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Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου 

Βουλευτικές Εκλογές 2006 & 2016: Οι έμφυλες προτιμήσεις των κυπρίων 

ψηφοφόρων 

Χαιρετισμός 

 
Κυρίες Εκπρόσωποι των Πολιτικών Κομμάτων 
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Κυρία Επίτροπε Ισότητας των Φύλων 
Κυρία Επίτροπε Προσωπικών Δεδομένων 
Κύριοι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων Κύπρου και Λευκωσίας  
 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι 
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου σας 

καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση το αντικείμενο της οποίας είναι η αποτύπωση 

του ρόλου των φύλων στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος στις 

Βουλευτικές Εκλογές του 2006 και του 2016. 

Κυρίες και Κύριοι 

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου ανήκει στην κατηγορία των μη κυβερνητικών, 

μη κομματικών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών που φιλοδοξεί να συμβάλει γόνιμα και 

δημιουργικά, με κύριο εργαλείο την έρευνα, στην ισότιμη εκπροσώπηση  ανδρών και 

γυναικών σε όλους τους τομείς και εκφάνσεις της δημόσιας ζωής του τόπου μας. 

Στην Κύπρο του 2006, αλλά και στην Κύπρο του 2016, παρουσιάζεται  σημαντική 

απόκλιση από τα πρότυπα μιας σύγχρονης δημοκρατίας αναφορικά με τα ποσοστά 

συμμετοχής των γυναικών σε αιρετά καθώς και σε διοριζόμενα σώματα.  

Τόσο το 2006 όσον και το 2016, η γυναίκα της Κύπρου, η οποία αποτελεί το 51% του 

πληθυσμού, απουσίαζε και απουσιάζει  παντελώς ή εκπροσωπείται με πολύ χαμηλά 

ποσοστά στα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων,  τα μέλη των οποίων διορίζονται από 

την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και σε αιρετά σώματα τα μέλη των οποίων εκλέγονται.  

Για παράδειγμα, τον Μάϊο  του 2006, η κύπρια απουσίαζε παντελώς από σημαντικά 

διοριζόμενα σώματα όπως το Υπουργικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Δημόσιας 

Υπηρεσίας αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Τον Μάϊο του 2016, η γυναίκα απουσίαζε παντελώς από  την Επιτροπή Δημόσιας 

Υπηρεσίας και την  Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (μέχρι πρότινος) και στη θέση 

Δημάρχου (0 Γ) σε παγκύπρια κλίμακα, ενώ εκπροσωπείται στο Υπουργικό Συμβούλιο 

και στο Ευρωκοινοβούλιο  με μόνο 1 γυναίκα. Υποτυπώδης είναι και η παρουσία της 
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γυναίκας στη Βουλή των Αντιπροσώπων (10Γ/46Α), στη θέση των Προέδρων των 

Κοινοτικών Συμβουλίων (13Γ/336Α) και στα Δημοτικά Συμβούλια (84Γ και 384 Α).    

Επίσης, ανδρικό προνόμιο – προπύργιο εξακολουθεί να είναι η ηγεσία των πολιτικών 

κομμάτων και των κυριότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων με εξαίρεση την εκλογή 

μίας (1)  γυναίκας  στην ηγεσία ενός νεοσύστατης κίνησης τον Μάϊο του  2016. 

Παρά την όντως υπεροχή της γυναίκας σε ακαδημαϊκά προσόντα και τη δυναμική και 

δημιουργική παρουσία της στον εργασιακό και οικονομικό χώρο, οι πολιτικές 

χαράσσονται χωρίς τη δική της συμμετοχή και συναίνεση. Οι ικανότητες και οι 

δεξιότητες του μισού πληθυσμού της πατρίδας μας παραμένουν ουσιαστικά 

αναξιοποίητες σε πολιτικό επίπεδο.  Αυτό συνιστά, κατά την άποψή μας, κεφαλειώδη  

δημοκρατική ανεπάρκεια. 

