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ή ν υ μ α
αγώνα, ελπίδας και αισιοδοξίας έστειλαν τα πέντε
Επαρχιακά Συνέδρια του Γυναικείου Κινήματος της

ΠΟΓΟ που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Νοέμβρη.
Εκατοντάδες γυναίκες συμμετείχαν στα  Επαρχιακά Συνέδρια
της ΠΟΓΟ και ακόμα περισσότερες  παρευρέθηκαν στις
δεκάδες συνελεύσεις και εκδηλώσεις των Τοπικών Κινημά-
των της ΠΟΓΟ που προηγήθηκαν σε όλες τις κοινότητες και
τις συνοικίες των επαρχιών της ελεύθερης Κύπρου. 

Τα Επαρχιακά Συνέδρια της ΠΟΓΟ ασχολήθηκαν επισταμένα
με τις θέσεις και τις δράσεις του Γυναικείου Κινήματος και
έγιναν το βήμα για κάθε στέλεχος της ΠΟΓΟ για να καταθέσει
τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις του. Τα Συνέδρια
ενέκριναν την Πολιτική Απόφαση καθώς επίσης και μηνύ-
ματα προς τις Τουρκοκύπριες συμπατριώτισσες μας
αλλά και μηνύματα  στήριξης του Προέδρου
Χριστόφια, στη μάχη που δίνει για  δίκαιη λύση
του Κυπριακού, κόντρα στην  επιθετικότητα της
Τουρκίας και την αδιαλλαξία της Τ/κ ηγεσίας.
Στάληκε ακόμα ισχυρό μήνυμα συμπαράταξης
της ΠΟΓΟ με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα,
στον αγώνα για υπεράσπιση των εργατικών κα-
τακτήσεων και      δικαιωμάτων. «Δεν θα φορ-
τωθούν οι εργαζόμενοι τα βάρη της
καπιταλιστικής κρίσης. Απαιτούμε από το κεφάλαιο
και την μεγαλοεργοδοσία του τόπου να συμβάλουν
ώστε να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες του
κράτους», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα της ΠΟΓΟ. 

Τα Επαρχιακά Συνέδρια της ΠΟΓΟ ήταν και μια μεγάλη
ευκαιρία για να αναδειχθεί πλατιά το έργο της κυβέρνησης
Χριστόφια στα θέματα γυναίκας και ισοτιμίας των φύλων:
στην εργασία, στην στήριξη της μητρότητας και της
φροντίδας των παιδιών, στην καταπολέμηση της ενδοοικο-
γενειακής βίας και της σωματεμπορίας γυναικών, στην έν-
ταξη της ισοτιμίας των φύλων στο περιεχόμενο της
εκπαιδευτικής   μεταρρύθμισης, στα μέτρα που λήφθηκαν –
για πρώτη φορά από το 1974- υπέρ της στήριξης των εκ μη-
τρογονίας προσφύγων, κάθως επίσης και στην αύξηση της
συμμετοχής γυναικών στο υπουργικό συμβούλιο. Για άλλη
μια φορά     καλέσαμε τις γυναίκες της Κύπρου να κρίνουν
και να συγκρίνουν αυτό το έργο με οτιδήποτε άλλο υπήρξε
τα    προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, τα Συνέδρια μας ασχολήθηκαν και με τη δράση
και εσωτερική λειτουργία της ΠΟΓΟ. Ολες εντοπίζουμε ότι το
συστήμα και η ζωή που αυτό επιφυλάσσει για τις γυναίκες
υψώνει εμπόδια στην πολιτικοποίηση των γυναικών, ενώ
ταυτόχρονα δημιουργεί αυταπάτες για το περιεχόμενο της

ισοτιμίας των δύο φύλων.

Εντούτοις, όταν η δράση του γυναικείου κινήματος είναι ορ-
γανωμένη και στέρεα τοποθετημένη πολιτικά κερδίζει έδα-
φος, κερδίζει συνειδήσεις, εμπνέει τις νέες γυναίκες και
ολόκληρο το λαό. Οι λαμπρές εκδηλώσεις της περσινής χρο-
νιάς για τη συμπλήρωση των 60χρόνων της ΠΟΔΓ-ΠΟΓΟ μας
έδωσαν μια αποφασιστική ώθηση για ένα νέο ποιοτικό άλμα
στη δράση μας. Πλαταίνουμε λοιπόν τη δράση μας και μαζι-
κοποιούμε τις γραμμές μας! Καλούμε τις νέες γυναίκες να
έρθουν μαζί μας στην ομορφιά του αγώνα για την απελευ-
θέρωση και τη χειραφέτηση του γυναικείου φύλου. Αναβαθ-
μίζουμε τη μορφωτική ιδεολογική μας δουλειά. Εντάσσουμε
τις νέες τεχνολογίες στη δουλειά μας. Ανοίγουμε τα φτερά

μας για να είναι η ΠΟΓΟ αντάξια των σύγχρονων
απαιτήσεων της γυναίκας.

