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Αθήνα 13-3-2019 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Στθν Κφπρο βρζκθκε θ πρόεδροσ του ΚΕΘΙ Ειρινθ Αγακοποφλου, ανιμερα τθσ 8θσ Μάρτθ, Παγκόςμια Ημζρα 

για τα Δικαιϊματα των Γυναικϊν, ωσ προςκεκλθμζνθ του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, κ. Αναςταςιάδθ και 

τθσ Επιτρόπου Ιςότθτασ των Φφλων, κ. Αντωνίου. Εκπροςωπϊντασ το Υπουργείο Εςωτερικϊν τθσ Ελλάδοσ 

και ςυγκεκριμζνα τθν Υφυπουργό Εςωτερικϊν αρμόδια για κζματα ιςότθτασ, κ. Μαρίνα Χρυςοβελϊνθ, 

πραγματοποίθςε ςυναντιςεισ με διάφορουσ φορείσ και οργανϊςεισ τθσ Κφπρου και ιταν κεντρικι 

ομιλιτρια ςε εκδιλωςθ ςτο Προεδρικό Μζγαρο, με κζμα τισ πολιτικζσ ιςότθτασ ςε Ελλάδα και Κφπρο. 

Το πρωί τθσ Παραςκευισ 8 Μάρτθ, θ κ. Αγακοποφλου είχε ςυνάντθςθ ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ με τα 

μζλθ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για τα Δικαιϊματα τθσ Γυναίκασ (ΕΜΔΓ). Ο ΕΜΔΓ αποτελείται από γυναικείεσ 

οργανϊςεισ και φορείσ και ςυνιςτά το βαςικό όργανο ςτθ διαμόρφωςθ και προϊκθςθ τθσ κυβερνθτικισ 

πολιτικισ για τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν Κφπρο. Στθ ςυνάντθςθ αυτι ςυηθτικθκαν τρόποι ςυνεργαςίασ 

τθσ Ελλάδασ με τθν Κφπρο ςτουσ τομείσ τθσ προϊκθςθσ κεμάτων ιςότθτασ και εξάλειψθσ των διακρίςεων 

ςτθν εκπαίδευςθ, τθσ εξάλειψθσ τθσ ζμφυλθσ και ενδοοικογενειακισ βίασ, κ.ά.. Στθν Κφπρο υπάρχουν 

οργανϊςεισ που αςχολοφνται με τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ και ενδοοικογενειακισ βίασ παρζχοντασ 

ςυμβουλευτικι ςε άνδρεσ-κιτεσ, μια εμπειρία που μπορεί να φανεί χριςιμθ και ςτο ελλθνικό Υπουργείο 

Εςωτερικϊν για τον ςχεδιαςμό πολιτικϊν με ςτόχο τθν πολφπλευρθ αντιμετϊπιςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ, όπωσ 

προβλζπει θ Σφμβαςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ.  

Το απόγευμα τθσ ίδιασ θμζρασ, ςτθν κεντρικι ομιλία ςτο Προεδρικό Μζγαρο τθσ Κφπρου, θ πρόεδροσ του 

ΚΕΘΙ ζκανε αναφορά ςτθ ςθμαςία του εορταςμοφ 8θσ Μάρτθ και ανζφερε ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ που 

εφαρμόηουν οι δφο χϊρεσ για τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν τόςο ςτον εργαςιακό τομζα όςο και ςτο 

κοινωνικό και πολιτικό γίγνεςκαι. Ακόμθ, παρζκεςε ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν ενδοοικογενειακι βία και 

για τισ δφο χϊρεσ, κακϊσ και για τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων, ςτοιχεία τα 

οποία δεν είναι ιδιαίτερα ενκαρρυντικά και δθλϊνουν τθν ανάγκθ για τθ λιψθ επιπλζον μζτρων. Η κ. 

