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Η ισότητα των 
φύλων στα 
κυπριακά ΜΜΕ

Η ισότητα των φύλων στο ευρύτερο κοινωνι-
κό γίγνεσθαι της Κύπρου πέρασε από χίλια µύ-
ρια κύµατα. Αυτό είναι τοις πάσι γνωστό. Σήµερα 
αυτή η ισότητα δεν διάγει και τις καλύτερες των 
ηµερών της. Αρκεί µόνο να ειπωθεί ότι την τε-
λευταία δεκαετία, κυρίως λόγω οικονοµικής κρί-
σης αλλά και λόγω της πανδηµίας του κορονο-
ϊου, οι εργασιακές σχέσεις έχουν αποσαρθρωθεί 
και τα εργασιακά δικαιώµατα έχουν δραµατικά 
συρρικνωθεί. Απότοκο της νέας δυσχερούς τάξης 
πραγµάτων στο εργασιακό τοπίο είναι και η οπι-
σθοδρόµηση στα θέµατα της ισότητας των φύλων 
µέσα στην αγορά εργασίας. Όποτε διανύουµε µια 
κρίση, εκείνοι που πλήττονται περισσότερο είναι 
δυστυχώς οι πιο ευάλωτοι και στην προκειµένη 
περίπτωση οι γυναίκες. […]

Στο δηµοσιογραφικό συνδικαλίζεσθαι υπάρ-
χουν λαµπρά παραδείγµατα γυναικείας ανέλιξης, 
πλην όµως αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον 
κανόνα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αδιάλει-
πτη γυναικεία παρουσία σε όλα τα Διοικητικά 
Συµβούλια της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, από 
την ίδρυση της οργάνωσης το 1959 µέχρι και τις 
µέρες µας µόνο επτά γυναίκες δηµοσιογράφοι 
κατέλαβαν θέση ανώτερου αξιωµατούχου. Και 
από αυτές καµία δεν αναδείχθηκε πρόεδρος της 
συντεχνίας. […] Μέχρι και τις παρυφές του 1990, 
παραδοσιακά, µε βάση και το µητρώο µελών 
της ΕΣΚ, οι γυναίκες δηµοσιογράφοι αποτελού-
σαν περίπου το 20-25% του συνόλου των επαγ-
γελµατιών του κλάδου µας. Με την έλευση της 
ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, και πολύ 
περισσότερο µε την ανάπτυξη των διαδικτυακών 
ΜΜΕ, το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο άρ-
χισε να αυξάνεται. Σήµερα, µε βάση πάντα το µη-
τρώο µελών της ΕΣΚ, οι γυναίκες δηµοσιογράφοι 
φτάνουν το 35% του συνόλου. Ωστόσο, επειδή 
ο βαθµός συνδικαλιστικής ενεργοποίησης των 
γυναικών είναι δυστυχώς χαµηλότερος από τον 
αντίστοιχο των ανδρών, πιστεύω ότι συνολικά οι 
γυναίκες στον επαγγελµατικό µας κλάδο θα πρέ-
πει ήδη να ξεπερνούν αισθητά το 40%.

Δεν κοµίζω γλαύκαν εις Αθήνας αν πω ακόµα 
ότι επιτελικοί ρόλοι στις γυναίκες δηµοσιογρά-
φους δύσκολα ανατίθενται. Χωρίς καµία τάση µη-
δενισµού ή ισοπέδωσης, εκδότριες, διευθύντριες 
σύνταξης και αρχισυντάκτριες ήταν σπάνιον έως 
ανύπαρκτον είδος τον 19ο αιώνα, υπήρξαν µόνο 
κατ’ εξαίρεση και σπανίως στον 20ό αιώνα, ενώ 
τώρα, αρχές του 21ου αιώνα, αριθµούν κάποιες 
δεκάδες. Το γεγονός, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζει 
την πραγµατική αναλογία του διαφυλικού συσχε-
τισµού µέσα στη δηµοσιογραφική κοινότητα. [...]

