
 
 

Φίλεσ και φίλοι, 

Σασ καλωςορίηουμε ςτο δεφτερο ενθμερωτικό δελτίο του 
Κζντρου Ιςότθτασ και Ιςτορίασ του Φφλου! Το ΚΙΙΦ είναι μια 
μθ κερδοςκοπικι, μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ που ζχει ςτόχο 
τθν ζρευνα και τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, 
δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ 
Κφπρου και τθσ ανκρωπότθτασ υπό το πρίςμα των ςχζςεων 
των φφλων.  

Η ζμφαςθ ςτθν ιςτορία προκφπτει από τθν ζλλειψθ 
ορατότθτασ που παρατθρείται ςε ςχζςθ με τθν ιςτορία των 
γυναικϊν, τθν ιςτορία των ςχζςεων των φφλων και τθν 
κοινωνικι ιςτορία τθσ Κφπρου γενικότερα, κακϊσ και από τθν 
επικυμία μασ να κατανοιςουμε καλφτερα το παρόν μασ, να 
καταλάβουμε δθλαδι τισ ρίζες τθσ πατριαρχίασ, τθσ 
ομοφοβίασ και τθσ ανιςότθτασ.  

Μζςα από τθν επιςτθμονικι ζρευνα και τθν υλοποίθςθ 
ςυλλογικϊν δράςεων, το όραμα του ΚΙΙΦ είναι να αποτελζςει 
κζντρο ανταλλαγισ ιδεϊν και γνϊςεων κακϊσ και ενεργισ 
κοινωνικισ παρζμβαςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων.  νασ χϊροσ όπου επιχειροφμε να ανακτιςουμε τόςο 
το παρελκόν όςο και το μζλλον των ζμφυλων ςχζςεων ςτθ 
βάςθ τθσ γνϊςθσ, του αλλθλοςεβαςμοφ, τθσ ατομικισ και 
ςυλλογικισ ελευκερίασ, τθσ δθμοκρατίασ και τθσ ιςότθτασ. 
Μζλοσ του ΚΙΙΦ μπορεί να γίνει 
οποιαδιποτε και οποιοςδιποτε 
το επικυμεί φτάνει να 
ςυμφωνεί με τουσ ςτόχουσ 
του οργανιςμοφ.  

Το ΚΙΙΦ κακοδθγείται από 
εννεαμελζσ Διοικθτικό 
Συμβοφλιο, το οποίο 
εκλζγεται από ετιςια 
Γενικι Συνζλευςθ.  
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ΓΔΤΣΔΡΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ:  

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΚΑΙ ΔΚΛΟΓΗ ΝΔΟΤ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Στισ 13 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιικθκε θ δεφτερθ Γενικι Συνζλευςθ 
του Κζντρου Ιςότθτασ και Ιςτορίασ του Φφλου (ΚΙΙΦ), ςτθν οποία ςυμμετείχαν 
τα μζλθ του οργανιςμοφ. Το απερχόμενο Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο 
εκπροςωπικθκε από τθν απερχόμενθ Συντονίςτρια του Δ.Σ., Θζκλα Κυρίτςθ, 
παρουςίαςε τον απολογιςμό τθσ δράςθσ του Κζντρου για τθ χρονιά του 2018 
και επανζλαβε ότι πρωταρχικόσ ςτόχοσ του Δ.Σ. ςε αυτά τα πρϊτα βιματα 
παραμζνει θ εδραίωςθ του ΚΙΙΦ ωσ μια μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ που 
προωκεί τθν ιςότθτα και τθν ιςτορία του φφλου ςτθν κυπριακι κοινωνία. 

Ο απολογιςμόσ αποτελοφνταν από μια ςφντομθ αναδρομι ςτθ δράςθ του 
ΚΙΙΦ, από τα πρϊτα του βιματα και τθν επίςθμθ εγγραφι του ωσ μθ 
κυβερνθτικι οργάνωςθ, υπό τθ νομικι μορφι του ςωματείου τον Ιοφλιο του 
2017, μζχρι ςιμερα. Σε αυτό το ςθμείο, το απερχόμενο Δ.Σ. τόνιςε τθν 
τεράςτια ςθμαςία τθσ εκελοντικισ εργαςίασ για τθ ηωι του ΚΙΙΦ, αφοφ για μια 
ςθμαντικι περίοδο το Κζντρο λειτουργοφςε αποκλειςτικά ςε εκελοντικι βάςθ. 

