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Οι αγώνες των γυναικών του 19ου και του 20ου 
αιώνα τιμήθηκαν το 1910 κατά τη διάρκεια της 
Δεύτερης Διεθνούς Συνδιάσκεψης Σοσιαλιστριών 
στην Κοπεγχάγη με την καθιέρωση της 8ης Μάρτη 
ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Οι πρώτοι απεργιακοί αγώνες αυτών των πρω-
τοπόρων γυναικών (1804 Ουότσεστερ Αγγλία 
- 1831 Γαλλία - 1836 Μασαχουσέτη -1909 Νέα 
Υόρκη), που διεκδίκησαν τις καλύτερες αμοιβές, 
τις ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, τη μείωση των 
ωρών εργασίας φωτίζουν το δρόμο των γυναικών 
που εξακολουθούν να διεκδικούν και σήμερα την 
ισοτιμία, μια ζωή με δικαιώματα. Μάχονται ενάντια 
στη βία και την κακοποίηση σε κάθε χώρο. Κάτω 
από τις μάσκες την περίοδο της πανδημίας τα στό-
ματα δε μένουν κλειστά αλλά υψώνοντας τη φωνή 
τους απαιτούν μέτρα προστασίας της υγείας τους 
και των οικογενειών τους.

Τα αιτήματα παραμένουν επίκαιρα γιατί παρότι 
διανύουμε τον αιώνα της επιστήμης και της τεχνο-
λογικής εξέλιξης, τα δικαιώματα εξακολουθούν να 
συνθλίβονται και οι ζωές των ανθρώπων βουλιά-
ζουν στο βούρκο της βάρβαρης εκμεταλλευτικής 
κοινωνίας. Νέες σύγχρονες μορφές εργασίας εμ-
φανίζονται αλλά εμπλουτίζονται και οι τρόποι εκ-
μετάλλευσης που επιβάλλονται με την πολύμορφη 
βία (ελαστικά ωράρια, τηλεργασία, 4ωρη απασχό-
ληση).

Οι μορφές βίας που αναπτύσσονται σε κάθε χώρο 
(εργασία, οικογένεια, εκπαίδευση, άθληση ή πολιτι-
σμός) και τελευταία έρχονται στη δημοσιότητα δεν 
είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι η κορυφή του 
παγόβουνου της σκληρής πραγματικότητας που βι-
ώνει μια γυναίκα σήμερα και βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος ανάπτυξης όπου βασιλεύει ο φόβος του 
αποκλεισμού, του στιγματισμού, η ανασφάλεια του 
μεροκάματου και ο κίνδυνος της ανεργίας. 

Γυναίκες με δράση πολιτική και κοινωνική, απα-
ντούν στο ερώτημα της εφημερίδας «Βία κατά των 
γυναικών, αιτίες και θέσεις για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος».
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Για την Παγκόσμια  
Ημέρα της Γυναίκας

 
Πέρασαν 111 χρόνια από τότε που η Διεθνής Συνδιάσκεψη σοσιαλιστριών γυναικών 

καθιέρωσε την 8η Μαρτίου ως Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας, τιμώντας 
τους προηγούμενες αγώνες των γυναικών-εργατριών που σήκωσαν το ανάστημά τους 
και διεκδίκησαν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, καλύτερες αμοιβές, μείωση των ωρών 
εργασίας και αργότερα το δικαίωμα ψήφου που δεν είχε καταχτηθεί.

Σήμερα, οφείλουμε να τιμούμε και εμείς όλες εκείνες τις γυναίκες αλλά και όλες όσες 
στη συνέχεια αγωνίστηκαν, αναδεικνύοντας τα σύγχρονα προβλήματα, να φωτίσουμε τις 
αιτίες που τα γεννούν, που δεν είναι άλλες από το ίδιο εκμεταλλευτικό σύστημα, και να 
συνεχίσουμε ακολουθώντας τα βήματά τους δυναμώνοντας το συλλογικό αγώνα για την 
ισοτιμία, την υγεία και τη ζωή με δικαιώματα.