Τέλος, οι γυναικείες θεµατικές στην ειδησε-
ογραφία και το ρεπορτάζ, στην ανάλυση και τις 
εκποµπές γνώµης πασιφανώς ατονούν. Οι γυ-
ναικείες θεµατικές συνήθως αναδεικνύονται συ-
γκυριακά, συµβολικά ή και επετειακά µε αφορµή 
διάφορες ηµεροµηνίες. Ή ακόµη χειρότερα οι γυ-
ναικείες θεµατικές έχουν να κάµουν κυρίως µε 
το ανάλαφρο «life style» και τις υποθέσεις του 
αστυνοµικού δελτίου και του κοινού ποινικού 
κώδικα. Αυτό, εκ προοιµίου, παράγει στερεότυπα 
που καλό θα ήταν να αποφευχθούν. Πλην όµως, 
επαναλαµβάνονται εµµονικά.

Το όλο πρόβληµα είναι απτό, ορατό, µεγάλο, 
δύσκολο, δισεπίλυτο και πολύπλευρο. Αφού το 
αναγνωρίζουµε, νοµοτελειακά, θα συνεχίσουµε 
να κάνουµε βήµατα προς την επίλυσή του. Εκείνο 
που σήµερα χρειάζεται περαιτέρω είναι βούληση 
για την επιτάχυνση αυτών των βηµάτων.

Αποσπάσµατα από παρέµβαση σε εκδήλωση την οποία 
διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Φύλου στις 

21.10.2021 στη Λευκωσία
* Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Το µεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβληµα 
που εξακολουθεί να αντιµετωπίζει ο τόπος 
µας είναι η επίλυση του Κυπριακού. Αµετά-
θετος στόχος όλων των κυβερνήσεων µέχρι 
σήµερα ήταν και είναι η επανένωση του τό-
που και του λαού µας. Και προς αυτή την κα-
τεύθυνση στρέφονταν όλες οι ενέργειες της 
ελληνοκυπριακής κοινότητας, η οποία, µετά 
και την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων 
από τα πολιτειακά αξιώµατα το 1963, ανέ-
λαβε, µε βάση και το δίκαιο της ανάγκης, τη 
διακυβέρνηση του νησιού, αποτελώντας ταυ-
τόχρονα και τη µόνη, αναγνωρισµένη από 
τον διεθνή παράγοντα, κυβέρνηση στο νησί.

Αυτό που όλες και όλοι, τόσο στο εσωτε-
ρικό όσο και στο εξωτερικό, αναµένουν από 
την αναγνωρισµένη κυβέρνηση της Κυπρια-
κής Δηµοκρατίας είναι να αποδεικνύει συνε-
χώς, και στην πράξη, ότι βασικός γνώµονας 
όλων των ενεργειών της είναι η λύση και η 
επανένωση. Με πολιτικές που θα φέρνουν 
πιο κοντά όλες τις κοινότητες του νησιού και 
που θα υπενθυµίζουν συνεχώς ότι η Κύπρος 
είναι µία, ενιαία και αδιαίρετη.

Το ενιαίο και το αδιαίρετο µιας χώρας, 
ανάµεσα σε πολλά άλλα, διασφαλίζεται 
και από την ιστορία και τον πολιτισµό της. 
Εξάλλου, είναι µέσα σε αυτό το πλαίσιο που 
η δικοινοτική επιτροπή για την πολιτιστική 
κληρονοµιά εργάζεται, ακόµα και µέσα στις 
παρούσες συνθήκες της κατοχής, για τη 
συντήρηση και την αναστήλωση µνηµείων 
πολιτιστικής κληρονοµιάς τόσο στις ελεγ-
χόµενες όσο και στις µη ελεγχόµενες από την 
Κυπριακή Δηµοκρατία περιοχές του νησιού. 
Γιατί, ακριβώς, στον πολιτισµό και την πολι-
τιστική κληρονοµιά δεν µπορούν να µπουν 
οδοφράγµατα και διαχωριστικές γραµµές.

