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«Κάθε διάκριζη, αποκλειζμός ή περιοριζμός ποσ πραγμαηοποιείηαι βάζει ηοσ 

θύλοσ, έτει ως αποηέλεζμα ηην ακύρωζη ηων ανθρωπίνων δικαιωμάηων και ηων 

θεμελιωδών ελεσθεριών ζηον εργαζιακό τώρο, με ανηίκησπο ζηον οικονομικό, 

κοινωνικό, πολιηιζηικό ηομέα». 

Σε ζσνέδριο με θέμα ηην ιζόηηηα ηων δύο θύλων, ως εκπρόζωπος ηοσ Στολείοσ 

ζοσ, καλείζαι ζε ομιλία ζοσ να ζτολιάζεις ηην πιο πάνω θέζη και να αναθερθείς 

ηόζο ζηις ζσνέπειες ηοσ θαινομένοσ όζο και ζηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζής ηοσ. 

Αγαπεηνί Σύλεδξνη, 

  Ωο εθπξόζσπνο ηνπ Σρνιείνπ κνπ, ζα ήζεια λα κηιήζσ γηα ηελ ηζόηεηα ή 

κάιινλ ηελ αληζόηεηα ησλ δύν θύισλ, θπξίσο ζηνλ εξγαζηαθό ηνκέα, θαζώο επίζεο 

θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

δειαδή ηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθό θαη πνιηηηζηηθό ηνκέα. Σηε ζπλέρεηα έρσ ζθνπό λα 

εηζεγεζώ ηξόπνπο ζεξαπείαο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

  Οη γπλαίθεο ζηε Γύζε κεηά από πνιινύο αγώλεο θαη ζπζίεο, θαηάθεξαλ λα 

βειηηώζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ηνπ ζήκεξα. Η αξρή ηεο ηζόηεηαο είλαη 

θαηνρπξσκέλε από ην Σύληαγκα θαη ηνπιάρηζηνλ κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ όπνηα 

εξγαζία επηιέμνπλ. Σπληαγκαηηθά είλαη θαηνρπξσκέλν ην δηθαίσκα ηνπο ζηε 

κόξθσζε, εξγαζία, ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, ζηνλ νηθνλνκηθό έιεγρν θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή εξγαζία. 

Σηελ πξάμε όκσο, θπξίεο θαη θύξηνη, ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ πσο νη 

γπλαίθεο είλαη πνιίηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο, αθνύ είλαη πεξηζζόηεξν επάισηεο ζηελ 

αλεξγία, ζηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη ζηνπο θαθνύο όξνπο απαζρόιεζεο.          

Η Κύπξνο θαηέρεη ηε ρεηξόηεξε επίδνζε ζηελ Δπξώπε, ζην ζέκα ηεο ίζεο ακνηβήο 

κεηαμύ ησλ δύν θύισλ, κε πνζνζηό  άληζεο ακνηβήο 21,5% ζε ζύγθξηζε κε ην 16,5% 

πνπ είλαη ν επξσπατθόο κέζνο όξνο. Σπλεπώο αθπξώλνληαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

θαη νη ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο. 

Δμάιινπ αλ θαη νη γπλαίθεο κνξθώλνληαη ην ίδην κε ηνπο άλδξεο θαη θαηέρνπλ 

ίδην πηπρίν κε απηνύο,  νη άλδξεο είλαη εθείλνη πνπ παίξλνπλ ζέζεηο επζύλεο. Ωο εθ 

ηνύηνπ νη γπλαίθεο παξακέλνπλ ζηελ θαηώηεξε θιίκαθα εξγαζίαο, πξάγκα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε ρακειόηεξε κηζζνινγηθή ακνηβή ηνπο, ηνλ απνθιεηζκό ηνπο από ηηο 

ζέζεηο απνθάζεσλ, ηελ παξαγσγή επαγγεικαηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλαπηύμεσο ζην 

έπαθξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα όρη κόλν ηε δεκηά ησλ 

ηδίσλ ησλ γπλαηθώλ ζην νηθνλνκηθό κέξνο, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ζπλνιηθά, γεγνλόο 

πνπ ζηεξεί ηελ θνηλσλία από ηε δεκηνπξγηθή παξαγσγή ησλ γπλαηθώλ ζηνλ 

νηθνλνκηθό ηνκέα. 
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Όηαλ νη γπλαίθεο θαηαπηέδνληαη ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν, δελ αηζζάλνληαη 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο, εθόζνλ ζίγεηαη ε αμηνπξέπεηά ηνπο, 

αθξσηεξηάδεηαη ε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη παξνπιίδεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο 

