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ΕΙΑΓΩΓΘ 
Βαςικά ερωτιματα εγείρονται για τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ πολιτικοφσ και ςτα ΜΜΕ: Οι 

γυναίκεσ πολιτικοί καλφπτονται από τα ΜΜΕ ιςότιμα με τουσ άνδρεσ ςυναδζλφουσ τουσ; Το 

προφίλ των γυναικϊν πολιτικϊν ςκιαγραφείται με αξιολογικι ουδετερότθτα από τα ΜΜΕ ι 

χρωματίηεται άμεςα ι ζμμεςα με προκαταλιψεισ που ςχετίηονται με το κοινωνικό φφλο; Αν θ 

παρουςίαςθ δεν είναι ιςότιμθ ι αν διαποτίηεται από ζμφυλα ςτερεότυπα, ςε ποιο βακμό και με 

ποιο τρόπο αυτό επθρεάηει τισ αντιλιψεισ των πολιτϊν ςχετικά με τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν 

πολιτικι;  

Σφμφωνα με το Ραγκόςμιο Ραρατθρθτιριο των ΜΜΕ (Global Media Monitoring Project - GMMP) 

(GMMT, 2005), τo 1995 –όταν διεξιχκθ θ πρϊτθ μελζτθ για τθν παρουςία των γυναικϊν ςτθν 

πολιτικι– οι γυναίκεσ αποςποφςαν περί το 17% τθσ παγκόςμιασ ενθμζρωςθσ ςε ραδιόφωνο, 

τθλεόραςθ και εφθμερίδεσ. Το ποςοτικό αυτό εφρθμα υιοκζτθςαν αρκετζσ ειςθγιτριεσ ςτο 

Τζταρτο Ραγκόςμιο Συνζδριο Γυναικϊν, το οποίο ζγινε ςτο Ρεκίνο. Το ςυνζδριο ςτόχευε 

διακθρυγμζνα αφενόσ ςτθν ποςοτικι αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι και 

αφετζρου ςτθν προβολι ενόσ λιγότερου ςτερεοτυπικοφ προφίλ των γυναικϊν-πολιτικϊν από τα 

ΜΜΕ. Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ του ποςοτικοφ με τον ποιοτικό ςτόχο, απορρζει από τθν υπόκεςθ πωσ 

τα χαμθλά ποςοςτά ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα πεδία λιψθσ πολιτικϊν αποφάςεων 

ςυνδζονται ευκζωσ με τον ςτερεοτυπικό τρόπο με τον οποίο παρουςιάηονται από τα ΜΜΕ οι 

γυναίκεσ πολιτικοί. 

Ο διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτθ δθμόςια και τθν ιδιωτικι ςφαίρα αποτελεί τθ βαςικι κοινωνικι 

ςυνκικθ πάνω ςτθν οποία οικοδομείται ο ζμφυλοσ καταμεριςμόσ αρμοδιοτιτων. Στουσ άντρεσ 

κεωρείται πωσ αρμόηει κυρίωσ θ διαχείριςθ των δθμοςίων ηθτθμάτων και ςτισ γυναίκεσ θ 

εναςχόλθςθ με το ςπίτι και τθν οικογζνεια. Θ ςυμπεριφορά ενόσ ατόμου (άνδρα ι γυναίκασ) που 

εναντιϊνεται ςτισ παραδοςιακζσ αυτζσ αντιλιψεισ και διεκδικεί ρόλουσ που κεωροφνται 

αςφμβατοι με το φφλο του ςυνεπάγεται ςυχνά το ςτιγματιςμό και τθν περικωριοποίθςι του 

(Gallagher, 2001).  
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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

Θ ζρευνα «Το προφίλ των γυναικϊν πολιτικϊν ςτθν τθλεόραςθ τθσ Κφπρου: Μια ανάλυςθ με βάςθ 

το φφλο» χρθματοδοτείται από το Μδρυμα Ρροϊκθςθσ Ζρευνασ και διεκπεραιϊκθκε από το 

Ρανεπιςτιμιο Κφπρου ςε ςυνεργαςία με τθν Αρχι αδιοτθλεόραςθσ, τθν Ζνωςθ Συντακτϊν 

Κφπρου και το Κζντρο Επιςτθμονικοφ Διαλόγου και Ζρευνασ. 

Θ παροφςα ζρευνα ζχει ωσ ςκοπό να περιγράψει το προφίλ των Κυπρίων γυναικϊν πολιτικϊν, 

όπωσ αυτό προβάλλεται από τθν κυπριακι τθλεόραςθ.  

Για τον ςκοπό αυτό, αρχικά, μελετικθκε ο αρικμόσ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτισ εκπομπζσ 

(584) και τα δελτία ειδιςεων (329). Καταχωρικθκαν ςε πίνακεσ, ϊςτε να φαίνεται ξεκάκαρα θ 

ποςοτικι παρουςία των δφο φφλων. Συγκεκριμζνα, καταγράφθκε ο αρικμόσ των φφλων για κάκε 

εκπομπι και ςτθ ςυνζχεια οι εκπομπζσ ομαδοποιικθκαν με βάςθ το είδοσ τουσ. Για τα δελτία 

ειδιςεων, καταγράφθκε ο αρικμόσ των δφο φφλων για κάκε κανάλι και κάκε μινα.  

Ζπειτα, επιλζγθκαν 60 ενθμερωτικζσ-ειδθςεογραφικζσ εκπομπζσ τθσ προεκλογικισ περιόδου 

Λανουάριοσ 2011 μζχρι Μάιο 2011 και 120 δελτία ειδιςεων από τουσ 6 τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ 

παγκφπριασ εμβζλειασ (ΑΝΤ1, ΜΕΓΑ, ΣΛΓΜΑ, ΛΚ1, PLUS, EXTRA). Για τθν καταγραφι και ανάλυςθ 

των εκπομπϊν και δελτίων, καταςκευάςτθκαν δφο κλείδεσ, μία για τισ εκπομπζσ και μία για τα 

δελτία. Για τθν καταγραφι των δεδομζνων ςτισ κλείδεσ, καταςκευάςτθκαν οδθγοί καταχϊρθςθσ 

δεδομζνων. Μζςα από τθ μελζτθ των κλείδων που δθμιουργικθκαν για κάκε εκπομπι και κάκε 

δελτίο, εντοπίςτθκε το κζμα και ο χρόνοσ ομιλίασ του κάκε ομιλθτι/τριασ (ανάλυςθ 

περιεχομζνου). Αναφορικά με τον χρόνο, εντοπίςτθκε και καταγράφθκε πόςο χρόνο μιλοφςε ο 

κακζνασ/κακεμιά για κάκε κζμα και ςυνολικά πόςο χρόνο μιλοφςε ςε κάκε εκπομπι και δελτίο. 