Οντας μάλιστα στην τελική ευθεία για τις Δη-
μοτικές Εκλογές, τα Επαρχιακά Κινήματα της
ΠΟΓΟ διατράνωσαν ότι θα κινητοποιήσουν
όλες τους τις δυνάμεις για να υπερψηφι-
στούν τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ Αριστερά

Νέες Δυνάμεις σε κάθε δήμο και κοινότητα
της Κύπρου και να εκλεγούν οι υποψήφιοι

Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες που υποστηρίζει το
Κόμμα μας. Επισημάνθηκε μάλιστα το γεγο-

νός ότι δύο στελέχη της ΠΟΓΟ είναι υπο-
ψήφιες δήμαρχοι, η Ελένη Μαύρου στη
Λευκωσία και η Φωτούλα Χατζήπαπα στη

Λακατάμια, ενώ το ΑΚΕΛ στηρίζει στο Δήμο Κε-
ρύνειας τη Νικολέττα Σιαξάτε. 

Τέλος, τα Επαρχιακά Συνέδρια εξέλεξαν τα νέα Επαρ-
χιακά Συμβούλια της ΠΟΓΟ και επανεξέλεξαν τις πέντε Επαρ-
χιακές Γραμματείς της ΠΟΓΟ: τη συν. Αννα Νεοφύτου
στηΛευκωσία, τη συν. Νίτσα Κυπριανού στη Λεμεσό, τη συν.
Λένια Κωσταντίνου στην Αμμόχωστο, τη συν. Στέλλα Χρίστου
στη Λάρνακα και τη συν. Ελένη Χατζιαντωνά στην Πάφο. 

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ βγήκε από τα πέντε Επαρ-
χιακά του Συνέδρια πιο ενισχυμένο και πιο αποφασισμένο
να δυναμώσει τους αγώνες. Αγώνες που δίνουμε στο πλευρό
του ΑΚΕΛ. Του Κόμματος που καθοδηγεί τον αγώνα για την
απελεθέρωση της πατρίδας μας σήμερα, για την απελευθέ-
ρωση της εργατικής τάξης αύριο, και για την απελευθέρωση
του γυναικείου φύλου από όλα τα προαιώνια βαρίδια που
κρατούν ακόμα δεμένο το άλλο μισό του ουρανού. 

Σκεύη Κουκουμά
Γ.Γ. ΠΟΓΟ – Βουλευτής ΑΚΕΛ

Επαρχιακά Συνέδρια ΠΟΓΟ: Πλαταίνουμε τη δράση μας και μαζικοποιούμε τις γραμμές μας! Κα-

λούμε τις νέες γυναίκες να έρθουν μαζί μας στον όμορφο αγώνα για την απελευθέρωση και τη
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Η ισότητα συνιστά θεμελιώδης δικαίωμα για όλους και όλες

καθώς και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό το δικαίωμα, δεν

απαιτείται μόνο η νομική αναγνώριση του, αλλά και η

εφαρμογή του σε όλους τους τομείς της ζωής. Στην ισότητα

δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα για πλήρη

συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής: πολιτική, κοινωνική,

οικονομική, πολιτιστική. Το δικαίωμα για πλήρη συμμετοχή

στη δημόσια ζωή, στα κέντρα εξουσίας και αποφάσεων.

Αποτελεί γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στον

τόπο μας πολλά θετικά βήματα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση

της θέσης της γυναίκας σ’ όλους τους τομείς της ζωής.

Ιδιαίτερα στο νομοθετικό τομέα, τόσο στα πλαίσια του

οικογενειακού δικαίου, όσο και της εργατικής νομοθεσίας

έχουν ψηφιστεί σημαντικά νομοθετήματα. Οι νόμοι που

αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, τις περιουσιακές

σχέσεις συζύγων, τη βία στην οικογένεια, την εμπορία

προσώπων, την προστασία της μητρότητας, τη γονική άδεια,

την ισομισθία ανδρών και γυναικών, την ίση μεταχείριση

στην απασχόληση και την ίση πρόσβαση σε αγαθά και

υπηρεσίες. 

Παρά το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θεσμικά

εντάσσεται στα διοικητικά πλαίσια του κράτους, αποτελεί

ωστόσο το πλησιέστερο επίπεδο εξουσίας προς τον πολίτη.

Σε ένα σύγχρονο κράτος με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα ο

ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε θέματα που

προάγουν την ισοτιμία, μπορεί να είναι καταλυτικός.