Ο νεολιθικός οικισµός στον Απόστολο 

Αντρέα-Κάστρο στο Ριζοκάρπασο, η Αρχαία 
Έγκωµη και η Σαλαµίνα στην Αµµόχωστο, το 
Αρχαίο Θέατρο των Σόλων, το ανάκτορο του 
Βουνιού στον Λουτρό, το Αββαείο του Πέλλα-
Πάις στην Κερύνεια, ο Καθεδρικός Ναός της 
Αγίας Σοφίας και το Μπουγιούκ Χαν στην 
κατεχόµενη Λευκωσία, η Παναγία της Κα-
νακαριάς στη Λυθράγκωµη, ο νεολιθικός οι-
κισµός στη Χοιροκοιτία, η Αρχαία Αµαθούντα 
στη Λεµεσό, η Παλαίπαφος και η Νέα Πάφος, 
το Αρχαίον Κίτιον, το Τέµενος Χαλά Σουλτάν 
Τεκέ στη Λάρνακα, οι εκκλησίες του Τροό-
δους και άλλα 1.300 και πλέον µνηµεία είναι 
όλα µνηµεία ενός ενιαίου και αδιαίρετου κυ-
πριακού πολιτισµού ηλικίας 11.000 χρόνων.

Η ένταξη του Τµήµατος Αρχαιοτήτων στο 
υπό ίδρυση Υφυπουργείο Πολιτισµού, που 
προωθείται από την κυβέρνηση, δηµιουργεί 
προϋποθέσεις αµφισβήτησης αυτού του ενι-
αίου και αδιαίρετου στοιχείου του κυπριακού 
πολιτισµού. Ένα στοιχείο το οποίο, από ιδρύ-
σεως της Κυπριακής Δηµοκρατίας, λήφθηκε 
τόσο σοβαρά υπόψη ώστε να συµπεριληφθεί 
και στο ίδιο το Σύνταγµα, σύµφωνα µε το 
οποίο η διαχείριση των Αρχαιοτήτων ανήκει 
στο κράτος και δεν διαµοιράζεται ανάµεσα 
στην ελληνοκυπριακή και στην τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα. Είναι ακριβώς γι’ αυτόν το 
λόγο που και στο παρελθόν, αν και επιχειρή-
θηκαν διάφορες προσπάθειες για µεταφορά 
του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, είτε κάτω από το 
Υπουργείο Παιδείας είτε κάτω από µια Ενι-
αία Αρχή Πολιτισµού, όλες οι κυβερνήσεις, 
σταθµίζοντας τους κινδύνους που θα δηµι-
ουργούνταν µε µια ανάλογη κίνηση, αποφά-
σισαν τελικά να µην προχωρήσουν.

Η µεταφορά του Τµήµατος Αρχαιοτήτων 
από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνι-
ών και Έργων στο Υφυπουργείο Πολιτισµού 

ισοδυναµεί µε τη διολίσθηση µιας εξουσίας 
του κράτους, το οποίο εκπροσωπεί όλες τις 
κοινότητες και όλους τους νόµιµους κατοί-
κους του νησιού, προς ένα υφυπουργείο που 
έχει εξουσίες µόνο για την ελληνοκυπριακή 
κοινότητα. Οποιαδήποτε πολιτική απόφαση 
για µεταβολή της διοικητικής ευθύνης για 
τις αρχαιότητες, υπό τις παρούσες συνθήκες 
της εισβολής και της συνεχιζόµενης κατοχής, 
θα καταστήσει ορατό τον κίνδυνο να τεθεί το 
καθεστώς της αρχαιολογικής κληρονοµιάς 
υπό αµφισβήτηση και να χρησιµοποιηθεί ως 
άλλοθι για διχοτοµικές κινήσεις, όχι µόνο εις 
βάρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώ-
ρας µας αλλά και της ίδιας µας της πατρίδας. 
Αν και θα ήταν ιδανικό οι αρχαιότητες του 
τόπου µας να υπάγονταν σε ένα Υπουργείο 
Πολιτισµού, στο παρόν στάδιο, και µε το κυ-
πριακό πρόβληµα άλυτο, υπάρχουν σοβαροί 
πολιτικοί λόγοι που καθιστούν µια τέτοια 
ενέργεια επικίνδυνη για τις αρχαιότητες και 
τον τόπο µας.

