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Φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του
Κέντρου Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου! Το Κ.Ι.Ι.Φ. είναι μια
μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση που έχει στόχο την
έρευνα και την προώθηση της ισότητας των φύλων, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη της ιστορίας της Κύπρου και της
ανθρωπότητας υπό το πρίσμα των σχέσεων των φύλων. Η
έμφαση στην ιστορία προκύπτει από την έλλειψη ορατότητας
που παρατηρείται σε σχέση με την ιστορία των γυναικών, την
ιστορία των σχέσεων των φύλων και την κοινωνική ιστορία της
Κύπρου γενικότερα, καθώς και από την επιθυμία μας να
κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν μας, να καταλάβουμε
δηλαδή τις ρίζες της πατριαρχίας, της ομοφοβίας και της
ανισότητας.
έσα από την επιστημονική έρευνα και την υλοποίηση
συλλογικών δράσεων, το όραμα του Κ.Ι.Ι.Φ. είναι να αποτελέσει
κέντρο ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων καθώς και ενεργής
κοινωνικής παρέμβασης για την προώθηση της ισότητας των
φύλων. νας χώρος όπου επιχειρούμε να ανακτήσουμε τόσο το
παρελθόν όσο και το μέλλον των έμφυλων σχέσεων στη βάση
της γνώσης, του αλληλοσεβασμού, της ατομικής και συλλογικής
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ισότητας. έλος του
Κ.Ι.Ι.Φ. μπορεί να γίνει οποιαδήποτε και
οποιοσδήποτε το επιθυμεί φτάνει
να συμφωνεί με τους στόχους του
οργανισμού.
Το
Κ.Ι.Ι.Φ.
καθοδηγείται από εννεαμελές
Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο εκλέγεται από ετήσια
Γενική Συνέλευση.

Επόμενη Γενική
Συνέλευση Κ.Ι.Ι.Φ.
Τετάρτη 13/2/2019
Ώρα 7:00 μ.μ. στο
Πολυδύναμο Δημοτικό
Κέντρο Λευκωσίας
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Επόμενες δραστηριότητες
Ε ΡΓΑΖΟΜΕΝΗ Γ ΥΝΑΙΚΑ:
Μια έμφυλη ματιά
στο παρελθόν και το μέλλον της εργασίας
Το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο της ΠΕΟ σε συνεργασία με
το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου και τον ΠΑΟΚ
Κλήρου υλοποιούν πρόγραμμα με τίτλο «Εργαζόμενη
Γυναίκα: Μια έμφυλη ματιά στο παρελθόν και το μέλλον
της εργασίας». Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Erasmus+ και δίνει την ευκαιρία σε νέες και
νέους να μάθουν, να συζητήσουν και να εκφράσουν
απόψεις και αιτήματα αναφορικά με ζητήματα όπως η
εξέλιξη των γυναικείων αιτημάτων στους κυπριακούς
χώρους εργασίας, ο ρόλος των γυναικών στους εργατικούς
και κοινωνικούς αγώνες και τελικά τα σύγχρονα δεδομένα
σε σχέση με τη θέση των γυναικών σήμερα και την ισότητα
στην εργασία, στο συνδικαλισμό και την κυπριακή κοινωνία
ευρύτερα.