Πςον αφορά το κζμα, εντοπίςτθκαν λζξεισ-κλειδιά μζςα από τα λεγόμενα των πολιτικϊν. 

Ακολοφκθςε θ ςθμειωτικι ανάλυςθ, με ςκοπό τθν εξζταςθ των κινιςεων του ςϊματοσ και των 

εκφράςεων του προςϊπου των γυναικϊν πολιτικϊν και τθ ςφγκριςι τουσ με αυτζσ των ανδρϊν 

πολιτικϊν. Τζλοσ, ζγινε ανάλυςθ λόγου που ςτοχεφει ςτθν εισ βάκοσ κατανόθςθ του λόγου, 

μελετϊντασ το είδοσ ομιλίασ, τον τόνο ομιλίασ και το φφοσ.  

Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ ανάλυςθσ των εκπομπϊν και των δελτίων 

ειδιςεων, δθμιουργικθκε το ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε ςε θμιδομθμζνεσ 

ςυνεντεφξεισ. Το δείγμα των ςυνεντεφξεων αποτζλεςαν 21 πολιτικοί, 11 γυναίκεσ και 10 άντρεσ 

και 18 δθμοςιογράφοι, 9 γυναίκεσ και 9 άντρεσ. Για τθν ανάλυςθ των ςυνεντεφξεων 

χρθςιμοποιικθκε ανάλυςθ περιεχόμενου, για να διαπιςτωκεί θ ςυχνότθτα με τθν οποία άντρεσ 

και γυναίκεσ πολιτικοί ςυηθτοφν για ςυγκεκριμζνα κζματα και θ ανάλυςθ λόγου για προςδιοριςμό 

των αντιλιψεων, ςτάςεων και πεποικιςεων των αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν και 

δθμοςιογράφων για το ηιτθμα τθσ παρουςίασ των γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ και να 

προςδιοριςτεί το προφίλ των γυναικϊν πολιτικϊν. 

Τα αποτελζςματα καταδεικνφουν ότι θ παρουςία των γυναικϊν πολιτικϊν ςτισ εκπομπζσ είναι 

μικρότερθ ςε ςχζςθ με τθν παρουςία των αντρϊν πολιτικϊν, υπάρχει διάκριςθ ςτα ΜΜΕ μεταξφ 

των γυναικϊν και αντρϊν πολιτικϊν και αυτι προζρχεται από τισ ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ τθσ 
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κοινωνίασ για τθ γυναίκα πολιτικό, από τθ  διαφορετικι αντιμετϊπιςθ των γυναικϊν και αντρϊν 

πολιτικϊν από τουσ δθμοςιογράφουσ αλλά και από τθ μθ ενεργό προςπάκεια των γυναικϊν 

πολιτικϊν για αλλαγι τθσ παροφςασ κατάςταςθσ. Ο τρόποσ παρουςίαςθσ των γυναικϊν πολιτικϊν, 

κακϊσ και ο αντίςτοιχοσ των αντρϊν ςτα ΜΜΕ τθσ Κφπρου εγείρει προβλθματιςμοφσ γι’ αυτό και 

το κζμα εντάςςεται ςτο επίκεντρο τθσ εξζταςθσ διαχρονικϊν κοινωνικϊν φαινομζνων, όπωσ 

αυτοφ τθσ ανιςότθτασ μεταξφ των δφο φφλων ειδικά ςε περιοχζσ κλειδιά τθσ οικονομικισ και 

πολιτικισ ςυμμετοχισ και λιψθσ αποφάςεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Η εκπροςώπηςη των γυναικών ςτην ευρωπαϊκή πολιτική ςκηνή 

Ο εκδθμοκρατιςμόσ των χωρϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει κάνει τισ 

πολιτικζσ διαδικαςίεσ, αναμφίβολα, περιςςότερο ανοιχτζσ απ’ ότι ςτο μεγαλφτερο μζροσ του 20οφ 

αιϊνα. Αυτι όμωσ θ γενικι τάςθ δεν φαίνεται να ζκανε τισ γυναίκεσ περιςςότερο αποδεκτζσ ςτα 

πεδία λιψθσ των αποφάςεων (decision-making) και ςίγουρα δεν προςζδωςε ςε αυτζσ ίςα 

δικαιϊματα και δεδομζνα με τουσ άντρεσ που εμπλζκονται ςτθν πολιτικι. Ακριβϊσ γι’ αυτό, ζνασ από 

τουσ κεντρικοφσ ςτόχουσ που τζκθκαν από τθν Ρλατφόρμα Δράςθσ (Platform of Action), το 1995, ςτο 

πλαίςιο του Τζταρτου Ραγκόςμιου Συνζδριου Γυναικϊν ςτο Ρεκίνο για τθν ιςότθτα των γυναικϊν και 

αντρϊν, ιταν να ανζλκει θ πολιτικι εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςε ποςοςτό 30% ωσ το 2002.  

Σθμαντικό εργαλείο ςε αυτι τθν προςπάκεια αποτζλεςε θ κεςμικι κατοχφρωςθ από τα εκνικά 

κοινοβοφλια των διαφόρων μορφϊν ποςοςτϊςεων (national quotas). Θ ειςαγωγι των ποςοςτϊςεων 

αποδείχκθκε χριςιμο εργαλείο για τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ των γυναικϊν ςτα πεδία λιψθσ 

πολιτικϊν αποφάςεων (decision-making). Υπολογίηεται πωσ, ωσ το 2005, περίπου το 40% των χωρϊν 

τθσ υφθλίου είχε ειςαγάγει κάποιο μοντζλο ποςόςτωςθσ ςτα εκλογικά του ςυςτιματα (Inter-

parliamentary Union, 2005). Στισ χϊρεσ που κεςμοκετικθκε θ αρχι τθσ ποςόςτωςθσ, ο μζςοσ όροσ 

εκπροςϊπθςθσ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι ςκθνι ανιλκε ςτο 22%. Ρρόκειται για ποςοςτό 

ςθμαντικά αυξθμζνο ςε ςχζςθ με το 14% των χωρϊν που δεν ζχουν αποδεχκεί κάποιο μοντζλο 

ποςόςτωςθσ (Inter-parliamentary Union, 2008). Τθ ςθμαςία του ρόλου των ποςοςτϊςεων ςτθν 

αφξθςθ τθσ γυναικείασ αντιπροςϊπευςθσ ςτθν πολιτικι αναδεικνφουν και οι Paxton, Hughes και 

Painter (2010), υπογραμμίηοντασ πωσ θ νομοκζτθςθ τθσ ποςόςτωςθσ ανά φφλο από τα κοινοβοφλια 

των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ επζφερε άμεςα ςθμαντικι αφξθςθ τθσ γυναικείασ αντιπροςϊπευςθσ.  