Με ςκοπό να τεκοφν γερά κεμζλια, το Δ.Σ. εξιγθςε ότι προτεραιότθτα τθσ 
προθγοφμενθσ χρονιάσ ιταν θ οικονομικι βιωςιμότθτα και λειτουργικότθτα 
του Κζντρου με τθ διεκδίκθςθ και εξαςφάλιςθ χρθματοδοτοφμενων 
προγραμμάτων. Θ προςπάκεια αυτι, θ οποία ςυνοδεφτθκε από τθν 
εργοδότθςθ του πρϊτου ζμμιςκου προςωπικοφ του ΚΙΙΦ, ςτζφκθκε με 
τεράςτια επιτυχία αφοφ μζςα ςε ζνα χρόνο ο οργανιςμόσ εξαςφάλιςε τρία 
χρθματοδοτοφμενα προγράμματα, κζτοντασ πλζον τισ βάςεισ για περαιτζρω 
εδραίωςθ και ανάπτυξι του. 

Στθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε τον απολογιςμό δράςθσ ζγιναν ερωτιςεισ και 
παρεμβάςεισ. Ζμφαςθ δόκθκε από το κοινό ςτθ μεγαλφτερθ και πιο 
οργανωμζνθ εμπλοκι και ςυνεργαςία με μετανάςτριεσ/εσ και 
Τουρκοκφπριεσ/ουσ ςτισ μελλοντικζσ δράςεισ του Κζντρου. Ραρουςιάςτθκε 
επίςθσ θ Οικονομικι Ζκκεςθ του ΚΙΙΦ από τθν Οικονομικι Υπεφκυνθ, Γιϊτα 
Ραναγιϊτου, και εγκρίκθκε από τα παρευριςκόμενα μζλθ. Θ Γενικι Συνζλευςθ 
ολοκλθρϊκθκε με τθν εκλογι του νζου Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΙΙΦ. 
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 Δεφτερθ Γενικι Συνζλευςθ ΚΙΙΦ     

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 υντονίστριες:  

Άντρθ Κυπριανοφ 

και  

Εφθ Τςελίκα  

Μέλη:  

Μαριάννα 

Δθμοςκζνουσ 

Ειρινθ Κυρίτςθ 

 Ζλενα Νεοφφτου  

Γιϊτα Παναγιϊτου  

Παναγιϊτθσ 

Σταυρινίδθσ 

Βαςιλικι Φαραϊ 

Σωτθροφλα 

Χαραλάμπουσ 



 
 

  

Κζντρο Ιςότθτασ & Ιςτορίασ του Φφλου 

          Απολογιςμόσ 2018 

ΚΕΝΣΡΟ ΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΘΣΟΡΘΑ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ:  

ΣΟ 2018 ΜΕ ΜΘΑ ΜΑΣΘΑ! 

Τθ χρονιά του 2018,  το Κζντρο Ιςότθτασ και Ιςτορίασ του Φφλου διοργάνωςε τρεισ ιςτορικζσ διαδρομζσ ςτθν 

Ραλιά Λευκωςία με ζμφαςθ ςτθν ιςτορικι παρουςία των γυναικϊν ςτθν Κφπρο ενϊ ξεκίνθςε επίςθμα τθ 

λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ του θ οποία ανανεϊνεται ςυνεχϊσ με νζα, εκδθλϊςεισ, ανακοινϊςεισ και 

δράςεισ του οργανιςμοφ (www.kiif.com.cy) . Επιπλζον, ξεκίνθςε να υλοποιεί μαηί με ςυνεργαηόμενουσ 

φορείσ τα πιο κάτω προγράμματα:  

3 

 «Εργαηόμενθ γυναίκα: Μια ζμφυλθ ματιά ςτο παρελκόν και το μζλλον 

τθσ εργαςίασ». To πρόγραμμα ξεκίνθςε το Σεπτζμβριο του 2018 και 

αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Φεβρουάριο του 2020. Υλοποιείται από 

το Ιςτορικό Εργατικό Μουςείο τθσ ΡΕΟ ςε ςυνεργαςία με το ΚΙΙΦ και τον 

ΡΑΟΚ Κλιρου και χρθματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Erasmus+. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα 

του ΚΙΙΦ https://kiif.com.cy/working-woman-a-gendered-view-to-the-past-and-

the-future-of-work/. 