αμία. Όια απηά έρνπλ ηξνκεξέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε ζπδπγηθή δσή θαη 

ζηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν ησλ γπλαηθώλ, κε καθξνπξόζεζκε ζπλέπεηα ηε δηαζάιεπζε 

ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ. Ο κεγαιύηεξνο όκσο απνθιεηζκόο παξαηεξείηαη ζην ρώξν ηεο 

πνιηηηθήο. Οη γπλαίθεο παξαγθσλίδνληαη από ππνςεθηόηεηεο, εθινγέο θαη πνιηηηθή 

ππνζηήξημε. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Κύπξν ζήκεξα ππάξρεη κηα γπλαίθα ππνπξγόο θαη 

ειάρηζηεο βνπιεπηίλεο ζηε Βνπιή. 

Δίκαζηε όινη κάξηπξεο, θπξίεο θαη θύξηνη, ηεο απνπζίαο ησλ γπλαηθώλ από 

ηνλ πνιηηηζκό θαη δε ζεσξώ πσο πηζηεύεη θάπνηνο από όινπο καο πσο νη γπλαίθεο 

ζηεξνύληαη πνιηηηζκνύ θαη έκπλεπζεο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ν κηζόο πιεζπζκόο 

λα κελ ελζαξξύλεηαη πξνο ηνλ ηνκέα απηό θαη αλαξσηηέηαη θάπνηνο, πόζεο 

ηαιαληνύρεο γπλαίθεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζηε ζησπή. Πόζν πην πινύζηνο ζα ήηαλ 

αγαπεηνί κνπ, ν θόζκνο ηεο πνίεζεο, ηεο δσγξαθηθήο, ηεο γιππηηθήο, ηεο ζπγγξαθήο, 

ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο ζθελνζεζίαο θαη ηεο ζύλζεζεο κνπζηθήο, εάλ ε γπλαίθα δελ 

θαηαπηεδόηαλ νηθνλνκηθά, εζηθά, ζεμηζηηθά θαη άθελαλ λα εθδεισζεί ειεύζεξα ην 

ηαιέλην ηεο. 

Ο ηξόπνο, θπξίεο θαη θύξηνη, αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πεξλάεη 

θαηαξράο από ηελ παηδεία. Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαηαξγνύληαη, όηαλ ε 

παηδεία πνπ παξέρεηαη ζηνπο λένπο αλζξώπνπο, θπξίσο κέζσ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο, 

ζηνρεύεη λα αλαηξέςεη ζπκπεξηθνξέο θαη απόςεηο. Δπηπιένλ ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

κπνξεί θαη πξέπεη λα πξνέιζεη από ηνπο ίδηνπο ηνπο άλδξεο. Η ηζόηεηα δελ αθνξά 

κόλν ηηο γπλαίθεο. Δμάιινπ πξέπεη λα ελζαξξπλζνύλ λα κνηξάδνληαη ηα γνληθά 

θαζήθνληα καδί κε ηηο γπλαίθεο. Απαηηείηαη λα θαηαλνήζνπλ ην όθεινο, λα είλαη νη 

γπλαίθεο ηζόηηκεο ζε θάζε ηνκέα θαη εηδηθά ηνλ εξγαζηαθό. 

Έλα επηπξόζζεην κέηξν πνπ ζα έθεξλε ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ είλαη ε εθαξκνγή ησλ λόκσλ, νη νπνίνη ππάξρνπλ, αιιά δελ πινπνηνύληαη.  

Η ηζόηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί, αλ ππάξρεη ζαθήο δέζκεπζε ζε ύςηζην πνιηηηθό 

επίπεδν, ηόζν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε όζν θαη ζηα θξάηε κέιε. 

Τέινο, πξέπεη νη ίδηεο νη γπλαίθεο λα δηεθδηθνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο, λα έρνπλ 

πεπνίζεζε ζηελ ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ θαη λα είλαη αλππνρώξεηεο. Να κελ 

ππνζηέιινπλ πνηέ ηε ζεκαία ησλ αγώλσλ ηνπο, ππνθύπηνληαο ζε εθβηαζκνύο θαη 

θνβέξεο. 

Κιείλνληαο ηελ εηζήγεζή κνπ, ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ πσο έλαο ιαόο 

πξνθόβεη, όηαλ αμηνπνηεί θάζε κέινο ηεο θνηλσλίαο, πέξα από πξνθαηαιήςεηο,  

δηαθξίζεηο, θαλαηηζκνύο, εγσπάζεηεο θαη εκπάζεηεο. 

 

                                                                    Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 


