
              
 

 

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΤΠΟΤ 

        ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
 

Επικοινωνία:  

Γέζπω Γηνλπζίνπ 
Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο 

Τει.: 22894304, Τειενκνηόηππν: 22894477                                             
Ηι.δηεύζπλζε: dionysiou.d@ucy.ac.cy                                               
http://www.pr.ucy.ac.cy 
 
 

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΦΤΛΟΤ ΣΟΝ 21ΟΝ ΑΙΩΝΑ:  
ΔΙΕΝΕΞΕΙ, ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 
Τξίηε, 10 Ννεκβξίνπ 2009 

 

Ο 21νο αηώλαο μεθίλεζε κε ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηνπο δίδπκνπο Πύξγνπο ζηελ Νέα 
Υόξθε θαη ην Πεληάγωλν ζηελ Πξωηεύνπζα ηωλ Ηλωκέλωλ Πνιηηεηώλ.  Ο πόιεκνο πνπ 
είρε θεξπρζεί ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία  έγηλε από ηόηε κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο 

ελεκέξωζεο.  Πνιινί άλζξωπνη έρνπλ αλαηζζεηνπνηεζεί  απέλαληη ζηελ θαζεκεξηλή 
ηξαγωδία ηνπ ρακνύ, ηελ θαηάξξεπζε ηωλ θνηλωληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ δνκώλ , ηηο  
κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ, ζηα ζέκαηα ηεο θηώρηαο  θαη ηεο βίαο , γλώξηκα θαηλόκελα θαη 

ζηελ εκπεηξία ηωλ Κππξίωλ  από ηα γεγνλόηα ηνπ 1963 θαη ηνπ 1974. Καηά ηελ 
θεκηληζηηθή πξννπηηθή, όια απηά ηα θαηλόκελα  είλαη έκθπια, δειαδή γπλαίθεο θαη άλδξεο 
ηα βηώλνπλ δηαθνξεηηθά. Οη δηεζλείο ζηαηηζηηθέο καο πιεξνθνξνύλ όηη αλάκεζα ζηα 

ζύκαηα ηνπ πνιέκνπ νη γπλαίθεο είλαη αλαινγηθά πνιύ πεξηζζόηεξεο από ηνπο άλδξεο όζνλ 
αθνξά πξόζθπγεο, ζύκαηα βηαζκνύ, είηε ωο καρόκελεο ζηξαηηωηίλεο. Σπρλά ηα ζύκβνια 
θαη   νη δνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο ηωλ θύιωλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

λνκηκνπνηήζνπλ ηνλ πόιεκν ωο θάηη ην επηζπκεηό θαη ην έληηκν,  όηη νη άλδξεο ζηξαηηώηεο 
θηλεηνπνηνύληαη λα πξνζηαηεύζνπλ  ηα γπλαηθόπαηδα ελώ νη γπλαίθεο κεηαηξέπνληαη ζε 

ζύκβνια ηνπ πόλνπ θαη ηεο δπζηπρίαο.  
 
Απηνί νη  πόιεκνη θαη νη εζλνηηθέο δηελέμεηο πξνθάιεζαλ κεγάια κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα 

πξνο ηηο ρώξεο ηεο Γύζεο, ώζηε ν 21νο αηώλαο λα νλνκαζηεί θαη ν αηώλαο ηεο 
κεηαλάζηεπζεο. Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο είλαη ζήκεξα ην  ήκηζπ ηωλ αλζξώπωλ πνπ 
αθήλνπλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη κεηαηξέπνληαη ζε θζελό εξγαηηθό δπλακηθό βηώλνληαο 

εθκεηάιιεπζε θαη παξαβίαζε ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο  
λενθηιειεύζεξεο αγνξάο θαη  ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  
 

Έλα άιιν θαηλόκελν ζπλδεδεκέλν κε ηηο δηελέμεηο θαη ηελ κεηαλάζηεπζε είλαη  ε εκπνξία 
αλζξώπωλ, εηδηθά γπλαηθώλ, κε ζηόρν ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ηόζν ζε Δπξωπαϊθέο 
όζν θαη ζε κε Δπξωπαϊθέο ρώξεο.  Κάζε ρξόλν ε πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ ζέμ απνθέξεη  

θέξδνο πάλω από 32 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, ελώ ρηιηάδεο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα ράλνπλ 
ηε δωή ηνπο ζηα ρέξηα απηώλ ηωλ εκπόξωλ ή εθαηνληάδεο θνξίηζηα απηνθηνλνύλ γηα λα 
απαιιαρηνύλ  από ηελ ζθιαβηά θαη ηελ απεξίγξαπηε ηαπείλωζε.  
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Όια ηα πην πάλω ζέκαηα ζα παξνπζηαζηνύλ θαη ζα ζπδεηεζνύλ ζε εκεξίδα ζην 
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ζηηο 18 Ννεκβξίνπ, ζηελ αίζνπζα Α018 θαη Αίζνπζα Τειεηώλ,              
ζηελ νδό Καιιηπόιεωο, από ηηο 09:00-18:00. 