«Αρχείο Ιςτορίασ Γυναικϊν: Κυπριακι Διαδικτυακι Βιβλιοκικθ για 

το Φφλο». Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνθςε τον Δεκζμβριο του 2018 και 

αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Δεκζμβριο του 2020. Υλοποιείται 

από το Ινςτιτοφτο Ερευνϊν Ρρομθκζασ ςε ςυνεργαςία με το ΚΙΙΦ 

και το Ρανεπιςτιμιο Κφπρου και χρθματοδοτείται από το Κδρυμα 

Ρροϊκθςθσ Ζρευνασ ςτο πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν 

προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ, το κοινό μπορεί να επιςκεφκεί τθ ιςτοςελίδα του 

προγράμματοσ http://www.clioforgender.com/  και τθ ςελίδα ςτο 

facebook (CLIO for gender – Cyprus Library Online)  

«Νζεσ και νζοι για τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν οικογζνεια: Θ ςθμαςία του 

κράτουσ και των κοινωνικϊν κεςμϊν». Το ζργο χρθματοδοτείται από τον 

Οργανιςμό Νεολαίασ Κφπρου ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ 

ERASMUS+ (Βαςικι Δράςθ 3 - Διαρκρωμζνοσ Διάλογοσ). Το πρόγραμμα ξεκίνθςε 

τον Ιανουάριο του 2019 και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Δεκζμβριο του 

2020. Υλοποιείται από το ΚΙΙΦ (το οποίο για πρϊτθ φορά ζχει το 

ςυντονιςτικό ρόλο ςε χρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα) ςε ςυνεργαςία με 

τον Κυπριακό Σφνδεςμο Οικογενειακοφ Ρρογραμματιςμοφ (ΚΣΟΡ). Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, το κοινό μπορεί να επιςκεφκεί τθ ιςτοςελίδα 

μασ https://kiif.com.cy/the-young-for-gender-equality-in-the-family-the-

importance-of-the-state-and-the-social-institutions/ 

 

http://www.kiif.com.cy/
https://kiif.com.cy/working-woman-a-gendered-view-to-the-past-and-the-future-of-work/
https://kiif.com.cy/working-woman-a-gendered-view-to-the-past-and-the-future-of-work/
http://www.clioforgender.com/
https://kiif.com.cy/the-young-for-gender-equality-in-the-family-the-importance-of-the-state-and-the-social-institutions/
https://kiif.com.cy/the-young-for-gender-equality-in-the-family-the-importance-of-the-state-and-the-social-institutions/
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           Αρχείο Ιςτορίασ Γυναικϊν   

«Κάκε φορά που ζνα κορίτςι ανοίγει ζνα βιβλίο για να βρει μια ιςτορία 

χωρίσ γυναίκεσ, μακαίνει ότι αξίηει λιγότερο».  

Myra Pollack Sadker 

Ρραγματοποιικθκε τθν Τρίτθ 23 Απριλίου 2019 διάςκεψθ τφπου με κζμα τθν 

ζναρξθ του προγράμματοσ «Αρχείο Ιςτορίασ Γυναικϊν: Κυπριακι Διαδικτυακι 

Βιβλιοκικθ για το Φφλο». Το ζργο υλοποιείται από το Ινςτιτοφτο Ερευνϊν 

Ρρομθκζασ ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Ιςότθτασ και Ιςτορίασ Φφλου και το 

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου. Το ζργο εντάςςεται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 

Restart «Κοινωνικι Καινοτομία 2016-2020» του Ιδρφματοσ Ρροϊκθςθσ Ζρευνασ 

και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία και το Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ.  

Βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ, όπωσ φανερϊνει και ο τίτλοσ του, είναι θ 

δθμιουργία και ςυντιρθςθ ειδικοφ αρχείου για τθν ιςτορία των κυπρίων 

γυναικϊν. Το αρχείο κα λειτουργεί ωσ διαδικτυακι βάςθ δεδομζνων, θ οποία 

κα είναι ελεφκερα προςβάςιμθ ςε όλεσ και όλουσ. Το αρχείο κα 

καλφπτει―τουλάχιςτον ςτθν αρχικι του φάςθ―τθν περίοδο 1878-1960. 

Μεταξφ των δεδομζνων κα περιλαμβάνονται κυρίωσ πρωτογενείσ πθγζσ, όπωσ 

ςυνεντεφξεισ, δθμοςιεφματα ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά, ιδιωτικά αρχεία 

ατόμων ι οργανϊςεων. Θα περιλαμβάνει επίςθσ ςυνδζςμουσ και 

δευτερογενείσ πθγζσ και ςχετικι βιβλιογραφία. 

