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"Ευρωεκλογές 2019: Δίνουμε φωνή ΚΑΙ στις γυναίκες στην 

Ευρωβουλή"   
Στις επόμενες λίγες μέρες οι γυναίκες της Κύπρου θα αναμετρηθούν και πάλι με μια 

καινούργια πρόκληση. Αυτή των Ευρωεκλογών.  Η συμμετοχή τους και σ’ αυτήν την 

πολιτική διαδικασία δεν είναι μόνο σημαντική και απαραίτητη, αλλά και 

δημοκρατικά αυτονόητη.  

Δυστυχώς όμως, οι πραγματικότητες στην Κυπριακή κοινωνία είναι απογοητευτικές.   

Το ποσοστό  συμμετοχής των Κυπρίων γυναικών στην Ευρωβουλή για παράδειγμα, 

βρίσκεται στο μισό των άλλων χωρών, 17% και 37% αντίστοιχα. Οι αιτίες είναι τόσο 

κοινωνικές όσο και πολιτικές. Πλην των εμφανών αναχρονιστικών προκαταλήψεων 

και στερεότυπων για Τη θέση της γυναίκας, που στην Κύπρο του 21-ου αιώνα ακόμα 

καλά κρατούν, τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή την κραυγαλέα πολλές φορές 

σεξιστική αντιμετώπιση των γυναικών, φέρουν δυστυχώς τα ίδια τα πολιτικά 

κόμματα. Είναι για αυτό τον λόγο που καλούνται σήμερα οι Κύπριοι/ες πολίτες/τιδες  

να ανατρέψουν αυτά τα αρνητικά δεδομένα που αφορούν την συμμετοχή των 

Κύπριων γυναικών στην Ευρωβουλή.  

Θα πρέπει οι Κύπριοι/ες ψηφοφόροι να συνειδητοποιήσουν ότι μια αυξημένη 

ποσοστιαία συμμετοχή των κυπρίων γυναικών στο ευρωκοινοβούλιο όχι μόνο θα 

εμπλουτίσει την εκπροσώπηση των Κυπριων πολιτών/τιδων στα Ευρωπαϊκά κέντρα 

λήψης αποφάσεων, αλλά και θα βοηθήσει στη δημιουργία θετικών προτύπων 

γυναικών. Πρότυπα  που θα αξιοποιηθούν  τόσο στις επόμενες τοπικές, αλλά και στις 

Ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρήσεις. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όπως η ανισότητα στην 

απασχόληση, οι άνισες ευκαιρίες, η βία κατά των γυναικών,  ο σεξισμός, η 

σεξουαλική παρενόχληση και πολλά άλλα, είναι θέματα που μπορούν να προωθηθούν 

και να λυθούν καλύτερα από την δράση των ίδιων των γυναικών. Εξάλλου, πολλές 

έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι γυναίκες όχι μόνο διαθέτουν μεγαλύτερη 

συναισθηματική σταθερότητα από τους άνδρες, αλλά και θεωρούν ως περισσότερο 

σημαντική την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, την ομαδικότητα και τη θετική διάθεση.  

Η ίση συμμετοχή  των γυναικών στην πολιτική αποτελεί σήμερα όχι μόνο δικαίωμα 

αλλά και υποχρέωση του/της κάθε πολίτη/τιδας. Καλούμε λοιπόν άνδρες και γυναίκες 

να δώσουν την ψήφο τους και σε γυναίκες υποψήφιες, ανεξάρτητα από όποια  

πολιτική παράταξη  ανήκουν, γιατί η εκλογή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης 

αξιοποιεί τη γυναικεία κοινωνική εμπειρία στην αναζήτηση λύσεων και εμπλουτίζει 

τη δημοκρατία.  

Οφείλουμε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες και η 26η Μαΐου 2019 μας δίνει την 

ευκαιρία αυτή, αναδεικνύοντας περισσότερες κύπριες γυναίκες στην Ευρωβουλή.  
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