Η άμεση επαφή και επικοινωνία με τους πολίτες, δίνει τη

δυνατότητα στον θεσμό να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο

στον προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών σχετικών

με τη καθημερινή ζωή και τα προβλήματα των τοπικών

κοινωνιών. Πέραν πάσης αμφιβολίας η ανάπτυξη του

θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως συστατικό στοιχείο

της δημοκρατικής λειτουργίας μιας πολιτείας, μπορεί να

ενισχύσει στο μέγιστο βαθμό την επίτευξη της ισότητας στην

πράξη.

Το μικρό ποσοστό παρουσίας των γυναικών στα κέντρα

λήψης αποφάσεων αποτελεί μια πραγματικότητα διεθνώς.

Τα κοινωνικά στερεότυπα που διαιωνίζουν την κατανομή

των ρόλων βάσει παρωχημένων αντιλήψεων για τα φύλα,

δυσκολεύει την πρόσβαση των γυναικών που έρχονται

αντιμέτωπες με την ούτω καλούμενη «γυάλινη οροφή» ή το

«κολλώδες πάτωμα». Μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα

μπορούσαν ευκολότερα να ληφθούν μέτρα, για ισόρροπη

συμμετοχή και αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών.

Ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου σε όλες τις

δραστηριότητες της, όσον αφορά το σχεδιασμό πολιτικών,

μεθόδων ή νομικών πράξεων που επηρεάζουν και αφορούν

την τοπική κοινωνία, μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη των

έμφυλων στερεοτύπων που συμβάλλουν στην άνιση

αξιολόγηση ανδρών και γυναικών.

Με την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου υποδομών και

υπηρεσιών παροχής φροντίδας εξαρτημένων ατόμων, η

Τοπική Αυτοδιοίκηση ενισχύει τις προσπάθειες για

συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,

ιδιαίτερα σε σχέση με τους νέους εργαζόμενους γονείς.

Μέχρι σήμερα οι πολιτικές μονοδιάστατα απευθύνονται στις

γυναίκες, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα συνδυασμού

εργασίας και οικογένειας, εμπερικλείοντας λανθασμένα

στερεότυπα. Οι γυναίκες είναι που πρέπει να συνδυάσουν

εργασία και οικογένεια, οι γυναίκες πρέπει να

προστατευθούν από τη βία. Απαιτείται συνολικό πρόγραμμα

δράσης με όραμα. Για πλήρη ενσωμάτωση της Αρχής της

Ισότητας σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, πολιτικής και

οικονομικής ζωής πρέπει και οι άντρες να καλούνται να

συνδυάσουν εργασία και οικογένεια, αναλαμβάνοντας

μεγαλύτερο ρόλο στο σπίτι, πρέπει και οι άντρες να

προβληματιστούν για τη βία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

στηρίζοντας τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή

μπορεί σήμερα να αναλάβει νέους ρόλους και να

συμμετέχει στις αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές.

Αν θεωρείται ότι ο ρόλος του κράτους είναι σημαντικός για

την οικοδόμηση της ισότητας ανάμεσα σε άντρες και

γυναίκες, ο ρόλος της πόλης είναι επίσης πολύ σημαντικός.

Για να εντάξουμε τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διαδικασία λήψης των

αποφάσεων πρέπει να αναδιοργανωθεί, να βελτιωθεί και να

επαναξιολογηθεί, έτσι που να λαμβάνεται υπόψη ο στόχος

της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα και από όλους

τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην

άσκηση των πολιτικών.

Συντασσόμαστε με την κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια που

προωθεί τη μεταρρύθμιση για αναβάθμιση της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Μια μεταρρύθμιση που θα διασφαλίσει την

εγγύτητα, ποιότητα και προσβασιμότητα των υπηρεσιών

στους πολίτες. Τη θεσμική ολοκλήρωση και ενίσχυση της

αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διασφάλιση και

κατοχύρωση της οικονομικής της αυτοτέλειας, διασφάλιση

του πολύπλευρου κοινωνικού αναπτυξιακού της ρόλου,

ώστε να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα ζωής για τους

πολίτες, απαλλαγμένη από στερεότυπα και έμφυλες

διακρίσεις.

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων που στοχεύουν στη

στήριξη ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, των

ηλικιωμένων, των νέων, των εργαζόμενων, των ατόμων με

ειδικές ανάγκες, των ανέργων, σε συνδυασμό με την

αναβάθμιση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση

και την προώθηση πολιτικών, αποτελούν βήματα

εκσυγχρονισμού μιας κοινωνίας και οριοθετούν τη στάθμη

του πολιτισμού μας.