Βασικό μέρος του προγράμματος είναι η σειρά
εργαστηρίων/συναντήσεων με τίτλο «Φύλο – κοινωνία –
εργασία. Γυναικεία αιτήματα και κοινωνικά στερεότυπα στην
Κύπρο: Το παρελθόν και το μέλλον», τα οποία θα είναι
ανοικτά στο κοινό και θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Μάϊο
και τον Ιούνιο του 2019. Τα εργαστήρια αυτά θα καταλήξουν
σε παγκύπριο συνέδριο το οποίο θα εκλέξει εκπρόσωπους
των νέων οι οποίες/οι θα πραγματοποιήσουν, στο πλαίσιο
αυτό, σειρά συναντήσεων με φορείς χάραξης πολιτικής ώστε
να μεταφέρουν τις θέσεις του συνεδρίου.
Ο διάλογος στοχεύει να εμβαθύνει στην ιστορική σημασία
του στόχου της ισότητας για ένα δημοκρατικό εργασιακό
περιβάλλον και μια δημοκρατική ευρωπαϊκή κοινωνία, ενώ
παράλληλα, θέλει να ενδυναμώσει τις νέες γυναίκες,
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προβάλλοντας θετικά γυναικεία πρότυπα.
Σκοπός
είναι,
ταυτόχρονα,
η
ευαισθητοποίηση αντρών και γυναικών
γύρω
από
τα
προβλήματα
που
αντιμετωπίζουν
οι
γυναίκες
στην
εργασιακή τους ζωή καθώς και γύρω από
τα στερεότυπα που εμποδίζουν άντρες και
γυναίκες στον επαγγελματικό τους
προσανατολισμό και στην πραγμάτωση
των ικανοτήτων τους στο εργασιακό
περιβάλλον, με τρόπο απαλλαγμένο από
προκαταλήψεις στη βάση του φύλου τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις
συμμετοχής στο πρόγραμμα αποταθείτε στο
τηλέφωνο 22866696 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση museum@peo.org.cy

Επόμενες δραστηριότητες
Δ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α ΝΟΙΚΤΟΥ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ Α ΡΧΕΙΟΥ Γ ΙΑ Τ Η
Ν ΕΩΤΕΡΗ Κ ΑΙ Σ ΥΓΧΡOΝΗ Ι ΣΤΟΡΙΑ Τ ΩΝ Γ ΥΝΑΙΚΩΝ Τ ΗΣ Κ ΥΠΡΟΥ
Το Κ.Ι.Ι.Φ συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα «A Women's History Archive: Cyprus Library Online for
Gender», το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας σε συνεργασία με το Κ.Ι.Ι.Φ. και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον
Δεκέμβριο του 2020. Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων RESTART 2016-2020 από
το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο βασικά στάδια. Το πρώτο αφορά στη συλλογή πρωτογενούς
υλικού σχετικά με την ιστορία των γυναικών της Κύπρου που θα αναφέρεται στην περίοδο από το 1878 μέχρι
το 1960 (όπως παλιές εφημερίδες, συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό, φωτογραφίες κ.α.) και στη ψηφιοποίηση
του υλικού αυτού σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο θα βρίσκεται στο διαδίκτυο και θα είναι ανοικτό στο
κοινό. Το δεύτερο στάδιο αφορά σε έρευνα με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών η οποία θα σκοπεύει στη
διερεύνηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου που μπορεί να έχουν οι γνώσεις για την ιστορία των γυναικών
στα σύγχρονα στερεότυπα και αντιλήψεις για τα φύλα.
Το πρόγραμμα έχει ως γενικό στόχο την ανάδειξη της ιστορίας των γυναικών της Κύπρου με τρόπο που να
προσεγγίσει μια σειρά ζητημάτων: την αποκατάσταση της ιστορικής γνώσης σε σχέση με τον ρόλο των
γυναικών, την αποδόμηση ιστορικών μύθων και την καταπολέμηση των στερεοτύπων σε σχέση με τον
ιστορικό ρόλο των φύλων, την ανάδειξη της σημασίας του ρόλου των γυναικών μέσα στην ιστορική εξέλιξη
της Κύπρου με τρόπο που να ενδυναμώνει και να ενθαρρύνει τη σύγχρονη γυναίκα στο να διεκδικεί ισότιμη
θέση στην κοινωνία. Το Κ.Ι.Ι.Φ. θα ενημερώνει μέσω του ενημερωτικού του δελτίου για την εξέλιξη και τα
αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος ενώ οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις και δελτία του έργου θα
αναρτώνται συστηματικά στην ιστοσελίδα μας.