Η απόφαση για τη µεταφορά του Τµήµα-
τος Αρχαιοτήτων στο νέο Υφυπουργείο είναι 
πολιτική. Όπως γνωµοδότησε και ο ίδιος ο 
Γενικός Εισαγγελέας, δεν υπάρχει νοµικό 
κώλυµα για ίδρυση του Υφυπουργείου Πολι-
τισµού. Η πράξη αυτή όµως, όπως αναφέρει 
στην κατακλείδα της γνωµάτευσής του, είναι 
πολιτικής φύσεως. Και συνεπώς, αρµόδια για 
να δώσει απαντήσεις δεν είναι άλλη από την 
εκτελεστική εξουσία. Η οποία, µε τις απο-
φάσεις της, θα πρέπει να προστατεύσει τα 
συµφέροντα της Κυπριακής Δηµοκρατίας επί 
της αρχαιολογικής κληρονοµιάς, στο πλαίσιο 
µιας λύσης που θα επανενώνει τον τόπο, το 
λαό, την ιστορία και τον πολιτισµό.

* Αρχαιολόγος, γραµµατέας Κλάδου Υπαλλήλων 
Τµήµατος Αρχαιοτήτων ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ.

Ανοίγει και στην Κύπρο ο διάλογος για την 
ευθανασία. Παρά τη λεπτότητα του ζητήµατος, 
κάτι που δεν µπορεί να τύχει οποιασδήποτε 
αµφισβήτησης είναι η γενικότερη στάση της 
κοινωνίας απέναντι στο θάνατο. Αυτό που 
παρατηρείται διαχρονικά είναι η ολική µας 
µετατόπιση από την αντίληψή του ως κάτι 
µη ανατρέψιµο, ως την απόλυτα φυσική µας 
κατάληξη. Η φυσικότητά του ως γεγονότος µε 
την πρόοδο της ιατρικής, της φαρµακευτικής 
και της τεχνολογίας έχει αρχίσει σταδιακά να 
φθείρεται. Μια απλή µατιά στον τρόπο µε τον 
οποίο µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου 
ο µέσος όρος του προσδόκιµου ζωής, µπορεί 
να εξηγήσει µε τρόπο απλό πώς ο θάνατος 
µπορεί να προσλαµβάνεται από τον άνθρωπο. 
Πόσο διαφορετικά θα αντιλαµβανόταν κά-
ποιος την ιδέα του θανάτου το 1850 όταν ο µέ-
σος όρος προσδόκιµου ζωής ήταν µόλις τα 30 
χρόνια, σε σχέση µε κάποιον που ζει σήµερα µε 
προσδόκιµο ζωής τα 75 χρόνια;

Η ανησυχία που ωστόσο φαίνεται να υφί-
σταται, και λογικά θα συνεχίσει να υφίσταται, 
είναι αυτή του τρόπου µε τον οποίο ο κάθε άν-
θρωπος «φεύγει» από τη ζωή.

Παρά το ότι στην Κύπρο η συζήτηση βρί-
σκεται στα αρχικά της στάδια, αυτό που προ-
καλεί εντύπωση είναι η άµεση παρέµβαση της 
Εκκλησίας. Μάλιστα, µέσω εκπροσώπων της 
διαµηνύει πως ουδέποτε θα συναινέσει στην 
ευθανασία. Για την ίδια την Εκκλησία, λοιπόν, 
θεωρείται προβληµατικό ο άνθρωπος να θέτει 

ψηλότερα την ποιότητα της ζωής του από την 
αξία που η ίδια της προσδίδει, καθώς τη θεω-
ρεί ως ένα δώρο που ο Θεός δίνει και παίρνει. 
Διερωτάται κανείς: «Ποιος δίνει δώρα και µετά 
τα παίρνει πίσω»;

