
 
Η Παγκόσμια ημέρα της 
γυναίκας (Διεθνής 
Ημέρα Εργασίας της 
Γυναίκας) αρχικά 
παρατηρήθηκε στις 
αρχές του 1900 και 
γιορτάζεται κάθε χρονο 
στις 8 Μαρτίου!  
 
 
  
  

ΓΓυυννααίίκκεεςς  ΕΕθθννιικκώώνν  ΜΜεειιοοννοοττήήττωωνν  
  

ΕΕίίννααιι  μμιιαα  κκααθθηημμεερριιννήή  ππρρόόκκλληησσηη  γγιιαα  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  
πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σσεε  εεθθννιικκέέςς  μμεειιοοννόόττηηττεεςς  νναα  ββρροουυνν  
τταα  δδρρόόμμοο  ττοουυςς  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  νναα  ζζήήσσοουυνν  ττηη  
ζζωωήή  ττοουυςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  θθέέλληησσήή  ττοουυςς..  ΟΟιι  
ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  ααιισσθθάάννοοννττααιι  εευυάάλλωωττεεςς  
κκααιι  ααννίίκκααννεεςς,,  γγιι’’  ααυυττόόνν  ττοονν  λλόόγγοο  αακκόόμμαα  κκααιι  όότταανν  
θθέέλλοουυνν  νναα  σσυυννεειισσφφέέρροουυνν,,  δδεενν  μμπποορροούύνν  λλόόγγωω  
έέλλλλεειιψψηηςς  εεξξοουυσσίίααςς..  
  

 

 
 

Σημαντικά γεγονότα για τις γυναίκες!!! 
 
 Οι γυναίκες κατέχουν μόνο το 1% της 

γης σε όλο τον κοσμο! 
 Σε ορισμένα μέρη στην Μαλαισία 

υπάρχουν χαρέμια ανδρών που ανήκουν 
στις γυναίκες! 

 Η Σουηδία έχει την υψηλότερη κατάταξη 
(76%) των εργαζομένων μητέρων! 

 Εκτιμάται ότι μία στις πέντε γυναίκες θα 
υποστεί ή θα αποπειραθεί σεξουαλική 
κακοποίηση στη ζωή της! 

 Τα δύο τρίτα των αναλφάβητων 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο είναι 
γυναίκες! 

   

 

 
Όταν μιλάμε για γυναικεία ενδυνάμωση είναι 
αδύνατον να αναφερθούμε σε έναν μόνον ορισμό. 
Υπάρχει ένας ευρέως αποδεκτός προσδιορισμός 
βασισμένος σε διαφορετικά στοιχεία και όρους 
όπως: ενέργεια, πρόσβαση σε ευκαιρίες και 
πόρους, βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
ικανότητες και “εργαλεία” για την αλλαγή της 
κοινωνίας, ίσα και βασικά δικαιώματα, 
ανεξαρτησία, εύκολη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, γυναικεία αποφασιστικότητα – λήψη 
εξουσίας, σεβασμός και ούτω καθεξής. 
  

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΓΙΑΤΙ; 
 

-Πρώτα απ'ολα μιλάμε για ισότητα των δύο 
φύλων. Οι γυναίκες στις μέρες μας, σε όλο τον 
κόσμο, στερούνται των δικαιωμάτων και των 
ευκαιριών για να ζήσουν.  
-Παρόλο που οι γυναίκες κυριαρχούν στον 

πλανήτη με την ύπαρξή τους, 
ως η πλειοψηφία του 
πληθυσμού, εξακολουθούν να 
θεωρούνται ως το ασθενές 
φύλο, υποφέροντας από τη 
βία, την κακοποίηση και την 
φτώχεια τόσο στον τομέα της 

υγείας όσο και της εκπαίδευσης.  



Προκειμένου να προχωρήσουμε με σωστά 
βήματα στην επίτευξη της ενδυνάμωσης των 
γυναικών και να τις απελευθερώσουμε από τα 
δεσμά που τις καθιστούν άπραγες, υπάρχει η 
ανάγκη της ανάλυσης και της κατανόησης των 
εμποδίων που υπάρχουν στο ενδιάμεσο.  
 
Ποιά είναι τα κύρια προβλήματα; 
 

 Οικονομικός 
περιορισμός 

 Κοινωνική κατάσταση 
 Χαμηλή αυτοεκτίμηση 
 Εκπαίδευση χαμηλού 

επιπέδου 
 Έλλειψη κινητικότητας 

 
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη::  ΕΕίίννααιι  τταα  ββαασσιικκόό  κκλλεειιδδίί  γγιιαα  ττηη  μμύύηησσηη  
ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν  σσεε  έένναα  ππεεττυυχχηημμέέννοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  
κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  μμεε  ττεερράάσσττιιοο  ααννττίίκκττυυπποο  
σσττηηνν  ππρροοσσωωππιικκήή  ααννάάππττυυξξηη..  
  
ΟΟιικκοοννοομμιικκάά::  ΗΗ  δδύύννααμμηη  κκααιι  ηη  εεξξοουυσσίίαα  σστταα  
γγυυννααιικκεείίαα  χχέέρριιαα  κκααθθοορρίίζζεειι  γγιι’’ααυυττέέςς  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  
λλήήψψηη  ααπποοφφάάσσεεωωνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  
οοιικκοογγέέννεειιααςς,,  ττηηνν  εεμμππιισσττοοσσύύννηη  κκααιι  ττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  
ττηηςς  ζζωωήήςς..  
  