Βαλεντίνα Λοϊζίδου

Μέλος Ε.Σ. ΠΟΓΟ Λεμεσού 

και Εκτελεστικής Γραμματείας ΠΟΓΟ



Ε
ίναι γεγονός ότι οι δυσχέρειες που

αντιμετωπίζει καθημερινά η γυναίκα,

ένεκα στερεότυπων απόψεων και της

συντήρησης κοινωνικών και εργασιακών

δομών που διαπνέονται από τη διαχρονική

επικράτηση της φιλοσοφίας της διάκρισης των

δύο φύλων, δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί

ολοκληρωτικά. Βέβαια, η γενικότερη

αντιμετώπιση και κατάλυση των διακρίσεων

των φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας

δεν είναι εύκολο έργο. Χρειάζεται

στοχοπροσήλωση, επιμονή και ρήξη με τα

υφιστάμενα δεδομένα. Χρειάζεται αλλαγή

τόσο του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα

σχετικά ζητήματα, καθώς και νοοτροπιών που

είναι δυστυχώς παγιωμένες στη συνείδηση

των αντρών- αλλά συχνά και των ίδιων των

γυναικών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, εδώ και τρία

χρόνια εργάζεται η σημερινή κυβέρνηση. Με

γνώμονα τους βασικούς άξονες πολιτικής, επί

των οποίων δεσμεύτηκε προεκλογικά, του

προγράμματος διακυβέρνησης και των

στόχων που θέτει το Λαϊκό Κίνημα με

πρωτεργάτη την ΠΟΓΟ, η κυβέρνηση

Χριστόφια έχει ήδη καταφέρει να μετουσιώσει

τα λόγια σε έργο σε μεγάλο βαθμό. Γεγονός

που όχι απλά μας δικαιώνει αλλά και

επιβεβαιώνει  το ρόλο που καλούμαστε να

διαδραματίζουμε στην κυπριακή κοινωνία.

Εχοντας στις προτεραιότητές της τη βελτίωση

της θέσης της γυναίκας και την αναγνώριση

της συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της

στην οικονομία, στην οικογένεια, στον

πολιτισμό, στην εκπαίδευση κ.ο.κ,

υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να

υλοποιούνται σειρά μέτρων. Προάγεται η

πάταξη της ανισομισθίας, θεσπίστηκε

ανώτερο όριο για τον κατώτατο μισθό σε

επαγγέλματα στα οποία παρατηρείται

υψηλότερη γυναικεία εργασία. Ταυτόχρονα

βελτιώθηκαν οι πρόνοιες της νομοθεσίας για

τη μητρότητα και τη γονική προστασία.

Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις πρόωρου

τοκετού και ανάγκης για πέραν του κανονικού

νοσοκομειακής περίθαλψης του νεογνού, η

μητέρα στηριίζεται με πρόσθετη άδεια.

Παράλληλα, με στόχο επίσης την πάταξη της

γυναικείας ανεργίας, αλλά και το σεβασμό της

οικογενειακής ζωής, θεσπίστηκε πλαίσιο που

να προστατεύει περαιτέρω την έγκυο γυναίκα

από απόλυση. Στόχος της κυβέρνησης είναι

όπως μέσα από αυτές τις πολιτικές τύχουν

προστασίας και οι μονογονεϊκές οικογένειες,

όπως και οι πολύτεκνοι.

Βέβαια, με αυτά τα μέτρα, καθώς και με την

ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την

παράνομη και αδήλωτη εργοδότηση, δεν

τυγχάνει προστασίας μόνο η Κύπρια

εργαζόμενη αλλά και γυναίκες που κατάγονται

από ξένες χώρες κι εργοδοτούνται στη χώρα

μας.   Πρόσθετα μέτρα στήριξης, είναι η

δωρεάν μεταφορά μαθητών στα σχολεία, η

δυνατότητα λειτουργίας περισσότερων

προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας

παιδιών και ηλικιωμένων, δεδομένης της

αύξησης της χρηματοδότησης προς την Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Επιπρόσθετα, η εκπόνηση

Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της

ενδοοικογενειακής βίας και η αναθεώρηση

και βελτίωση της πολιτικής για την

καταπολέμηση της σωματεμπορίας, με

θύματα στις πλείστες των περιπτώσεων τη

γυναίκα, συμβάλλουν στην προστασία και το

σεβασμό θεμελιωδών ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, της ισότιμης θέσης της στην

κοινωνία.

Τόσο τα μέτρα τα οποία  προαναφέρονται,

όσο και ο προσανατολισμός που δίνεται

διαμέσου της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

για ανάδειξη της ισοτιμίας των φύλων και η

αύξηση από την παρούσα κυβέρνηση της

εμπλοκής της γυναίκας στην κυβερνητική

πυραμίδα, πέρα από έμπρακτες αλλαγές,

είναι βέβαιο ότι συνιστούν και σημαντικότατο

λιθάρι στην αλλαγή των στερεότυπων

απόψεων που ενυπάρχουν στην κοινωνία μας.

Είναι δείγματα γραφής του προοδευτικού

προσανατολισμού της κυβέρνησης Χριστόφια,

τα οποία δεν μπορούν να τύχουν καμιάς

προπαγάνδισης, είναι αλλαγές που βιώνει

κάθε γυναίκα αλλά και η κοινωνία ολόκληρη.

