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Μια γιορτή η οποία, ουσιαστικά, αφορά στους αγώνες συνηθισμένων γυναικών, που με 

το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους έγραψαν ιστορία. Και έγραψαν την Ιστορία αλλιώς, 

όταν οι γυναίκες εργάτριες στην κλωστοϋφαντουργία της Νέας Υόρκης κατέβηκαν σε απεργία 

και διαδήλωσαν απαιτώντας βελτίωση των απάνθρωπων συνθηκών εργασίας, μείωση των 

ωρών εργασίας τους και εξίσωση των μισθών τους με αυτούς των ανδρών.  

Από τότε η 8η Μαρτίου είναι μία ημερομηνία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και 

τους αγώνες του γυναικείου και του εργατικού κινήματος. Δυστυχώς η τραγική επικαιρότητα 

έρχεται να στιγματίσει τη φετινή ημέρα μνήμης των αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών.  

Ειδικά σήμερα η σκέψη μας είναι με τις γυναίκες θύματα του πολέμου στην Ουκρανίας 

και του #metoo, αποτελώντας ένα τραύμα που επιτέλους αναδείχθηκε και μια ευκαιρία να 

επουλωθεί.  

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας φέτος είναι διαφορετική και διπλά σημαντική, καθώς η 

κρίση της πανδημίας θέτει σε κίνδυνο την πρόοδο που είχαμε σημειώσει σε πολλούς τομείς 

αναφορικά με την ισότητα των φύλων.  Οι γυναίκες έχουν πληγεί δυσανάλογα στην εποχή της 

πανδημίας, η οποία έχει μεγεθύνει τις ανισότητες που προϋπήρχαν στην κοινωνία και στην 

αγορά εργασίας, έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις και έχει θέσει σε κίνδυνο πρόσφατες 

κατακτήσεις.   
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H πανδημί α επίδεί νωσε τίς συνθη κες ζωη ς   

των γυναίκω ν σε ό λό τόν κό σμό 

Αύξηση της έμφυλης βίας, δύσκολη επιστροφή στην εργασία, πλήγμα στην ψυχική υγεία: 

Tα δύο χρόνια της πανδημίας covid-19 επιδείνωσαν τις συνθήκες ζωής των γυναικών στον 

κόσμο. Μελέτες κρούουν και πάλι τον κώδωνα του κινδύνου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

της Γυναίκας. 

Ο Ο.Η.Ε. δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2021 έρευνα 

που πραγματοποίησε μεταξύ 16.154 γυναικών σε 13 χώρες 

με μέσο εισόδημα. Περίπου το 45% αυτών των γυναικών 

δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα ή γνωρίζει μία γυναίκα θύμα βίας 

από την αρχή της πανδημίας. 

Η οικονομική ανασφάλεια, το κλείσιμο των σχολείων ή 

ακόμη και το ψυχολογικό φορτίο λόγω των οικιακών 

εργασιών δημιούργησαν ένα περιβάλλον που ευνοούσε την 

ενδοοικογενειακή βία, εξηγούν ερευνητές του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). 

Και όπως και πριν την πανδημία οι γυναίκες είναι 

περισσότερο θύματα σε σχέση με τους άνδρες της 

 διαδικτυακής βίας. 

Δύο στις πέντε γυναίκες δήλωσαν στην έρευνα του Ο.Η.Ε. ότι η πανδημία επηρέασε 

αρνητικά την ψυχική τους υγεία. Αιτία κυρίως το ψυχολογικό φορτίο από τη διαχείριση των 

οικιακών εργασιών το οποίο συνδέεται με πιο υψηλό κίνδυνο εμφάνισης στρες και κατάθλιψης 

στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Το ψυχολογικό φορτίο των γυναικών αυξήθηκε από την 

τηλεργασία, τη συνεχή παρουσία των παιδιών στο σπίτι και τον περιορισμό των εξόδων. 

Άλλος δείκτης, οι έρευνες για τις μετακινήσεις των 

γυναικών στη διάρκεια και μετά την πανδημία, οι οποίες 

δείχνουν επίσης την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των 

γυναικών. Στη διάρκεια των lockdown οι γυναίκες ήταν 

υποχρεωμένες, όπως και οι άνδρες, να λογοδοτούν στο 

κράτος για τις εξόδους τους, όμως συχνά αυτές 

αναγκάζονταν να το κάνουν και απέναντι στους συζύγους 

τους. Αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο ενδέχεται να έπληξε την 

εμπιστοσύνη των γυναικών, οι οποίες πλέον δεν τολμούν να 

απομακρύνονται τόσο πολύ από το σπίτι τους και κλείνονται 

στον εαυτό τους. 

Ο Π.Ο.Υ. επεσήμανε τη δυσκολία να συνδυαστούν η τηλεργασία και οι οικιακές εργασίες, 

λόγω της αυστηρότητας των εργοδοτών. Ένας μεγαλύτερος αριθμός γυναικών αναγκάστηκε 

να παραιτηθεί διότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το διπλό στρες της εργασίας τους και 

του ψυχολογικού φόρτου του σπιτιού τους. 

Έρευνα στη διάρκεια της πανδημίας κατέδειξε ότι οι γυναίκες αφιέρωσαν περισσότερο 

χρόνο στις οικιακές εργασίες απ’ ό,τι στην εργασία τους σε σχέση με τους άνδρες αλλά και σε 

σχέση με πριν την πανδημία. Οι έρευνες αυτές αποκαλύπτουν ότι οι ανισότητες αυξήθηκαν και 

μας πήγαν είκοσι χρόνια πίσω. 
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Η 8η Μαρτίου μας βρίσκει να κοιτάμε αισιόδοξα το μέλλον μετά την πανδημία του 

κορονοϊού. Η κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τη δημιουργία ενός διαφορετικού 

μοντέλου εργασίας που θα ενδυναμώσει τον ρόλο των γυναικών, ώστε να ξεκινούν από την 

ίδια θέση, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και να κατακτούν τους ίδιους στόχους. Αρκεί να είναι στο 

επίκεντρο του σχεδιασμού της επόμενης ημέρας. Ακόμα κι αν χάσουμε το στοίχημα αξίζει να 

στοιχηματίσουμε στην αισιοδοξία της βούλησης και στο ρόλο της γυναίκας σε αυτήν την νέα 

εποχή.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

 

Γωγώ Βαμβακά                                   Νικολέττα Βασιλάκου 

              Γραμματέας Ισότητας & Γυναικών              Γραμματέας Επικοινωνίας Μελών   

 

                           Σοφία Γεωργούδη                                Άννα Μαθιουδάκη 

                  Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.               Γραμματέας Πολιτισμού & Εκδηλώσεων  

 

 

 

Η Γ.Σ.Ε.Ε. ενημερώνει ότι 

το isotita@gsee.gr 

και 

οι Δομές της για δωρεάν πληροφόρηση εργαζομένων και ανέργων 

το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Γ.Σ.Ε.Ε. www.kepea.gr, 

το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του 

Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-

simvouleftikis-ergazomenon-anergon/ 

 

είναι στη διάθεση των εργαζομένων για την υποβολή καταγγελιών ή την παρακολούθηση 

καταγγελιών στην Επιθεώρηση Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη που αφορούν ζητήματα 

παράνομων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία. 
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