Ππωσ ςθμείωςε θ Δρ. Σωτθροφλα Γιαςεμι, εκ μζρουσ του Ινςτιτοφτου Ερευνϊν 

Ρρομθκζασ, το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα φιλοδοξεί να ςυμβάλει ςτθν 

προςπάκεια γεφφρωςθσ των ζμφυλων ανιςοτιτων και ςτθ βελτίωςθ του ρόλου 

τθσ γυναίκασ ςτθν κυπριακι κοινωνία. Ρροβάλλοντασ τθν ακζατθ ςυμβολι των 

γυναικϊν ςτθν κοινωνία μασ, απϊτεροσ ςκοπόσ είναι να καταρρίψει ιςτορικοφσ 

μφκουσ που αφοροφν ςτισ γυναίκεσ και το φφλο και οι οποίοι λειτουργοφν 

αποτρεπτικά ςτθν ικανότθτα των ςφγχρονων ατόμων και κοινωνιϊν να 

ξεπεράςουν τα ςτερεότυπα των φφλων και να γίνουν παράγοντεσ κετικισ 

αλλαγισ. 

Θ Άντρεα Νεοφφτου, εκ μζρουσ του Κζντρου Ιςότθτασ και Ιςτορίασ του Φφλου, 

ανζφερε ότι θ ιδζα για τθ δθμιουργία ενόσ ιςτορικοφ αρχείου για τθν ιςτορία 

των γυναικϊν προζκυψε από τθ διαπίςτωςθ ότι ςτισ κυρίαρχεσ ιςτορικζσ 

αφθγιςεισ θ γυναικεία παρουςία είναι ςχεδόν ανφπαρκτθ. Θ αορατότθτα των 

γυναικϊν ςτθν ιςτορικι αφιγθςθ αποτελεί ζνα ξεχωριςτό επιςτθμονικό 

αντικείμενο, που απαςχολεί ερευνιτριεσ και ερευνθτζσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Το 

ζργο αυτό επιχειρεί να καλφψει ζνα μζροσ αυτοφ του κενοφ ςτθν Κφπρο όπου θ 

απουςία των γυναικϊν εντοπίηεται ςε πολλαπλά επίπεδα όπωσ ςτα ςχολικά 

εγχειρίδια, τα ιςτορικά μνθμεία, τθν ακαδθμαϊκι ιςτοριογραφία, τθν 

ονοματοδότθςθ των δρόμων και άλλα. 

  

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 

ΤΓΥΡOΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Θ Δρ. Μιράντα Χρίςτου, Επίκουρθ Κακθγιτρια ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Κφπρου αναφζρκθκε ςτο εκπαιδευτικό μζροσ του προγράμματοσ, 

ςτόχοσ του οποίου όπωσ είπε, είναι θ ανάπτυξθ και ο ςχεδιαςμόσ 

αποτελεςματικισ παιδαγωγικισ προςζγγιςθσ όςον αφορά 

κζματα αλλαγισ των ζμφυλων ςτερεοτφπων. Το τελικό 

αποτζλεςμα κα είναι θ δθμιουργία εκπαιδευτικισ εργαλειοκικθσ 

(educational kit) ανοικτισ πρόςβαςθσ ζτςι ϊςτε ενδιαφερόμενοι 

εκπαιδευτικοί να ζχουν πρόςβαςθ ςε ζτοιμο εκπαιδευτικό υλικό 

ςε ςχζςθ με τθν ιςτορία των γυναικϊν ςτθν Κφπρο. 

Στθ διάςκεψθ παρουςιάςτθκε και θ επίςθμθ ιςτοςελίδα του 

ζργου, θ οποία κα παρζχει και πρόςβαςθ ςτο Αρχείο Ιςτορίασ 

Γυναικϊν που κα λειτουργεί με μθχανι αναηιτθςθσ δεδομζνων. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του 

προγράμματοσ (www.clioforgender.com). 

           Αρχείο Ιςτορίασ Γυναικϊν   
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Θ δθμιουργία του Ιςτορικοφ Αρχείου 

Γυναικϊν – Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη για 

το Φφλο αποτελεί τθν πρϊτθ 

ςυγκροτθμζνθ και ςυςτθματικι 

προςπάκεια για τθ ςυλλογι, 

ςυγκζντρωςθ και οργάνωςθ υλικοφ για 

τθ ςφγχρονθ κοινωνικο-πολιτικι ιςτορία 

των γυναικϊν τθσ Κφπρου ςε μια 

οργανωμζνθ βάςθ δεδομζνων. Καλοφμε 

όςεσ και όςουσ ζχουν ι γνωρίηουν τθν 

φπαρξθ υλικοφ που αφορά ςτθν 

κοινωνικι, πολιτικι, οικονομικι και άλλθ 

ιςτορία των γυναικϊν τθσ Κφπρου τθν 

περίοδο 1878-1960 να επικοινωνιςουν 

ςτο clioforgender@gmail.com ι να 

καλζςουν  ςτο 22432111. Από 

προςωπικι αλλθλογραφία γυναικϊν και 

παλιζσ φωτογραφίεσ μζχρι 

προικοςφμφωνα και άλλα ιςτορικά 

ζντυπα που αφοροφν ςτθν ιςτορία των 

γυναικϊν τθσ περιόδου 1878-1960, θ 

ομάδα του προγράμματοσ κα 

ψθφιοποιιςει υλικό και κα το αναρτιςει 

ςτο διαδικτυακό αρχείο-βιβλιοκικθ, 

ςεβόμενθ πάντα τα δικαιϊματα 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και 