Οσο κι αν κάποιοι έβαλαν πλώρη για τις

προεδρικές του 2013, όσα κι αν διακηρύξουν

στην προσπάθειά τους να πλήξουν το έργο

που έχει πραγματοποιηθεί, υπάρχει κάτι που

δεν μπορούν να κάνουν. Να ανατρέψουν τα

δεδομένα, να ακυρώσουν τις βελτιώσεις που

έχουν σημειωθεί. Η εμβάθυνση της

κοινωνικής προόδου, ήταν και παραμένει

στόχος τόσο ολόκληρου του Λαϊκού

Κινήματος, του ΑΚΕΛ και της ΠΟΓΟ, όσο και

της σημερινής κυβέρνησης. Που παρά τις

οξύνσεις, τις αντιπαραθέσεις και τις

αντιξοότητες που αντιμετωπίζει, έχει

καταφέρει και συνεχίζει να υπερασπίζεται

ακούραστα τη λαϊκή εντολή που έλαβε το

2008, την πατρίδα, το κράτος, τους θεσμούς,

την πρόοδο και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σταύρη Καλοψιδιώτου
Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΠΟΓΟ,

Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ



Σεξιστικά σχόλια σε βάρος της Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Σε σχέση με τα σχόλια σε βάρος της Υπουργού Εμπορίου που ακούστηκαν σε Επιτροπή της Βουλής, η Γ.Γ. της ΠΟΓΟ και

Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Σκεύη Κουκουμά, έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Είναι αλήθεια ότι η κριτική που γίνεται στην Υπουργό Εμπορίου, σχετικά με την απόφαση της να ανακαλέσει τις αρμο-

διότητες που ανήκουν στον Υπουργό Εμπορίου και οι οποίες εκχωρήθηκαν παλαιότερα στο Διευθυντή Ενέργειας,  δεν

οφείλεται στο φύλο της. Αντιδράσεις θα υπήρχαν ακόμα κι αν ήταν άνδρας ο Υπουργός Εμπορίου της κυβέρνησης

Χριστόφια. Η κριτική που γίνεται έχει καθαρά πολιτικά -ή καλύτερα μικροπολιτικά- κίνητρα και εντάσσεται στη

συντονισμένη εφ’ όλης της ύλης πολεμική της αντιπολίτευσης ενάντια στην κυβέρνηση και την πολιτική της. 

Τα σεξιστικά σχόλια και οι υποτιμητικές αναφορές σε βάρος της Υπουργού Εμπορίου Πραξούλας Αντωνιάδου, που

ακούστηκαν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, προέκυψαν επειδή ακριβώς τα στελέχη της αντιπολίτευσης δεν είχαν

και δεν έχουν επιχειρήματα για να αντικρούσουν την τεκμηριωμένη, σύννομη και απολύτως λογική απόφαση της

Υπουργού Εμπορίου. Για αυτό νομίζουν ορισμένοι-που κάθονται και στα βουλευτικά έδρανα- ότι θα κερδίσουν

εντυπώσεις με σχόλια τύπου «άφησε την κουζίνα και πήγε στο υπουργείο» ή με το να αναφέρονται στην υπουργό

υποτιμητικά με το μικρό της όνομα. 

Εμείς πιστεύουμε ότι ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας για το θέμα του Διευθυντή Ενέργειας θα έπρεπε

να υπήρχε καθολική απόρριψη τέτοιων συμπεριφορών. Πόσο δε μάλλον από τις βουλευτίνες και τις άλλες γυναικείες

οργανώσεις. Ολοι και όλες κρινόμαστε.»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης της Κυβέρνησης για

διεύρυνση ορισμένων στεγαστικών σχεδίων που

απευθύνονται στους εκτοπισθέντες, ώστε να παρέχεται η

δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά και στους εκ μητρογονίας

εκτοπισθέντες,  ψηφίστηκαν την Πέμπτη 17 του Νοέμβρη 2011

δύο Νομοσχέδια.  Το πρώτο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί

Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες

και άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και το

δεύτερο «Οι περί Ενοικιοστασίου (Επιδόματα σε

Εκτοπισθέντες και Παθόντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του

2011».

Με τα πιο πάνω ρυθμίζεται η δυνατότητα να παραχωρηθούν σε εκτοπισθέντες εκ μητρογονίας από την 1/1/2012 τα

ακόλουθα:

-Παραχώρηση οικιστικής μονάδας σε Οικισμό Αυτοστέγασης Εκτοπισθέντων. Τα κριτήρια για την παραχώρηση οικιστικής

μονάδας, όπως εφαρμόζονται και για τους εκ Πατρογονίας Πρόσφυγες είναι όπως το ετήσιο εισόδημα μην υπερβαίνει τις

€20.500, με έκπτωση €1.280 για κάθε εξαρτώμενο. 

