
 
 
 

 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας εορτάζεται στις 8 Μαρτίου ως ένδειξη αναγνώρισης 
όλων εκείνων των γυναικών που τόλμησαν, αγωνίστηκαν και διεκδίκησαν τα δικαιώματά 
τους. Θεσπίστηκε, για πρώτη φορά το 1977, με απόφαση της γενικής συνέλευσης του 
ΟΗΕ για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Η 
Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, 
σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 
από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες 
συνθήκες εργασίας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας στον παγκόσμιο 
αγώνα των γυναικών κατά της νόσου  COVID-19, αφού οι γυναίκες που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της πανδημίας του κορονοϊού, αποτελούν την πλειοψηφία 
των εργαζομένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες υγείας και φροντίδας. Παράλληλα, 
όμως η πανδημία επηρέασε δυσμενώς τις γυναίκες και έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις 
υπάρχουσες ανισότητες ειδικά σε σχέση με τις εργαζόμενες μητέρες, μητέρες επικεφαλής 
μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κλπ. 

Είναι φανερό ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων δεν έχει ακόμη γεφυρωθεί και απαιτείται 
πολύ μεγάλη προσπάθεια μέχρι η ισότητα και η δικαιοσύνη να καταστεί μια καθημερινή 
πραγματικότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, με βάση τον δείκτη Ισότητας των Φύλων του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων του 2020, η χώρα μας κατατάσσεται 
στην 21η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό 56,9/100 και 
11 βαθμούς χαμηλότερα από το μέσο όρο των 28 της ΕΕ. Ακόμη χειρότερα είναι τα 
αποτελέσματα ως προς τη θέση της Κύπρου για τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στον 
τομέα της εξουσίας (29,8 βαθμοί), όπου η Κύπρος κατέχει την 24η θέση.   

Αναγνωρίζοντας όλα τα πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ένας σύγχρονος 
οργανισμός, που θέλει να διασφαλίσει τη δίκαιη και αμερόληπτη αντιμετώπιση όλων των 
μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, προχώρησε στη δημιουργία του Γραφείου 
Πολυμορφίας, Ενσωμάτωσης και Ισότητας και έχει ήδη εγκρίνει την Πολιτική Ισότητας και 
Καταπολέμησης των Διακρίσεων. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες τις οποίες προγραμματίζει 
να αναπτύξει το Γραφείο είναι και η δημιουργία Σχεδίου Δράσης Ισότητας Φύλου.  

 

 

https://www.ucy.ac.cy/diversity/el/
https://www.ucy.ac.cy/diversity/el/
http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/7.11.html
http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/7.11.html
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Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, εκφράζει την εκτίμηση, σεβασμό και 
ευγνωμοσύνη του προς όλες τις γυναίκες συναδέλφους του ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού, του ερευνητικού και άλλου προσωπικού, για τα επιτεύγματα, το έργο και την 
προσφορά τους στο πανεπιστήμιό μας. Ο Πρύτανης δήλωσε ότι η εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποτελεί πρωταρχικό στόχο ώστε το ΠΚ 
να αποτελεί ένα πρότυπο οργανισμό, ώστε όλοι/ες οι φοιτητές/φοιτήτριες και μέλη του 
προσωπικού, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην 
προσωπική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, τόνισε «το ΠΚ, ως ένας υποδειγματικός φορέας 
επιστήμης και εκπαίδευσης, μέσα από τη συνεχή έρευνα σε θέματα φύλου και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου, προσδοκεί να 
διαδραματίζει έμπρακτα και συστηματικά σημαντικό ρόλο και παρέμβαση στην κοινωνία 
σε θέματα ισότητας και δικαιοσύνης».  

 

 

 

 

 

Τιμώντας τη σημερινή ημέρα, στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να απολαύσετε το «Άρωμα 
Γυναίκας» από τη Βερόνικα Ζαχαριάδου, μαθήτρια του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών 
Ταλέντων του ΠΚ.  

 

https://youtu.be/Y5EsAPQLfCc 
Τίτλος έργου: Por una Cabeza, διασκευή για 2 βιολιά και πιάνο 

Συνθέτης: Carlos Gardel (Αργεντινή) 

Έτος σύνθεσης: 1935 

Γνωστό από τη σκηνή χορού ταγκό στην ταινία "Άρωμα γυναίκας/ Scent of a woman” (1992) 

  

Συντελεστές: 

Βερόνικα Ζαχαριάδου (Βιολί Ι) 

Γεώργιος Χατζηγεωργίου (Βιολί ΙΙ) 

Πιάνο: Δρ. Χριστίνα Κουλλαπή 

  

Επιμέλεια/Επεξεργασία βίντεο: Παναγιώτης Τσαππής 

Οργάνωση, επίβλεψη και καλλιτεχνική Διεύθυνση: Πέτρος Στυλιανού 

https://youtu.be/Y5EsAPQLfCc