 Τον 21ο αιώνα της ραγδαίας ανάπτυξης, της επιστήμης και της τεχνολογίας υπάρχουν 
όλες οι προϋποθέσεις να έχουν όλες οι γυναίκες ισότιμα δικαιώματα, όχι μόνο στην εργα-
σία αλλά σε κάθε τομέα της ζωής τους. 

Οι γυναίκες τη σημερινή εποχή καλούνται να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε πολλα-
πλούς ρόλους που παραδοσιακά τους έχουν ανατεθεί και να κρατήσουν τις ισορ-

ροπίες ανάμεσα στις δικές τους ανάγκες, στις ανάγκες της εργασίας τους και 
τις ανάγκες των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Στην προσπάθεια αυτή, 

συχνά βιώνουν σύγκρουση, ενοχή, ματαίωση, θυμό, απογοήτευση, 
απόγνωση, ανεπάρκεια, απόγνωση αφού η απουσία μέτρων στήρι-
ξης από την πολιτεία καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ισότιμη θέση 
της μέσα στη κοινωνία. Η έλλειψη κατοχυρωμένων εργασιακών 
δικαιωμάτων, το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο, η ανεργία, οι ελαστι-
κές, ευέλικτες μορφές εργασίας με τις πετσοκομμένες αποδοχές 
τις καθιστούν ευάλωτες σε κάθε κίνδυνο βίας και συμβιβασμού. 

 Πολλοί υποστηρίζουν ότι η βία κατά των γυναικών είναι ζήτη-
μα κουλτούρας και στερεοτύπων που επιβίωσαν στο πέρασμα 
των χρόνων. Οι ίδιοι περιορίζονται σε ορισμένες κραυγαλέες 
μορφές βίας με βάση το φύλο αλλά παραβλέπουν, προσπερ-
νούν και εν τέλει «αθωώνουν» κάθε άλλη μορφή βίας όπως την 
εργοδοτική βία ή όπως τη βία του κράτους. 

Η βία όμως είναι φαινόμενο του σάπιου και ξεπερασμέ-
νου συστήματος που γεννά και θρέφει θύτες και θύματα. 
Ταυτόχρονα, βαθιά ταξική είναι και η ανισοτιμία της γυναί-

κας στην σύγχρονη κοινωνία. Κουκουλώνεται εύκολα, 
με νόμους λειψούς, ανεφάρμοστους πολλές φορές. 
Δημιουργούνται διάφορες επιτροπές και μηχανι-
σμοί που αντικειμενικά o τρόπος που καλούνται 

να δουλέψουν, σύμφωνα με τις επιταγές μιας συ-
γκεκριμένης πολιτικής που υπαγορεύεται κεντρικά και όχι 

ανεξάρτητα, τις καθιστά «νεκρές». Έτσι προσπαθούν να 
ξεπεράσουν (;) το πρόβλημα. Ωστόσο η διαχείριση δε 
λύνει το πρόβλημα παρά μόνο το «φτιασιδώνει» και 

ουσιαστικά διαιωνίζει την ανισοτιμία και τον αποκλει-
σμό της γυναίκας από πολλούς τομείς όπως την εργα-

σία και τη συμμετοχή σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα, 
όπως επίσης και τη βία. Ο βαθμός αποκλεισμού ή συμμε-
τοχής κυρίως στην εργασία, όσο και ο τρόπος (ελαστικές 
σχέσεις εργασίας, 4/ωρη απασχόληση, τηλεργασία κλπ) 
ρυθμίζεται με βάση τις απαιτήσεις του εκμεταλλευτικού 

συστήματος κατά περίπτωση. Αυτή την περίοδο βλέπουμε το 
όψιμο ενδιαφέρον για την ένταξη περισσοτέρων γυναικών στη παραγωγή γιατί ορίζεται 
σαν φθηνό εργατικό δυναμικό… που συμφέρει.