Στθν ανατολικι Ευρϊπθ, πριν τθν κατάρρευςθ των ςοςιαλιςτικϊν κακεςτϊτων το 1989, οι γυναίκεσ 

ζμοιαηε να εκπροςωποφνται με υψθλά για τθν εποχι ποςοςτά ςτθν πολιτικι ηωι. Ρράγματι, παρότι 

ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τα ποςοςτά κινοφνταν ανάμεςα ςτο 11% και το 14%, υπιρχαν χϊρεσ, όπωσ 

θ Σλοβενία, που το ποςοςτό των γυναικϊν, ςτισ εκλογζσ του 1982, άγγιξε το 25.8%, ενϊ ςτισ εκλογζσ 

του 1980, ςτθ Λετονία και τθ Λικουανία ζφταςε το 35% και 36% αντίςτοιχα (Sloat, 2005). Θ ευκολία, 

όμωσ, με τθν οποία, κατά τθν πρϊτθ δεκαετία μετά τθν πτϊςθ του τείχουσ του Βερολίνου, το 1989, οι 

γυναίκεσ παραγκωνίςτθκαν από τθν πολιτικι ςκθνι των χωρϊν αυτϊν, υποδθλϊνει τον κάλπικο 

χαρακτιρα τθσ ιςότθτασ μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν ςτα ςοςιαλιςτικά κακεςτϊτα (Watson, 2000). Θ 

άνοδοσ του ποςοςτοφ των γυναικϊν ςε αυτζσ τισ μετακομμουνιςτικζσ πλζον χϊρεσ άρχιςε να 

παρατθρείται ξανά προσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1990. Στον Ρίνακα 1, που παρατίκεται ςτθ 

ςυνζχεια, δίνεται μια ςυγκριτικι εικόνα των ποςοςτϊν που καταλάμβαναν οι γυναίκεσ πολιτικοί ςτισ 

χϊρεσ τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ ςε τρεισ χρονικζσ ςτιγμζσ: κατά τθ δεκαετία του 1980 (πριν δθλαδι 

τθν πτϊςθ των κομμουνιςτικϊν κακεςτϊτων), ςτα πρϊτα χρόνια μετά το 1990 (αμζςωσ φςτερα από 

τθν πτϊςθ) και ςτισ εκλογζσ που ζγιναν μια δεκαετία περίπου αργότερα (περί το 2000).  
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Ρίνακασ 1  

Θ Αντιπροςϊπευςθ των Γυναικϊν ςτα Κοινοβοφλια των Χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ (%) 

Ρθγι: EGG Work Package 2 reports, Interparliamentary Union 1995, Matland and Montgomery 2000.  

 1980 1990 Change  

(1980-90) 

Most recent 

election (date) 

Change     

 (1990-now) 

Bulgaria 21.7 (1981) 8.5 -13.2 26.7 (06/2001) +18.2 

Czech Rep. 29.0 (1981) 11.0 -18 17.0 (06/2002) +6.0 

Estonia 20.7 (1985) 5.7 -15 18.8 (03/2003) +13.1 

Hungary 30.1 7.3 -22.8 9.8 (04/2002) +2.5 

Latvia 34.8 5.5 -29.3 21.0 (10/2002) +15.5 

Lithuania 36.0 8.1 -27.9 10.6 (10/2000) +2.5 

Poland 23.0 9.5 (1991) -13.5 20.2 (09/2001) +10.7 

Romania 33.1 3.6 -29.5 10.7 (11/2000) +7.1 

Slovakia 29.0 (1981) 8.7 -20.3 19.3 (09/2002) +10.6 

Slovenia 26.0 (1982) 11.2 -14.8 13.3 (10/2000) +2.1 

Average  26.9 7.7 -19.2 16.7 +9.0 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, παρά το γεγονόσ πωσ οι γυναίκεσ ςυνεχίηουν να υπο-

εκπροςωποφνται ςτον χϊρο τθσ πολιτικισ, ζχει ςθμειωκεί αξιοςθμείωτθ πρόοδοσ. Χϊρεσ τθσ 

Δυτικισ Ευρϊπθσ, όπωσ το Βζλγιο, θ Αυςτρία, θ Φιλανδία, θ Δανία, θ Νορβθγία, θ Γερμανία, θ 

Ολλανδία, θ Λςπανία και θ Σουθδία ζχουν πετφχει τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν ςτο Ραγκόςμιο 

Συνζδριο Γυναικϊν ςτο Ρεκίνο για 30% εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτα κοινοβοφλια. Στθν 

ευρωβουλι ζχουμε ίςωσ τθν πιο ιςορροπθμζνθ αναλογία ανδρϊν και γυναικϊν (ςφμφωνα με τισ 

ςτοχεφςεισ του Ρεκίνου): 31% γυναίκεσ και 69% άντρεσ. Ωςτόςο, ςτα περιςςότερα εκνικά 

κοινοβοφλια των κρατϊν που ςυναποτελοφν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μόνο ζνα ςτα τζςςερα μζλθ 

είναι γυναίκα (24%). Αξιοςθμείωτεσ εξαιρζςεισ, όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 2 που ακολουκεί, 

αποτελοφν οι ςκανδιναβικζσ χϊρεσ (Σουθδία, Φιλανδία, Δανία) και οι κάτω χϊρεσ (Ολλανδία και 

Βζλγιο), ςτισ οποίεσ το ποςοςτό των γυναικϊν ξεπερνάει το 40% (European Commission, 2009). Σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τα ποςοςτά εκπροςϊπθςθσ των γυναικϊν ποικίλουν από χϊρα 

ςε χϊρα. Σε γενικζσ γραμμζσ, όμωσ, τα ποςοςτά ςτο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι 