ςθμειϊνοντασ πάντα το όνομα του 

αρχείου ι του ατόμου που κατζχει τθν 

πνευματικι ιδιοκτθςία του ανάλογου 

υλικοφ.  

Βοθκιςτε μασ να ςϊςουμε τισ ιςτορικζσ 

πθγζσ, να κρατιςουμε ηωντανζσ τισ 

εμπειρίεσ των γυναικϊν ςτθ ςυλλογικι 

μνιμθ, να κάνουμε ορατοφσ τουσ αγϊνεσ 

τουσ! 

 

http://www.clioforgender.com/
mailto:clioforgender@gmail.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΤΝΑΘΚΑ: 

 ΜΘΑ ΕΜΦΤΛΗ ΜΑΣΘΑ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΘ 

ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗ ΕΡΓΑΘΑ 

Στα πλαίςια του προγράμματοσ "Εργαηόμενθ γυναίκα: Μια ζμφυλθ ματιά 

ςτο παρελκόν και το μζλλον τθσ εργαςίασ" πραγματοποιικθκε τθν 

Παραςκευι 10 Μαΐου, ςτο ςωματείο του ΠΑΟΚ Κλιρου, εργαςτιριο με 

κζμα τθν ιςτορία των γυναικϊν τθσ Κφπρου.  

Για τουσ ςκοποφσ του εργαςτθρίου ζγιναν δφο παρουςιάςεισ. Θ πρϊτθ 

πραγματοποιικθκε από τθ Θζκλα Κυρίτςθ εκ μζρουσ του Κζντρου Ιςότθτασ και 

Ιςτορίασ του Φφλου και είχε κζμα τθν ιςτορία του γυναικείου κινιματοσ ςτθν 

Κφπρο, με ζμφαςθ ςτα πρϊτα βιματα του εργατικοφ γυναικείου κινιματοσ. Θ 

παρουςίαςθ ειςιγαγε αρχικά το κοινό ςε ςθμαντικοφσ ςτακμοφσ τθσ ιςτορία 

των γυναικϊν ςτθν Κφπρο, όπωσ θ ιςτορία του δικαιϊματοσ τθσ ψιφου και τα 

πρϊτα βιματα οργάνωςθσ των γυναικϊν, όπωσ ιταν τα πρϊτα γυναικεία 

ςωματεία ςτα τζλθ του 20ου αιϊνα, και κατζλθξε ςτο μαηικό εργατικό γυναικείο 

κίνθμα τθσ δεκαετίασ του 1940. Θ δεφτερθ παρουςίαςθ πραγματοποιικθκε από 

τθν Ρολίνα Σταφρου, εκ μζρουσ του ςωματείου ΡΑΟΚ Κλιρου, θ οποία ανζπτυξε 

το κζμα των ζμφυλων ςτερεοτφπων. Στόχοσ τθσ παρουςίαςθσ ιταν να αναδείξει 

τον τρόπο με τον οποίο τα ζμφυλα ςτερεότυπα ενςωματϊνονται ςτα κυρίαρχα 

αφθγιματα αλλά και το πωσ αυτά τα αφθγιματα επθρεάηουν και αναπαράγουν 

τον τρόπο που οι ίδιεσ οι γυναίκεσ αντιλαμβάνονται το ρόλο και τθ ςυμβολι 

τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίςιο μζχρι ςιμερα.  

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον ζδειξαν οι ςυμμετζχουςεσ και ςυμμετζχοντεσ όταν, ςτο 

πλαίςιο του εργαςτθρίου, καλζςτθκαν να διαμορφϊςουν ζνα ιςτορικό λεφκωμα 

μζςα από το οποίο κα παρουςίαηαν τθν ιςτορία των γυναικϊν τθσ Κλιρου. Με 

τον τρόπο αυτό, δόκθκε θ ευκαιρία ςτισ/ςτουσ ςυμμετζχουςεσ/χοντεσ να 

καταγράψουν ονόματα γυναικείων προςωπικοτιτων και να αφθγθκοφν ιςτορίεσ 

που άκουςαν από τισ γιαγιάδεσ και τουσ παπποφδεσ τουσ για τον τρόπο ηωισ 

των γυναικϊν τθσ Κλιρου και τουσ αγϊνεσ των αγροτϊν και των εργαηομζνων 

γυναικϊν τθσ υπαίκρου για τθν καλυτζρευςθ των ςυνκικων τθσ ηωισ τουσ.       

