται σε βάρος των ανδρών (π.χ. 

χρησιµοποίηση γυναικών σε εκπαιδευτικά αεροσκάφη και όχι σε Μοίρες µαχητικών). 



 - 55 -

Αντίθετα µια χώρα που διαθέτει άφθονους οικονοµικούς πόρους και δε διατρέχει τους 

παραπάνω εξωτερικούς κινδύνους, δεν έχει κανένα λόγο να εφαρµόζει διακρίσεις στο 

συγκεκριµένο περιβάλλον εργασίας Μπορεί να εφαρµόσει πολιτικές που ικανοποιούν 

τη δηµοκρατική απαίτηση για ισότητα, σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

κοινωνική δικαιοσύνη (χωρίς εύνοια προς τις γυναίκες ή τους άνδρες). 

 

 Το γενικό συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι ενώ σε θεωρητικό – νοµικό επίπεδο η 

ισότητα θεωρείται δεδοµένη, στην πράξη παρά τα βήµατα προόδου, δεν επιτυγχάνεται 

πλήρως. Η ύπαρξη ανισοτήτων παρατηρείται τόσο σε βάρος των γυναικών όσο και των 

ανδρών, ανάλογα µε τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Επίσης η συµµετοχή των γυναικών 

σε µάχιµες ειδικότητες επιφέρει και προβλήµατα, τα οποία στην περίπτωση χώρας µε 

περιορισµένους πόρους και αυξηµένες επιχειρησιακές ανάγκες, µπορούν να 

επηρεάσουν την µαχητική ισχύ του αεροπορικού κλάδου των ενόπλων δυνάµεών της. 

 

 5) Σχετικά µε το ερώτηµα που αφορά την Ελλάδα, αν οι ερευνώµενες ερωτήσεις, 

βελτιώνουν ή αποσταθεροποιούν το φαινόµενο πρόσβασης και επαγγελµατικής 

ανέλιξης των γυναικών στις Ελληνικές αεροπορικές ένοπλες δυνάµεις µπορούµε να 

καταλήξουµε στα ακόλουθα: 

 

  Ο βαθµός βελτίωσης ή αποσταθεροποίησης εξαρτάται από την κατηγορία στην 

οποία µπορεί να τοποθετηθεί (για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα) η Ελληνική 

περίπτωση. Αν η χώρα κατατάσσεται στην κατηγορία αυτών των χωρών, που διαθέτουν 

περιορισµένους πόρους για το αεροπορικό τους όπλο και ταυτόχρονα έχουν µεγάλες 

απαιτήσεις από αυτό, τότε, σε ότι αφορά την πρόσβαση και την εξέλιξη των γυναικών 

σε µάχιµα καθήκοντα τα αποτελέσµατα αποσταθεροποιούν τις προοπτικές 

χρησιµοποίησής τους σε µεγάλους αριθµούς. Αντίθετα σε ότι αφορά τις µη µάχιµες 

θέσεις, ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίηση (ύψος διατιθέµενων πόρων και αναγκών), 

τα αποτελέσµατα βελτιώνουν και ενισχύουν την αξιοποίηση των γυναικών καθώς οι 

γυναίκες αποδεικνύονται εξίσου ικανές και αποτελεσµατικές όπως και οι άνδρες. 

 

 Οι πολεµικές αεροπορίες ανά τον κόσµο ως οργανισµοί δίνουν πλέον σε όσες 

γυναίκες το επιθυµούν τις ευκαιρίες να είναι υποψήφιες (συχνά µε εύνοια) για µάχιµες 

θέσεις. Από την πλευρά τους η πλειοψηφία των γυναικών δείχνουν να αρκούνται σε 

θέσεις περιορισµένων απαιτήσεων - όχι στην πρώτη γραµµή - ενώ ασκούν όλα τα άλλα 

δικαιώµατα που τους παρέχει η νοµοθεσία. Εντυπωσιακό είναι ότι όσοι είναι έξω από 
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τις ένοπλες δυνάµεις απαιτούν την ισότητα, περισσότερο, από αυτούς που εργάζονται 

στο συγκεκριµένο είδος οργανισµού. Σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών σε µη 

µάχιµα καθήκοντα δεν παρατηρείται καµία διάκριση σε βάρος τους. Απεναντίας, οι 

γυναίκες έχουν καθιερωθεί ως ικανότατες και απολαµβάνουν την αποδοχή όλων εντός 

των αεροπορικών ενόπλων δυνάµεων. Οι άνδρες λόγω της προϋπάρχουσας κουλτούρας 

συνήθως δυσκολεύονται να αποδεχθούν τις γυναίκες ως ισάξιες για τα µάχιµα 

καθήκοντα. Ωστόσο καθώς υπάρχουν γυναίκες ισάξιες µε την πλειοψηφία των ανδρών 

για τα καθήκοντα αυτά, όταν αυτές αποδίδουν τα προβλεπόµενα, οι άνδρες τις 

αποδέχονται. Εξάλλου, τον σεβασµό που σχετίζεται µε την απόδοση, κάποιος στο χώρο 

εργασίας του τον κερδίζει, δεν τον επιβάλλει ο νόµος. 

