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Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές και κυρίες Βουλεύτριες,  

κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,  

 

Για τα θέματα ισότητας των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, πολλά έχουν 

ειπωθεί και αποτυπωθεί. Εκείνο όμως που παραμένει χωρίς αμφισβήτηση, είναι το γεγονός 

ότι ακόμη και στις μέρες μας, τα ζητήματα των έμφυλων ταυτοτήτων βάλλονται από 

ανισότητες και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής των γυναικών, αλλά και 

στο πρόσημο της δημοκρατίας μας, γενικότερα. 

Αρκεί μονάχα να αναλογιστεί καθένας και καθεμιά μας ότι αν και  οι γυναίκες 

αποτελούν το ήμισυ του πληθυσμού μας, δυστυχώς η ενεργός, δίκαιη και ίση συμμετοχή 

τους σε κάθε πεδίο του βίου μας, δε βρίσκει πλήρη εφαρμογή,  με αποτέλεσμα τα 

αναχρονιστικά στερεότυπα περί «αδύναμου φύλου» να αποδεικνύουν ακόμη και σήμερα 

τη βαθιά τους εδραίωση. 

Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί  60 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή 

των Ελληνίδων στις βουλευτικές εκλογές (1956), ο μετ΄ εμποδίων αγώνας για την ενεργό 

συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, συνιστά σημαντικό αντικατοπτρισμό αυτών των 

ανισοτήτων. 

Στη Ελλάδα, η εικόνα της Βουλής καθρεφτίζει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της 

κοινωνίας μας. Πρωτίστως, το 50%-50% στην ποσόστωση, που αποτελεί και βασική θέση 

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων(ΓΓΙΦ), δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Την ίδια 

στιγμή, η παρουσία γυναικών στα κέντα λήψης των αποφάσεων συνεχίζει να 

υποεκπροσωπείται, ενώ τα σεξιστικά σχόλια και συμπεριφορές, η υποτίμηση και η 

διάκριση που βιώνουν οι γυναίκες πολιτικοί μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες, 

αποτελούν συνήθη φαινόμενα που επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος.   

Ωστόσο, και στην Ευρώπη παρατηρούμε μια κρίση προσανατολισμού, με τις 

έμφυλες σχέσεις επίσης να διαταράσσονται, στο γενικότερο πλαίσιο της μη υπεροχής των 

ανθρωπίνων αξιών σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε κάθε ευκαιρία, οι δυνάμεις της 

Ακροδεξιάς σπεύδουν να επωφεληθούν του ελλείμματος που δημιουργούν οι ανισότητες, 

για να αναδείξουν τις ρατσιστικές, μισαλλόδοξες και εμποτισμένες από σεξισμό θέσεις τους 

στα ζητήματα των έμφυλων ταυτοτήτων.  



Συχνά μιλούν ρητά για αδυναμία των γυναικών και έλλειψη ευφυΐας, τους 

επιτίθενται εξαπολύοντας σφοδρές, σεξιστικές και χυδαίες επιθέσεις,  τους προσάπτουν 

χαρακτηρισμούς που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους, επιχειρούν να προβούν σε 

απαγορεύσεις αμβλώσεων, αγνοώντας το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίσουν οι ίδιες 

για το αν και πότε και επιθυμούν τη μητρότητα κ.α. 

Συνεπώς, το προφίλ μιας Ευρώπης ως προοδευτικό κοινωνικό μοντέλο, που 

προτάσσει ευημερία για όλες και όλους με όρους κοινωνικής συνοχής, τίθεται υπό 

αμφισβήτηση. Ταυτόχρονα, η εσαεί λιτότητα, διαταράσσει τη συλλογικότητα και την 

αλληλεγγύη, συμπαρασύροντας καθοριστικά και την πορεία έκβασης προς την έμφυλη 

ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών. Την  ίδια στιγμή, ο νεοφιλελευθερισμός 

αναδεικνύει και διογκώνει  ακόμη περισσότερο τις εσωτερικές ανισότητες, διευρύνοντάς 

περαιτέρω τα αναχρονιστικά στερεότυπα. 

Κυρίες και κύριοι,  

Στις μέρες μας και με βάση την προαναφερθείσα κατάσταση, η ενίσχυση των 

κινήτρων  για την ενδυνάμωση των γυναικών και η ανάγκη υπέρβασης των έμφυλων 

ανισοτήτων στο εσωτερικό της κοινωνικής μας ανασυγκρότησης, αλλά και διασυνοριακά, 

κρίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 

 Έτσι,  

 Η καταπολέμηση της ανεργίας, οι ισότιμες ευκαιρίες και ίσες αμοιβές στην αγορά 

εργασίας -Ας μην ξεχνάμε ότι διανύουμε τα 60 χρόνια από την ιδρυτική Συνθήκη 

της Ρώμης (1957), η οποία με το άρθρο 119 επιτάσσει ισότητα αμοιβών ανδρών και 

γυναικών   

 η συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γυναικών, με το βάρος της 

φροντίδας του σπιτιού, των παιδιών και των ηλικιωμένων προσώπων να μοιράζεται 

 η εισαγωγή γνωστικού αντικειμένου με θέματα έμφυλων ταυτοτήτων και 

σεξουαλικής αγωγής ως διακριτό πεδίο στην εκπαίδευση 

 η προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε σπουδές φύλου, αλλά και γενικότερα η 