Αγακοποφλου ζκλειςε τθν ομιλία τθσ με τθ δζςμευςθ – εκ μζρουσ του ελλθνικοφ Υπουργείο Εςωτερικϊν – 

ότι οι δφο χϊρεσ κα ξεκινιςουν ςτενι ςυνεργαςία και κα ςχεδιάςουν από κοινοφ περαιτζρω πολιτικζσ για 

τθν ιςότθτα των φφλων. Χαρακτθριςτικά είπε: «Οι διεκδικιςεισ μασ είναι κοινζσ και το ίδιο κοινζσ οφείλουν 

να είναι και οι δράςεισ μασ. Για το λόγο αυτό, κα ξεκινιςουμε μια πιο ςυςτθματικι ςυνεργαςία και 

ςυμπόρευςθ ςτα κζματα ιςότθτασ των φφλων μεταξφ των χωρϊν μασ μζχρι το επικυμθτό αποτζλεςμα, που 

είναι μια πιο δίκαιθ κοινωνία, ςτθν οποία επικυμοφμε να ηιςουμε, αλλά και να τθν αφιςουμε 

παρακατακικθ ςτα παιδιά μασ». 

Το Γραφείο Τφπου 

 

Ακολουθεί η ομιλία της Προζδρου του Κ.Ε.Θ.Ι. 
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Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί, 

Δίλαη κεγάιε ε ραξά θαη ε ηηκή λα βξίζθνκαη ζήκεξα εδψ, καδί ζαο, γηα πξψηε θνξά ζηελ Κχπξν, 

κε αθνξκή κηα ζεκαληηθή επέηεην, ηελ επέηεην ηεο 8
εο

 Μάξηε, Παγθφζκηα Ηκέξα γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ησλ Γπλαηθψλ. Σαλ ζήκεξα, ην 1857 νη εξγάηξηεο ζηα πθαληνπξγεία θαη ζηα ξαθηάδηθα ηεο Νέαο 

Υφξθεο, θαηεβαίλνπλ ζε απεξγία θαη δηαδειψζεηο. Αμίδεη κηα κηθξή αλαδξνκή γηα λα ζπκφκαζηε απφ 

πνχ μεθηλήζακε, πνχ έρνπκε θηάζεη θαη πφζν δξφκν έρνπκε αθφκε λα δηαλχζνπκε. Δθείλε ηελ επνρή νη 

γπλαίθεο δηεθδηθνχλ αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δνπιεηάο θαη κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο. Υπνινγίδεηαη φηη νη 

γπλαίθεο δνχιεπαλ ζηα εξγνζηάζηα πεξίπνπ 16 ψξεο ηε κέξα ελψ νη κηζζνί ηνπο ήηαλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξνη απ’ ηνπο κηζζνχο ησλ αλδξψλ. 

Έηζη, ζηα αηηήκαηα ησλ εξγαηξηψλ ηεο Νέαο Υφξθεο πεξηιακβαλφηαλ θαη ε κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο 

ζηηο 10, αιιά θαη ε εμίζσζε ησλ κηζζψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Όκσο εθηφο ησλ άιισλ δηαθξίζεσλ, νη 

εξγάηξηεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηε δηάθξηζε πνπ γηλφηαλ αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο 

αγγινζαμνληθήο θαηαγσγήο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ππέξ ησλ πξψησλ. Πνιιαπιέο δηαθξίζεηο ηηο 

νλνκάδνπκε ζήκεξα..  

Η απεργία ηης 8ης ηοσ Μάρηη 1857 ήηαν απ’ ηις ζημανηικόηερες ζηιγμές ηοσ εργαηικού κινήμαηος 

διεθνώς, αθνχ έβαδε ζηελ πξψηε γξακκή ηα δεηήκαηα θαηά ηεο εθκεηάιιεπζεο, θαηά ησλ θπιεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ, θαηά ηεο αληζνηηκίαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Αηζζαλφκελνη ηελ απεηιή κηαο γεληθεπκέλεο 

εξγαηηθήο εμέγεξζεο, νη εξγνζηαζηάξρεο απάληεζαλ κε νκαδηθέο απνιχζεηο θαη εμαπέιπζαλ ηνπο 