 

 Η ισότητα στις ευκαιρίες για εισαγωγή, ανάπτυξη, εξέλιξη για το προσωπικό ενός 

οργανισµού είναι ανεξάρτητη από την αποδοχή – σεβασµό που λαµβάνει ένας 

εργαζόµενος από τους συναδέλφους του, η οποία προκύπτει από την απόδοση και τη 

συµπεριφορά του. Η συνεχής προσπάθεια ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της εργασίας 

και η προσωπική ανάπτυξη είναι αναγκαία από την πλευρά του εργαζόµενου. Έτσι οι 

γυναίκες µπορούν να κερδίσουν και να επιβάλουν την ισότητα στην εργασία 

αποδεικνύοντας καθηµερινά στην πράξη, ότι τα καταφέρνουν εξίσου καλά µε τους 

άνδρες, χωρίς να ζητούν ειδική µεταχείριση, κάτι που αυτόµατα τις κατατάσσει ως 

προσωπικό «ειδικού χειρισµού» και αποδοµεί την αξιοκρατία και την ισότητα. 

 Σε µια πολεµική αεροπορία  όπως σε κάθε οργανισµό υπάρχει η απαίτηση για 

αποτελεσµατικότητα στο επιθυµητό σηµείο µε βάση τη θέση, ανεξάρτητα εάν τη 

στελεχώνει άνδρας ή γυναίκα. ∆ηλαδή από κάθε θέση εργασίας ζητούνται 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα και δεν µπορούν να υπάρχουν «εκπτώσεις» 

προσαρµοσµένες στις δυνατότητες του ενδιαφεροµένου που επιθυµεί να στελεχώσει τη 

θέση. Η ισότητα δεν πρέπει να υποσκάπτει την καταλληλότητα και την αξιοκρατία, 

ειδικά σε ευαίσθητες θέσεις που αφορούν την Εθνική Άµυνα µιας χώρας. 

 

5.2  Προτάσεις 

 

 Αν και η περίπτωση κάθε χώρας είναι διαφορετική, ανάλογα των απαιτήσεων που 

έχει από την πολεµική της αεροπορία και των µέσων µε τα οποία την εφοδιάζει, η 

βασική πρόταση για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας µιας πολεµικής αεροπορίας 

εστιάζει στην τήρηση - προαγωγή της ισότητας σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τους 

ανθρώπινους πόρους. Η τήρηση της ισότητας εκτός από επιβεβληµένη, θα επιφέρει ένα 
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κλίµα ισορροπίας, άµβλυνσης των εντάσεων, προαγωγή της οµαδικής εργασίας, και 

καλύτερης συνεργασίας µεταξύ των εργαζοµένων, µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

επιχειρησιακής ικανότητας του οργανισµού. Οι κύριες κατευθύνσεις - προτάσεις είναι: 

 

 1) Επιλογή και συνεχή αξιολόγηση των στελεχών µε βάση τις απαιτήσεις της θέσης 

που στελεχώνουν, ανεξάρτητα από το φύλο τους. 

 

 2) Πλήρης αξιοποίηση - ενδυνάµωση των γυναικών, παρέχοντάς τους τις ευκαιρίες 

να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, σε όλο το φάσµα δραστηριοτήτων εντός του 

οργανισµού (από την εκπαίδευση µέχρι την ηγεσία). 

 

 3) Αποφυγή σφαλµάτων (εύνοια), κατά την προώθηση της ισότητας των γυναικών 

τα οποία θα επιφέρουν αντίθετα αποτελέσµατα – αντιδράσεις από τους άνδρες. Η 

αίσθηση ύπαρξης δικαιοσύνης του οργανισµού προς όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, 

θα πρέπει να διακατέχει όλο το προσωπικό. 

 

 4) ∆ράσεις για ενηµέρωση των υποψήφιων στελεχών για το περιβάλλον εργασίας 

και τις απαιτήσεις που αυτό δηµιουργεί, ώστε οι υποψήφιοι να έχουν µια σαφή εικόνα 

ως προς τα αναµενόµενα από αυτούς και τις ιδιαιτερότητες της εργασίας. 

 

 5) Εκπαίδευση – ενηµέρωση των ανδρών για αποδοχή των γυναικών στις µάχιµες 

θέσεις, µε σκοπό, την επιτάχυνση - υποβοήθηση της αλλαγής που συντελείται στην 

κουλτούρα του οργανισµού στο θέµα αυτό. 

