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Βουλευτικές Εκλογές 2006 & 2016 
Οι έμφυλες προτιμήσεις των κυπρίων ψηφοφόρων 
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Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Κύπρου, Αγία Παρασκευή – Λευκωσία 

Χαιρετισμός Πρύτανη κ. Κ. Χριστοφίδη 

Πρώτα θέλω να συγχαρώ  την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύπρου και το 
Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλων – ΕΚΙΦ για τη διεξαγωγή της Έρευνας κάλπης , η 
οποία παρουσιάζεται σήμερα, όπως και για την αποψινή εκδήλωση.  

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη έρευνα- επιβεβαίωση της στερεοτυπικής 
αντιμετώπισης όχι μόνο των ανδρών και γυναικών, αλλά και της ίδιας της πολιτικής.   
Μέσα από την έρευνα έχουν αναδειχθεί  τόσο η αμφισβήτηση των ικανοτήτων της 
γυναίκας υποψήφιας, όσο και ο τρόπος με τον οποίο ο Κύπριος ψηφοφόρος 
επιλέγει πού θα δώσει την ψήφο του.  Οι  μισοί από τους 3666 που συμμετείχαν 
στην έρευνα- κάλπης δηλώνουν ότι ψηφίζουν «αυτούς που γνωρίζουν προσωπικά», 
με την τάση αυτή να επικρατεί ιδιαίτερα μεταξύ ψηφοφόρων χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου.   

Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο ότι οι επικρατεί ακόμη η πεποίθηση ότι «η πολιτική 
χρειάζεται πυγμή και ηγετικές ικανότητες (66,4%). Μια τάση η οποία επικρατεί σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μεταξύ των ανδρών ψηφοφόρων, τάση, όμως, η 
οποία στην Κύπρο επιβεβαιώνεται και από τις ίδιες τις γυναίκες ψηφοφόρους. 
Αναδεικνύεται έτσι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Κύπρο, που είναι το ότι  
γυναίκες και άντρες ψηφοφόροι δεν εμπιστεύονται τις γυναίκες. Όχι, όμως, μόνο 
στην πολιτική, όπως έδειξαν και άλλες έρευνες της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ, αλλά και 
γενικότερα σε ηγετικές θέσεις. Έτσι γίνεται αντιληπτό και γιατί τα πράγματα 
δύσκολα μπορούν να αλλάξουν.  

Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την Ισότητα των φύλων, η 
συμμετοχή της γυναίκας σε θέσεις λήψης απόφασης στην πολιτική και οικονομία 
είναι τομείς προτεραιότητας. Μέσα σε μια δεκαετία, όπως φαίνεται από την έρευνα 
που παρουσιάζεται απόψε, τα αποτελέσματα και οι τάσεις των ψηφοφόρων από το 
2006 ως το 2016 δεν άλλαξαν ουσιαστικά. Ο χρόνος δεν φέρνει από μόνος του 
αλλαγές και χρειάζεται πολύς δρόμος τόσο για να αλλάξει η πολιτική όσο και η 
συμμετοχή σε αυτή.    

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει πολιτική Ισότητας των Φύλων και 
εξάλειψης οποιασδήποτε διάκρισης, προωθώντας πολιτική ανάδειξης της 
ικανότητας και της αριστείας. Σε κάθε ανάλογο αγώνα θα είναι πρωτοπόρο και 
συμπαραστάτης για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις.     