-Παραχώρηση κρατικού οικοπέδου αυτοστέγασης και οικονομικής χορηγίας ανάλογα με τη σύνθεση της      οικογένειας. Τα

κριτήρια για παραχώρηση οικοπέδου αυτοστέγασης, όπως εφαρμόζονται και για τους εκ     Πατρογονίας, είναι όπως το

ετήσιο εισόδημα κυμαίνεται από τις €21.360 - €32.100, αναλόγως του αριθμού των μελών της οικογένειας. Παράλληλα θα

δικαιούνται οικονομική χορηγία ύψους από  €22.000 – €31.610, ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας. 

-Επιδότηση ενοικίου στους φοιτητές

-Εξίσωση των δανειοληπτικών δυνατοτήτων από τα διάφορα σχέδια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Για την διεκδίκηση των πιο πάνω απαιτείται η κατοχή Πιστοποιητικού Εκτοπισμένου Δυνάμει Καταγωγής, που εκδίδεται

από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, αφού προσκομισθούν διάφορα έγγραφα, όπως η

Προσφυγική Ταυτότητα της εκτοπισθείσας μητέρας, Πιστοποιητικό Γεννήσεως και άλλα.

Το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ χαιρετίζει τη ψήφιση των Νομοσχεδίων αλλά και την ετοιμότητα της Κυβέρνησης να

αντιμετωπίσει μια καταφανή διάκριση σε βάρος των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους,  που δημιούργησαν

παλαιότερα προηγούμενες κυβερνήσεις . Οι πιο πάνω ρυθμίσεις αποτελούν τα πρώτα βήματα για τερματισμό  του

αναχρονισμού και των διακρίσεων που για 37 χρόνια βίωναν οι  Εκ Μητρογονίας Πρόσφυγες  και το μόνο που εισέπρατταν

ήταν ευχολόγια και ρητορείες υποστήριξης.

Βήματα για στήριξη των εκ

Μητρογονίας προσφύγων



Στις 28 Οκτωβρίου 2011, αντιπροσωπείες του Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ
και της Γυναικείας οργάνωσης του Ρεπουπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ),
με επικεφαλής τις Σκεύη Κουκουμά -Γενική Γραμματέα της ΠΟΓΟ και βουλευτή
του ΑΚΕΛ- και την Sibel Sorakin πρόεδρο της Γυναικείας Οργάνωσης του ΡΤΚ,
παρέδωσαν κοινή διακήρυξη στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. 

Παράκληση των δύο γυναικείων οργανώσεων προς τον εκπρόσωπο της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ που παρέλαβε τη διακήρυξη, ήταν να επιδοθεί στους ηγέτες και
των δύο κοινοτήτων και ταυτόχρονα να κοινοποιηθεί τόσο στην ειδική
αντιπρόσωπο του Γ.Γ. των Η.Ε στην Κύπρο, κα Lisa Buttenheim, όσο και στον
ειδικό σύμβουλο του Γ.Γ. των Η.Ε στην Κύπρο, κ. Alexander Downer.

Το κείμενο της Διακήρυξης είναι το ακόλουθο:

«Σημειώνοντας την 11η επέτειο του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ σχετικά με το ρόλο των γυναικών στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, και
ενόψει της συνάντησης των ηγετών των δύο κοινοτήτων της Κύπρου με το Γενικό
Γραμματέα του ΟΗΕ αργότερα αυτό το μήνα, εμείς- η ΠΟΓΟ και η Γυναικεία Οργάνωση
του ΡΤΚ- θα θέλαμε να εκφράσουμε την αποφασιστικότητα μας για συνέχιση του αγώνα
υπέρ της συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος και της επανένωσης της
Κύπρου.  Πιστεύουμε, ότι μόνο μέσα από την κοινή πάλη όλων των Κυπρίων μπορούν
να επιτευχθούν.

Η υφιστάμενη διαίρεση, που τραυματίζει όλους μας, είναι απαράδεκτη και πρέπει να
τερματιστεί. Δηλώνουμε εμφατικά ότι ο αγώνας για ειρήνη και επανένωση συνιστά
προτεραιότητά μας. Ως εκ τούτου, δηλώνουμε τη στήριξή μας στη διαδικασία των
απευθείας διαπραγματεύσεων και θέτουμε τα ακόλουθα υπόψη των δύο ηγετών:

Παραμένουμε δεσμευμένες στη μοναδική εφικτή λύση που είναι η δικοινοτική, διζωνική
ομοσπονδία με πολιτική ισότητα της Ε/Κ και της Τ/Κ κοινότητας, όπως αυτή καθορίζεται
από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, και στη βάση της συμφωνίας των ηγετών των δύο
κοινοτήτων όπως εκφράστηκε μέσα από τα κοινά ανακοινωθέντα της 23ης Μαΐου και
1ης Ιουλίου 2008. Υπάρχει ανάγκη για λύση που να διασφαλίζει το σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων.