Τα βήματα προόδου όσον αφορά την ισοτιμία της γυναίκας, τη ζωή με δικαιώματα, την 
εξάλειψη της βίας σε κάθε χώρο ή την τόσο επίκαιρη απαίτηση προστασίας της υγείας μας, 
ιστορικά έχει αποδειχθεί (γι’ αυτό άλλωστε όλοι κάνουν αναφορά στους 
αγώνες των γυναικών του 19ου και 20ου αιώνα), ότι εξαρτάται από 
την ανάπτυξη του μαζικού ριζοσπαστικού κινήματος των γυναικών. 

Με την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, επιλέγοντας τον συλλο-
γικό αγώνα και όχι τον μοναχικό αδιέξοδο δρόμο, μπορούμε 
σήμερα να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει.

Την εξάλειψη κάθε μορφή βίας (σεξουαλική, εργοδοτική, 
κρατική, οικογενειακή), την ισοτιμία, μια ζωή με δικαιώματα, 
την προστασία της υγείας μας και της υγείας των οικογενειών 

μας που εδώ και ένα χρόνο δοκιμάζονται λόγω της πανδημίας 
και τη γύμνια του συστήματος υγείας.

Παρασκευή Καπούτσου
Ομάδα Γυναικών Πάρου (μέλος της ΟΓΕ) 

Ημέρα μνήμης των 
αγώνων του κινήματος 
για τα δικαιώματα 
των γυναικών 

Από το 1910, κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, ως ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα 
των γυναικών. 

Έναν αιώνα μετά, τα στοιχεία για τις συνθήκες στις οποίες ζουν και εργάζονται 
οι γυναίκες, είναι σοκαριστικά. Χωρίς κανένα διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολι-
τισμών ή οικονομικής ευμάρειας, σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές 
τάξεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης, το βαθμό πολιτικής σταθερότητας, 
τον πολιτισμό ή τη θρησκεία, βασικά δικαιώματα των γυναικών όπως η αξιοπρέ-
πεια, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ισότητα των φύλων, παραβιάζονται συστη-
ματικά και καθημερινά. 

Μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, 
ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της. Μία στις πέντε γυναίκες 
θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Το 40%-50% των γυναικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης 
στο χώρο εργασίας. Εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες ανά τον κόσμο διακινούνται 
παράνομα ετησίως με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστι-
κή εργασία. 

Άλλωστε, τα πρόσφατα περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας στην 
πατρίδα μας, καταδεικνύουν το μέγεθος και τις πτυχές του προβλήματος. Από 
τη μία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων που δε θέλει να καταγγείλει το 
πρόβλημα ή που δε μπορεί να έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες στήριξης, και από 
την άλλη όλοι όσοι αναγνωρίζουν τα σημάδια, υποψιάζονται τι συμβαίνει γύρω 
τους αλλά διστάζουν να μιλήσουν ή απλώς αδιαφορούν. Τα θύματα είναι πολλά 
και κανείς δε μπορεί να προσεγγίσει τον ακριβή αριθμό τους, καθώς μέσα σε αυτά 
εμπεριέχονται και οι περιπτώσεις λεκτικής και ψυχολογικής βίας.

Φέτος όμως, για την πατρίδα μας αλλά και για όλον τον κόσμο μέσω του κι-
νήματος #metoo, για πρώτη φορά διαφαίνεται μία τάση για να σπάσει επιτέλους 
αυτός ο φαύλος κύκλος βίας. Τα θύματα το ένα μετά το άλλο βρίσκουν το θάρρος 
να καταγγείλουν τη βία, και όλοι εμείς, οι ενεργοί πολίτες, συσπειρωνόμαστε δί-
πλα τους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το έγκλημα, ενωμένοι σαν γροθιά. 