ανάλογα με αυτά που επικρατοφν ςτο εκνικό επίπεδο κάκε χϊρασ. Μόνεσ εξαιρζςεισ θ Γαλλία και 

θ Λετονία, ςτισ οποίεσ θ εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτο εκνικό επίπεδο κινείται ςε πολφ 

χαμθλότερα επίπεδα από ότι ςτο τοπικό επίπεδο (European Commission, 2009).  
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Ρίνακασ 2 

Αναλογίεσ Γυναικϊν και Ανδρϊν Βουλευτϊν ςτα Εκνικά Κοινοβοφλια τθσ Ευρϊπθσ των 27 

Ρθγι: European Commission, Database on women and men in decision-making (EU 2005) 

 
Members 

 
President 

Women 

(N) 

Men 

(N) 

Women 

(%) 

Men 

(%) 

EU-27 8W 19M 1 920 5 256 27 73 

Belgium M 60 88 41 59 

Bulgaria W 55 185 23 77 

Czech Republic W 43 157 22 78 

Denmark M 72 107 40 60 

Germany M 205 415 33 67 

Estonia W 22 79 22 78 

Ireland M 25 141 15 85 

Greece M 63 237 21 79 

Spain M 140 210 40 60 

France M 150 423 26 74 

Italy M 179 451 28 72 

Cyprus M 6 50 11 89 

Latvia W 23 77 23 77 

Lithuania M 34 101 25 75 

Luxembourg M 13 47 22 78 

Hungary M 35 350 9 91 

Malta M 7 53 12 88 

The Netherlands W 58 92 39 61 

Austria W 53 130 29 71 
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Poland W 110 350 24 76 

Portugal W 69 161 30 70 

Romania M 55 357 13 87 

Slovenia M 32 57 36 64 

Slovakia M 28 122 19 81 

Finland M 86 114 43 57 

Sweden M 151 198 43 57 

United Kingdom M 146 504 22 78 

Croatia M 39 113 26 74 

Macedonia, the former Yugoslav Republic of M 40 82 33 67 

Turkey M 79 469 14 86 

Republic of Serbia M 82 168 33 67 

Iceland W 24 39 38 62 

Liechtenstein M 5 20 20 80 

Norway M 67 102 40 60 

All countries 9W 25M 2 256 6 249 27 73 

- = not applicable, : = not available 

Data collected between 22/02/2013-13/03/2013 

 

Ακολουκϊντασ τθν κοινι λογικι, υποκζτει κανείσ πωσ μια ιςορροπθμζνθ από τθν άποψθ του 

φφλου ςφνκεςθ των ψθφοδελτίων, κα ζχει και ζνα αντίςτοιχα ιςορροπθμζνο εκλογικό 

αποτζλεςμα. Είναι αλικεια, ότι τα ςτοιχεία από τον ευρωπαϊκό χϊρο δείχνουν πωσ περιςςότερεσ 

γυναίκεσ ςτα ψθφοδζλτια, ςθμαίνει περιςςότερεσ γυναίκεσ εκλεγμζνεσ. Ραρόλα αυτά, όμωσ, τα 

ςτοιχεία δείχνουν επίςθσ πωσ και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι άντρεσ ζχουν περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ να εκλεγοφν (European Commission, 2009). Εάν, για παράδειγμα, ςε μια εκλογικι 

αναμζτρθςθ το ποςοςτό των γυναικϊν υποψθφίων είναι το ιδανικό (50%), το ποςοςτό των 

εκλεγμζνων γυναικϊν κα κινείται κατά μζςο όρο ςτο 39% (European Commission, 2009). Σφμφωνα 

με τισ αναλφςεισ, ςθμαντικό ρόλο ςε αυτι τθν απόκλιςθ φαίνεται να διαδραματίηουν τα ΜΜΕ και 

οι τρόποι με τουσ οποίουσ απεικονίηουν τθ γυναίκα και τθ ςχζςθ τθσ με τθν πολιτικι. Τα 

ςτερεότυπα που προβάλλονται άμεςα ι ζμμεςα επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά των ψθφοφόρων 
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και τελικϊσ αποτυπϊνονται ςτα εκλογικά αποτελζςματα. Σε μια εποχι που θ πολιτικι ςε όλεσ τισ 

εκδθλϊςεισ τθσ (λόγοσ, αντιπαράκεςθ, δραςτθριότθτεσ κ.ά.) διαμεςολαβείται ςε μεγάλο βακμό 

από τα ΜΜΕ, οι ψθφοφόροι διαμορφϊνουν άποψθ για τουσ υποψιφιουσ με βάςθ τθν ποςότθτα 

και το είδοσ των πλθροφοριϊν που αυτά παρζχουν. Σφμφωνα με τον John Corner (2003), τα ΜΜΕ 

αποτελοφν πλζον το βαςικό πλαίςιο εντόσ του οποίου καταςκευάηεται θ ταυτότθτα του/τθσ 

πολιτικοφ ωσ ατόμου με ςυγκεκριμζνα «ποιοτικά χαρακτθριςτικά». Τα ΜΜΕ, ςυνακόλουκα, ζχουν 

τθν ιςχφ να ορίςουν κάποιον ωσ κατάλλθλο ι μθ κατάλλθλο για πολιτικό ςτα μάτια και τθ ςκζψθ 

των ψθφοφόρων. Επιπρόςκετα, οι αντιλιψεισ των ψθφοφόρων για τουσ άντρεσ και τισ γυναίκεσ 

πολιτικοφσ επθρεάηονται καταλυτικά από τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται (ςυνειδθτά ι μθ) 

οι μεταξφ τουσ διαφορζσ από τα ΜΜΕ (Kahn, 1994). Ζρευνεσ ζδειξαν πωσ οι ψθφοφόροι 

ανταποκρίνονται πιο κετικά ςτον υποψιφιο που τα ΜΜΕ κα ςυνδζςουν με τθν καταπολζμθςθ του 

εγκλιματοσ, τθν εναςχόλθςθ με τθν εξωτερικι πολιτικι ι τθ διαχείριςθ τθσ οικονομίασ. Συνικωσ, 

αυτοφ του είδουσ θ κάλυψθ ςυνδυάηεται, λιγότερο ι περιςςότερο ρθτά, με «αρρενωπά» 

χαρακτθριςτικά, όπωσ θ ανταγωνιςτικότθτα, θ ςκλθρότθτα και θ αποφαςιςτικότθτα. 