Καλούμε τους δύο ηγέτες να εργαστούν ακόμη πιο εντατικά στοχεύοντας στην επίτευξη
της λύσης. Λύσης που θα επανενώνει την Κύπρο και θα διασφαλίζει την ειρήνη.
Αξιώνουμε όπως η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στις διαπραγματεύσεις
γίνει σεβαστή. Και επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, ότι η συνέχιση του στάτους κβο
(status quo) επενεργεί ενάντια στην επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.

Επιπρόσθετα καλούμε τους δύο ηγέτες να συνεχίσουν να εργάζονται για λύση του
Κυπριακού, χωρίς να επηρεάζονται από τις πρόσφατες εντάσεις στην περιοχή. Πιστεύουμε
ότι οι φυσικοί πόροι της Κύπρου και γύρω  απ΄αυτήν, ανήκουν στην Κύπρο και σε όλους
τους Κύπριους. Τα οφέλη από τους φυσικούς πόρους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως
κίνητρο για την επανένωση της πατρίδας μας.

Δεσμευόμαστε για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα φέρουν τις δύο κοινότητες πιο
κοντά και θα προωθήσουν τον κοινό μας στόχο- την επίλυση του Κυπριακού
προβλήματος.

Θεωρούμε ότι και οι δύο ηγέτες θα πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για να
εξευρεθεί μια συνολική λύση του Κυπριακού προβλήματος, μέσα στο συμφωνημένο
πλαίσιο, το συντομότερο δυνατό».



Στις 29 του περασμένου μηνός το Γυναικείο Κίνημα

της Κύπρου και ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα απηύθυνε

το ύστατο χαίρε σε μια ηγετική φυσιογνωμία,  μια

σπουδαία γυναίκα που άφησε ανεξίτηλη τη

σφραγίδα της στους ιστορικούς αγώνες και τις

θυσίες του γυναικείου κινήματος, την Αγάθη

Χριστοδουλίδου.   

Κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ, ανέφερε στον επικήδειο

λόγο η Γ.Γ. της ΠΟΓΟ, Σκεύη Κουκουμά, μπροστά στο

έργο που άφησε και στο όραμα που ενέπνευσε μια

από τις πρωτοπόρους γυναίκες του αγώνα για την

ισοτιμία των φύλων, την κοινωνική δικαιοσύνη, την

ειρήνη. 

Συνοδεύσαμε την Αγάθη στο τελευταίο της ταξίδι,

αποδίδοντας τις πρέπουσες τιμές  σε μια από τις πιο

ξεχωριστές προσωπικότητες μιας γενιάς γυναικών

που, σε καιρούς μιζέριας και σκλαβιάς έσπασαν τις

αλυσίδες και χάραξαν τον δρόμο για να περάσει μια

ολόκληρη στρατιά αγωνιστριών για τα ίσα

δικαιώματα αντρών και γυναικών, για να αποκτήσει

η γυναίκα τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, την

εργασία, την οικογένεια και τη ζωή γενικότερα.

Η Αγάθη γεννήθηκε το 1923 στη Λάρνακα και το

1944 παντρεύτηκε τον Γιώργο Χριστοδουλίδη με τον

οποίο απέκτησαν τρία παιδιά, τη Βέρα, τον Δώρο και

τον Αριστο.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της ΠΟΔΓ και της ΠΟΓΟ,

την οποία υπηρέτησε για δεκαετίες με συνέπεια και

χαρακτηριστική μαχητικότητα. Στα χρόνια της

αποικιοκρατίας, η συμβολή της Αγάθης στον αγώνα

για την απόλυση των πολιτικών κρατουμένων ήταν

πρωταγωνιστική. Μεταξύ άλλων, βρέθηκε στην

πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων με αίτημα την

απόλυση των πολιτικών κρατουμένων, ανάμεσα

στους οποίους ήταν και ο σύζυγος της, ηγετικό

στέλεχος του ΑΚΕΛ και Δήμαρχος τότε της Λάρνακας. 

Η Αγάθη ήταν μια μαχητική  κομμουνίστρια  σε

όλους τους αγώνες και τις στιγμές του Λαϊκού

Κινήματος. Τόσο από τις γραμμές της ΠΟΓΟ, την

οποία υπηρέτησε  από το Επαρχιακό Κίνημα της

Λάρνακας και  από

τα κεντρικά καθοδη-

γητικά σώματα του

Γενικού και του

Εκτελεστικού Συμβουλίου, όσο και του Κόμματος

της Εργατικής Τάξης του ΑΚΕΛ.  Για τη δράση της

αυτή στην ΠΟΓΟ και το ΑΚΕΛ βραβεύτηκε με τα

μετάλλια των 50 και των 80 χρόνων προσφοράς.  