Στο τζλοσ του εργαςτθρίου ακολοφκθςε μικρι δεξίωςθ κατά τθν οποία οι  

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ αντάλλαξαν απόψεισ και ιδζεσ για το κζμα.  

 

5 

7 

ΔΙΑΚΕΙΑ: 

18 ΜΗΝΕ 

ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΕΙΣ: 

3 

Χρθματοδότθςθ: 

ERASMUS+ 
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Στα πλαίςια του προγράμματοσ "Εργαηόμενθ γυναίκα: Μια ζμφυλθ ματιά ςτο παρελκόν και το μζλλον 

τθσ εργαςίασ" πραγματοποιικθκε το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 διαδρομι για τθν ιςτορία των γυναικϊν 

ςτθν εντόσ των τειχϊν πόλθ τθσ Παλιάσ Λευκωςίασ. Στθ διαδρομι ςυμμετείχαν μζλθ και φίλοι του 

ςωματείου ΠΑΟΚ Κλιρου. Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ δόκθκε ζμφαςθ ςτθν ιςτορία των 

εργαηομζνων γυναικϊν, που είναι το κζμα του προγράμματοσ, και ςε ηθτιματα όπωσ οι ςυνκικεσ 

εργαςίασ των εργατριϊν, θ εξζλιξθ του εργατικοφ γυναικείου κινιματοσ και του ςυνδικαλιςμοφ, θ 

πρϊτθ φορά που κφπριεσ γυναίκεσ βγικαν ςτο κεατρικό ςανίδι, οι αγϊνεσ πρωτοπόρων γυναικϊν, 

όπωσ ιταν θ διευκφντρια του πρϊτου «παρκεναγωγείου», Ελζνθ Χρίςτου, θ ςυνδικαλίςτρια Κυριακοφ 

Παφλου και άλλεσ. Στο τζλοσ τισ διαδρομισ οι ςυμμετζχουςεσ αντάλλαξαν τισ ςκζψεισ τουσ, 

διαπιςτϊνοντασ ότι, παρά τθ βελτίωςθ των εργαςιακϊν και κοινωνικϊν ςυνκθκϊν, αρκετά αιτιματα 

των γυναικϊν δεν ζχουν ικανοποιθκεί και παραμζνουν μζχρι ςιμερα επίκαιρα.   

 

Για περιςςότερεσ 
πληροφορίεσ για το 

πρόγραμμα 
επιςκεφτείτε την 
ιςτοςελίδα μασ 

www.kiif.com.cy 
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ΔΙΑΚΕΙΑ: 

1 ΧΡΟΝΟ 

ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΕΙΣ: 

2 

Χρθματοδότθςθ: 

ERASMUS+ 

ΝΕΕ & ΝΕΟΘ ΓΘΑ ΣΗΝ ΘΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ ΣΗΝ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ:  

Η ΗΜΑΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΘ ΣΩΝ ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΘΕΜΩΝ  

Το Κζντρο Ιςότθτασ και Ιςτορίασ του Φφλου (ΚΙΙΦ) ςε ςυνεργαςία με τον Κυπριακό 

Σφνδεςμο Οικογενειακοφ Ρρογραμματιςμοφ (ΚΣΟΡ) ανακοινϊνουν τθν υλοποίθςθ 

του ζργου Νζεσ και νζοι για την ιςότητα των φφλων ςτην οικογζνεια: Η ςημαςία 

του κράτουσ και των κοινωνικϊν θεςμϊν. Το ζργο χρθματοδοτείται από τον 

Οργανιςμό Νεολαίασ Κφπρου ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ 

ERASMUS+ (Βαςικι Δράςθ 3 - Διαρκρωμζνοσ Διάλογοσ) και ζχει διάρκεια δφο 

χρόνων. Ξεκίνθςε τον Ιανουάριο του 2019 και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον 