 
 Τν ζεκηλάξην δηνξγαλώλεηαη από ην Τκήκα Κνηλωληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Αγγιηθώλ Σπνπδώλ ζην πιαίζην ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ ηνπ Κνηλωληθνύ Φύινπ θαη κε ηελ Δδξα ΟΥΝΔΣΚΟ γηα ηελ Ιζόηεηα θαη 
Δλδπλάκωζε ηωλ Φύιωλ. 
 

 Δηζαγωγή ζην γεληθό ζέκα Θέκαηα Φύινπ ηνλ 21νλ Αηώλα:  Γηελέμεηο, Μεηαλάζηεπζε θαη 
Δκπνξία Αλζξώπωλ ζα θάλεη ε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Μαξία Φαηδεπαύινπ.  Γηαθεθξηκέλεο 
θαζεγήηξηεο θαη εξεπλήηξηεο ζα θάλνπλ παξνπζηάζεηο: Η Σηκόλα Σηαξόλη, Αλαπιεξώηξηα 

Καζεγήηξηα, Τκήκα Γπλαηθείωλ Σπνπδώλ, State University of New York, Plattsburgh, 
Η.Π.Α, ζα κηιήζεη κε ζέκα Φύιν, Γηελέμεηο θαη Αιιαγή κέζα από κηα Σπγθξηηηθή Πξννπηηθή 
Μηα  Φεκηληζηηθή Πξννπηηθή γηα ην Ιζξαήι, ηελ Παιαηζηίλε θαη ηελ Βόξεην Ιξιαλδία  Η  

Φιόγα Αλζίαο, Καζεγήηξηα Κνηλωληνινγίαο θαη Κνηλωληθήο Γηθαηνζύλεο, Roehampton 
University, Ηλωκέλν Βαζίιεην, ζα κηιήζεη κε ζέκα :  Gender, Mobility, intersections and 
translocations: new configurations of the gender, ethnicity and migration matrix in a 
transnational world. Η Μαξία Κόληνο, Δξεπλήηξηα ζην Ιλζηηηνύην Κνηλωληθήο Έξεπλαο ζην 
J.W. Goethe University in Frankfurt/Main and lecturer at the J.W. Goethe University, 

Germany, ζα κηιήζεη κε Θέκα: Δκπνξία Αλζξώπωλ θαη Μεηαλάζηεπζε. Γηα ηελ εκπεηξία ηεο 
Κύπξνπ ζα κηιήζνπλ νη Τδόδε Φξηζηνδνύινπ, Σπληνλίζηξηα ηνπ Μεζνγεηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ 
Μειεηώλ Κνηλωληθνύ Φύινπ, Παλεπηζηήκην Λεπθωζίαο, κε ζέκα:  Δκπνξία Γπλαηθώλ κε 
ζθνπό ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ζηελ Κύπξν, Φαξαθηεξηζηηθά, Δμειίμεηο θαη Θέκαηα 
Πνιηηηθήο θαη ε   Μηλέ Γηνπζέι, Γηεπζύληξηα ηνπ Οξγαληζκνύ Πξόινθ (Prologue Consulting 
Ltd) κε ζέκα: Μηα Δθηίκεζε ηεο Δκπνξίαο ηωλ Γπλαηθώλ ζηελ Βόξεηα Κύπξν.  
 
Τν απόγεπκα ζα παξνπζηαζηνύλ δπν ηαηλίεο:  “Οη Γπλαίθεο ηεο Κύπξνπ” ηωλ Βαζηιηθή 
Καηξηβάλνπ θαη Πνύζξα Αδνύδ (2009) θαη ην “Ναλνύξηζκα” ηεο Γηάλλαο Ακεξηθάλνπ (2008).  

 
H Ηκεξίδα ζα είλαη αλνηθηή γηα όιν ην ελδηαθεξόκελν θνηλό.  
 

Γηα πιεξνθνξίεο 22-894561 ή Μαξία Φαηδεπαύινπ 99-305283.   
 

 

 
 

Τέινο Αλαθνίλωζεο 