«κπξάβνπο» ηνπο, γηα λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηηο εξγάηξηεο πνπ πξσηνζηαηνχζαλ ζηελ απεξγία. Παξά ηελ 

ηξνκνθξαηία, νη δηαδειψζεηο εθείλεο ηεο κέξαο ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ην κέγεζνο θαη ηε καρεηηθφηεηά 

ηνπο. Σηνπο εξγνδφηεο θαη ζηελ θπβέξλεζε δελ έκελε άιινο δξφκνο απφ ην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

αζηπλνκία. Οη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ξίρηεθαλ κε καλία πάλσ ζηηο εξγάηξηεο θαη νη δηαδειψζεηο 

βάθηεθαλ ζην αίκα, φκσο ην εξγαηηθφ θίλεκα είρε ήδε γελλεζεί. Γπν ρξφληα αξγφηεξα, νη γπλαίθεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο νξγάλσζαλ ην πξψην εξγαηηθφ ζσκαηείν γπλαηθψλ θαη ζπλέρηζαλ ηνλ 

αγψλα γηα ηε ρεηξαθέηεζή ηνπο.  

Αξθεηά ρξφληα κεηά, ην 1909 κε πξσηνβνπιία ηνπ Σνζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο ησλ ΗΠΑ ενξηάζηεθε 

γηα πξψηε θνξά ε Παγθφζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο θαη πηνζεηήζεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα απφ ηε 

Σνζηαιηζηηθή Γηεζλή. Τν 1960, ε άλνδνο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο αλαδσνγφλεζε ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ Παγθφζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο, ην νπνίν παξακέλεη δσληαλφ θαη επίθαηξν κέρξη θαη 

ζήκεξα, παξφηη ε κέξα απηή έρεη ράζεη αξθεηά ηνλ πνιηηηθφ θαη δηεθδηθεηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη 

είλαη πξσηίζησο κηα αθνξκή γηα λα εθθξάζνπλ νη άλδξεο ηελ αγάπε ηνπο ζηηο γπλαίθεο.  

Δκείο φκσο, νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο πνπ επηδεηνχκε πεξηζζφηεξε ηζφηεηα, γηαηί γλσξίδνπκε θαιά 

πσο ε ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη δείγκα επεκεξίαο, πξνφδνπ θαη δίθαησλ θνηλσληψλ, δελ αξθνχκαζηε 

θαη δελ πξέπεη λα αξθνχκαζηε ζηνλ ξνκαληηθφ ραξαθηήξα ηεο εκέξαο!  
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Σήκεξα, 8 Μάξηε 2019, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδνο, φπσο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Κχπξνπ άλνημαλ ην πξσζππνπξγηθφ θαη ην ππνπξγηθφ κέγαξν αληίζηνηρα, ζε γπλαίθεο, γπλαηθείεο 

νξγαλψζεηο, ζσκαηεία θαη ηνπο έδσζαλ θσλή. Καη ηνπο ζπγραίξνπκε γη’ απηφ δηφηη δπλακψλνπλ ηε 

θσλή καο. Δπίζεο, ζήκεξα, 8 Μάξηε 2019, εθαηνκκχξηα γπλαίθεο ζε φινλ ηνλ πιαλήηε, έιαβαλ 

κέξνο ζηελ παγθφζκηα θεκηληζηηθή απεξγία. Η Παγθφζκηα Φεκηληζηηθή Απεξγία μεθίλεζε ην 2016, 

σο Γηεζλήο Απεξγία ησλ Γπλαηθψλ, κε πξσηνβνπιία θεκηληζηηθψλ θαη γπλαηθείσλ ζπιινγηθνηήησλ 

απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ακεξηθήο. Πέξπζη 

ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξεο απφ 40 ρψξεο θαη κφλν ζηελ Ιζπαλία ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξεο απφ 5 

εθαηνκκχξηα γπλαίθεο. Φέηνο, γηα πξψηε θνξά ζπκκεηείρε θαη ε Διιάδα ζηελ Παγθφζκηα 

