ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ (.Γ.Γ.)
ΙΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ – ΙΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ 1920

Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα:
«ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ:
ΣΑ 90 ΥΡΟΝΙΑ ΣΟΤ ΚΑΙ Η ΑΛΙΚΗ ΓΙΧΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ».
Σηκεηηθόο ηόκνο πνπ εθδόζεθε κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 90 ρξόλσλ δσήο θαη δξάζεο ηνπ πλδέζκνπ
[1920-2010] θαη αθηεξώζεθε ζηελ Αιίθε Γησηνπνύινπ-Μαξαγθνπνύινπ,επί 64 ρξόληα κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Αληηπξνέδξνπ, Πξνέδξνπ θαη ζήκεξα επίη.Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ.
Πξόθεηηαη γηά έθδνζε ηνπ πλδέζκνπ, πνπ πινπνίεζε ηελ ηδέα πνπ θαηέζεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ε
νκ. θαζεγήηξηα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κέινο ηνπ Γ. πκβνπιίνπ θ. Κνύια Καζηκάηε θαη έγηλε
δεθηή κε ελζνπζηαζκό. Ζ θ. Καζηκάηε κε ηελ θ. Ληιή Κνπξάθνπ, Αληηπξόεδξν ηνπ .Γ.Γ. επηκειήζεθαλ
ηελ έθδνζε, πνπ έρεη ηελ αθόινπζε δνκή:
Σν πξώην κέξνο πεξηέρεη επηινγή άξζξσλ ,παξεκβάζεσλ θαη επεμεξγαζηώλ ηεο Αιίθεο ΓησηνπνύινπΜαξαγθνπνύινπ γηα πιεπξέο ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ. Ζ επηζηεκνληθή γλώζε θαη ε πξαθηηθή εκπεηξία
ηεο Αιίθεο, ε ζεσξία θαη ε πξάμε ,κέζα από ηνλ αξκνληθό ζπλδπαζκό ηνπο ,θαζηζηνύλ ηα θείκελα απηά
ππνδεηγκαηηθά θαη νδεγό γηα δξάζε ππέξ ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ. Δζηηάδνπλ ζηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ θαη δίλνπλ πξσηαξρηθό ξόιν ζηνλ αγώλα γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζόηεηαο ησλ
θύισλ, σο ζεκειηώδνπο αλζξώπηλνπ δηθαηώκαηνο. Αγώλαο, ινηπόλ, γηαηί ηίπνηε δελ ραξίδεηαη θαη όια
θαηαρηηνύληαη! Απηό δείρλεη ε 90 ρξνλε πνξεία ηνπ πλδέζκνπ, πνπ έζεζε γηα πξώηε θνξά ζηελ αηδέληα
ην αίηεκα γηα απόθηεζε ηεο ηζόηεηαο ιόγσ θύινπ ζηνλ θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό ηνκέα. Δίλαη
ην πξώην θεκηληζηηθό ζσκαηείν ζηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο θαη πξώην δηαηύπσζε ηελ απαίηεζε γηα
παξαρώξεζε ζηηο γπλαίθεο ίζσλ πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ.
ε άξζξν ηεο γηα ην θεκηληζκό, δεκνζηεπκέλν ζηνλ «Αγώλα ηεο Γπλαίθαο»,πνπ έρεη δηαρξνληθή ζεκαζία,
ιέεη ,όηη «είλαη θνηλσληθό θίλεκα γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθώλ, πνπ ηηο
ππνβηβάδνπλ ζε δεύηεξν θύιν, ππνηαθηηθό θαη ππεξεηηθό ηνπ «πξώηνπ» θύινπ» θαη απνθξνύεη ηηο
ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηε βηνινγηθή θαη βηνςπρηθή θαησηεξόηεηα ηεο γπλαίθαο .Απνθξνύεη
επίζεο αθξαίεο ζέζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ θεκηληζκνύ ηεο δεύηεξεο θάζεο,
όπσο νη ζέζεηο ηεο Εεξκαίλ Γθξήξ θαη αλαδεηθλύεη ηε ζύγρπζε πνπ δεκηνπξγήζεθε από απηέο.
Σν δεύηεξν κέξνο ηνπ ηόκνπ πεξηέρεη πιηθό ησλ βξαβεύζεσλ κε ην «Βξαβείν Γπλαηθείαο Κνηλσληθήο
Πξνζθνξάο ΑΛΗΚΖ ΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ», 1997-2010.Σν βξαβείν απηό απνλέκεηαη
θάζε ρξόλν ζηηο 8 ηνπ Μάξηε,Παγθόζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο,γηα λα ηηκήζεη γπλαίθεο πνπ ζε εζεινληηθή
βάζε, κε απηαπάξλεζε ,ζεκλά θαη αζόξπβα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ζπγρξόλσο
απνηεινύλ ζεηηθά παξαδείγκαηα θαη γηα ηηο άιιεο γπλαίθεο.
Σν πξώην βξαβείν ,ην 1997,απνλεκήζεθε ζηελ Κοράιε Κροθοδείιοσ, εθπαηδεπηηθό ζην Ακεξηθάληθν
Κνιιέγην Θειέσλ γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ρηιηάδσλ παηδηώλ.
Δλ ζπλερεία, ην 1998, ηηκήζεθαλ νη Κύπξηεο αγσλίζηξηεο Σηηίλα Λοηδίδοσ θαη Υαρίηα Μάληοιες,
εκβιεκαηηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ αγώλα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ Κππξίσλ ζηα θαηερόκελα θαη ηε
δηαθξίβσζε ηεο ηύρεο ησλ αγλννπκέλσλ.