Χαρακτθριςτικά, δθλαδι, τα οποία κινοφνται αντιςτικτικά με όςα κεωρείται πωσ διζπουν τθ 

«κθλυκότθτα», όπωσ για παράδειγμα ο ςυναιςκθματιςμόσ, θ ςυλλογικότθτα και θ εγκαρδιότθτα 

(Kahn, 1994). 

 

Β. Σα ΜΜΕ και θ εξατομίκευςθ τθσ πολιτικισ 

Θ προϊοφςα εξαςκζνιςθ τθσ ιδεολογικισ διάςταςθσ τθσ πολιτικισ, κατά τισ τελευταίεσ δφο 

δεκαετίεσ, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν εξαςκζνιςθ τθσ ιδεολογικισ και πολιτικισ ταφτιςθσ των 

πολιτϊν με τα πολιτικά κόμματα και, ςυνακόλουκα, τθν εμφάνιςθ ενόσ κφματοσ μετακινοφμενων 

ψθφοφόρων. Στθν προςπάκειά τουσ να προςεγγίςουν εκ νζου τουσ πολίτεσ, τα πολιτικά κόμματα 

επιδίωξαν τθν επίτευξθ μιασ ταφτιςθσ ςε ζνα πιο προςωπικό επίπεδο: μια απευκείασ προςωπικι 

ταφτιςθ των πολιτϊν με τον αρχθγό και όχι με μια ιδεολογικι ταφτιςθ με το κόμμα (Brants & Van 

Praag, 2006). 

Ο ςυνεχϊσ αυξανόμενοσ ρόλοσ των ΜΜΕ ςτο πεδίο τθσ πολιτικισ και πιο ςυγκεκριμζνα θ 

εμφάνιςθ τθσ εμπορικισ τθλεόραςθσ (commercial television) και θ ενςωμάτωςθ των δθμοφιλϊν 

αξιϊν (popular values) ςε ενθμερωτικά πολιτικά προγράμματα, επθρζαςε τον τρόπο προβολισ των 

πολιτικϊν. Οι πλθροφορίεσ για τισ ιδεολογικζσ, πολιτικζσ, κρθςκευτικζσ κλπ. πεποικιςεισ των 

πολιτικϊν μειϊνονται διαρκϊσ, ενϊ αντικζτωσ αυξάνεται όλο και περιςςότερο θ εναςχόλθςθ με 

τισ πτυχζσ τθσ προςωπικισ τουσ ηωισ και τον χαρακτιρα τουσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διάςταςθ 

ςε ότι ςχετίηεται με το ςυναίςκθμα (Van Santen & Van Zoonen, 2010). Οι πρακτικζσ αυτζσ των 

ΜΜΕ (ιδιαιτζρωσ τθσ τθλεόραςθσ) ςυνζβαλλαν περαιτζρω ςτθν εξατομίκευςθ (personalization) 

τθσ πολιτικισ. Ο φακόσ επικεντρϊνεται ςτθν εικόνα, τισ ατομικζσ ικανότθτεσ και τα προςωπικά 

χαρακτθριςτικά του κάκε πολιτικοφ και όχι ςτισ πεποικιςεισ και τισ τοποκετιςεισ του ςτα πολιτικά 

ηθτιματα (Van Zoonen, 2005). Εμφανίςτθκε ζτςι ζνασ νζοσ τφποσ πολιτικοφ, ο οποίοσ με τθ ςειρά 

του χρθςιμοποιεί τα ΜΜΕ ωσ μζςο για τθ φιλοτζχνθςθ τθσ δθμόςιασ εικόνασ του με βάςθ τα 

προςωπικά του χαρακτθριςτικά και όχι με βάςθ τισ πολιτικζσ του κζςεισ. Οπότε το ερϊτθμα 

τίκεται ωσ εξισ: Ροιο προφίλ πολιτικοφ κεωρείται επικυμθτό και δθμοφιλζσ και κατά πόςο αυτό 
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ενςωματϊνει ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ για το κοινωνικό φφλο; Το μοντζλο που προωκείται από 

τα ΜΜΕ φαίνεται πωσ γειτνιάηει περιςςότερο με αντιλιψεισ περί αρρενωπότθτασ, πράγμα που 

κακιςτά τθ γυναικεία επιτυχία ςτο χϊρο τθσ πολιτικισ ζνα ςφνκετο και δφςκολο πρόβλθμα (Van 

Zoonen, 2005). Σφμφωνα με τουσ Ross και Sreberny (2000) αυτό το κυρίαρχο μοντζλο του 

πολιτικοφ ωσ άντρα και τθσ πολιτικισ ωσ αντρικισ υπόκεςθσ επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο 

παρουςιάηεται και προςλαμβάνεται γενικότερα θ ζννοια τθσ πολιτικισ. Θ εικόνα και θ γλϊςςα που 

προβάλλονται από τα ΜΜΕ τείνουν να διαιωνίηουν τθν κατάςταςθ και, ςυνακόλουκα, να 

παρουςιάηουν τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ ωσ ξζνο ςϊμα. 

Σε αυτό το νζο πλαίςιο επικοινωνίασ μεταξφ πολιτικϊν και κοινωνίασ θ ζμφαςθ δίνεται, όπωσ ιδθ 

αναφζρκθκε, ςτθν ανκρϊπινθ διάςταςθ των πολιτικϊν προςϊπων. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ 

γενικότερθσ ςτροφισ ςτα προςωπικά χαρακτθριςτικά, θ εξωτερίκευςθ των ςυναιςκθμάτων των 

πολιτικϊν κατζχει μια διακριτι κζςθ. Χαρακτθριςτικό –διότι προβλικθκε κατά κόρον από τα 

ΜΜΕ– είναι ζνα περιςτατικό με τθ Χίλαρι Κλίντον, που ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια ομιλίασ τθσ ςτο 

New Hampshire, ςτο πλαίςιο τθσ προεκλογικισ τθσ εκςτρατείασ για τθν Ρροεδρία του 

Δθμοκρατικοφ Κόμματοσ το 2008. Μία αναποφάςιςτθ ψθφοφόροσ τθ ρϊτθςε πϊσ καταφζρνει να 

είναι τόςο «άτρωτθ» και ταυτόχρονα να δείχνει τόςο «υπζροχθ». Θ Χίλαρι Κλίντον δάκρυςε και 

απάντθςε: “This is very personal for me. It's not just political. It's not just public”. Σφμφωνα με τον 