Διαβεβαιώνουμε τα θύματα πως έχουν φωνή και θα είμαστε δίπλα τους για να 
τα στηρίξουμε και ως οργανωμένη κοινωνία βεβαιώνουμε ότι στο πλαίσιο αξιών 
του πολιτισμού μας, δεν νοείται καμία ανοχή, επικρότηση και δικαιολόγηση της 
βίας, όποια μορφή κι αν έχει αυτή. 

Η πολιτεία, ως υποχρέωσή της, αναλαμβάνει να προστατεύσει, να υποστηρίξει 
τα θύματα της βίας και να διαχειριστεί τις καταγγελίες τους, όμως από μόνα τους 
όλα τα παραπάνω δεν θα συμβάλλουν στην εξάλειψη του φαινομένου. 

Η δημιουργία ενός κλίματος ασφαλείας, δεν έγκειται μόνο στην αντιμετώπιση 
και επιβολή του νόμου αλλά στην πρόληψη και στην αντιμετώ-
πιση των αιτιών που την προξενούν με δράσεις ευαισθη-
τοποίησης και προληπτικές παρεμβάσεις στην οικογέ-
νεια, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα 
στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Μόνο τότε 
θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κουλτούρας και των στερεοτύπων 
της βίας.

Παραφράζοντας το γνωστό γνωμικό σε «Νυν υπέρ 
πάντων η αρχή», σίγουρα το φετινό μήνυμα της Παγκό-
σμιας Ημέρας Γυναίκας, οφείλει να είναι το «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ 
ΜΟΝΗ – Τώρα μπορείς να μιλήσεις».

Θεοδώρα Σαρρή-Παπακυρίλου
Αντιδήμαρχος Πάρου
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Αγώνες γένους θηλυκού
8 Μαρτίου η γιορτή της Γυναίκας, της γυναίκας κόρης, μάνας, συζύγου, συ-

ντρόφου, φίλης, επαγγελματία, επιστήμονα, εργάτριας. 
Τις τελευταίες δεκαετίες η θέση της γυναίκας πέρασε από πολλά και διαφορετικά 

επίπεδα, για την ακρίβεια πέρασε από σαράντα κύματα… από αδύνατο φύλο και 
γυναίκα σύζυγος και μητέρα, μπήκε ενεργά στον εργασιακό βίο, υπό ίσους όρους 
με τον άνδρα, ίσους όρους; Μάλλον όχι… Βγήκε στο προσκήνιο μεν αλλά με ρόλο 
δεύτερο ή διακοσμητικό σε μια αχόρταγη αποπροσανατολισμένη κοινωνία… 

Η γυναίκα μορφώθηκε, οι εισαγωγές γυναικών στα Πανεπιστήμια μάλλον 
υπερτερούν των ανδρών, αλλά πάλι οι γυναίκες υπολείπονται στις υψηλές θέσεις 
εργασίας σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους με τα ίδια τυπικά προσόντα, 
υστερούν μισθολογικά σε σχέση με τους άνδρες και μένουν πίσω στην εργασιακή 
εξέλιξη.

Η γυναίκα διεκδίκησε να έχει τον έλεγχο του εαυτού της και του σώματός της, να 
μπορεί για παράδειγμα να επιλέγει τον σύζυγό της… ναι τον σύζυγο… πράγμα δύσκολο 
αν ανατρέξουμε στις κοινωνικές συνήθειες στα μέσα του 20ου αιώνα, αλλά και τον 
ερωτικό της σύντροφο, και το πέτυχε αλλά όχι πλήρως γιατί δεν έχει κερδίσει ακόμη 
το δικαίωμά της να λέει όχι στην ερωτική επαφή όταν εκείνη το κρίνει… και 
το όχι να είναι όχι… και να μην γίνεται το 

θήραμα της κοινωνικής κατακραυγής όταν καθυστερεί να μιλήσει για τον βιασμό της.
Η γυναίκα έριξε κάστρα ανδροκρατούμενων επαγγελμάτων, αλλά τελικά όχι και 

τόσα πολλά αν ρίξουμε μια ματιά στο ελληνικό κοινοβούλιο ή ακόμη καλύτερα στην 
κάλυψη υπουργικών θέσεων από γυναίκες.

