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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 
  Παγκόζμια Ζμέρα ηης Γσναίκας με Αναπηρία- Παγκόζμια Ζμέρα Μηηέρα Παιδιού με 

Αναπηρία.  

       Αόραηες οι γσναίκες με αναπηρία ζηην εκδήλωζη ηοσ Γήμοσ Κενηρικής Κέρκσρας 

 

    Η Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο 2022 βξίζθεη ηελ Ειιάδα αιιά θαη νιόθιεξν ηνλ 

θόζκν ζε θξίζηκν ζηάδην. Με ηελ πνιεκηθή ζύγθξνπζε ζηελ Οπθξαλία, ηελ παλδεκία ηνπ 

COVID-19, ηελ ελεξγεηαθή θξίζε, ηηο αλαηηκήζεηο ζηα βαζηθά αγαζά, ηελ ελδννηθνγελεηαθή 

βία θαη ηηο νπηζζνδξνκήζεηο ζηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ, νη πξνζπάζεηεο πνπ είραλ γίλεη 

γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη ηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ θνηλσλία έρνπλ ηεζεί ζε 

ακθηζβήηεζε. 

Η Εζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία  ζε ΔΣ κε αθνξκή ηελ 8ε Μάξηε, 

Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο, εκέξα πνπ ζπκόκαζηε θαη ηηκνύκε ηνπο αγώλεο πνπ έδσζε 

θαη ζπλερίδεη λα δίλεη ην γπλαηθείν θίλεκα, ηνλίδεη όηη νη γπλαίθεο κε αλαπεξία θαη νη κεηέξεο 

παηδηώλ κε αλαπεξία, αθόκε πεξηζζόηεξν νη πξόζθπγεο κε αλαπεξία, νη κνλνγνλείο, νη 

θπιαθηζκέλεο, νη ηνμηθνεμαξηόκελεο, ππόθεηληαη ζε πνιιαπιέο δηαθξίζεηο ηόζν ιόγσ ηνπ 

θύινπ ηνπο, όζν θαη ιόγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο. Γηα ηελ ΕΑκεΑ ε πξνώζεζε ηεο έκθπιεο 

ηζόηεηαο ησλ γπλαηθώλ κε αλαπεξία/ρξόληα πάζεζε θαη ησλ κεηέξσλ παηδηώλ κε αλαπεξία 

απαηηεί ηελ νξηδόληηα ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην ζύλνιν ησλ πνιηηηθώλ 

θαη πξαθηηθώλ θαη ηελ αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ πξσηνβνπιηώλ από ηελ Ειιεληθή Πνιηηεία. 

  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΗΕ Αληόλην Γθνπηηέξεο  αλαθέξεη ζε κήλπκά ηνπ όηη «ε 

πξόνδνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ είλαη δήηεκα δηθαηνζύλεο , ηζόηεηαο, εζηθήο θαη 

θνηλήο ινγηθήο», ελώ ζύκθσλα κε  ηα Ηλσκέλα Έζλε 1 ζηις 5 γσναίκες ανά ηον κόζμο έτει 

αναπηρία. 

   Ο δείθηεο Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ πνπ δεκνζηεύζεθε   από ην Επξσπτθό Ιλζηηηνύην γηα ηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ, ην 22 % ησλ γπλαηθώλ κε αλαπεξία δηαηξέρνπλ θίλδπλν θηώρεηαο θαη 

ηνπιάρηζηνλ ην 6.7% ησλ γπλαηθώλ κε αλαπεξία δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε. 

 

     Ιδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο  ΗΡΩΪΔΕ  μηηέρες  παιδιών με βαριές και 

πολλαπλές αναπηρίες  πνπ ζπζηάδνπλ  ηελ δσή ηνπο, ηελ εξγαζία ηνπο, ηελ πξνζσπηθή δσή 

ηνπο   γηα λα παξέρνπλ  ζηα παηδηά  ηνπο ηηο απαξαίηεηεο αλάγθεο ηνπο γηα κηα αμηνπξεπή 

δηαβίσζε. 

     Ο ύιινγόο καο κε κεγάιε ζιίςε δηαπίζησζε από ηα ΜΜΕ ηεο Κέξθπξαο όηη ν Δήκνο 

Κεληξηθήο Κέξθπξαο ζην Δεκνηηθό Θέαηξν πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζε ζην πιαίζην ηνπ 

ενξηαζκνύ γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεη νύηε ζηνπο 

νκηιεηέο, νύηε ζηηο νκηιίεο, νύηε ζηηο βξαβεύζεηο, νύηε ζηηο 30  γπλαίθεο πνπ πιαηζίσλαλ ζηε 

ζθελή ηνπ Δεκνηηθνύ Θεάηξνπ  ηελ θα Δήκαξρν ηελ  ΓΤΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ηην  
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ΗΡΩΪΔΑ ΜΗΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ , ηην  γσναίκα εκπρόζωπο ηοσ 

αναπηρικού κινήμαηος, ως αόραηες πολίηες ηοσ Δήμοσ Κενηρικής Κέρκσρας. 

 

 Η Δήκαξρνο θα Τδξαίνπ ζηελ νκηιία ηεο αλέθεξε πνιιά ζηνηρεία γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ γπλαηθώλ, αιιά νύηε κία αλαθνξά γηα ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηεο 

ΓΤΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΗΡΩΪΔΑ ΜΑΝΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. 

       ην δεκνζίεπκα αλαθέξεηαη ε επηηπρία ηεο εθδήισζεο θαη ε ζεκαζία ηεο ηζόηεηαο ησλ 

θύισλ, αιιά γηα πνηά επηηπρία θαη πνηά ηζόηεηα αλαθέξνπλ όηαλ δελ ππάξρεη ηζόηεηα νύηε 

θαλ ζην ίδην θύιν, θαη  όηαλ ζ΄ απηή ηελ εθδήισζε δελ πεξηιακβάλεηαη ε ΓΤΝΑΙΚΑ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ, Η ΓΤΝΑΙΚΑ -  ΜΗΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΤ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ νύηε θαλ 

αλαθέξεηαη ε ιέμε ΑΝΑΠΗΡΙΑ; 

  

                                                            Με εκηίμηζη 

 

      Ο Πρόεδρος                                                                              Η   Γραμμαηέας   

           

 

Ζοσμποσλίδης Σπσρίδων                                                                 Κονηού Μαρία 

 

 