Δεκζμβριο του 2020. Το ζργο αποτελεί ζνα διαρκρωμζνο διάλογο μεταξφ τθσ 

νεολαίασ και διαφόρων κοινωνικϊν φορζων και οργανϊςεων. Συγκεκριμζνα, ςτο 

αρχικό ςτάδιο πραγματοποιείται ποςοτικι και ποιοτικι ζρευνα μζςα από τθν 

οποία κα αποτυπωκοφν οι απόψεισ των νζων. Στθ ςυνζχεια, κα πραγματοποιθκεί 

ςειρά εργαςτθρίων θ οποία κα κορυφωκεί με ζνα τελικό Ραγκφπριο Συνζδριο 

(πλθροφορίεσ για τισ θμερομθνίεσ των εργαςτθρίων και του ςυνεδρίου κα 

ανακοινωκοφν ςφντομα ςτισ ςελίδεσ των δφο οργανιςμϊν). Τζλοσ, μια επιτροπι 

νζων που κα εκλεγεί κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου κα ςυμμετάςχει ςε κφκλο 

ςυναντιςεων με φορείσ χάραξθσ πολιτικισ ςτουσ οποίουσ κα μεταφζρει τα 

αποτελζςματα του ςυνεδρίου. 

Θ ανάγκθ για τθ διεξαγωγι του ςυγκεκριμζνου ζργου προκφπτει από το γεγονόσ 

ότι οι δφο οργανιςμοί αναγνωρίηουν ότι θ ιςότθτα των φφλων ςτθν οικογζνεια δεν 

ζχει ακόμα επιτευχκεί παρά τθν πρόοδο που ζχει γίνει τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Ο 

ςτερεοτυπικόσ τρόποσ με τον οποίο εξακολουκοφν να κατανζμονται οι ρόλοι μζςα 

ςτθν οικογζνεια, οι προκαταλιψεισ ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ ςοβαρζσ ελλείψεισ αναφορικά με τθν κρατικι πρόνοια και τισ 

πολιτικζσ κοινωνικισ ςτιριξθσ των γονζων οδθγοφν ςτθν ανιςότθτα μζςα και ζξω 

από τθν οικογζνεια και ςυντθροφν ςυνκικεσ καταπίεςθσ για τισ γυναίκεσ, αλλά και 

για τουσ άντρεσ γονείσ, με διαφορετικοφσ τρόπουσ για το κάκε φφλο.  

Για παράδειγμα, οι γυναίκεσ αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ δυςκολίεσ ςε ότι αφορά τθν 

ςυμφιλίωςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ, τθν ενεργό κοινωνικι και 

πολιτικι τουσ ςυμμετοχι, τθν κοινωνικοποίθςι τουσ εκτόσ οικογζνειασ κ.α. ενϊ οι 

άντρεσ ζρχονται αντιμζτωποι με κοινωνικά ςτερεότυπα γφρω από τον «ανδριςμό» 

τουσ τα οποία μποροφν να λειτουργιςουν αποκαρρυντικά ςε ότι αφορά ςτον 

ποιοτικό τουσ χρόνο με τα παιδιά και τθν οικογζνεια τουσ κακϊσ και ςτθ ςχζςθ 

τουσ με διάφορεσ πλευρζσ τθσ οικογενειακισ και ιδιωτικισ ηωισ που κεωροφνταν 

παραδοςιακά ωσ «γυναικείεσ».  

Στο πλαίςιο αυτό, το ζργο αςχολείται με ηθτιματα όπωσ είναι το κράτοσ πρόνοιασ, 

οι κοινωνικζσ υποδομζσ φροντίδασ των παιδιϊν ι άλλων εξαρτϊμενων ατόμων, θ 

ενεργι ςυμμετοχι των γονζων και ειδικά των μθτζρων ςτθν πολιτικι και 

κοινωνικι ηωι, θ άδεια πατρότθτασ και θ άδεια μθτρότθτασ, οι νζεσ μορφζσ 

οικογζνειασ, θ ςυμφιλίωςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ κακϊσ και το 

οικογενειακό δίκαιο και το νομικό πλαίςιο που ρυκμίηει τθν ιςότθτα των φφλων.  

               Ιςότθτα ςτθν οικογζνεια 
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Στόχοσ του ζργου είναι να δοκεί βιμα ςτισ νζεσ και ςτουσ νζουσ να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ αλλά και να τισ 

μεταφζρουν ςε οργανωμζνουσ φορείσ και κεςμοφσ, προτρζποντάσ τουσ να εφαρμόςουν πολιτικζσ που να ςτθρίηουν 

τθν ιςότθτα των φφλων μζςα ςτθν οικογζνεια. Επιδίωξθ των δφο οργανιςμϊν είναι μζςα από το ζργο αυτό να 

ςυμβάλουν ςτθν ενδυνάμωςθ των νζων γφρω από κζματα ιςότθτασ αλλά και να δϊςουν τθν ευκαιρία ςτουσ ίδιουσ 

του νζουσ και τισ νζεσ να προτείνουν ςτθν κοινωνία ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ 

ιςότθτασ των φφλων ςτθν οικογζνεια.  

