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Kυρίες και κύριοι,  
 
Εκκινώντας από την παραδοχή ότι οι έμφυλες ανισότητες συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη 
και σήμερα και ότι αυτές αποτελούν κομβική συνιστώσα για τη συνδιαμόρφωση της 
κοινωνικής ευημερίας μας, είναι κρίσιμο να εντοπίζουμε τα σημεία, όπου η οικονομική 
κρίση ανέδειξε και επέτεινε τις ανισότητες λόγω φύλου.  
 
Βέβαια, αξίζει να αποσαφηνίσουμε ότι η ένταση με την οποία εκδηλώθηκε η οικονομική 
κρίση, δεν υπήρξε ίδια για όλες τις αναπτυγμένες χώρες και, ως εκ τούτου, οι αντίστοιχες 
επιπτώσεις της υπήρξαν διαφορετικές, τόσο για τους άντρες, όσο και για τις γυναίκες της 
εκάστοτε χώρας.  
 
Ωστόσο, τουλάχιστον από τη σκοπιά των γυναικών, τη θέση των οποίων προσπαθούμε να 
ενδυναμώσουμε με κάθε τρόπο, λόγω των ανισοτήτων που υφίστανται, δε μπορούμε να 
αγνοήσουμε ότι οι γυναίκες και στον 21ο αιώνα συνεχίζουν να είναι πιο ευάλωτες στη 
φτώχια, τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ταυτόχρονα με τις μεγάλες οικονομικές 
δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν.  
 
Στη χώρα μας, η πολυδιάστατη επίθεση της κρίσης διατάραξε τα κεκτημένα δικαιώματα 
των γυναικών, επέτεινε τα εμπόδια της ένταξής τους στην αγορά εργασίας με όρους 
ισότητας, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ένα τεράστιο ποσοστό γυναικών και μάλιστα νέων 
γυναικών στην ανεργία.  
 
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε στις πλάτες τους το έλλειμμα του κοινωνικού κράτους, με το να 
παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας αμισθί. Επίσης, ανέδειξε τις πολλαπλές μορφές βίας που 
βιώνουν ή κινδυνεύουν να υποστούν και συρρίκνωσε σημαντικά τις δυνατότητες των 
προσωπικών επιλογών τους, παρεμποδίζοντας έτσι την πορεία της χειραφέτησής τους.  
 
Εντούτοις, οι δυσκολίες της οικονομικής κρίσης συνιστούν ταυτόχρονα και πεδίο 
προκλήσεων, μέσα από το οποίο οι αρχές και οι αξίες τις ισότητας και της αξιοπρέπειας 
αναδύονται και αναδεικνύονται ως ανάγκη περισσότερο επιτακτική από ποτέ.  
 
Σε αυτή την ανάγκη απαντά το διαρκώς εμπλουτισμένο έργο μας και οι καθημερινές 
κατακτήσεις που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε.  
 
Στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με αφετηρία το καινοτόμο «Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ,  επιδιώκουμε την 
ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και την εφαρμογή ειδικών μέτρων ή 
και θετικών δράσεων για την πρόληψη, εξάλειψη και θεραπεία των έμφυλων ανισοτήτων.  
 



Παράλληλα, οι συνεργασίες μας με φορείς και εκπροσώπους του δημόσιου και του 
ιδιωτικού βίου, με γυναικείες συλλογικότητες, Μ.Κ.Ο και εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, διαχέουν ολοένα και περισσότερο τις ποικίλες δράσεις μας.  
 
Κυρίες και κύριοι,  
 
Με την αρωγή όλων μας, είναι ανάγκη να σταθούμε και σε όλες εκείνες τις γυναίκες, οι 
οποίες όχι μόνο δεν αποθαρρύνθηκαν και δεν «εγκατέλειψαν» εν μέσω κρίσης, αλλά 
ακριβώς εξαιτίας της, ενεργοποίησαν όλες τους τις δυνάμεις, προκειμένου να στηρίξουν το 
εισόδημα της οικογένειάς τους, το οποίο υπέστη πλήγμα και εξαιτίας της ανεργίας ή/και 
της υποαπασχόλησης των ανδρών. 
 
Για όλες αυτές τις γυναίκες, αλλά και για κάθε γυναίκα του χθες, του σήμερα και του αύριο, 
απαντάμε με το έργο μας και την διαρκώς ενεργή παρουσία μας.  
Δε μένουμε απλώς σε σχέδια και ευχολόγια. 
Περίτρανη απόδειξη αυτών, είναι και οι πολύ πρόσφατες κατακτήσεις μας, που αφορούν: 
 

 Στην εισαγωγή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (γνωστή 
ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), προς κύρωση στη Βουλή (την Δευτέρα, 
στις 5/3) 
 

 Στο  νομοσχέδιο για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, που (Την Τρίτη, στις 
6/3)τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου.  

 
Και είναι σκόπιμο, νομίζω, να αναφέρω ότι με την παρούσα νομοθετική πρόταση, 
εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο με 
αντικείμενο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της 
έμφυλης βίας. 
 
 
Φίλες και φίλοι,  
 

Παραμονή της 8ης Μαρτίου, για μια ακόμη χρονιά τιμούμε με κάθε τρόπο και προς 
πάσα κατεύθυνση την Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών, όχι ως μια ημέρα για λίγα ακόμη 
λουλούδια, αλλά ως μια Παγκόσμια Επέτειο προς τιμήν των συνεχών αγώνων μας για μια 
κοινωνία ουσιαστικής ισότητας στην πράξη. 

 
Αντλώντας από τη βαρύτητα του ισχυρού παρελθόντος μας, με το έργο μας 

εγκαθιδρύουμε ένα  καινοτόμο παρόν και επιμένουμε για ένα ακόμη πιο 
εκσυγχρονισμένο μέλλον. Και λέω εκσυγχρονισμένο, με την πεποίθηση ότι, αν 
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε το ίδιο μεθοδικά και επισταμένως προς κάθε πεδίο όπου 
παρουσιάζονται οι έμφυλες ανισότητες, μπορούμε να έχουμε βάσιμες προσδοκίες ότι τα 
αναχρονιστικά στερεότυπα θα αποτελέσουν κι αυτά κάποτε παρελθόν.  
 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