Μια πρώτη ανάγνωση του τι επικοινω-
νείται µέχρι τώρα από εκπροσώπους της Εκ-
κλησίας, µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι 
η ελεύθερη βούληση που ο ίδιος ο Θεός υπό-
σχεται, περιορίζεται εκτός της απόφασης για 
«αποχώρηση» από τη ζωή. Ακόµα και όταν 
η «παραµονή» σε αυτήν επιβαρύνει σωµατι-
κά και ψυχολογικά τον οποιονδήποτε θέλει 
να ακολουθήσει τη επιλογή της ευθανασίας, 
αλλά και τα γύρω του άτοµα. Μια «κουτσου-
ρεµένη» ελεύθερη βούληση λοιπόν, η οποία 
περιορίζεται στα «πρέπει» και στα «µη» που θα 
καθορίσουν τη µοίρα της υποσχόµενης «µετά 
θάνατον ζωής», αποκλείοντας κάθε ορθολογι-
στική προσέγγιση της ζωής και της ποιότητάς 
της, έχοντας υπόψη την πολύ σύντοµη διάρ-
κειά της εάν σκεφτεί κανείς το τι προηγήθηκε 
αυτής αλλά και το τι θα ακολουθήσει αυτής.

Η άµεση και επίµονη στάση της Εκκλησί-
ας έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Ωστόσο ο 
οποιοσδήποτε µπορεί να το θεωρήσει ως µια 
απόλυτα λογική εξέλιξη εντός ενός κράτους το 
οποίο εξουσιοδοτεί σε καθηµερινή βάση την 
Εκκλησία να έχει λόγο σε τέτοια ζητήµατα. Ας 
µην αγνοούµε και την προσκόλλησή µας ως 
λαός στο συντηρητισµό και τον καθωσπρε-
πισµό, διατηρώντας θρησκευτικές διαδικασί-

ες για χάριν του «εθίµου» ή της «αποφυγής 
της οποιαδήποτε κοινωνικής αντίδρασης», µε 
πρώτη και βασικότερη εκείνη της βάπτισης 
που ουσιαστικά νοµιµοποιεί την εµπλοκή της 
Εκκλησίας στα ζητήµατα που αφορούν την 
προσωπική µας ζωή.

Η ευθανασία, αρχικά, έχει να κάνει µε την 
ηθική και την προσωπική ελευθερία του κα-
θενός. Και εφόσον η ευθανασία από τη στιγµή 
που κατά την κρίση του ατόµου εξυπηρετεί 
θετικά τον ίδιο αλλά και τους κοντινούς του 
ανθρώπους, και δεν παραβιάζει τα δικαιώµα-
τα κανενός, είναι απόλυτα ηθική πράξη. Κάθε 
άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωµα να επι-
λέξει πότε και πώς να πεθάνει, µε αξιοπρέπεια, 
όπως του επιβάλλει η συνείδησή του. Η πα-
ραµονή εν ζωή όταν εµπεριέχει πόνο, ταλαι-
πωρία, ψυχική κόπωση και απώλεια της αυ-
τονοµίας, µειώνει ραγδαία την ποιότητα ζωής 
του ατόµου.

Η ζωή είναι δικαίωµα και όχι υποχρέωση.
Και τι είναι πιο σηµαντικό από τη δυνατότη-

τα που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος να ζήσει 
τη ζωή του ακριβώς όπως τη θέλει; Οτιδήποτε 
διαφορετικό, και εφόσον συνεχίζεται παρά τη 
θέλησή του, δεν µπορεί να χαρακτηριστεί και 
ως τιµωρία; Γιατί να στερείται κάποιος το δι-
καίωµα να επιλέξει για τη δική του ζωή; Γιατί 
να υπονοµεύεται από τρίτους η υποκειµενική 
αντίληψη της αξιοπρέπειας και της αξίας της 
ζωής του κάθε ανθρώπου;

* MSc Political Communication

Ευθανασία: Άλλο δικαίωµα, άλλο υποχρέωση...

Ο κυπριακός πολιτισµός ανήκει σε όλους 
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