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ «Νζεσ και νζοι για τθν ιςότθτα των 

φφλων ςτθν οικογζνεια: Θ ςθμαςία του κράτουσ και των 

κοινωνικϊν κεςμϊν», πραγματοποιείται αυτι τθν περίοδο ζρευνα 

με κζμα τισ απόψεισ των νζων για τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν 

οικογζνεια. Μζςα από τθ χριςθ ςχετικοφ ερωτθματολογίου κακϊσ 

και τεςςάρων ομάδων εςτίαςθσ, θ ζρευνα δίνει ζμφαςθ ςτο ρόλο 

που ζχει ι κα ζπρεπε να ζχει, κατά τθ γνϊμθ των νζων, το κράτοσ 

και οι κοινωνικοί κεςμοί ςτθ ςτιριξθ τθσ ιςότθτασ ςτθν οικογζνεια. 

Τθ ςχετικι ζρευνα ζχει αναλάβει το Κδρυμα Ρροϊκθςθσ τθσ 

Ιςότθτασ ΥΡΑΤΙΑ, με επιςτθμονικι ομάδα τθν Άννα Ρθλαβάκθ και 

τον Νίκο Στακόπουλο. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα 

παρουςιαςτοφν κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων που κα 

πραγματοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ερχόμενθσ ακαδθμαϊκισ 

χρονιάσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΙΙΦ 

https://kiif.com.cy/the-young-for-gender-equality-in-the-family-the-

importance-of-the-state-and-the-social-institutions/ 

Φωτογραφίεσ από ςυνάντθςθ των τριϊν οργανιςμϊν για τθν 

Πραγματοποίηση έρεσνας με θέμα την ισότητα των υύλων στην 

οικογένεια και το ρόλο τοσ κράτοσς και των κοινωνικών θεσμών. 
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Φωτογραφίεσ από ςυνάντηςη των τριϊν οργανιςμϊν για την ςφναψη ςυμβολαίου και την προετοιμαςία τησ ζρευνασ. 

 

              Ιςότθτα ςτθν οικογζνεια 

https://kiif.com.cy/the-young-for-gender-equality-in-the-family-the-importance-of-the-state-and-the-social-institutions/
https://kiif.com.cy/the-young-for-gender-equality-in-the-family-the-importance-of-the-state-and-the-social-institutions/
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Σε ςυνεργαςία με τθν UNFICYP Αμμοχϊςτου ςτο πλαίςιο των προςπακειϊν τθσ να φζρει ςε επαφι 

Ελλθνοκυπριακζσ και Τουρκοκυπριακζσ οργανϊςεισ, αντιπροςωπεία του Κζντρου Ιςότθτασ και Ιςτορίασ του 

Φφλου (ΚΙΙΦ) επιςκζφτθκε ςτισ 20 Απριλίου 2019 τθν εντόσ των τειχϊν πόλθ τθσ Αμμοχϊςτου. Κατά τθ 

διάρκεια τθσ επίςκεψθσ, θ αντιπροςωπεία του ΚΙΙΦ είχε τθν ευκαιρία να ςυναντθκεί με τθν ιςτορικό Koral 

Ozkoraltay, μζλοσ τθσ Τουρκοκυπριακισ οργάνωςθσ FEMA (Feminist Atelier). H Koral Ozkoraltay μασ 

ξενάγθςε ςτο χϊρο παρουςιάηοντασ τα πιο χαρακτθριςτικά ςθμεία τθσ πόλθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

επίςκεψθσ, ανταλλάξαμε ςκζψεισ ςε ςχζςθ με το κοινό μασ όραμα για τθν επανζνωςθ τθσ πατρίδασ μασ και 

παράλλθλα μιλιςαμε για τθ δράςθ που αναπτφςςουν οι οργανϊςεισ μασ. Μεγαλφτερθ ζμφαςθ δϊςαμε 

ςτθν ιςτορία των γυναικϊν τθσ Κφπρου και ςτο κοινό μασ ενδιαφζρον για τθν ανάδειξθ αυτισ τθσ πτυχισ τθσ 

ιςτορίασ. Με το τζλοσ τθσ επίςκεψθσ ςυηθτιςαμε τθ δυνατότθτα μελλοντικισ ςυνεργαςίασ και 

πραγματοποίθςθσ κοινϊν δράςεων.  
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          Δικοινοτικι ςυνάντθςθ 

ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Άντρεα Νεοφφτου | Θέκλα Κυρίτση 

ΧΕΔΙΑΜΟ – ΓΡΑΦΙΚΑ  

Ειρήνη Κυρίτση 