Φεκηληζηηθή Απεξγία, κε πξσηνβνπιία θεκηληζηηθψλ θαη γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ, αηξεηψλ γπλαηθψλ 

ζηε Βνπιή, ηελ Δπξσβνπιή, ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε, θαιιηηέρληδσλ, 

επαγγεικαηηψλ θαη θνηηεηξηψλ.. Οη γπλαίθεο απεξγνχλ θαη δηεθδηθνχλ γηαηί αθφκε θαη ζήκεξα, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ηνπ θφζκνπ, νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ζσξεία 

δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην θχιν ηνπο ηφζν ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηεο δσήο 

φζν θαη ζηε δεκφζηα, αιιά έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηελ φμπλζε ησλ πνιιαπιψλ κνξθψλ βίαο 

πνπ ζεκεηψλεηαη ή απνθαιχπηεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη είλαη αλαγθαίν λα πνχκε φηη ε έκθπιε 

βία είλαη άθξσο ζπλπθαζκέλε κε ηε ξαηζηζηηθή βία, αιιά θαη γεληθφηεξα κε ηελ ζπληεξεηηθνπνίεζε 

ηεο Δπξψπεο θαη ηελ άλνδν ηεο Αθξνδεμηάο θαη ηνπ θαζηζκνχ.  

Η απάληεζε ζηε ζπληήξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ άθξα δεμηά πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξε 

ηζφηεηα, πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία, πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα γηα εξγαδφκελεο θαη εξγαδφκελνπο, 

κεηαλάζηεο θαη κεηαλάζηξηεο, γηα φινπο ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο, άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζπγθεθξηκέλα, ε πξφνδνο πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηελ ΔΔ ζε 

ζεζκηθφ επίπεδν είλαη αδηακθηζβήηεηε. Μηα ζεηξά Χεθηζκάησλ, Καλνληζκψλ, Οδεγηψλ, Σρεδίσλ Γξάζεο θαη 

άιισλ ελεξγεηψλ πνπ πξνηείλνπλ κέηξα ή/θαη δεζκεχνπλ ηα Κξάηε Μέιε γηα αλάιεςε δξάζεο ζε επηκέξνπο 

ζεκαηηθά πεδία, πνπ άπηνληαη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ ζεζκηθφ θαη λνκηθφ 

πιαίζην. Καη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ Κχπξν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα πξφνδνο, θπξίσο ζε 

ζεζκηθφ επίπεδν γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, κε ζεκαληηθφηεξν φισλ γεγνλφο, ηελ θχξσζε ηεο Σχκβαζεο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθψλ θαη ηεο 

Δλδννηθνγελεηαθήο Βίαο, γλσζηή θαη σο Σχκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σηελ Κχπξν ε Σχκβαζε ηέζεθε 

ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2018 ελψ ζηελ Διιάδα ηελ 1

ε
 Οθησβξίνπ 2018. Η αλάγθε εθαξκνγήο ηεο Σχκβαζεο 

απηήο είλαη παξαπάλσ απφ επηηαθηηθή, εηδηθά εάλ δεη θαλείο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε βία θαηά ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο δχν ρψξεο:  

Δλδεηθηηθά λα αλαθέξσ φηη ε Έθζεζε πνπ θαηαηέζεθε πξφζθαηα απφ ηελ Κχπξν, κε αθνξκή ηελ 

Κχξσζε ηεο Σχκβαζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, έδεημε φηη πεξίπνπ 9.800 πεξηζηαηηθά έκθπιεο βίαο 

θαηαγξάθεθαλ ζηε ρψξα απφ ην 2005 έσο ην 2015. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ηεο 

Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο, 1.676 γπλαίθεο θαη 292 αλήιηθα θνξίηζηα (ΣΥΝΟΛΟ 1968) απφ ην 2015 έσο ην 2017 
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αλέθεξαλ ζηελ Αζηπλνκία φηη έρνπλ δερζεί ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή ή ζεμνπαιηθή βία ζηελ Οηθνγέλεηα. 