Η γυναίκα μητέρα εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα έχει ακόμη δρόμο μπροστά της 
μέχρι να πείσει το κοινωνικό κράτος ότι η μητρότητα είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης εργασία και χρειάζεται στήριξη.

Ας είναι η φετινή χρονιά μία νέα σελίδα στην κοινωνία μας, να είναι η γιορτή της 
γυναίκας που έπαψε να σιωπά, που μιλά για την εργασιακή βία και την κατάχρηση 
εξουσία εις βάρος της, για την σωματική και ψυχολογική ενδοοικογενειακή βία, για 
τον βιασμό του σώματος και της ψυχής της από άτομα εξουσίας, να είναι η γιορτή 
της γυναίκας που διεκδικεί το μέλλον το δικό της και της οικογένειας της.

Ειρήνη Γιαννάτου
Παιδίατρος, «Πολυϊατρεία Αιγαίου»

8 Μάρτη 2021: Μέρα 
αγώνων, μέρα μνήμης 
για τις γυναίκες όλου 
του κόσμου

Πανδημία και Εξουσιαστική Βία
«Αναδεικνύοντας την πανδημία ως πρόσχημα, οι αρχές […] έχουν λάβει αυστηρά 

μέτρα ασφαλείας και μέτρα έκτακτης ανάγκης για την καταστολή των φωνών που 
ασκούν κριτική, την κατάργηση των πιο θεμελιωδών ελευθεριών, τη σιωπή ανεξάρ-
τητων μέσων ενημέρωσης[…]1. 

Αυτό είναι το φετινό πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Δύο 
τάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στις σημερινές πρωτόγνωρες συνθήκες εγκλεισμού: 

1. αύξηση ενδοοικογενειακής βίας, γυναικοκτονίες σε άνοδο, εξάπλωση ρητο-
ρικής μίσους και ρατσισμού, έχοντας ήδη ενταθεί την τελευταία δεκαετία της 
οικονομικής κρίσης.

2. γυναίκες και άνδρες σπάνε καθημερινά τη σιωπή τους, μιλούν για τη βία στις 
εξουσιαστικές σχέσεις, αντιστεκόμενοι στην λαίλαπα της κοινωνικής υποκρι-
σίας, της κατηγορίας των θυμάτων (victim blaming), στο ξέπλυμα των θυτών.

Η αλήθεια των αριθμών για το γυναικείο φύλο
Έμφυλη βία: αόρατη, παρότι καθημερινή! Το ποσοστό καταγγελιών: μικρό! 
Πάνω από 60% των δηλωμένων περιστατικών βίας κατά των γυναικών: δράστης 

από τον οικογενειακό ή κοινωνικό τους κύκλο.
1 στις 3 γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική βία από την ηλικία των 15 ετών 

και άνω
1 στις 10 γυναίκες έχει βιώσει σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών και άνω
1 στις 20 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού
1 στις 3 γυναίκες έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στο χώρο εργασίας
1 στις 5 νεαρές γυναίκες, μεταξύ 18-29 ετών, έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στο 

διαδίκτυο
50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα λόγω της ενδοοικογενειακής 

βίας, στην Ε.Ε.2

Η υποκρισία της ημέρας εορτασμού
Ας μιλήσουμε ανοιχτά για τις αιτίες: πατριαρχία, εξουσιαστικές σχέσεις, σεξουαλική 

κακοποίηση, έμφυλη βία. Πέρα από ανταλλαγές ευχών, δηλώσεις από κάθε αρμόδιο-
αναρμόδιο, δελτία τύπου, εκδηλώσεις και επετειακά αφιερώματα. 