Barrowcliffe (2007) «Όταν μια γυναίκα κλαίει, ενιςχφει το ςτερεότυπο δείχνοντάσ μασ πωσ θ 

ςκλθρότθτα που τθ διακρίνει δεν ιταν παρά ζνα προςωπείο και πωσ ςτθν πραγματικότθτα είναι 

αδφναμθ». Θ δθμόςια εκδιλωςθ ςυναιςκθματιςμοφ από μια γυναίκα πολιτικό, ςυνεπϊσ, 

προςλαμβάνεται ωσ αδυναμία. Συμβαίνει το ίδιο με τουσ άντρεσ πολιτικοφσ;  Θ Suzanne Fields 

ςθμειϊνει πωσ «Οι γυναίκεσ που ζχουν θγετικζσ φιλοδοξίεσ, είναι καλφτερα να μθ δείχνουν τθν 

ευαίςκθτθ πλευρά τουσ, ανεξαρτιτωσ των περιςτάςεων». Διότι κεωροφνται ευάλωτεσ και 

αδφναμεσ. Λςχυρίηεται όμωσ πωσ, αντικζτωσ, «οι άντρεσ δεν αντιμετωπίηουν πρόβλθμα όταν 

προβάλλουν τθν ευαίςκθτθ πλευρά τουσ»  (Fields, 2007). Σε ςυμβολικό επίπεδο, θ ζκφραςθ 

ςυναιςκθμάτων από άντρεσ πολιτικοφσ εκλαμβάνεται ωσ μια ζνεςθ ευαιςκθςίασ ςτον ςκλθρό 

πυρινα τθσ δφναμθσ που ζτςι κι αλλιϊσ διακζτουν και υπ’ αυτι τθν ζννοια, λειτουργεί υπζρ του. 

 

Γ. Ζμφυλθ διαμεςολάβθςθ (gendered mediation) 

Οι φεμινιςτικζσ μεκοδολογίεσ ανάλυςθσ ζχουν εφαρμοςτεί κατά κόρον για τθ μελζτθ του τρόπου 

με τον οποίο οι γυναίκεσ παρουςιάηονται από τα ΜΜΕ, τόςο ςε ςχζςθ με τον βακμό όςο και ςε 

ςχζςθ με το είδοσ τθσ προβολισ τουσ. Αρχικά, αξιοποιικθκε θ ζννοια «ςυμβολικι εκμθδζνιςθ» 

(«symbolic annihilation»), τθν οποία ειςιγαγε θ Tuchman (1978), προκειμζνου να καταδειχκεί ο 

βακμόσ προβολισ (καλφτερα: θ απουςίασ προβολισ) των γυναικϊν από τα ΜΜΕ. Στθ ςυνζχεια, 

προτάκθκε ο όροσ «ζμφυλθ διαμεςολάβθςθ» (gendered mediation) ωσ πιο κατάλλθλο 

εννοιολογικό εργαλείο για τθ μελζτθ του τρίπτυχου γυναίκεσ-πολιτικι-ΜΜΕ (Gidengil & Everitt, 

1999· Sreberny-Mohamandi & Ross, 1996). Υπό το πρίςμα αυτό, καταδεικνφεται πειςτικά πωσ, 

ακόμθ και όταν ο βακμόσ προβολισ είναι αξιοςθμείωτοσ, υφίςταται προκατάλθψθ απζναντι ςτισ 

γυναίκεσ πολιτικοφσ. Θ προκατάλθψθ αυτι αποδόκθκε ςτθ χριςθ παραδοςιακϊν πλαιςίων 

(frames), θ οικοδόμθςθ των οποίων βαςίςτθκε ςτθν παγιωμζνθ αντρικι κυριαρχία ςτθν πολιτικι 
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ςκθνι. Το αποτζλεςμα είναι ο ζμμεςοσ χρωματιςμόσ των γυναικϊν-πολιτικϊν ωσ αουτςάιντερ και 

εν τζλει θ ουςιαςτικι τουσ περικωριοποίθςθ. Θ προβλθματικι αυτι κα παρουςιαςτεί 

ενδελεχζςτερα (και με χριςθ παραδειγμάτων) ςτθ ςυνζχεια.  

Κατά τθ δεκαετία κυρίωσ του 1980, οι μελζτεσ αφοροφςαν αποκλειςτικά ςχεδόν ςτο βακμό τθσ 

προβολισ των γυναικϊν πολιτικϊν ςτισ ειδιςεισ. Ειςάγοντασ τον όρο «ςυμβολικι εκμθδζνιςθ» 

(“symbolic annihilation”) θ Tuchman (1978), ςτράφθκε προσ τθν επιβεβαίωςθ τθσ υπόκεςθσ πωσ ο 

κανόνασ είναι θ περικωριακι προβολι αν όχι θ απόλυτθ απουςία των γυναικϊν από τθν 

τθλεοπτικι ειδθςεογραφία.  

Ρράγματι, μια ζρευνα που διεξιχκθ από το Global Media Monitoring Project (GMMT) το 1995 

ζδειξε ότι οι γυναίκεσ ωσ κζμα ςυηιτθςθσ ςτο ραδιόφωνο, τισ εφθμερίδεσ και τθν τθλεόραςθ, κατά 

τθ διάρκεια μίασ θμζρασ, αποτελοφν μόλισ το 17% ςε αντίκεςθ με τουσ άντρεσ, οι οποίοι 

αποτελοφςαν το υπόλοιπο 83%. Ρζντε χρόνια αργότερα, το 2000, τα αποτελζςματα του GMMT 

ιταν παρόμοια, με τισ γυναίκεσ να αποτελοφν το 18% και τουσ άντρεσ το 82%. Ειδικότερα ςτθν 

πολιτικι ηωι, οριςμζνεσ μελζτεσ με αντικείμενο τθν ποςοτικι κάλυψθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

προεκλογικισ εκςτρατείασ για τθ Γερουςία των Θνωμζνων Ρολιτειϊν τθν περίοδο 1982-1988, 

κατζλθξαν, ανάμεςα ςε άλλα, ςτο ςυμπζραςμα πωσ οι γυναίκεσ υποψιφιεσ ζλαβαν λιγότερθ 

κάλυψθ ςτισ εφθμερίδεσ ςυγκριτικά με τουσ άντρεσ ςυναδζλφουσ τουσ (Kahn & Goldenberg, 

1991). Στθν ίδια κατεφκυνςθ, ςε αναφορά του ςχετικά με τον ρόλο των ςτερεοτφπων ςε επίπεδο 

κοινωνικοφ φφλου ςτισ εκπομπζσ λόγου (talk shows) κατά τθ διάρκεια των ευρωεκλογϊν το 2004, 

ο Giacomo Brodolini, καταλιγει πωσ θ γυναικεία παρουςία ιταν υποτυπϊδθσ. Θ μζςθ αναλογία 

ιταν μία γυναίκα προσ ζξι άντρεσ (Italy, 2004). Ραρόμοια ςτθν Ολλανδία, όπου ςχετικι μελζτθ για 

τθν τθλεοπτικι κάλυψθ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν, με δείγμα όςουσ καταλάμβαναν τισ 

πρϊτεσ κζςεισ ςτθ λίςτα των υποψθφίων για τισ βουλευτικζσ εκλογζσ του 2003, ζδειξε πωσ οι 

άντρεσ υποψιφιοι ζλαβαν υπερδιπλάςια προβολι ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ (Wierstra, 2003). 