Επόμενη Γενική Συνέλευση

Καλείστε στη δεύτερη Γενική Συνέλευση του Κέντρου
Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου που θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ώρα 7:00 μ.μ. στο
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στη Λεωφόρο
Νικηφόρου Φωκά 40 (δίπλα από την Πύλη Αμμοχώστου).
Οποιοδήποτε μέλος του Κ.Ι.Ι.Φ. έχει το δικαίωμα να
υποβάλει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. εφόσον την υποβάλει
μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2019 στο τηλέφωνο 99293800 ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kiif.com.cy.
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Τη χρονιά που πέρασε
«Η εργασία είναι τιμή» και άλλα
γυναικεία συνθήματα σε
ένα συλλογικό έργο τέχνης
Το Νοέμβριο του 2016, το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας
του Φύλου συμμετείχε στην εικαστική έκθεση
«nEUROsis» με το συλλογικό έργο «Εμείς και οι Άλλες».
Το έργο δημιουργήθηκε από εθελόντριες μέλη και φίλες
του Κ.Ι.Ι.Φ. υπό την καθοδήγηση της Δρ. Εύης Τσελίκα η
οποία είχε τη γενική εποπτεία και επιμέλεια του έργου.
Το έργο αποτελούνταν από ένα πανό διακοσμημένο από
αρχειακές φωτογραφίες, επιτυγχάνοντας μέσω των
φωτογραφιών μια εικονική αφήγηση της ιστορίας των
γυναικών στην Κύπρο. Οι φωτογραφίες προέρχονταν
από το αρχείο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γυναικείων
Οργανώσεων (ΠΟΓΟ) και το αρχείο του Ιστορικού
Εργατικού Μουσείου της ΠΕΟ.

Έλενα Νεοφύτου, Χρυστάλλα Παναγιώτου και Γιώτα
Παναγιώτου. Τη χρονιά που μας πέρασε, το Κ.Ι.Ι.Φ.
ανάρτησε το συγκεκριμένο πανό – έργο τέχνης στην
πορεία για τη διεθνή ημέρα της γυναίκας, η οποία
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 10 Μαρτίου 2018.

Το πανό ήταν επίσης κεντημένο σε διάφορα σημεία με
κλωστή η οποία σχημάτιζε λέξεις ή συνθήματα που
σχετίζονταν με την ιστορία των κυπρίων γυναικών. Ένα
από αυτά ήταν το σύνθημα «Η εργασία είναι τιμή» το
οποίο σύμφωνα με ιστορικές πηγές ήταν γραμμένο στη
σφραγίδα της πρώτης οργάνωσης εργαζομένων
γυναικών στην Κύπρο που ονομάζονταν «Ένωση
Εργαζομένων Γυναικών» και ιδρύθηκε στην Αμμόχωστο
το 1939. Με τη βοήθεια ηχητικού εξοπλισμού, το πανό
πλαισιωνόταν από τον ήχο της ιστορικής πορείας
γυναικών για την ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στην
Κύπρο το Μάρτιο του 1975.
Οι εθελόντριες που συμμετείχαν στη δημιουργία του
πανό ήταν οι: Παρασκευή Ιωαννίδου, Άντρη Κυπριανού,
Ειρήνη Κυρίτση, Θέκλα Κυρίτση, Άντρεα Νεοφύτου,