Προσπάθειες ευαισθητοποίησης στις Κυκλάδες
Το 2018 για πρώτη φορά η ΟΣΥΓΥ και ο συνδιοργανωτής «Ανδρομέδα» άνοιξαν 

το ζήτημα της έμφυλης βίας με το συνέδριο της Σερίφου «Οι Κυκλαδίτισσες της 
δημιουργίας και της προφοράς λένε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών». Ακολούθησαν 
εκδηλώσεις και σε άλλα νησιά. 

Η 8η Μάρτη ως φάρος και ως υπόμνηση: Μας αφορά όλες και όλους
«Η Κυκλαδίτισσα γυναίκα υπήρξεν από τους πρωτογενείς πανάρχαιους χρόνους, 

όπως δείχνουν τα γυναικεία κυκλαδίτικα ειδώλεια, η μήτρα της ζωής και το λίκνο της 
ύπαρξης των Κυκλαδιτών»3.

Από τη γυναίκα- σύμβολο στη γυναίκα του 21ου αιώνα, δόθηκαν αγώνες επωνύμων 
και ανωνύμων γυναικών αλλά και ανδρών που πάλεψαν για την κατάργηση κάθε 
είδους διάκρισης με βάση την ταυτότητα φύλου. Αυτούς τιμούμε σήμερα, με αυτές 
τις γυναίκες της ιστορίας αναμετρόμαστε σήμερα: Η ΟΣΥΓΥ ετοιμάζει δράσεις για 
την ουσία της ημέρας αυτής ως ένας μικρός και συνάμα δυναμικός κρίκος στην 
αλυσίδα αυτών των αγώνων. 

Άννα Μαυρουδή
Πρόεδρος Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Γυναικών
«Οι κόρες των Κυκλάδων»

1.https://www.lalibre.be/international/amerique/la-pandemie-est-un-pretexte-utilise-par-certains-etats-
pour-reprimer-et-abolir-les-libertes-deplore-l-onu-6033a828d8ad5809d095efa3?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter, πρόσβαση 01-03-2021. 
2.https://fra.europa.eu/en/news/2017/violence-against-women-still-all-too-common, πρόσβαση: 
01/03/2021. 
3. «Η συνείδηση της Πετραίας Γης: Κυκλαδογραφές», Μανώλης Γλέζος, Εκδόσεις: Τυπωθήτω, 1997, Α’ 
έκδοση, σελ.334.
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«…Φτωχές γυναίκες,
μοδίστρες, δακτυλογράφοι, ασπρορουχούδες,
……………………………………………………………………….
γυναίκες του ανέμου, της βροχής, του κουρνιαχτού,
νιώσαμε το φόβο που κρύβεται καμιά φορά
πίσω από την αγνότητα,
την κούραση πίσω από την καλοσύνη ή την αδιαφορία
πίσω απ’ την υπακοή».
…………………………………………………………………………………..
 Τ. Λειβαδίτης Καντάτα 1960 

«Ο φόβος πίσω από την υπακοή» υπάρχει ακόμα στα μάτια των γυναικών.
Πολλές γυναίκες βιώνουν καθημερινά την ενδοοικογενειακή βία, το σεξισμό, την 

εργασιακή ή σεξουαλική κακοποίηση και δεν μιλούν. 
Τα εδραιωμένα στερεότυπα για τον ρόλο των γυναικών στην οικογένεια και την 

κοινωνία και η πατριαρχία «ως ένα σύστημα σχέσεων, πεποιθήσεων και αξιών που 
ενσωματώνεται σε πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα…» βαθιά ριζωμένο 
στην ελληνική κοινωνία δεν έχουν επιτρέψει την ουσιαστική υλοποίηση της ισότητας 
των δύο φύλων, παρά το ισχυρό νομικό και θεσμικό πλαίσιο και τη λήψη θετικών 
μέτρων υπέρ των γυναικών. 