παρουσία γυναικών στην επιστήμη 

 η μετατόπιση της κουλτούρας για ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και σπουδές και 

η μεταστροφή αυτής σε μια ουδετερότητα  

 η εξάλειψη του σεξιστικού λόγου που, δυστυχώς, ακόμη και στις μέρες μας πολύ 

συχνά επιβεβαιώνεται ότι «καλά κρατεί» και η υπέρβαση της χρήσης μιας γλώσσας 



που συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι  δομημένη πάνω στη επιβολή του αντρικού 

στο γυναικείο φύλο 

 η δημιουργία κινήτρων για την προώθηση και ενίσχυση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας 

 η μεταστροφή των ΜΜΕ από την αναπαραγωγή και διαιώνιση των ανισοτήτων 

μεταξύ αντρών και γυναικών στην αποδόμηση των σεξιστικών στερεοτύπων και 

στην προβολή μηνυμάτων απαλλαγμένων από έμφυλες ανισότητες 

 

συνιστούν ορισμένες μόνο μεταβλητές, που αν μετασχηματιστούν δικαίως και με όρους 

ίσων ευκαιριών, μπορούν να δώσουν  ώθηση στις γυναίκες για την πλήρη επανένταξή τους 

σε κάθε τομέα που υποεκπροσωπούνται και να καταφέρουν να επισκιάσουν κάθε 

«αφάνεια», στην οποία αναγκαστικά έχουν τεθεί, εξαιτίας των διακρίσεων που υφίστανται 

λόγω του φύλου τους. 

Σε όλες αυτές τις προκλήσεις, η ΓΓΙΦ απαντά με διαρκές, επισταμένο και 

ανανεωμένο έργο, ένα έργο μέσα από το οποίο κατάφερε να υπερβεί τη συρρίκνωση, στην 

οποία βρισκόταν η ΓΓΙΦ και να αναδείξει τις δυναμικές της. 

Επιπλέον, η διάκριση του έργου της ΓΓΙΦ από τον ΟΗΕ με τη συμπερίληψή του 

ανάμεσα στις 36 χώρες παγκοσμίως για τις καλές πρακτικές της, το πρόσφατα 

ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της περιόδου 2016-2020 

της ΓΓΙΦ, στο οποίο περιλαμβάνονται δράσεις για κάθε κοινωνική πτυχή, όπου 

παρουσιάζονται ανισότητες βάσει φύλου και η ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για την 

ουσιαστική ισότητα των φύλων, συνιστούν ένα ελάχιστο δείγμα από τα έργα «σταθμούς» 

της ΓΓΙΦ, προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης των έμφυλων ανισοτήτων εν γένει. 

Φίλες και φίλοι,  

Στην ΓΓΙΦ αποτελεί πάγια θέση μας ότι τα ζητήματα που άπτονται της ισότητας των 

φύλων, δεν αφορούν υποθέσεις πολυτέλειας ή γυναικών, αλλά της δίκαιης κοινωνικής 

ανασυγκρότησης. Εξάλλου, είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι οι γυναίκες, διανοούμενες, 

επιστημόνισσες, εργαζόμενες, συνδικαλίστριες, άνεργες ή/και σε όποιο άλλο καθεστώς 

μπορεί να βρίσκονται, είναι πάντοτε ισότιμα άξιες, ώστε να διεκδικούν  θέσεις υψηλής 

ευθύνης και να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική. 

Επίσης, η συμμετοχή των γυναικών γενικά στη δημόσια ζωή και πιο συγκεκριμένα 

στα πολιτικά – κοινωνικά – οικονομικά κέντρα λήψης των αποφάσεων, αποτελεί σημαντική 



παράμετρο για την οποία η ΓΓΙΦ υλοποιεί  δράσεις, ώστε να τεθεί η γυναικεία φωνή 

ισότιμα στο επίκεντρο των κοινοβουλευτικών διεργασιών. «Όραμά μας είναι να 

εκπροσωπηθούν οι δομές εξουσίας με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των γυναικών, 

ώστε, μέσα από θέσεις ευθύνης, να καταφέρουν να αναδειχθούν σε σημαντικοί  αρωγοί 

της κοινωνικής μας ευημερίας». 

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε την ανάγκη μετασχηματισμού της Ευρώπης της 

επισφάλειας, της συνεχιζόμενης ανεργίας και των φόβων σε μια Ευρώπη που έχει μέλλον, 

μια Ευρώπη ως κοινό συντελεστή προόδου, αλληλεγγύης και ανάκαμψης. «Η αναμέτρησή 

μας βρίσκεται στην ανάγκη να προσπεράσουμε τις διαφορές μας και, ενώνοντας τις 

δυνάμεις μας, να απαλλαχθούμε από τις από έμφυλες διακρίσεις, καθιστώντας την 

Ευρώπη περισσότερο δυναμική, αλληλέγγυα και αποτελεσματική». 

Τέλος, θεωρούμε ότι η ορθή αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προκλήσεων, 

συνιστά και τη δημιουργία των ίδιων των προοπτικών για την επιτυχή υπέρβασή τους, στο 

δρόμο για την αρτιότερη κατάκτηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