Πρώτη Γενική Συνέλευση
του Κέντρου Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου
Το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου (Κ.Ι.Ι.Φ.) πραγματοποίησε την πρώτη
του Γενική Συνέλευση στις 28 Νοεμβρίου 2017. Στη συνέλευση παρουσιάστηκαν οι βασικοί σκοποί και οι πρώτες δραστηριότητες του Κέντρου ενώ έγινε
απολογισμός της δράσης καθώς και της οικονομικής του κατάστασης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού
Συμβουλίου, το οποίο καταρτίστηκε ως εξής:
Συντονίστριες Δ.Σ.: Άντρεα Νεοφύτου και Θέκλα Κυρίτση
Οικονομική Υπεύθυνη: Γιώτα Παναγιώτου
Μέλη: Μαριάννα Δημοσθένους, Άντρη Κυπριανού, Ειρήνη Κυρίτση,
Έλενα Νεοφύτου, Βασιλική Φαραώ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.
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Τη χρονιά που πέρασε
Ανοικτός διάλογος με νέες και νέους
για τα έμφυλα στερεότυπα στην Κύπρο
Από το Μαϊο μέχρι τον Αύγουστο του 2017, το Ινστιτούτο
Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σε συνεργασία με το Κέντρο
Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου πραγματοποιήσαν
σειρά ημερίδων με θέμα «Τα έμφυλα στερεότυπα και η
αντιμετώπισή τους». Οι συναντήσεις έγιναν στο πλαίσιο
προγράμματος διαρθρωμένου διαλόγου το οποίο
χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus+. Στο διάλογο συμμετείχαν νέες και νέοι ηλικίας
18-30 ετών καθώς και ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες
σε θέματα νεολαίας και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκαν πέντε ημερίδες με
στόχο τη συζήτηση και ανάλυση των μηχανισμών που
(ανα)παράγουν έμφυλα στερεότυπα σε διάφορα
επίπεδα στην Κυπριακή κοινωνία. Κατά τη διάρκεια των
ημερίδων πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και διαλέξεις
από ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες, βιωματικά
εργαστήρια,
συζητήσεις
με
πολιτικούς,
συνδικαλιστές/ριες, δημοσιογράφους και άλλους
φορείς, ενώ παρουσιάστηκαν και φιλμάκια και άλλο
οπτικοακουστικό υλικό.
Αναδείχθηκαν έτσι τα κυριότερα έμφυλα στερεότυπα
που επικρατούν στην Κύπρο αλλά και οι μηχανισμοί που
συμβάλλουν στην αναπαραγωγή τους και τη
διαμόρφωσή τους τελικά ως νόρμες για τον καθορισμό
της «θηλυκότητας» ή «αρρενωπότητας» ενός ατόμου.
Από τον τρόπο διαπαιδαγώγησης του ατόμου στην
οικογένεια, τους ρόλους που καθορίζονται μέσα από τη
θρησκεία, το εκπαιδευτικό υλικό και τις διδακτικές
μεθόδους, το διαχωρισμό των επαγγελμάτων σε
«γυναικεία» και «αντρικά», τον τρόπο που
αντιμετωπίζονται τα φύλα στο χώρο εργασίας και στην
πολιτική, αλλά και το πώς τα ΜΜΕ, μέσα από την
ενημέρωση, την ψυχαγωγία και τις διαφημίσεις
διαμορφώνουν και αναπαράγουν αυτά τα στερεότυπα,
έγινε εμφανής η καθοριστική σημασία που έχει ο
διάλογος και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το
θέμα αυτό.
Το πρόγραμμα «Τα έμφυλα στερεότυπα και η
αντιμετώπισή τους» κατέληξε στην έκδοση ενός μικρού
βιβλιαρίου το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά κάποια
σημαντικά στοιχεία γύρω από τα έμφυλα στερεότυπα, τα
αποτελέσματα τους, τι είναι το βιολογικό και κοινωνικό
φύλο και που οφείλονται φαινόμενα όπως ο διαχωρισμός
σε αντρικά και γυναικεία παιχνίδια, χρώματα,
επαγγέλματα κ.α. Πιο κάτω παραθέτουμε δύο μικρά
αποσπάσματα από τη σχετική έκδοση, η οποία διατίθεται
δωρεάν στην ιστοσελίδα του Κ.Ι.Ι.Φ. (http://kiif.com.cy/wpontent/uploads/2018/11/Booklet-Gender-Stereotyes.pdf):