Στα χρόνια της κρίσης αλλά και της πανδημίας τα μέτρα λιτότητας έχουν επηρεάσει 
δυσανάλογα τις γυναίκες. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, η Ελλάδα 
είναι στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Αν και υπάρχουν οι συνταγματικές εγγυήσεις για την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, δεν υπάρχει εθνικός φορέας που να εξειδι-
κεύεται στην συστηματική παρακολούθηση και την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των γυναικών. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ο φορέας που παρακολουθεί τις δια-
κρίσεις κυρίως στον τομέα της εργασίας τόσο στον δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα, αναφέρει ότι καταγγελίες για έμφυλες 
διακρίσεις αυξήθηκαν από 40% το 2017 σε 57% το 2018 και 
αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών που χειρίζεται 
ο Συνήγορος του Πολίτη. 

 Για την ουσιαστική πρόοδο της γυναίκας θα πρέπει να παρα-
μεριστούν τα εμπόδια που υπάρχουν στην πράξη. Η προστασία 
της μητρότητα, η ύπαρξη θεσμικού φορέα που θα πα-
ρατηρεί και θα παρεμβαίνει, η εξάλειψη των έμφυλων 
στερεοτύπων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ενίσχυ-
ση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης 
στον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα και σε 
κυβερνητικές θέσεις, αποτελούν απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις. 

Η λύση για την κατάργηση των προβληματικών έμ-
φυλων στερεοτύπων που κρατούν πίσω τόσο τις γυναί-
κες όσο και τους άντρες και για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της έμφυλης βίας βρίσκεται στην εκπαί-
δευση για την ισότητα των φύλων.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καθώς και η διαπαι-
δαγώγηση σε ζητήματα ισότητας των φύλων ως υποχρε-
ωτικό μάθημα στα σχολεία, θα οδηγήσουν στην εξάλειψη 
της βίας και θα φέρουν την αλλαγή στα βαθιά ριζωμένα 
στερεότυπα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. 

Η επιμόρφωση αλλά και «εκπαίδευση των γονέων» με την 
υλοποίηση προγραμμάτων δράσης αλλά και με ενημερω-
τικές εκπομπές στην τηλεόραση μπορούν επίσης να βοη-
θήσουν ουσιαστικά.

Η Γενική γραμματεία οικογενειακής πολιτικής και 
ισότητας των Φύλων και το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στον 
σχεδιασμό δράσεων για την εξάλειψη φαινομένων βίας 
κατά των γυναικών.

Μαριαλένα Παναγάκη
Εκπαιδευτικός

Πρόεδρος συλλόγου εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας εκπ/σης Πάρου-Αντιπάρου

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/patriarchy
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-

«Δεν είσαι η μόνη 
Δεν είσαι μόνη»

Κάθε χρόνο στις 8 του Μάρτη, γιορτάζεται, από το 1857 παγκοσμίως, η Ημέρα 
της Γυναίκας. Μια ημέρα τιμής και μνήμης, για τους αγώνες της, σε όλα τα επίπεδα 
των δραστηριοτήτων της.

Αγώνας επιβίωσης στην κοινωνία, στη μητρότητα, στην εργασία, στην πολιτική, 
αγώνας προσωπικής επιβίωσης, αγώνας, που δεν έχει βρει τη δικαίωσή του, παρά 
τις όποιες κατακτήσεις και που στις μέρες μας αναδεικνύεται πέρα από τα λόγια, τι 
συμβαίνει στην πράξη!

Οι γυναίκες, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό εκτεθειμένες σε μη ασφαλές περιβάλλον 
στην καθημερινή τους ζωή. Αν και έχουν αλλάξει πολλά σε θεσμικό επίπεδο, πολλές 
είναι οι γυναίκες που είναι θύματα λεκτικής ή σωματικής βίας ή ζουν με το φόβο της 
εγκληματικότητας ή της έλλειψης ασφάλειας ή της απόλυσης από την εργασία τους.