ΚΚιιννηηττιικκόόττηητταα::  ΗΗ  ππααρροοχχήή  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  
εευυκκααιιρριιώώνν  σσττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς,,  ττοουυςς  δδίίννεειι  ττηηνν  ααίίσσθθηησσηη  
όόττιι  ααννήήκκοουυνν  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  εείίννααιι  μμέέρροοςς  
ααυυττήήςς,,  εεννιισσχχύύοοννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα  ααυυττόό  ττοο  ρρόόλλοο..  ΗΗ  
σσυυμμμμεεττοοχχήή  μμεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  εεννιισσχχύύεειι  ττοο  
κκίίννηηττρροο  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυςς  κκααιι  ττοουυ  κκααλλύύττεερροουυ  
εελλέέγγχχοουυ  ττηηςς  ζζωωήήςς  ττοουυςς..    

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΩΩΣΣΗΗ::  
ΗΗ  σσυυμμμμεεττοοχχήή  κκααιι  ηη  έέννττααξξηη  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν  σσττηηνν  
πποολλιιττιικκήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεννιισσχχυυθθεείί,,  ξξεεκκιιννώώννττααςς  
ααππόό  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  υυπποοψψηηφφίίωωνν..  ΜΜεεγγάάλληη  σσηημμαασσίίαα  
θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδοοθθεείί  σσττηη  ήήδδηη  χχααμμηηλλάά  πποοσσοοσσττάά  
γγυυννααιικκεείίααςς  ππααρροουυσσίίααςς  σσττοο  κκοοιιννοοββοούύλλιιοο  κκααιι  σσττηηνν  
δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη..  ΗΗ  ππρρόόσσββαασσήή  ττοουυςς  σσττοονν  πποολλιιττιικκόό  
ττοομμέέαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ίίσσηη  μμεε  ααυυττήή  ττωωνν  
ααννδδρρώώνν  κκααιι  όόχχιι  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκήή  όόππωωςς  εείίννααιι  
σσήήμμεερραα..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  γγυυννααιικκεείίωωνν  
ζζηηττηημμάάττωωνν  σσεε  πποολλιιττιικκόό  εεππίίππεεδδοο,,  ηη  ααύύξξηησσηη  
ππααρροουυσσίίααςς  ττοουυςς  σσεε  ααυυττόό  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιώώσσεειι  
μμεεγγάάλληη  ααύύξξηησσηη..  
  
  

  
  

““ΜΜιιαα  γγυυννααίίκκαα  εείίννααιι  σσαανν  έένναα  φφαακκεελλάάκκιι  ττσσααγγιιοούύ::  
δδεενν  μμπποορρεείίςς  νναα  κκααττααλλάάββεειιςς  ππόόσσοο  ιισσχχυυρρήή  εείίννααιι  αανν  
δδεενν  ττηηνν  ββάάλλεειιςς  σσεε  κκααυυττόό  ννεερρόό..””  

  
~~  NNaannccyy  RReeaaggaann  

  

                              
  

ΠΠΩΩΣΣ;;;;;;  
  
  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  μμέέλλλλοοννττοοςς..  

ΞΞεεκκιιννώώννττααςς  μμιιαα  μμιικκρρήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  θθαα  σσααςς  
κκάάννεειι  ααννεεξξάάρρττηηττηη..      

  ΑΑγγααππήήσσττεε  ττοονν  εεααυυττόό  σσααςς..  ΕΕσσττιιάάσσττεε  σσεε  
ααυυττάά  πποουυ  θθέέλλεεττεε,,  αανναακκααλλύύψψττεε  κκααιι  
ααγγααππήήσσττεε  ττοονν  εεααυυττόό  σσααςς  όόππωωςς  εείίννααιι..  

  ΓΓίίννεεττεε  δδηημμιιοουυρργγιικκήή..  ΕΕκκφφρραασσττεείίττεε  μμεε  ττοονν  
ττρρόόπποο  σσααςς,,  χχωωρρίίςς  κκααννέένναανν  φφόόββοο..  

  ΜΜοορρφφωωθθεείίττεε..  ΑΑκκόόμμαα  κκααιι  αανν  σσυυννααννττάάττεε  
οοιικκοοννοομμιικκέέςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς,,  ββρρεείίττεε  μμιιαα  φφττηηννήή  
λλύύσσηη  κκααιι  μμάάθθεεττεε  όόσσοο  ππιιοο  πποολλλλάά  μμπποορρεείίττεε..  

  ΑΑπποοδδεεχχττεείίττεε  ττοονν  εεααυυττόό  σσααςς..  ΜΜάάθθεεττεε  
πποοιιέέςς  εείίσσττεε  κκααιι  ααπποοκκττεείίσσττεε  
ααυυττοοεεκκττίίμμηησσηη..  

  ΔΔιιααττηηρρήήσσττεε  μμιιαα  θθεεττιικκήή  σσττάάσσηη..  ΛΛάάββεεττεε  
υυππόόψψηη  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  εευυκκααιιρρίίαα  εεμμφφααννιισσττεείί  
μμππρροοσσττάά  σσααςς..  

  ΝΝαα  εείίσσττεε  εεππίίμμοοννεεςς..  ΜΜηηνν  τταα  ππααρρααττάάττεε  
μμεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  δδυυσσκκοολλίίαα  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  
κκαατταακκττήήσσεεττεε  ττοουυςς  σσττόόχχοουυςς  κκααιι  τταα  όόννεειιρραα  
σσααςς..  

  