Ροζ vs. Μπλε
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, τα παιδιά στην
Ευρώπη, αγόρια και κορίτσια, ήταν ντυμένα στα λευκά.
Στις πρώτες δεκαετίες του ίδιου αιώνα τα λευκά
άρχισαν να αντικαθιστούνται από χρωματιστά. Ωστόσο,
με ροζ έντυναν τα αγόρια και με μπλε τα κορίτσια!
Διεθνή γυναικεία περιοδικά της δεκαετίας του 1940
προέτρεπαν τους γονείς να ντύνουν στο ροζ τα αγόρια
επειδή ήταν ένα έντονο χρώμα που θεωρούνταν
αρρενωπό, ενώ τα κορίτσια στο γαλάζιο που
θεωρούνταν πιο ήπιο και ντελικάτο. Αργότερα, άρχισε
να επικρατεί η αντίστροφη μόδα, ενώ μόνο μετά το
1980 άρχισε να κυριαρχεί ο κατακερματισμός των
βρεφικών ειδών και των παιδικών παιχνιδιών σε
αποκλειστικά ροζ για τα κορίτσια και μπλε για τα
αγόρια, κάτι που συνδέεται με μεγαλύτερα κέρδη για το
εμπόριο παιδικών προϊόντων αφού οι γονείς δύσκολα
πια θα δώσουν ένα παιχνίδι της κόρης τους που
θεωρείται κοριτσίστικο στον αδερφό της αλλά,
αντίθετα, θα του αγοράσουν εντελώς καινούργια ρούχα,
αντικείμενα και παιχνίδια.

Τί είναι τα στερεότυπα;
Ο όρος στερεότυπα, όπως χρησιμοποιείται σήμερα,
εισήχθηκε από το συγγραφέα Walter Lippmann για να
περιγράψει τις ιδέες και τις εικόνες, που είναι έτοιμες
μέσα στο μυαλό μας, που δεν στηρίζονται στην εμπειρία
μας αλλά σε μια εκ των προτέρων διαμορφωμένη
αντίληψη, η οποία τελικά παρεμποδίζει τη λειτουργία
της κρίσης. Με άλλα λόγια, τα κοινωνικά στερεότυπα
είναι σχήματα, αντιλήψεις και εικόνες που έχουν
εμπεδωθεί και χρησιμοποιούνται για να κρίνουν ή να
αξιολογήσουν κάτι, σύμφωνα με μια προκαθορισμένη
οπτική. Ένα παράδειγμα στερεοτύπου μπορεί να είναι:
“οι γυναίκες είναι κακοί οδηγοί”. Εφόσον υπάρχει η
προκαθορισμένη αυτή πεποίθηση, όταν μια γυναίκα
κάνει λάθος στο δρόμο, αυτό εκλαμβάνεται ως
επιβεβαίωση του στερεοτύπου. Όταν, όμως, κάνει το
ίδιο λάθος ένας άντρας, αυτό δεν εκλαμβάνεται ως
λάθος ολόκληρης της κατηγορίας “άντρες” αλλά ως
λάθος ενός μεμονωμένου ατόμου που τυχαίνει να
ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία. Με τον ίδιο τρόπο,
η συμπεριφορά μιας μετανάστριας ή ενός μετανάστη
μπορεί να εκληφθεί από κάποιαν ή κάποιον ως
επιβεβαίωση της ορθότητας των ρατσιστικών τους
πεποιθήσεων, ενώ η ίδια συμπεριφορά ενός γηγενούς
ατόμου να εκληφθεί ως τυχαία ή μεμονωμένη
συμπεριφορά. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε
προκατειλημμένη στάση απέναντι σε άτομα και
καταστάσεις, καθώς και σε φαινόμενα όπως ο
ρατσισμός και ο σεξισμός.
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Ζωντανεύοντας την ιστορία των γυναικών της Κύπρου
Ένας από τους κύριους στόχους του Κέντρου
Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου αποτελεί η έρευνα
και η ανάδειξη της ιστορίας των γυναικών της
Κύπρου. Η διαπίστωση ότι στις κυρίαρχες ιστορικές
αφηγήσεις η γυναικεία παρουσία είναι
σχεδόν ανύπαρκτη δεν αφορά μόνο
στα κυπριακά δεδομένα. Αποτελεί
ένα επιστημονικό αντικείμενο
που απασχολεί ερευνήτριες και
ερευνητές σε διεθνές επίπεδο.
Αν και στο επίπεδο των
διακηρύξεων αναγνωρίζεται
συχνά ότι οι γυναίκες έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη
των κοινωνιών και ότι οι
μεγάλες κοινωνικές μεταβολές
θα ήταν αδύνατες χωρίς το
«γυναικείο
προζύμι»1,
ωστόσο,
εσκεμμένα ή μη, η συμβολή των γυναικών
στην εξέλιξη και πρόοδο της ανθρωπότητας δεν
καταγράφεται. Ακόμη και στις περιπτώσεις που
μπορεί να μην είναι εντελώς απούσες από την
ιστορική αφήγηση, ο ρόλος των γυναικών
εμφανίζεται ως δευτερεύον ή υποστηρικτικός και
παρουσιάζεται με στερεοτυπικό τρόπο. Κι αυτό
γιατί παραγκωνίζονται βασικοί παράγοντες που
επιδρούν στην διαμόρφωση και εξέλιξη των
ιστορικών γεγονότων όπως είναι οι σχέσεις των
φύλων, οι πατριαρχικές δομές και η καταπίεση των
γυναικών.
Έτσι και στην Κύπρο η αορατότητα των γυναικών
εντοπίζεται σε πολλαπλά επίπεδα όπως στα σχολικά
εγχειρίδια, τα ιστορικά μνημεία, την ακαδημαϊκή
βιβλιογραφία, την ονοματοδότηση δρόμων κ.α.