Αληίζηνηρα ηα ζηνηρεία γηα ηελ έκθπιε βία ζηελ Διιάδα, θαηαδεηθλχνπλ κηα εμίζνπ δχζθνιε εηθφλα. Καη 

πάιη ελδεηθηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην 2015 έσο ζήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 8.000 γπλαίθεο ζχκαηα 

βίαο έρνπλ απεπζπλζεί ζηα 14 Σπκβνπιεπηηθά Κέληξα ηνπ ΚΔΘΙ παλειιαδηθά γηα λα ιάβνπλ ζηήξημε. 

Δίλαη φκσο ε έκθπιε ή ελδννηθνγελεηαθή βία ν κφλνο δείθηεο αληζφηεηαο ζηηο ρψξεο καο; Η απάληεζε 

είλαη δπζηπρψο φρη. Έλα άιιν ζαθέο παξάδεηγκα ησλ έκθπισλ αληζνηήησλ αιιά θαη δεκνθξαηηθνχ 

ειιείκκαηνο ελ ηέιεη, ζηηο θνηλσλίεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ απνηειεί ε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα πνιηηηθή δσή θαη ηδίσο ζηα θέληξα ιήςεο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Με ηα πην 

πξφζθαηα ζηνηρεία, ε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην δελ μεπεξλά ην 18,3% ελψ ζην 

17,9% βξίζθεηαη ζηελ Κχπξν. Σηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 16 είλαη νη γπλαίθεο δήκαξρνη ζε ζπλνιηθά 325 

δήκνπο ζηελ Διιάδα (πνζνζηφ 4,9%) ελψ 4 ζηνπο 39 είλαη νη γπλαίθεο δήκαξρνη ζηελ Κχπξν (πνζνζηφ 

11,4%).  

Η ζεκεξηλή Κπβέξλεζε ζηελ Διιάδα έρεη ζέζεη σο άκεζε πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ θαηάζεζε θαη 

ςήθηζε Ννκνζρεδίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξάμε. Δηδηθφηεξα, ην 

ζρεηηθφ Σρέδην Νφκνπ ην νπνίν ζπδεηείηαη απηέο ηηο εκέξεο ζηε Βνπιή θαη απφ ηελ επφκελε εβδνκάδα ζα 

είλαη λφκνο ηνπ θξάηνπο, έξρεηαη λα θάλεη πξάμε κηα δηεθδίθεζε πνιιψλ εηψλ ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, 

απμάλεη ηελ πνζφζησζε θχινπ ζηηο εθινγέο ζην 40%, γηα λα δνχκε ηα πνζνζηά πνπ αλέθεξα πξηλ λα 

αλεβαίλνπλ. Δθηφο απηνχ φκσο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή πξφηαζε εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε απηνηειέο ζεζκηθφ πιαίζην κε αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ, δεδνκέλνπ φηη, έσο ζήκεξα, ηα δεηήκαηα έκθπισλ δηαθξίζεσλ επηιχνληαη κε ηελ εθαξκνγή 

δηαηάμεσλ νηθνγελεηαθνχ ή εξγαηηθνχ δηθαίνπ ή δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ππφ ην θσο ζρεηηθψλ 

Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ ή κε ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο, φπσο ην ίδην ην Σχληαγκα ηεο 

ρψξαο ή θαη δηεζλείο ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη θπξψζεη. Τν Ννκνζρέδην απηφ σο βαζηθή επηδίσμε 

έρεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο βάζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ θαη ηελ άξζε ησλ έκθπισλ δηαθξίζεσλ ζε φια ηα πεδία ηεο δεκφζηαο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δσήο, κε ηελ πξφβιεςε πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηνχληαη εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο, αιιά 

θαη εθ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ ηνπο νξγαλψζεσλ. Με ηνλ ίδην λφκν, ην δίθηπν 

δνκψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο θαη νη δνκέο ηνπ (ε παλειιαδηθή 24σξε γξακκή SOS, ηα 41 

ζπκβνπιεπηηθά θέληξα θαη νη 20 Ξελψλεο Φηινμελίαο) γίλνληαη κφληκεο δνκέο ηνπ θξάηνπο, ελψ κέρξη ζήκεξα 

ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα. Η ειιεληθή πνιηηεία δεζκεχεηαη πιένλ λα δηαζέηεη πφξνπο 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο δνκέο απηέο, δεδνκέλεο ηεο αλαγθαηφηεηάο ηνπο.  

