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Κυρίες και Κύριοι, 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος CODE IWP- 

Commitment to democracy through increasing women’s participation, Καθηγήτρια του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη και τους συνεργάτες της για την πρόσκληση 

να συμμετάσχω στη συζήτηση  στρογγύλης τραπέζης με την ιδιότητα της Προέδρου του 

Ερευνητικού  Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ).   

 Όσον αφορά το υπό συζήτηση θέμα, η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων παραμένει, στην Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες, σε 

εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία 

χρόνια.  

Η γυναίκα της Κύπρου, η οποία αποτελεί το 51%  του πληθυσμού, απουσιάζει 

παντελώς ή εκπροσωπείται με πολύ χαμηλά ποσοστά στα θεσμικά όργανα λήψης 

αποφάσεων τα μέλη των οποίων διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Για 

παράδειγμα: 

 Υπουργικό Συμβούλιο: (11) - 10 άνδρες και 1 γυναίκα (9%). Μέσος όρος ΕΕ 28% 

 Προεδρία Ημικρατικών Οργανισμών (8%) 

 Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας: (0%) 

 Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας: (0%) 

 

Αλλά και σε θέσεις όπου τα μέλη εκλέγονται από τους πολίτες όπως 

 Βουλή των Αντιπροσώπων: (56)  46 άνδρες και 10 γυναίκες (17.9%).  

 Ευρωκοινοβούλιο: (6) - 5 άνδρες και 1 γυναίκα (17%). Οι γυναίκες αποτελούν 

το 37% των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Τοπική αυτοδιοίκηση -Δήμαρχοι: καμία γυναίκα (0%). Ο μέσος όρος της ΕΕ 

είναι 32% 

• Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων: (349) 336 άνδρες και 13 γυναίκες (3.7%) 

 Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων: (468) 384 άνδρες και 84 γυναίκες (18%)  
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Είναι φανερόν ότι, από τα στατιστικά δεδομένα, υπάρχει η αναγκαιότητα της 

ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια σφαίρα της ζωής και ειδικότερα 

στην πολιτική, η οποία συνδέει τη συμμετοχή αυτή με την ποιότητα της δημοκρατίας, 

την κοινωνική συνοχή και την βιώσιμη ανάπτυξη .  

Γι’ αυτό τον λόγο, το υπό συζήτηση θέμα είναι επίκαιρο και συνάμα σημαντικό διότι 

είναι βοηθητικό για την διασφάλιση της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί μετά και τις 

πρόσφατες βουλευτικές εκλογές (2016). 

 Οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, κατά την άποψή μου, έχουν αναδείξει τις κάποιες 

ενθαρρυντικές τάσεις όσον αφορά το θέμα γυναίκα και πολιτική: 

 Η πλειοψηφία των πολιτικών κόμματων (4) από τα (7) κόμματα συμπεριέλαβαν 

ποσοστό γυναικών υποψηφίων άνω του 20% στα ψηφοδέλτια τους.  

 Οι ψηφοφόροι τίμησαν τις γυναίκες δίδοντας τους υψηλά ποσοστά ψήφων. 

 Για πρώτη φορά γυναίκα ηγήθηκε νεοσύστατου κόμματος το οποίο κατάφερε 

να εισέλθει στην Βουλή 

Τα υψηλά ποσοστά ψήφων που έλαβαν οι γυναίκες εκτιμήθηκαν από τα κόμματα ή 

ανάγκασαν τα κόμματα να διορίσουν γυναίκες σε αξιώματα για πρώτη φορά όπως 

 Θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου κόμματος 

 Θέση Γραμματέα στην προεδρία της Βουλής  

 Τρεις θέσεις Προέδρου κοινοβουλευτικών επιτροπών. Δεν υπήρχε γυναίκα 

πρόεδρος κοινοβουλευτικής επιτροπής με την προηγούμενη σύνθεσή της.   

Οι λόγοι, οι οποίοι συνέτειναν στην υπερψήφιση των γυναικών, κατά την άποψή μου, η 

οποία βασίζεται στα δεδομένα της έρευνας  κάλπης εξόδου (exit poll) του ΕΚΙΦ κατά τις 

Βουλευτικές Εκλογές 2006, ήσαν οι εξής: 

 Τα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των ψηφοφόρων - όσο υψηλότερο το επίπεδο 

εκπαίδευσης των ψηφοφόρων τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό ψηφοφόρων oi οι 

οποίοι δήλωναν ότι ψήφισαν γυναίκες. Ψήφισαν γυναίκα το 54,6% των 

ψηφοφόρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης και 54,8% των ψηφοφόρων με 

μεταπτυχιακό προσόν.  