Υπάρχουν, ωςτόςο, ενδείξεισ ότι θ πραγματικότθτα, κατά τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ, γίνεται 

περιςςότερο ςφνκετθ. Θ μελζτθ, για παράδειγμα, τθσ Norris (1997), θ οποία αναφζρκθκε και ςτθν 

αρχι, ζδειξε πωσ θ κάλυψθ και θ προβολι από τα ΜΜΕ των γυναικϊν που βρίςκονται ςε θγετικζσ 

πολιτικζσ κζςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο είναι βζβαια μικρότερθ από αυτι των αντρϊν, αλλά θ 

διαφορά δεν είναι ςθμαντικι. Μια άλλθ ζρευνα, που ζγινε ςτθ Γερμανία ςτισ εκλογζσ του Μαΐου 

του 2004, επιςθμαίνει επίςθσ τθν ανάγκθ να γίνουν τα εργαλεία περιςςότερο εκλεπτυςμζνα 

(Rettich, 2004). Θ ζρευνα κατζγραψε τισ εμφανίςεισ ςτα ΜΜΕ (εφθμερίδεσ, περιοδικά και 

τθλεόραςθ) δφο αντιπάλων, ενόσ άντρα και μιασ γυναίκασ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ προεκλογικισ 

περιόδου (1.7.2003 ωσ 15.4.2004). Το πρϊτο ςυμπζραςμα ςτο οποίο κατζλθξε είναι πωσ ο Horst 

Kohler, υποψιφιοσ του Φιλελεφκερου Δθμοκρατικοφ Κόμματοσ, εμφανίςτθκε ςτα ΜΜΕ ςθμαντικά 

περιςςότερο από τθ γυναίκα αντίπαλό του, τθ Gesine Schawn του ςοςιαλδθμοκρατικοφ κόμματοσ: 

70% ζναντι 30%. Οι αρικμοί αυτοί όμωσ δεν φανερϊνουν ολόκλθρθ τθν εικόνα. Διότι, ζνα 

ςθμαντικό ποςοςτό των εμφανίςεων του Horst Kohler, πολφ μεγαλφτερο από τθσ αντιπάλου του, 

ςυνοδευόταν από αρνθτικά ςχόλια. Από το ςφνολο των αναφορϊν για τον Kohler το 30% ιταν 

αρνθτικζσ, το 20% κετικζσ και το υπόλοιπο ουδζτερεσ. Αντίκετα, οι αρνθτικζσ αναφορζσ για τθν  

Schawn ιταν μόλισ 3,5% , ενϊ οι κετικζσ 43%.  
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Αναςκοπϊντασ τθν περίοδο που μεςολάβθςε από τθ δεκαετία του 1970 ωσ τα τζλθ του 20οφ 

αιϊνα, οι Gidengil και Everitt (1999) ιςχυρίςτθκαν πωσ υπιρξαν τρία ςτάδια ςτθ μελζτθ τθσ ςχζςθσ 

γυναικϊν-ΜΜΕ. Το πρϊτο πράγματι αφοροφςε το κεωροφμενο ωσ πρωταρχικό ηιτθμα τθσ 

«ορατότθτασ» (visibility/invisibility). Τοφτο, διότι τθν περίοδο εκείνθ (ωσ τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 

1980) δεν υπιρχε αρκετι προβολι των γυναικϊν ςτισ ειδθςεογραφικζσ εκπομπζσ. Κακϊσ, όμωσ, θ 

παρουςία τθσ γυναίκασ γινόταν ολοζνα και περιςςότερο αιςκθτι ςτον χϊρο τθσ πολιτικισ (και 

ςυνακόλουκα και ςτα ΜΜΕ), θ εςτίαςθ τθσ ανάλυςθσ μεταφζρκθκε από τον βακμό προβολισ ςτο 

είδοσ τθσ προβολισ των γυναικϊν. Ακόμα, ιςχυρίςτθκαν, και ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ παρουςία 

των γυναικϊν ςτα ΜΜΕ ιταν αιςκθτι, το είδοσ τθσ κάλυψισ τουσ ιταν μονοδιάςτατο. 

Αναδεικνφονταν κυρίωσ οι ειδικζσ ικανότθτζσ τουσ απζναντι ςε οριςμζνα ηθτιματα ι τα 

χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτάσ τουσ με ζναν τρόπο μάλλον ςτερεοτυπικό, ο οποίοσ 

αντανακλοφςε ποιοτικά ςτοιχεία που κεωροφνταν «κθλυκά» (Carroll & Schreiber, 1997· Kahn & 

Goldenberg, 1991). Θ ζμφαςθ ςε εικόνεσ, όπωσ θ γυναίκα-νοικοκυρά, για παράδειγμα, κακόριηαν 

ζμμεςα τα πεδία ςτα οποία μια γυναίκα κα μποροφςε να διεκδικιςει ζναν ρόλο που να ιταν 

πράγματι ςε κζςθ να διαχειριςτεί. Οι πιο πρόςφατεσ μελζτεσ, ωςτόςο, παρουςιάηουν μια 

περιςςότερο ςφνκετθ και εκλεπτυςμζνθ εικόνα. Θ μελζτθ τθσ Pippa Norris (1997), θ οποία αφορά 

ςτθν κάλυψθ των γυναικϊν που βρίςκονται ςε θγετικζσ κζςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο, δεν βρικε 

αρκετά ςτοιχεία που να επιβεβαιϊνουν τθ ςυςτθματικι χριςθ κθλυκϊν ςτερεοτφπων. Στθν ίδια 