Τν λνκνζρέδην απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε κηα ζεηξά άιισλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θνηλσληθήο θαη 

εξγαζηαθήο πνιηηηθήο, πνπ πινπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θάλνπλ άιιν έλα βήκα γηα ηελ πιήξε 

ζπκθηιίσζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, πνιχ ζεκαληηθφ δείθηε έκθπιεο 

ηζφηεηαο. Η αχμεζε ησλ δσξεάλ ζέζεσλ ζε βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο, ην ζηεγαζηηθφ επίδνκα 

ζε λέα δεπγάξηα, ε αχμεζε ησλ σθεινχκελσλ γηα ηα επηδφκαηα παηδηνχ απφ 800.000 ζε 900.000 νηθνγέλεηεο 

θαη απφ 650εθαη. Δπξψ ζε 980 εθαη. Δπξψ, ε εμάκελε θαζαξή άδεηα κεηξφηεηαο ρσξίο ζπκςεθηζκφ κε ηελ 

άδεηα ινρείαο θαη ε επέθηαζή ηεο ζηηο αλαπιεξψηξηεο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηηο παξέλζεηεο κεηέξεο, αιιά θαη 
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ε θαζηέξσζε ηεο δηεηνχο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ λεπίσλ ειηθίαο 4 εηψλ είλαη κεξηθέο 

απφ ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ εληζρχνπλ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηαπηφρξνλα ηεο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα ηεθλνπνηήζεη, εάλ ην επηζπκεί, ρσξίο απηφ λα 

ζεσξείηαη πνιπηέιεηα γηα ηηο λέεο γπλαίθεο πνπ ζθέθηνληαη: ή δνπιεηά ή νηθνγέλεηα. Καη ζπλερίδνπκε, δηφηη ν 

δξφκνο είλαη καθξχο θαη δχζθνινο, αιιά νη θαξπνί ηνπ είλαη ηδηαίηεξεο αμίαο γηα κηα πην δίθαηε θνηλσλία, γηα 

κηα θνηλσλία πην ίζσλ πνπ φιεο θαη φινη επηζπκνχκε λα δήζνπκε ζε απηήλ, αιιά λα ηελ αθήζνπκε θαη 

παξαθαηαζήθε ζηα παηδηά καο.  

 

Θα ήζεια λα θιείζσ κε κηα επρή, αιιά θαη κε κηα ηαπηφρξνλε δέζκεπζε απφ πιεπξάο κνπ θαη απφ πιεπξάο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Διιάδνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Υθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ αξκφδηαο γηα 

ζέκαηα ηζφηεηαο πνπ εθπξνζσπψ: Οη ζεκεξηλέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζεζκηθνχο  - θαη φρη κφλν – θνξείο ηεο 

Κχπξνπ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, επειπηζηψ λα είλαη ην έλαπζκα γηα κηα πην ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία θαη 

ζπκπφξεπζε ζηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ καο, κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ. 

Οη δηεθδηθήζεηο καο είλαη θνηλέο θαη ην ίδην θνηλέο νθείινπλ λα είλαη θαη νη δξάζεηο καο. Φαίξνκαη πνιχ πνπ 

ηε κέξα απηή βξίζθνκαη καδί ζαο θαη ειπίδσ ζχληνκα λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ζαο θηινμελήζνπκε θαη 

εκείο ζηελ Διιάδα ην ίδην άξηζηα φπσο ην πξάμαηε θη εζείο.  

 

Σαο επραξηζηψ 

 

 

 

 

 

 

 

   