Σν 1999 ήηαλ ε ρξνληά ηεο Γόκλας ακίοσ θαη Φηιηώς Υαηδεκέλοσ,ζηα πξόζσπα ησλ νπνίσλ ηηκήζεθε
ε Μηθξαζηάηηζζα. Διιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή- ην έξγν δσήο ηεο πξώηεο - ην Λανγξαθηθό Μνπζείν
ηεο Μηθξάο Αζίαο-ηεο δεύηεξεο.
Οη Δζειόληρηες Αδειθές ηοσ ΔΔ ηηκήζεθαλ ην 2000,γηα ηελ εζλνθειή δξάζε ηνπο ζηε γξακκή ησλ
πξόζσ ζηνλ πόιεκν ηνπ 1940-41.
Σν 2001 βξαβεύηεθαλ νη Καηαζθελώζεης Τπερεζίας ηοσ Κιάδοσ Μεγάιωλ Οδεγώλ ηοσ ώκαηος
Διιελίδωλ Οδεγώλ γηα ηα 50 ρξόληα δξάζεο ζε αθξηηηθά ρσξηά θαη ζεηζκόπιεθηεο πεξηνρέο.
Σν 2002 αλαδείρηεθε ε πξνζθνξά ησλ «Φίιωλ ηοσ Ατηιιοπούιεηοσ Γεληθού Νοκαρτηαθού
Νοζοθοκείοσ Βόιοσ» θαη ησλ «Φίιωλ ηοσ ΠΙΚΠΑ Βούιας-Πεληέιες» γηα ηελ αξσγή ηνπο ζηνλ ηνκέα
ηεο πγείαο.
Σν 2003 ην βξαβείν αθηεξώζεθε ζηελ Φραγθίζθε Φαταροπούιοσ-Καρόρε γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηε
δηαηήξεζε ηεο θαιιηηερληθήο παξάδνζεο θαη ηεο κνπζηθήο θιεξνλνκηάο ζηα λεζηά θαη ηε γεληθόηεξε
ζπκβνιή ηεο ζηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό.
Σν 2004 ήηαλ ε ρξνληά ηεο βξάβεπζεο ηεο Καηερίλας Μάηζα,γηα ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ζηνλ
αγώλα γηα ηελ πξόιεςε θαη ζεξαπεία ησλ εμαξηεκέλσλ από ηα λαξθσηηθά αηόκσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ
γπλαηθώλ-καλάδσλ κε κσξά.
Σν 2005 ε εκίρακης Μασροπούιοσ θαη Βηβή Παπαδεκεηρίοσ είλαη νη απνδέθηξηεο ηνπ βξαβείνπ γηα
ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνύ. ηα παηδηθά ρσξηά SOS
θαη ζην Κέληξν Μέξηκλαο ,Οηθνγέλεηαο θαη Παηδηνύ απνθξπζηαιιώλεηαη ε δξάζε ηνπο ,αληίζηνηρα.
Σν 2006 ην βξαβείν ζηε Υρσζούια Γηαηαγάλα ζύκηζε ηνλ αλππνρώξεην αγώλα ηεο γηα ηνλ
εμαλζξσπηζκό ησλ θπιαθώλ, ηε δηαθύιαμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ εμπγίαλζε ηεο
δηθαηνζύλεο.
Σν 2007 ε Υάρε Μπρηζίκε ηηκήζεθε γηα ηνλ αγώλα ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ
πξνζθύγσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε αλζξσπίλσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ηνπο.
Σν 2008 ην έξγν ηεο Μαρίας Κσδωληέως-Φωζηηέρε έζεζε επί ηάπεηνο ην ζύλζεκα-απαίηεζε «θαλέλα
παηδί ζην δξόκν, θαλέλα παηδί ζηε θπιαθή».ύλζεκα πνπ εθείλε πξνζπαζεί λα θάλεη πξάμε κε ηελ
Δηαηξεία Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Αλειίθσλ θαη Δθήβσλ ,ε ΣΔΓΖ.
Σν 2009 κε ην βξαβείν αλαδείρηεθε ην έξγν ηνπ ωκαηείοσ Φίιωλ ηοσ Γεληθού Ογθοιογηθού
Νοζοθοκείοσ Κεθηζηάς «Άγηοη Αλάργσροη» .
Σν 2010 ην βξαβείν έιαβε ε Μαρία Θεοδωρίδοσ ηοσ ωκαηείοσ Γηεζλώλ τέζεωλ θαη Ποιηηηζηηθώλ
Αληαιιαγώλ Καιύκλοσ Αζήλας, γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζηνπο έιιελεο ηεο
δηαζπνξάο, ζηνπο θηιέιιελεο, ηνπο θνηηεηέο θαη επηζηήκνλεο.
ην βηβιίν εθηίζεηαη ε δξάζε απηώλ ησλ γπλαηθώλ, όπσο νη ίδηεο ηελ αθεγνύληαη, αιιά θαη όπσο
αμηνινγνύλ ην έξγν ηνπο εηδηθνί επηζηήκνλεο, παλεπηζηεκηαθνί θαη άιινη-εο. Τπάξρνπλ επίζεο θαη
παξεκβάζεηο ηεο Αιίθεο θαη ζε απηό ην κέξνο.
πλνιηθά ην βηβιίν ζα απνδεηρζεί ρξήζηκν γηα όζεο θαη όζνπο ζέινπλ λα έρνπλ κία έγθπξε γλώκε γηα ην
είλαη ην θίλεκα γηα ηελ ηζόηεηα θαη πνπ απνζθνπεί, ηη θνηλσλία νξακαηίδεηαη.
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