Αφιέρωμα

δραστηριότητα
παρουσιάζεται
ως
ιστορικά
σημαντικότερη και καθοριστική ενώ η γυναίκα
υποτίθεται ότι διαδραματίζει ένα λιγότερο
σημαντικό ρόλο οδηγεί στην παράλληλη
αναπαραγωγή
μιας
συγκεκριμένης
αντίληψης. Αυτής που θεωρεί ως
φυσικό η γυναίκα να περιορίζεται
σε ρόλους υποδεέστερους, τόσο
στην
οικογένεια
και
τις
διαπροσωπικές σχέσεις όσο και
στο δημόσιο χώρο.
Το Κ.Ι.Ι.Φ έχει αναπτύξει
συγκεκριμένες δράσεις που
σχετίζονται με την ανάδειξη της
ιστορίας των γυναικών της
Κύπρου. Από τις βασικές είναι η
διαμόρφωση
μιας
ιστορικής
διαδρομής στην παλιά Λευκωσία μέσα
από την οποία παρουσιάζονται στοιχεία από
την ιστορία των γυναικών. Η διαδρομή έχει ήδη
πραγματοποιηθεί τέσσερις φορές. Επίσης, στις
βασικές δράσεις εντάσσεται και το πρόγραμμα «Α
Women’s History Archive: Cyprus Library Online for
Gender» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας και έχει διάρκεια δύο χρόνων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα συλλεχθεί υλικό
από την ιστορία των γυναικών της Κύπρου το οποίο
θα αρχειοθετηθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο με
ελεύθερη πρόσβαση.

«στις κυρίαρχες ιστορικές
αφηγήσεις η γυναικεία παρουσία
είναι σχεδόν ανύπαρκτη»

Σκοπός του Κ.Ι.Ι.Φ. είναι όχι μόνο να αναδείξει
κομμάτια της ιστορίας των γυναικών που είναι
γενικά αόρατα και αφορούν στην παρουσία και
συμβολή του γυναικείου φύλου, αλλά, παράλληλα,
να ανιχνεύσει και τις ρίζες συμπεριφορών,
στερεοτύπων, σχέσεων, κοινωνικών και άλλων
ρόλων που αναπαράγονται μέσα στο χρόνο άκριτα
και καθορίζουν μέχρι σήμερα την κοινωνική ζωή. Η
αναπαραγωγή μιας συγκεκριμένης ιστορικής
αφήγησης, σύμφωνα με την οποία η αντρική
1

Έκφραση που χρησιμοποιήθηκε από τον Καρλ Μαρξ σε επιστολή του προς
τον Ludwig Kugelmann το 1868 και απέκτησε ιδιαίτερη απήχηση σε
αριστερούς κύκλους.
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Η πρόσκληση για την πρώτη διαδρομή που
διοργανώθηκε στη Παλιά Λευκωσία με θέμα την
ιστορία των γυναικών