Πολλές φορές οι γυναίκες χαρτογραφούν περιοχές επικίνδυνες και αποφεύγουν 
τη χρήση τους. Για το λόγο αυτό, αναδεικνύεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση της 
βίας και της εγκληματικότητας, καθώς και η αντιμετώπιση θεμάτων ρατσισμού και 
ξενοφοβίας.

Η βία κατά των γυναικών, είναι μια παγκόσμια πανδημία. Είναι μια ηθική προσβολή 
για όλες τις γυναίκες, ένα σημάδι ντροπής για όλες τις κοινωνίες και ένα σημαντικό 
εμπόδιο για μια υγιή και ισότιμη ανάπτυξη. Στον πυρήνα της η βια κατά των γυναικών, 
είναι η εκδήλωση μιας βαθειάς έλλειψης σεβασμού, μιας αποτυχίας των ανδρών στο 
πρόσωπο, στην ισότητα και αξιοπρέπεια των γυναικών. Πρόκειται για ένα ζήτημα 
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η βία μπορεί να λάβει πολλές μορφές - από τη σεξουαλική βία σε εμπόλεμες 
ζώνες, μέχρι το γάμο παιδιών – από ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σε γυναι-
κοκτονία. Βλάπτει το άτομο και έχει σοβαρές συνέπειες για την οικογένεια και την 
κοινωνία. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί βίωμα των περισσότερων γυναικών 
σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Η αυξανόμενη δημοσιοποίηση από γυναίκες, από 
όλες τις περιοχές και όλα τα κοινωνικά στρώματα, φέρνει στο φως το μέγεθος του 
προβλήματος και καταδεικνύει τη δύναμη των γυναικείων κινημάτων για κινητοποί-
ηση, για την εξάλειψη παντού, της βίας και της παρενόχλησης.

Ο Δήμος Πάρου, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι, έχει υπογράψει με το Υπουργείο 
Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων, την Ευρωπαϊκή Χάρτα 
για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, έχει συσταθεί 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.

Ανάμεσα στα άρθρα και σε αυτά που αφορούν το θέμα της βίας κατά των γυναι-
κών, αναφέρεται ότι:

• Η υπογράφουσα αρχή αναγνωρίζει, ότι έμφυλη βία, η οποία κατά κύριο λόγο 
αφορά το γυναικείο φύλο, συνιστά παραβίαση θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμά-
των και αποτελεί προσβολή της αξιοπρέπειας.

• Η υπογράφουσα αρχή αναγνωρίζει ότι η έμφυλη βία, ξεκινά από τη στερεότυπη 
αντίληψη περί ανωτερότητας των ανδρών έναντι των γυναικών, στο πλαίσιο άνισων 
σχέσεων εξουσίας.

Γι’ αυτό λοιπόν αναλαμβάνει να θεσπίσει και να ενισχύσει πολιτικές και δράσεις, 
όπως: πληροφοριακών και ενημερωτικών εκστρατειών, εκπαιδευτικών προγραμμά-
των, κατάλληλων μέτρων για την υποστήριξη των θυμάτων, προγραμμάτων επιμόρ-
φωσης και ευαισθητοποίησης στα στελέχη του Δήμου.

Πρέπει, λοιπόν, ο Δήμος να ενεργοποιήσει άμεσα τη δη-
μοτική επιτροπή ισότητας του Δήμου, ώστε να μπορέσει 
η επιτροπή να εφαρμόσει τα σχετικά άρθρα, προκειμέ-
νου να βοηθηθούν όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν ανά-
λογες καταστάσεις.

Απαιτείται η επιτροπή να ενεργοποιήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλίσει 
τις αντίστοιχες δομές πρόνοιας, που θα διασφαλίσουν 
την ισοτιμία του γυναικείου πληθυσμού του νησιού μας.

Μαρία Τσιπολιτσιώτη-Τσουνάκη
Δημοτική Σύμβουλος

Στοιχεία:
Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των φύλων
Από μήνυμα του Αντόνιο Γκουτέρες


