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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 123 / 07-03-2023  

8 Μαρτίου 2023 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας  
 

 

Στη σκιά του τεράστιου πένθους για την τραγωδία των Τεμπών, εορτάζεται η φετινή “Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας”. 

Σε κάθε ευνομούμενη χώρα του κόσμου, σε κάθε σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία πολιτών που 
επαγγέλλεται τη δικαιοσύνη και την ισότητα ευκαιριών, η θέση της γυναίκας και ο ρόλος της, αποτελούν 
το πιο ασφαλές μέτρο ισονομίας και το πιο αδιαμφισβήτητο κριτήριο πολιτισμού και προόδου. 

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια ευκαιρία να φωτίσουμε την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί στον τομέα της ισότητας των φύλων, αλλά και να ενεργοποιηθούμε για τα επόμενα 
βήματα της διαδρομής, υποστηρίζοντας την ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι γυναίκες σε εκτεταμένες 
περιόδους ανατροπών. Οι καταιγιστικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας έχουν υπογραμμίσει το πόσο ο 
ηγετικός ρόλος των γυναικών είναι κρισιμότερος από ποτέ.  

Κοιτώντας μπροστά, υπάρχουν ευκαιρίες η θέση της γυναίκας να ενισχυθεί  και καθώς ο κόσμος 
θα επενδύει σε εκείνες, το σύνολο της ανθρωπότητας θα κερδίζει. 

  

DigitALL: Καινοτομία και τεχνολογία  
για την ισότητα των φύλων 

Ο Ο.Η.Ε. αφιερώνει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στην Ψηφιακή Μετάβαση, με θέμα 
«DigitALL: Καινοτομία και τεχνολογία για την ισότητα των φύλων», αναγνωρίζοντας και γιορτάζοντας τις 
γυναίκες και τα κορίτσια που υπερασπίζονται την πρόοδο της μετασχηματιστικής τεχνολογίας και της 
ψηφιακής εκπαίδευσης.  

Η φετινή παγκόσμια ημέρα θα διερευνήσει το αντίκτυπο του 
εμφυλίου ψηφιακού χάσματος στην διεύρυνση των οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων. Η εκδήλωση για την ημέρα θα 
αναδείξει επίσης την σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων 
των γυναικών και των κοριτσιών σε ψηφιακούς χώρους και την 
αντιμετώπιση της διαδικτυακής βίας. 

Η ένταξη των γυναικών και άλλων περιθωριοποιημένων 
ομάδων στην τεχνολογία οδηγεί σε πιο δημιουργικές λύσεις και 
δημιουργεί μεγαλύτερες δυνατότητες για καινοτομίες που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών προωθώντας την 
ισότητα των φύλων. Η έλλειψη συμπερίληψης τους, αντίθετα, έχει 
τεράστιο κόστος:  
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Σύμφωνα με την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών ο αποκλεισμός των γυναικών από τον ψηφιακό 
κόσμο έχει αφαιρέσει 1 τρισεκατομμύρια δολάρια από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των χωρών 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος την τελευταία δεκαετία, μία απώλεια που χωρίς δράση θα αυξηθεί 
σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025. Η αντίστροφη αυτής της τάσης θα απαιτήσει την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της διαδικτυακής βίας, την οποία έχει βιώσει προσωπικά το 38% των 
γυναικών, όπως αποκάλυψε μελέτη που υλοποιήθηκε σε 51 χώρες. 

Εάν οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και δεν αισθάνονται ασφαλείς στο διαδίκτυο, 
δεν μπορούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να εμπλακούν σε ψηφιακούς 
χώρους, γεγονός που μειώνει τις ευκαιρίες τους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στους τομείς της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.  
 

Επίτροπος Ισότητας της Ε.Ε.:  
“Η βία κατά των γυναικών επιδεινώθηκε τα τελευταία 

χρόνια-Δεν έχουμε την πολυτέλεια για ημίμετρα” 

Την ανάγκη για επανάσταση στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών τονίζει η Επίτροπος 
Ντάλι. Ευρέως διαδεδομένη μάστιγα και διάκριση κατά των γυναικών αλλά και των ευάλωτων μελών της 
οικογένειας χαρακτηρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και τη βία στην οικογένεια η 
Επίτροπος Ισότητας Χέλενα Ντάλι, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την κατάθεση πρότασης 
οδηγίας της Κομισιόν για την καταπολέμηση του φαινομένου, υπενθυμίζοντας πως σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία από έρευνα της Eurostat, 41% των γυναικών που συμμετείχαν έχουν υποστεί βία 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

Η Επίτροπος καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την οδηγία της Κομισιόν ώστε να συμπληρωθούν 
οι πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης αλλά και να αντιληφθούν πως από μόνη της η 
νομοθεσία δεν αρκεί. 

«Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση για τις γυναίκες και τα κορίτσια επιδεινώθηκε με την 
εμφάνιση νέων κινδύνων, όπως η εξάπλωση της διαδικτυακής βίας. Η πρόοδος όσον αφορά την ισότητα 
των φύλων δεν είναι ούτε αναπόφευκτη ούτε μη αναστρέψιμη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να 
υπαναχωρήσουμε ή να αρκεστούμε σε ημίμετρα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με ήττα», αναφέρει η Επίτροπος. 

 «Η νομοθεσία από μόνη της δεν θα έχει αποτέλεσμα. Για να βγούμε νικήτριες, χρειαζόμαστε μια 
επανάσταση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον μισογυνισμό στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης, τις 
αστυνομικές δυνάμεις, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα μέσα ενημέρωσης και τα σπίτια μας». 

Αλλαγή νοοτροπίας 

«Πρέπει να επιφέρουμε μια αλλαγή νοοτροπίας, όπου 
άνδρες και αγόρια διδάσκονται να μην καταφεύγουν στη 
βία, ενώ οι γυναίκες και τα κορίτσια διδάσκονται να είναι 
ανεξάρτητες και να απομακρύνονται από τέτοιες 
καταστάσεις. Η φράση “Τα αγόρια θα είναι πάντα αγόρια” 
είναι απαράδεκτη» όπως τονίζει. «Η ισότητα των φύλων θα 
επιτευχθεί μόνο την ημέρα που θα είμαστε όλοι μέρος της 
προώθησης και της διατήρησής της».   
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Νέα μορφή βίας η διαδικτυακή 

Η κ. Ντάλι συνεχίζει αναφέροντας ότι «Προτείναμε την ποινικοποίηση της βίας κατά                           
των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής βίας, όπως ο μη συναινετικός διαμοιρασμός 
προσωπικών εικόνων, βίντεο και ηχητικών αρχείων, ή οι σχετικές απειλές, και της ρητορικής μίσους               
στο διαδίκτυο». 

«Η αντιμετώπιση της βίας στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη στις μέρες μας, αφού πολλές πτυχές 
της ζωής μας έχουν μεταφερθεί στο διαδίκτυο χωρίς τις απαραίτητες διασφαλίσεις για την ελεύθερη 
συμμετοχή όλων σε ένα ασφαλές περιβάλλον». 

Εφόσον εγκριθεί, η νομοθετική πρόταση της Κομισιόν θα θεσπίσει, μαζί με την Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, «την υποχρέωση των κρατών μελών να εγκρίνουν στοχευμένα μέτρα για τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες ευκολότερα 
και σε υποστηρικτικό περιβάλλον». 

«Επιλογή Χόμπσον» 

«Καθώς εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σκέφτομαι το σθένος των γυναικών                  
που έχουν επιβιώσει από περιστατικά βίας, είτε εντός της ΕΕ, είτε εκείνων που βρίσκονται σε εμπόλεμες 
ζώνες, όπως η περίπτωση των Ουκρανών γυναικών. Ή τις γυναίκες που ζουν σε ολοκληρωτικά 
καθεστώτα, όπως στην περίπτωση των Αφγανών και των Ιρανών, μεταξύ άλλων», προσθέτει                             
η Επίτροπος. 

«Σκέφτομαι τις γυναίκες που αναγκάστηκαν να χτίσουν μια νέα ζωή, εγκαταλείποντας το σπίτι 
τους για πάντα, να βρουν νέα δουλειά, νέο σχολείο για τα παιδιά τους, με μεγάλη προσωπική θυσία για 
να ξεφύγουν από τους δράστες εξ οικείων βίας. Σκέφτομαι την αδικία και την αίσθηση απώλειας που 
βιώνουν πολλές γυναίκες όταν έρχονται αντιμέτωπες με την “επιλογή Χόμπσον”: να υποστούν τη βία               
ή να φύγουν χωρίς να γνωρίζουν πού θα τις οδηγήσει η ζωή». 

«Σκέφτομαι τις πολυάριθμες ομάδες στήριξης που βασίζονται στο ανεκτίμητο έργο                             
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τη γυναικεία αδελφοσύνη και την ενδυνάμωση 
που προκύπτουν». 

«Προσβλέπω στα κράτη μέλη για σταθερότητα και ενότητα στην καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της εξ οικείων βίας και τα καλώ να συμπληρώσουν το νομοθετικό πλαίσιο ολοκληρώνοντας 
την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και εγκρίνοντας την πρόταση οδηγίας της ΕΕ. Για να 
είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να εντείνουμε την αντίδρασή μας σε αυτή τη μορφή βίας», καταλήγει. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

                                            Γωγώ Βαμβακά                                                            Νικολέττα Βασιλάκου 

                             Γραμματέας Ισότητας & Γυναικών                                                    Έφορος Δ.Σ.   
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