Ζωντανεύοντας την ιστορία των γυναικών της Κύπρου

Tο πιο κάτω άρθρο, της Άντρεας Νεοφύτου,
αναφέρεται στη διαμόρφωση και διοργάνωση από το
Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου μιας
ιστορικής διαδρομής στην εντός των τειχών πόλη της
Λευκωσίας μέσα από την οποία αναδεικνύονται
σημεία από την ιστορία των γυναικών. Το Κ.Ι.Ι.Φ.
διοργανώνει συστηματικά τέτοιες ιστορικές
διαδρομές για το κοινό, που έχουν τη μορφή
ξεναγήσεων στη Λευκωσία. Αν ενδιαφέρεστε να
συμμετέχετε σε επόμενη διαδρομή, παρακαλούμε
δηλώστε το ενδιαφέρον σας στη διεύθυνση
info@kiif.com.cy ώστε να λάβετε σχετική ενημέρωση.

Αφορμή για την πραγματοποίηση της δράσης του
Κ.Ι.Ι.Φ. «Ζωντανεύοντας την αόρατη ιστορία των
γυναικών: οδοιπορικό σε μια άλλη Λευκωσία»
υπήρξε η γενικότερη διαπίστωση ότι στις κυρίαρχες
ιστορικές αφηγήσεις η γυναικεία παρουσία είναι
σχεδόν ανύπαρκτη. Η προσπάθεια είναι μέσα από
τη διαδρομή να αναδειχθούν στοιχεία από την
ιστορία των γυναικών της Κύπρου. Επιλέχθηκε η
παλιά Λευκωσία για την διαμόρφωση της
διαδρομής εφόσον αποτελεί κοινό
σημείο αναφοράς για πολλούς/ες
ιστορικούς, και όχι μόνο. Με
την
χρήση
πολύμορφων
πηγών, όπως συνεντεύξεις,
χάρτες, ανακοινώσεις της
εποχής και άλλα υλικά,
διαμορφώθηκε
μια
ιστορική διαδρομή που
έδινε λίγο φως στη
γυναικεία δραστηριότητα.
Αφετηρία το Παρθεναγωγείο
της
Φανερωμένης.
Εκεί,
γυναικείες
προσωπικότητες,
όπως οι διευθύντριες Θεανώ
Παρούτη και Ελένη Χρίστου έθεσαν
ενώπιον της κοινωνίας της Λευκωσίας τα πρώτα
γυναικεία αιτήματα, με έμφαση στη γυναικεία
εκπαίδευση, και δημιούργησαν το πρώτο γυναικείο
σωματείο. Ανατρέχοντας στην ιστορία του

