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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

«8 Μάρτη- Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» 

      
Από το 1977, ο Ο.Η.Ε. καθιέρωσε την 8η Μάρτη ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε ανάμνηση μιας μεγάλης 
εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε την 08 Μαρτίου 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη για 
καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι μέρα «γιορτής» και μνήμης των μεγάλων κινητοποιήσεων των γυναικών για 
την ισότητα των φύλων.  
Σήμερα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
(Γ.Γ.Ι.Φ.): 

- Ο κίνδυνος φτώχειας για τις γυναίκες είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τους άνδρες «εξαιτίας της έμφυλης 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας(μικρότερες αμοιβές, δυσκολίες στην ανέλιξη, έλλειψη κοινωνικών δομών, 
κλπ)».  

- Το ποσοστό των γυναικών στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό 
(18,33% έναντι 37,20%).  

- Δεν έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί εξειδικευμένοι δείκτες, για την αποτίμηση της συμμετοχής των 
γυναικών σε θέσεις ευθύνης, είναι όμως ενδεικτικό ότι το ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης στα 
δημόσια ΜΜΕ είναι χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό (20% έναντι 35%). Επιπλέον, στην Ελλάδα, όπως και 
στην Ευρώπη, οι αθλητικές ομοσπονδίες, αλλά και τα Δ.Σ. των συλλόγων ανδροκρατούνται. 

- Οι γυναίκες παραμένουν μέχρι σήμερα οι κύριες υπεύθυνες για τη φροντίδα των παιδιών και των 
ηλικιωμένων. Οι γυναίκες 25 μέχρι 44 ετών, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αφιερώνουν τρεις φορές περισσότερο 
χρόνο στην ανατροφή των παιδιών από τους άνδρες.  

Η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, 
ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της, ενώ σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές της Ε.Ε., μία στις 
τέσσερις Ελληνίδες άνω των 15 ετών έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της, 
ενώ το κόστος της έμφυλης βίας για τη χώρα (απώλεια οικονομικής παραγωγής, χρήση υπηρεσιών και προσωπικό 
κόστος) ανέρχεται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο (EIGE, 2017). Επίσης, τα στοιχεία από την Γ.Γ.Ι.Φ. 
αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών που ενώ δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη 
κοινωνική τάξη, κουλτούρα, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο, πλήττεται και από την οικονομική κρίση που 
πολλαπλασιάζει τα περιστατικά βίας στις σχέσεις. 
Κάθε κατάκτηση των γυναικών, όσο μικρή ή μεγάλη, αποτελεί ένα σκαλί για την «Ουσιαστική ισότητα των φύλων 
στην πράξη».  
Μέσα στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης προσπάθειας που απαιτείται από όλους/-ες για την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων εις βάρος των γυναικών εντάσσεται και η λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών-Θυμάτων Βίας Δήμου Κορινθίων, το οποίο αποτελεί μέρος του δικτύου υποστηρικτικών δομών για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γ.Γ.Ι.Φ. και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020.  
Το Κέντρο απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία οποιασδήποτε μορφής παρέχοντας δωρεάν 
ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική 



 

του φύλου), εργασιακή συμβουλευτική, νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, 
συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, κ.ά., οι οποίες καλύπτονται από το 
απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας. 
   Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο: 
Εθνικής Ανεξαρτησίας 58 -Ισόγειο (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ) 
Τηλ.: 27410 74670 / E-mail: skgyndk@otenet.gr 
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