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                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
#EmbraceEquity 
 
Η ισότητα σε όλα τα επίπεδα και η συνεχής προσπάθεια ως προς το να επιτευχθεί το ποθητό 
αποτέλεσμα ήταν το μήνυμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ελληνική Ορθόδοξη 
Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.  
 
Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Ολύμπικ Χωλ την Τετάρτη 8 Μαρτίου, 
φιλοξένησε τρεις εξαιρετικές ομιλήτριες οι οποίες, με τις προσωπικές τους ιστορίες αλλά και 
αγώνες που έδωσαν ως γυναίκες, συνεπήραν το κοινό.  
 
Αναφερόμενη στην ανισότητα που ακόμα μαστίζει την κοινωνία, η κα Ειρήνη Πνευματικού, 
Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, και εκπροσωπώντας την Υπουργό Τουρισμού και 
Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων κα Ζωή Μπέττισον, είπε πως πολλές γυναίκες δεν χαίρουν 
των ίδιων προνομίων με αυτά των ανδρών.  
 
«Πρόσφατες στατιστικές έρευνες έδειξαν ότι συνολικά, 70 τοις εκατό εργασιών μερικής 
απασχόλησης κατέχονται από γυναίκες, ενώ έχουν διπλάσιες πιθανότητες να μπουν σε 
ανασφαλείς θέσεις εργασίας,» είπε η κα Πνευματικού.  
 
Το κύριο πρόβλημα το οποίο φαίνεται να κυριαρχεί ακόμα στο θέμα του χάσματος των δυο 
φύλων, είναι η ανισότητα των αποδοχών.  
 
«Για να κλείσει το χάσμα των αποδοχών, χρειάζεται αλλαγή συστήματος και εργασιακής 
κουλτούρας.»   
 
«Η Κυβέρνησή μας δημιούργησε την Επιτροπή Διαχείρισης Ανισότιμων Αποδοχών η οποία 
καλεί εμπειρογνώμονες από τον κυβερνητικό και επιχειρηματικό τομέα προκειμένω να 
δώσουν κατευθύνσεις στο πως να διευθετήσουμε το θέμα,» τόνισε.  
 
Στο ίδιο μήκος κύματος μίλησε και η Γενική Γραμματέας της Κοινότητας Σμαραγδή Σκορδά 
στην εναρκτήρια ομιλία της.  

 
«Αν θέλουμε να επιτύχουμε σαν Έθνος, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση, την 
απελευθέρωση και την ενδυνάμωση των κοριτσιών μας,» είπε.  

 
Η κα Σκορδά συνέχισε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το καινούργιο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Κοινότητας αποτελείται από οκτώ γυναίκες, έναντι επτά ανδρών. 
 
Τη «συνταγή» για ισότητα έδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολυπολιτισμικότητας Νοτίου 
Αυστραλίας Ανδριάνα Χριστοπούλου, κάνοντας μάλιστα σύγκριση με τις σωστές αναλογίες 
υλικών που χρειάζεται κανείς για να φτιάξει ένα γλυκό.  
 
«Για να έχουμε αποτελέσματα στον αγώνα για ισότητα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα 
κατάλληλα υλικά όπως, ισότιμες κατευθύνσεις εκπαίδευσης, ισότιμες ευκαιρίες, ενθάρρυνση 
και σκληρή δουλειά,» είπε χαρακτηριστικά.   
 
Η κα Χριστοπούλου τόνισε συν τοις άλλοις ότι αν και έχει παρατηρηθεί πρόοδος, χρειάζονται 
περισσότερες προσπάθειες προκειμένω η ποθητή ισότητα να καθιερωθεί στις κοινωνίες.  
 
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία από τη δημοσιογράφο και πρώην αρχισυντάκτρια της 
εφημερίδας «Πανελλήνιος Κήρυκας, Αργυρώ Βουρδουμπά.  
 
Η κα Βουρδουμπά, που ξεκίνησε από την Ελλάδα και εργάστηκε σε Νοτιοανατολική Ασία και 
Αυστραλία, εξιστορώντας πτυχές από την πορεία της,  παρουσίασε επίσης αποτελέσματα 
στατιστικών ερευνών που σόκαραν το κοινό.  
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«Γυναίκες με ειδικές ανάγκες, γυναίκες από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και γυναίκες 
Ιθαγενείς, έχουν 32 φορές περισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν στο νοσοκομείο λόγω 
ενδοοικογενειακής βίας». 
 
Η κα Βουρδουμπά μίλησε για τις εμπειρίες της από τη νέα της ζωή στην Αυστραλία αλλά και 
για την επιβράβευση που εισπράττει μέσα από τη δουλειά της ως γυναίκα δημοσιογράφος να 
δίνει φωνή σε αυτούς που τη χρειάζονται, κυρίως σε άλλες γυναίκες.  
 
Έκανε επίσης αναφορά μεταξύ άλλων στο πόσο δυνατές είναι οι Ελληνίδες γυναίκες της 
Αυστραλίας.  
 
«Εμείς οι γυναίκες Ελληνικής καταγωγής έχουμε απίστευτες αντοχές και είμαστε 
πολυμήχανες, και αυτό το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. 
 
«Αλλά χρειαζόμαστε την απόλυτη υποστήριξη σε όλους τους τομείς για να μπορέσουμε να 
φτάσουμε στο ύψιστο επίπεδο των δυνατοτήτων μας,» είπε χαρακτηριστικά. 
 
Με τη λήξη των ομιλιών, έγινε παρουσίαση τιμητικών βραβείων από την Πρόεδρο της 
Πολιτιστικής Επιτροπής κα Ελλάς Λουκά, στις κυρίες Γεωργία Βλάχου και Παναγιώτα 
Σταματοπούλου για τις πολύχρονες εθελοντικές τους υπηρεσίες στην Κοινότητα.  
 
Τελετάρχης της βραδιάς ήταν η Αναστασία Μαυρίδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Βοηθός Συντονιστή της Ακαδημίας Χορού της Κοινότητας.  
 
Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς ανέλαβε η ορχήστρα ‘Μεράκι’ υπό τη διεύθυνση της 
Δήμητρας Τσούνη.  
 
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η κα Νίκολα Τσετοφάντι, Μέλος του 
Νομοθετικού Συμβουλίου, η Βουλευτής Περιφέρειας Νιούλαντ κα Ολίβια Σάββα, η Δήμαρχος 
του Τσάρλς Στερτ κα Άντζελα Έβανς, ο Δήμαρχος του Γουέστ Τόρρενς κ. Μάηκλ Κόξον, η 
Δημοτική Σύμβουλος κα Μαίρη Κούρου από τον Δήμο Αδελαΐδας, η Δημοτική Σύμβουλος του 
Δήμου Γουέστ Τόρρενς κα Ζωή Παπαφιλοπούλου και η Δημοτική Σύμβουλος επίσης του 
Γουέστ Τόρρενς κα Ελισάβετ Παπανικολάου.  
 
 
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
 
Σμαραγδή Σκορδά 
Γενική Γραμματέας 