 

 Πιθανές αποκλίσεις από την πιστή τήρηση της αρχής της ισότητας είναι θεµιτές, 

µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν άµεσα τη µαχητική ικανότητα του 

αεροπορικού όπλου µιας χώρας. Ταυτόχρονα, ο χώρος των ενόπλων δυνάµεων δεν 

προσφέρεται για αποδοχή προσωπικού µε χαµηλότερες δυνατότητες από τις 

απαιτούµενες, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν ανάγκη από ικανά στελέχη. 

 

 Τα ερωτήµατα που προκύπτουν και χρίζουν περαιτέρω έρευνας είναι, ο τρόπος µε 

τον οποίο θα πρέπει να ενεργήσει µια πολεµική αεροπορία σε µια µαζική είσοδο 

γυναικών στις τάξεις της (αφού οι γυναίκες παραδοσιακά, κατά µέσο όρο έχουν 

καλύτερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις από τους άνδρες) και µέχρι πιο σηµείο µια πολεµική 

αεροπορία δύναται να αιτηθεί την εξαίρεσή της από την πλήρη εφαρµογή των κανόνων 
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ισότητας που ισχύουν για κάθε οργανισµό µιας ευνοµούµενης και δηµοκρατικής 

πολιτείας. 

 Καθώς οι γυναίκες από επίπεδο σπουδών, εκπαίδευσης και οξύτητας σε θέµατα 

µάθησης παρουσιάζονται να έχουν υψηλότερο επίπεδο από τους άντρες οι Binkin και 

Bach (1977) θεωρούν ότι αυξηµένη παρουσία των γυναικών θα βελτίωνε την ποιότητα 

του προσωπικού. Εδώ όµως τίθεται το ερώτηµα, εάν και κατά πόσο σχετίζεται η 

ακαδηµαϊκή ποιότητα ενός στελέχους µε την απόδοσή και τις ικανότητες του στο πεδίο 

της µάχης, ιδιαίτερα κάτω από ψυχολογική πίεση. Επίσης, εάν η τόλµη και η 

αποτελεσµατικότητα ενός πολεµιστή στη µάχη, επηρεάζονται από τις ακαδηµαϊκές του 

γνώσεις. 

 

 Οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές µε τους άνδρες για να εκτελέσουν όλα τα 

καθήκοντα σε µία πολεµική αεροπορία συµπεριλαµβανοµένων και των µάχιµων 

εργασιών. Παράλληλα η δικαιοσύνη και η ηθική απαιτούν η αξιολόγηση όλων 

(υποψήφιων για εργασία και εργαζοµένων), να γίνεται µε βάση τις απαιτήσεις των 

θέσεων, ανεξάρτητα του φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ.. Ειδικότερα, 

εκείνες οι γυναίκες, οι οποίες για οποιονδήποτε λόγο, επιθυµούν να αναλάβουν 

απαιτητικά καθήκοντα ως µάχιµοι ένστολοι, θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα 

επιλογής (Solaro, 2006). 

 

5.3  Περιορισµοί της έρευνας 

 

 Η βιβλιογραφική έρευνα βασίστηκε σε ευρήµατα άλλων ερευνητών. Καθώς η 

περίπτωση κάθε χώρας είναι διαφορετική δεν πραγµατοποιήθηκε εξειδικευµένη έρευνα 

ανά χώρα. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για το σχηµατισµό εικόνας κάθε 

περίπτωσης. Η χρησιµοποίηση ερωτηµατολογίων στους άµεσα εµπλεκόµενους, δηλαδή 

στους εργαζόµενους θα έδινε µια καλύτερη έρευνα του θέµατος όµως απαιτείται 

χρόνος, άδεια από τις αρµόδιες αρχές και φυσικά συντονισµός σε διαφορετικές χώρες. 

Επίσης, η πρόσβαση σε διαβαθµισµένες έρευνες στρατιωτικών ινστιτούτων οι οποίες 

πιθανόν πραγµατεύονται το συγκεκριµένο θέµα, δεν επιχειρήθηκε, λόγω του αβέβαιου 

αποτελέσµατος της αποδοχής του αιτήµατος. 

 Παρόλα αυτά η εργασία συµβάλει στο χώρο της διοίκησης του προσωπικού στις 

αεροπορικές ένοπλες δυνάµεις. Τα ευρήµατα µπορούν να αξιοποιηθούν για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας των οργανισµών αυτών µέσω της ικανοποίησης, της 

παρακίνησης και της διατήρησης των εργαζοµένων τους. 
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 Τέλος, πεποίθηση του συγγραφέα αυτής της εργασίας είναι ότι αν και η πλειοψηφία 

των γυναικών είναι ισάξιες µε την πλειοψηφία των ανδρών για την εκτέλεση µάχιµων 

καθηκόντων, είναι προτιµότερο οι γυναίκες να προβάλλονται από το χάρισµά τους να 

δίνουν ζωή, παρά από τη συµµετοχή τους στο πεδίο της µάχης. 
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