 Η πλειοψηφία των γυναικών ψήφισαν γυναίκα υποψήφια με ποσοστό 55,9% σε 

αντίθεση με 35,8% των ανδρών. 

 Η ηλικιακή ομάδα 18-20 χρόνων των ψηφοφόρων ψήφισαν γυναίκα με 

ποσοστό 50,2% 

Ευελπιστούμε ότι αυτές οι τάσεις θα έχουν επιβεβαιωθεί και από την επανάληψη της 

έρευνας του 2006, την οποία το ΕΚΙΦ διεξήγαγε  με την συνεργασία της Έδρας 

ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τις πρόσφατες Βουλευτικές Εκλογές με 
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στόχο να αποτυπώσουμε τις τυχόν διαφοροποιήσεις στις έμφυλες προτιμήσεις των 

κυπρίων ψηφοφόρων σε διάστημα μιας δεκαετίας. 

Το ερώτημα βέβαια που καλούμαστε να απαντήσουμε στην παρούσα συζήτηση είναι 

με ποιους τρόπους και μέσα μπορούμε να ενδυναμώσουμε τη θέση της γυναίκας στην 

πολιτική ζωή της Κύπρου ώστε η γυναίκα να μπορέσει να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στην λήψη αποφάσεων στον πολιτικό, τον οικονομικό και τον κοινωνικό στίβο σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σημερινή κατάσταση της απουσίας των γυναικών 

από τα κέντρα των πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, αποτελεί σημαντικότατο 

δημοκρατικό έλλειμμα και αναδεικνύει την ένδεια της κυρίαρχης πολιτικής κουλτούρας 

της κυπριακής κοινωνίας. 

Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο παρά τις 

διακηρύξεις για μέτρα και στρατηγικές για παράδειγμα CEDAW (1979,  Πλατφόρμα 

Δράσης του Πεκίνου (1995), Συμβούλιο της Ευρώπης (συστάσεις το 2003,2007, 2010), 

αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει καμία δεσμευτική πρόνοια για 

την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη λήψη πολιτικών 

αποφάσεων.  Παρά την έλλειψη δεσμευτικών πολιτικών, αρκετοί οργανισμοί της ΕΕ 

έχουν υιοθετήσει μη δεσμευτικά μέτρα για την ισότητα των φύλων στη λήψη 

αποφάσεων π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συνθήκη της Λυσαβόνας, Χάρτης για τα 

Δικαιώματα των Γυναικών (2010),  Στρατηγική της ΕΕ  (2010-2015). Σε εθνικό επίπεδο, 

στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και τα Στρατηγικά Σχέδια Δράσης για την Ισότητα 

Ανδρών και Γυναικών του ΕΜΔΓ του ΥΔΔΤ.       

Επομένως, η Κύπρος, στο υπό συζήτηση θέμα, δύναται να ακολουθήσει το παράδειγμα 

άλλων χωρών της Ευρώπης (π.χ. του Βελγίου, της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιρλανδίας, 

Γαλλίας, Πολωνίας, Σλοβενίας) υιοθετώντας νομοθεσίες που διασφαλίζουν 

αποτελεσματικά την ισότητα των φύλων όπως την ενσωμάτωση της έμφυλης 

διάστασης σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming) ή το σύστημα ποσοστώσεων 

(υποχρεωτικών ή προαιρετικών) για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Σε περίπτωση 

εφαρμογής της μιας ή και των δύο μορφών, θα πρέπει απαραίτητα να ιδρυθεί ένας 

ανεξάρτητος οργανισμός που να παρακολουθεί την εφαρμογή τους και θα έχει τη 

δικαιοδοσία να επιβάλλει κυρώσεις ή να επιβραβεύει για παράδειγμα τα πολιτικά 

κόμματα σε περίπτωση εφαρμογής προαιρετικών μέτρων.     

