
 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΓΙΦ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ, στην εκδήλωση στο Free Thinking Zone 

με θέμα: Γιατί οι γυναίκες δε βγαίνουν μπροστά; Εμπόδια και προκλήσεις 

Αθήνα, 4/3/2019 
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,  

 

Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της αποψινής σας εκδήλωσης και 

εύχομαι τα πορίσματα της σχετικής  έρευνας που διεξήχθη, αλλά και η έκδοση του βιβλίου 

«Γυναικεία Ηγεσία» της κυρίας Παπαλεξανδρή να ρίξουν φως σε πολλά από τα ζητήματα 

που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, να προσφέρουν γόνιμα συμπεράσματα και επο-

ικοδομητικό προβληματισμό. 

 

Διότι, τα θέματα των έμφυλων ανισοτήτων και καταστρατήγησης των δικαιωμάτων 

των γυναικών συνεχίζουν ακόμη και στις μέρες μας να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πο-

ιότητα της ζωής των γυναικών, αλλά και στο πρόσημο της δημοκρατίας μας, γενικότερα.  

 

Κι αυτό προκύπτει εύλογα ακόμη κι αν αναλογιστούμε το εξής απλό: ότι παρόλο 

που οι γυναίκες αποτελούν το ήμισυ του πληθυσμού μας, δυστυχώς η ενεργός, δίκαιη και 

ίση συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα, δε βρίσκει πλήρη εφαρμογή. Συνεπώς, τα αναχρο-

νιστικά στερεότυπα περί προσέγγισης των γυναικών ως το «αδύναμο φύλο» επιμένουν να 

επιδεικνύουν το άνισο και σκληρό τους πρόσωπο. 

 

  Ως εκ τούτου, η ανάγκη για την προάσπιση της ισότητας των φύλων και η διεκδίκη-

σης της εφαρμογής της στην πράξη, συνεχίζουν να αποτελούν διαρκές αίτημα. Ταυτόχρονα, 

η ενίσχυση των κινήτρων  για την ενδυνάμωση των γυναικών συνολικά και για την ενεργό 

συμμετοχή τους στην πολιτική – κοινωνική – επιστημονική – πολιτιστική ζωή της χώρας 

μας, κρίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργαζόμαστε με μεθοδικότητα και 

προσήλωση στο στόχο μας, ο οποίος έχει διττή αναφορά: αφενός εστιάζει στην υπέρβα-

ση των πάσης φύσεως έμφυλων ανισοτήτων και την αποκατάστασή τους με όρους ισότη-

τας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας για όλες και όλους ανεξαιρέτως και αφετέρου εδράζε-

ται στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και την καταπολέμηση των έμφυλων και 

πολλαπλών διακρίσεων.  

 

 Με βασικούς οδηγούς μας το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ισότητα των Φύλων» 

της περιόδου 2016-2020 και εργαλεία «τομή» την κύρωση της «Σύμβασης του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής 

βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), αλλά και το υπό ψήφιση νέο Νομοσχέδιο για την 

«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βί-

ας», χαρτογραφούμε ένα πολυσχιδές έργο και ένα σύνολο ποικίλων δράσεων, που αντιμά-

χονται τις έμφυλες ανισότητες, διανοίγοντας τον ορίζοντα των ίσων ευκαιριών στις γυναί-

κες συνολικά. 



 

 

Περαιτέρω,  

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

εργασίας 

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

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

- η προστασία της μητρότητας 

- η δημιουργία κινήτρων για την προώθηση και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρημα-

τικότητας, καθώς και την ενασχόληση των γυναικών με τον πρωτογενή και μεταπο-

ιητικό τομέα της οικονομίας μας ή την εμπλοκή τους σε επιχειρήσεις της Κ.ΑΛ.Ο 

- η εισαγωγή γνωστικού αντικειμένου με θέματα έμφυλων ταυτοτήτων και σεξουαλι-

κής αγωγής ως διακριτό γνωστικό πεδίο και αντικείμενο μελέτης και διδασκαλίας  

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

- η προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε σπουδές φύλου και γενικότερα η εντο-

νότερη παρουσία γυναικών στην επιστήμη 

- η εξάλειψη του σεξιστικού λόγου 

- η μεταστροφή των ΜΜΕ από την αναπαραγωγή και διαιώνιση των ανισοτήτων με-

ταξύ αντρών και γυναικών στην αποδόμηση των σεξιστικών στερεοτύπων και στην 

προβολή μηνυμάτων απαλλαγμένων από έμφυλες ανισότητες 

- η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και πιο συγκεκριμένα στα πολιτικά – 

κοινωνικά – οικονομικά κέντρα λήψης των αποφάσεων 

- η προστασία των γυναικών προσφύγων, Ρομά, φυλακισμένων και αποφυλακισμέ-

νων, μονογονέων, τοξικοεξαρτώμενων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που κιν-

δυνεύουν να υποστούν έμφυλες ή και πολλαπλές διακρίσεις 

 

συνιστούν ορισμένες μόνο από τις επιμέρους θεματικές, που βάλλονται από εμπόδια 

και προκλήσεις. Ωστόσο, από πλευράς μας, εργαζόμαστε καθημερινά γι΄ αυτές, με την πε-

ποίθηση ότι αν υπερβούμε τις προκλήσεις που τις βάλλουν, θα μπορούμε, πράγματι, να 

μιλάμε για την κατάκτηση της ισότητας σε βαθμό ικανό να λαμβάνουν οι γυναίκες έμπρακ-

τα τη δυνατότητα «επανένταξής τους» σε κάθε τομέα που υποεκπροσωπούνται.  

 

Φίλες και φίλοι,  

 

Βάσει όλων των παραπάνω και ενόψει της 8ης Μαρτίου που πλησιάζει, θα ήθελα να τονίσω 

ότι:  

χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση όλων μας, συσπείρωση των δυνάμεών μας, λήψη 

συλλογικών και ατομικών πρωτοβουλιών υπέρ της ισότητας και ευαισθητοποίηση γύρω 

από τα ζητήματα των έμφυλων ανισοτήτων, ώστε να χαρτογραφήσουμε την πορεία για ένα 

ακόμη καλύτερο μέλλον. 

Να υψώσουμε  τείχη σε αναχρονιστικές, πατριαρχικές και στερεοτυπικές πρακτικές, 

που υπονομεύουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών και της ανθρώπινης αξι-

οπρέπειας. Κόντρα στα σεξιστικά πρότυπα και τους έμφυλους αποκλεισμούς, διεκδικούμε 



 

την  εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη, που αποτελεί τη λύδια λίθο της κοι-

νωνικής μας συνοχής, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού και της Δημοκρατίας μας. 

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα, το ενδιαφέρον 

και το έργο  μας στην αξιοποίηση των προκλήσεων και όχι στα εμπόδια που αυτές προ-

βάλλουν. Διότι, θεωρούμε ότι η ορθή και άρτια αντιμετώπισή τους, συνιστά και τη δημιο-

υργία των ίδιων των προοπτικών για την επιτυχία στην υπέρβασή τους.  Όλα αυτά, στον 

δύσβατο μεν, εφικτό δε, αγώνα για να βγουν επιτέλους και οριστικά οι γυναίκες «μπροσ-

τά». Ισότιμα, αξιοπρεπώς και με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 

             Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

 

 