Η εικόνα αυτή  ήταν το έναυσμα για την ερευνητική παρέμβαση του Ερευνητικού 

Κέντρου το 2006, καθώς και το 2016 σε συνεργασία με την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την 

Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων του Πανεπιστημίου Κύπρου, που στόχο είχε να 

καταδείξει  τις έμφυλες προτιμήσεις και  τις τυχόν προκαταλήψεις του εκλογικού 

σώματος.  

Τα ερευνητικά δεδομένα που θα παρακολουθήσουμε αμέσως μετά, καθώς και η 

ανάλυση και τα σχόλια των εκλεκτών σχολιαστών, ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσουν 

να αποτυπώσουμε τους λόγους  για τους οποίους δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αλλαγή 

στην θέση της κύπριας γυναίκας στις αιρετές θέσεις λήψης αποφάσεων, και στην 

πολιτική ειδικότερα, την τελευταία δεκαετία.  

 Φίλοι και Φίλες 

 Λόγω και των επικείμενων εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης, η παρούσα έρευνα στόχο 

έχει να παρέμβει σ’ ένα πολιτικά επίκαιρο διάλογο – ένα διάλογο συντονισμένο με τις 

συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τις διακηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες αποσκοπούν στην ενσωμάτωση της 

γυναίκας στο πολιτικό  γίγνεσθαι ως ισότιμου συνεταίρου.    

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι 

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω  τους συντελεστές της παρούσας εκδήλωσης: 

 Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη  

για τον χαιρετισμό του και, ιδιαίτερα, την Διευθύντρια της  Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για 

την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων, Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, στο 

πρόσωπο της οποίας βρήκαμε ένα πολύτιμο συνδιοργανωτή και επιστημονικό 

μέντορα.  

 Τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας  για την μερική 

επιχορήγηση της έρευνάς μας, ο οποίος  εκπροσωπείται από την Πρόεδρό του, 
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Επίτροπο Ισότητας των Φύλων,  Κυρία Ιωσηφίνα Αντωνίου, για την εδώ 

παρουσία της και τον χαιρετισμό της.     

 Τους σχολιαστές-αναλυτές των δεδομένων της έρευνας: το Μέλος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας Ανδρών 

και Γυναικών, Κυρία Αννίτα Δημητρίου και  τον  Αναπληρωτή Καθηγητή 

Διεθνούς Δικαίου & Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Κύριο  Άρη Κωνσταντινίδη, οι οποίοι πρόθυμα ανέλαβαν τον 

απαιτητικό ρόλο του αναλυτή - σχολιαστή των πορισμάτων της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας από πολιτικής και θεωρητικής σκοπιάς. 

 τη Διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου που μας έχει παραχωρήσει δωρεάν τους 

καλαίσθητους αυτούς χώρους για την   αποψινή εκδήλωση. 

 Την Κυρία Τερέζα Λαμπριανού, Επιθεωρήτρια Τέχνης Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

για την προσφορά πίνακα που θα κοσμήσει την έκδοσή των πορισμάτων της 

έρευνας.   

 

Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και δημόσια τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου τα οποία εργάζονται εθελοντικά και με ζήλο 

μετουσιώνοντας τους στόχους μας σε έργα και παρεμβάσεις:  

-την Αντιπρόεδρο, κυρία Μάρω Μιχαηλίδου,  
-τον Γραμματέα, Δρ Λεύκιο Νεοφύτου,  
-την Ταμία κυρία Δάφνη Φινοπούλου  
-και τα Μέλη του Δ,.Σ. : τη Δρα Δανάη Λόρδου Κασπαρή, τη Δρα Ελένη Δημοσθένους και τον 
Δρα Παναγιώτη Λουκά.  

 

Επίσης, θα ήθελα, όλως ιδιαιτέρως, να ευχαριστήσω όλους εσάς -  το εκλεκτό 

ακροατήριο, που με την παρουσία σας εδώ συμβάλλετε στη διεξαγωγή ενός γόνιμου 

διαλόγου – με λόγο  και αντίλογο.    

 

Σας ευχαριστώ 

28 Νοεμβρίου 2016  