Αφιέρωμα

σχολείου, φανερώνεται ο τρόπος με τον οποίο τα
κορίτσια εκπαιδεύονταν να γίνουν καλές
νοικοκυρές και σύζυγοι μέσα από τα σχολικά
εγχειρίδια. Διαφαίνεται η έλλειψη ολοκληρωμένης
μόρφωσης που παρέχονταν στα κορίτσια αφού
μαθήματα όπως οι επιστήμες και τα μαθηματικά
δεν θεωρούνταν κατάλληλα για τις γυναίκες.
Ανιχνεύεται επίσης το παράδοξο ότι, ενώ πρόσβαση
στην εκπαίδευση είχαν μόνο οι προνομιούχες
γυναίκες, ωστόσο, θεωρούνταν ντροπή για εκείνες
να δουλέψουν και για το λόγο αυτό οι δασκάλες
προέρχονταν από τα λαϊκά στρώματα. Αυτά
αποτελούν μόνο κάποια στοιχεία από την πρώτη
στάση της διαδρομής. Αποτελούν κυρίως αφετηρία
προβληματισμών και συζητήσεων. Η διαδρομή
συνεχίζεται στο σπίτι της Μαρουθκιάς ή, σύμφωνα
με την κυρίαρχη αφήγηση, το σπίτι του
Χατζηγιωργάκη Κορνέσιου, με τον οποίο ήταν
παντρεμένη η αρχόντισσα. Μέσα από την ιστορία
της ανιχνεύονται στοιχεία από τη ζωή των γυναικών
της «υψηλής» κοινωνίας της εποχής. Λίγο πιο κάτω,
στο «ΡΟΓΙΑΛ» ζωντανεύει το γυναικείο εργατικό
κίνημα. Η πρώτη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
Εργατριών που έγινε το 1955. Μια κατάμεστη
αίθουσα από εργάτριες που διεκδικούσαν δυναμικά
και ισάξια με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα τις
κοινωνικές ασφαλίσεις. Στο σημείο αυτό
συναντάμε
μια
σημαντική
προσωπικότητα, πρωτοπόρα στους
αγώνες των γυναικών στην
Κύπρο. Την Κυριακού Παύλου.
Η Κυριακού ήταν η κύρια
ομιλήτρια στο Συλλαλητήριο
ενώ της ανατέθηκε μαζί με
ακόμη δύο συναγωνίστριές
της να παραδώσει στις αρχές
το
υπόμνημα
που
εκπονήθηκε
από
το
συλλαλητήριο για θέσπιση
νομοθεσίας
για
πλήρεις
κοινωνικές ασφαλίσεις. Στον ίδιο
χώρο, τέσσερα χρόνια αργότερα, η
Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων
Οργανώσεων πραγματοποιούσε το ιδρυτικό
της συνέδριο με 1500 αντιπροσώπους από όλη την
Κύπρο και αιτήματα ριζοσπαστικά για την εποχή:
ισότητα,
ισομισθία,
ελευθερία
οργάνωσης,
κοινωνική ασφάλιση κ.α.
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Ζωντανεύοντας την ιστορία των γυναικών της Κύπρου
Η ιστορία της παλιάς Λευκωσίας ξεδιπλώνεται με ένα
διαφορετικό τρόπο. Σε ένα δρομάκι βρίσκεται η Στέγη
Εργαζομένων Γυναικών. Λίγα βήματα πιο κάτω, η κεντρική οδός
Λήδρας υπήρξε οδός μεγάλων κινητοποιήσεων. Πρωτοπόρες
γυναίκες διεκδικούσαν με πορείες και κινητοποιήσεις
καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Σε ένα
χώρο που μέχρι σήμερα εργοδοτούνται εκατοντάδες γυναίκες,
κυρίως ως πωλήτριες και υπάλληλοι στα καφενεδάκια και τα
εστιατόρια, λίγες δεκαετίες προηγουμένως οι εργαζόμενες είχαν
αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση και έδωσαν μαχητικούς
αγώνες για τα εργατικά δικαιώματα καθώς και για τα
δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών. Επόμενες στάσεις:
γυναικοπάζαρο, χαμάμ, θέατρο… κι άλλες πολλές, μικρές και
μεγάλες ιστορίες, που κρύβονται στην παλιά Λευκωσία. Η κα.
Ελένη, η Σοφία Τσιμίλλη, η Ουρανία Κοκκίνου, η Μαρουθκιά, η
Τζιεμαλιγιέ, η Μ. Νεζιρέ, η Πολυξένη Φυσεντζίδου, η Κυριακού
Παύλου, οι πωλήτριες, οι εργάτριες και οι πόρνες μας
αφηγούνται μια άλλη ιστορία. Την ιστορία των γυναικών.

Η δράση αυτή επιχορηγήθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων».
Για περισσότερες πληροφορίες για προηγούμενες και επόμενες
διαδρομές επισκεφθείτε τις σελίδες μας:
https://www.facebook.com/kiif.cy
https://www. Kiif.com.cy
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άντρη Κυπριανού
Θέκλα Κυρίτση
Άντρεα Νεοφύτου
Έλενα Νεοφύτου
Βασιλική Φαραώ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Θέκλα Κυρίτση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑ
Ειρήνη Κυρίτση
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