Στα πλαίσια ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης 

της γυναίκας στον πολιτικό και οικονομικό στίβο, τα πιο κάτω μέτρα και δράσεις θα 

μπορούσαν να επιταχύνουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο την ισόρροπη 

εκπροσώπηση των δύο φύλων:  

 Αναβάθμιση της διάστασης της ισότητας των φύλων στην τυπική και άτυπη 

εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο. Ο ρόλος της παιδείας 

είναι ζωτικής σημασίας. Όπως προφητικά διεκήρυττε η Περσεφόνη 
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Παπαδοπούλου (1888-1948) το 1914 μέσω της εφημερίδας ΕΣΤΙΑΔΕΣ 

«μορφώσατε και ανυψώσατε την γυναίκα και θα ίδητε μετά θαυμασμού 

ολόκληρον αναγέννησιν της ανθρωπότητος». Και πραγματικά, η υπερψήφιση 

των γυναικών υποψηφίων από το εκλογικό σώμα επετεύχθη μετά που οι 

κύπριες κατόρθωσαν να υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών αποφοίτων των 

πανεπιστημίων σε προπτυχιακό επίπεδο ( Άνδρες: 1076, Γυναίκες: 1854), σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο ( Άνδρες: 548, Γυναίκες: 1001) και να  ισοβαθμούν στο 

διδακτορικό επίπεδο: (Άνδρες: 26, Γυναίκες: 26) [Στατιστικές της Εκπαίδευσης 

2015: σελ.299, έτος 2012/13].       

 Τα πολιτικά κόμματα, που συχνά αναφέρονται ως κύτταρα της δημοκρατίας, 

πρέπει να μετατραπούν σε φυτώρια γυναικών και ανδρών δεσμευμένων στην  

προώθηση της δημοκρατίας της ισότητας των φύλων για να εκλείψει η έλλειψη 

κατάλληλων υποψηφίων γυναικών για τις εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες των 

κομμάτων  και για τις βουλευτικές και ευρωπαϊκές εκλογικές διαδικασίες. Να 

διασφαλιστεί η προσφορά ευκαιριών και σε γυναίκες να αποκτήσουν  ηγετικές 

δεξιότητες, συνηγορίας και διαλόγου, οι οποίες είναι απαραίτητες για καριέρα 

στην πολιτική (δες Κανονισμούς ΔΗΣΥ και ΕΔΕΚ για εσωτερικές εκλογικές 

διαδικασίες).  

 Ο ρόλος των Μέσων Ενημέρωσης συμβατικών και ηλεκτρονικών είναι μεγίστης 

σημασίας για την αποδόμηση των στερεοτύπων και για την προώθηση νέων 

περισσότερο δημοκρατικών προτύπων. Πρέπει να εξευρεθούν οι τρόποι και τα 

μέσα μέσω των οποίων, οι αρχές και τα ευαισθητοποιημένα σύνολα της 

κοινωνίας των πολιτών, δύνανται να επηρεάζουν τα Μέσα Ενημέρωσης και να 

μην αρκούμαστε σε καταγραφή των αρνητικών εικόνων και στερεοτύπων που 

τα Μέσα προβάλλουν/προωθούν. 

 Τα οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας των πολιτών και οι γυναικείες 

οργανώσεις πρέπει να δημιουργήσουν δίκτυα για προώθηση μέτρων και 

δράσεων που θα καλλιεργούν μια κουλτούρα δημοκρατίας και ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Οι οργανώσεις πρέπει να συνεργάζονται βάσει των 

συγκλίσεων και να παραβλέπουν τις διαφορές τους.     

 Για να καρποφορήσουν το συντομότερο δυνατόν οι προσπάθειες για ισόρροπη 

εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, χρειάζεται και η 

συνδρομή του ανδρικού φύλου. Οι δημοκρατικές κοινωνίες έχουν ανάγκη από 

ένα ανδρικό πρότυπο που πρόθυμα θα μοιράζεται τα του οίκου και της 

φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων με τη σύντροφό του 

αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της γυναίκας να αφιερώνει εξίσου χρόνο στην 

επαγγελματική και πολιτική της καριέρα και στα κοινά.  Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού χρειάζονται οι κατάλληλες υποδομές για την φροντίδα των 

παιδιών και των ηλικιωμένων.    
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 Τέλος, ο σχεδιασμός πρέπει να αποβλέπει και στην οικονομική ανεξαρτησία 

της γυναίκας προωθώντας μέτρα που θα γεφυρώνουν το χάσμα των αμοιβών. 

Στην Ευρώπη, σήμερα, οι γυναίκες αμείβονται ανά ώρα κατά μέσον όρο 16% 

λιγότερα από τους άνδρες.       

Θα τελειώσω την παρέμβασή μου με τον υπότιτλο σε ένα άρθρο της Σουηδής Birgitta 

Aseskog : Gender equality governance and tools: time to move up a gear δηλ.   

Διαχείριση της Ισότητας των φύλων και εργαλεία: καιρός να αυξήσουμε ταχύτητα.  

 

Σας ευχαριστώ 

 

25 Ιουνίου 2016 
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