Εφυγε από τη ζωή αλλά το όνομα και η ιστορία της

γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στο πάνθεον των

αγωνιστριών του γυναικείου κινήματος, που

όρθωσαν άφοβα το ανάστημα τους μπροστά στο

σιδερένιο πρόσωπο της καταπίεσης, της αδικίας και

ενός αυστηρού και άτεγκτου πατριαρχικού

καθεστώτος, κατορθώνοντας να γυρίσει ο ήλιος «για

το άλλο μισό τ’ ουρανού», τις γυναίκες.  Είναι βέβαια

μακρύς ο δρόμος για την επίτευξη της πραγματικής

ισότητας στην κυπριακή κοινωνία.   

Οι θυσίες και οι αγώνες της Αγάθης

Χριστοδουλίδου γίνονται φωτεινοί φάροι

καθοδήγησης για τις επόμενες γενιές του

Γυναικείου Κινήματος, οι οποίες, εμπνεόμενες από

το παράδειγμα της, οφείλουν να συνεχίσουν και να

δικαιώσουν το έργο της.   

Μελίνα Δημητρίου

Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΠΟΓΟ



Τι είναι η Επιτροπή Ίσότητας των φύλων;

Ο νόμος για την Ιση Μεταχείριση αντρών και γυναικών

στην απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση προνοεί

μεταξύ άλλων, τη σύσταση της Επιτροπής Ισότητας των

Φύλων. Σκοπός, τόσο της Επιτροπής, όσο και των άλλων

διατάξεων του νόμου, είναι η εξάλειψη κάθε μορφής

ανισότητας στην εργασία. Η επιτροπή απαρτίζεται από

εννέα μέλη, τα οποία διορίζονται από την Υπουργό

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περίοδο τριών

χρόνων. Αξίζει να αναφερθεί ότι Πρόεδρος της Επιτροπής

έχει διοριστεί η κα Αργεντούλλα Ιωάννου.

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής μπορούν να χωριστούν σε

τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τη σχέση της

επιτροπής με της σχετικές υπηρεσίες του υπουργείου. Στον άξονα αυτό η Επιτροπή μπορεί

να συμβουλεύει το υπουργείο σχετικά με τον καθορισμό της Εθνικής πολιτικής στα θέματα

που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητας της. Επίσης μπορεί να συμβουλέψει για την

εισαγωγή ή αναθεώρηση κάποιας σχετικής νομοθεσίας. Τέλος μπορεί να  εισηγηθεί την

υιοθέτηση μέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο πεδίο της αρμοδιότητας

της. Στο δεύτερο άξονα η δράση της Επιτροπής επικεντρώνεται στην προώθηση και

πραγματοποίηση μελετών και ερευνών, τα πορίσματα των οποίων μπορούν να είναι βοηθητικά

όσο αφορά την εισήγηση δράσεων, πολιτικών και προετοιμασία εκθέσεων προς το Υπουργείο.

Ο τρίτος άξονας σχετίζεται με την επαφή και την δράση που αναπτύσσει η Επιτροπή με το κοινό. Η Επιτροπή

λοιπόν έχει τη       δυνατότητα να μεταφέρει παράπονα προς τον Αρχιεπιθεωρητή του τμήματος Εργασίας του

Υπουργείου και να παρακολουθεί την εξέλιξη της εξέτασης του παραπόνου. Επίσης η επιτροπή παρέχει

συμβουλές σε όποιον          ενδιαφέρεται για τα θέματα που την αφορούν. Τέλος η επιτροπή παρέχει ανεξάρτητη

συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων που καταγγέλλουν διακριτή μεταχείριση. Το τελευταίο σημείο αποτελεί

πολύ βασική δράση της επιτροπής, αφού ουσιαστικά παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση και στήριξη σε

θύματα διάκρισης, στο φύλο.

Γνωρίζεις τι  περιλαμβάνει η Αρχή της Ίσης μεταχείρισης των φύλων στην απασχόληση και την

επαγγελματική εκπαίδευση;

• Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης των φύλων προϋποθέτει την απουσία κάθε μορφής διάκρισης που

βασίζεται στο φύλο στον τομέα της απασχόλησης. 

• Προσδιορίζει πως η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση συνιστούν διάκριση λόγω φύλου.

• Προσδιορίζει πως η λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση μιας εργαζόμενης λόγω εγ-

κυμοσύνης, τοκετού, γαλουχίας, μητρότητας ή ασθενείας, η οποία οφείλεται στην

εγκυμοσύνη ή στον τοκετό, επίσης συνιστά διάκριση.

• Ενισχύει την προστασία των γυναικών που επανέρχονται στην εργασία μετά

από άδεια μητρότητας. 

Αντρεα Νεοφύτου