γραμμι κινείται και θ μελζτθ του Kevin B. Smith  (1997), θ οποία εξετάηοντασ τθν κάλυψθ των 

γυναικϊν υποψθφίων ςτισ εφθμερίδεσ κατά τθ διάρκεια των προεκλογικϊν εκςτρατειϊν του 1994 

ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, κατζλθξε πωσ οι γυναίκεσ υποψιφιεσ είχαν ςε γενικζσ γραμμζσ τον ίδιο 

τρόπο αντιμετϊπιςθσ με τουσ άντρεσ αντιπάλουσ τουσ. Στοιχεία που να δθλϊνουν άμεςα ζνα 

ςτερεοτυπικό διαχωριςμό αντρϊν-γυναικϊν από τα ΜΜΕ υπιρχαν, αλλά δεν είχαν πλζον τθν 

ζκταςθ που είχαν κατά τθ δεκαετία του 1980, όπωσ ζδειξε μζςα από τθ δικι τθσ μελζτθ τθσ θ Kahn 

(1994). Υπό το βάροσ τζτοιων ευρθμάτων ειςιχκθ θ ζννοια τθσ «ζμφυλθσ διαμεςολάβθςθσ» 

(“gender mediation”), θ οποία προςπακεί να φωτίςει τουσ ζμμεςουσ, άρρθτουσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ θ προβολι των γυναικϊν πολιτικϊν από τα ΜΜΕ, αν και δεν εκφράηει άμεςα 

ςτερεοτυπικζσ εικόνεσ (οδθγϊντασ ευκζωσ τθ γυναίκα ςε μειονεκτικι κζςθ ςτον χϊρο τθσ 

πολιτικισ), παραμζνει παρόλα αυτά διαφορετικι ςε ςχζςθ με τον τρόπο που παρουςιάηονται οι 

άντρεσ πολιτικοί (Sreberny – Mohammadi & Ross, 1996). Θ «ζμφυλθ διαμεςολάβθςθ» (gendered 

mediation) μετατοπίηει τθν οπτικι γωνία τθσ παρατιρθςθσ του ηθτιματοσ (τθσ ςχζςθσ γυναικϊν-

πολιτικισ-ΜΜΕ). Θ βαςικι υπόκεςθ είναι πωσ θ άμεςθ χριςθ των κθλυκϊν (και γενικότερα 

ζμφυλων) ςτερεότυπων, δίνει τθ κζςθ τθσ ςε πιο ζμμεςεσ, αλλά και πιο φπουλεσ, μορφζσ 

προκατάλθψθσ, οι οποίεσ αναδφονται όταν για τθν προβολι των γυναικϊν από τα ΜΜΕ 

αξιοποιοφνται τα ςυμβατικά πολιτικά πλαίςια (frames). Το αποτζλεςμα είναι τα ΜΜΕ να 

επικεντρϊνονται δυςανάλογα ςε εκείνεσ τισ ςυμπεριφορζσ των γυναικϊν, οι οποίεσ ζρχονται ςε 

ςφγκρουςθ με τισ κακιερωμζνεσ αντιλιψεισ ςχετικά με τθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά τουσ 

(Gidengil & Everitt, 1999). 

Σφμφωνα με τον Gitlin (1980), τα «πλαίςια» (“frames”) «είναι κεμελιϊδεισ αρχζσ επιλογισ, 

ζμφαςθσ και παρουςίαςθσ, οι οποίεσ διζπονται (ςιωπθρά) από κεωρίεσ ςχετικά με το τι υπάρχει, τι 

ςυμβαίνει και τι είναι ςθμαντικό». Οι εκλογικζσ εκςτρατείεσ, για παράδειγμα, και οι πολιτικζσ 
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δθλϊςεισ και αναφορζσ εντάςςονται ςε (ι παρουςιάηονται με) μια «αρρενωπι αφιγθςθ», θ 

οποία βρίκει μεταφορικϊν ςχθμάτων που αντανακλοφν και ταυτόχρονα ενιςχφουν τισ κυρίαρχεσ 

πολιτιςμικζσ αξίεσ τθσ δεδομζνθσ κοινωνίασ (Nelson, 1986). Απ’ όλο το πλαίςιο αναδφεται μια 

βακιά ριηωμζνθ αντίλθψθ που βλζπει τθν πολιτικι ωσ κάςτρο των αντρϊν. Για τοφτο άλλωςτε 

ςυνδυάςτθκε ποικιλότροπα με άλλεσ παραδοςιακά αντρικζσ (και ςκλθρά ανταγωνιςτικζσ) 

δραςτθριότθτεσ και πρακτικζσ, όπωσ για παράδειγμα ο ακλθτιςμόσ ι, ςε ακραίεσ ςτιγμζσ, ο 

πόλεμοσ. Τα ΜΜΕ ενιςχφουν αυτι τθν αντίλθψθ με τον τρόπο που καλφπτουν τισ κεντρικζσ 

πολιτικζσ αντιπαρακζςεισ. Οι εκλογικζσ αναμετριςεισ παρουςιάηονται ςαν ςκλθρι μάχθ ανάμεςα 

ςτα δφο κυρίαρχα πολιτικά κόμματα, ενϊ οι τθλεοπτικζσ αντιμαχίεσ (τα debates) ςχεδόν ωσ 

αγϊνεσ πυγμαχίασ (Gidengil & Everitt, 1999). Τα άτομα, τα οποία λαμβάνουν μζροσ ςτισ 

αναμετριςεισ και ιδιαίτερα όςοι είναι υποψιφιοι για υψθλζσ κζςεισ κα πρζπει να φαίνεται ότι 

ζχουν τθν ανάλογθ χαρακτθροδομι (Meeks, 2012). Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι 

γυναίκα, ο βακμόσ τθσ διάκριςθσ που υφίςταται μζςω τθσ χριςθσ γλωςςικϊν μεταφορϊν 

αυξάνεται όςο το αξίωμα που διεκδικεί βρίςκεται ψθλότερα ςτθν ιεραρχία. Αν θ υποψιφια 

επιλζξει να προτάξει κθλυκά ποιοτικά χαρακτθριςτικά, όπωσ ο ςυμβιβαςμόσ και θ ομαδικότθτα, 

αφινεται διάχυτθ θ αίςκθςθ ότι το προφίλ τθσ αποκλίνει ςθμαντικά από το ιδανικό. (Meeks, 

2012).  

Στθν ίδια κατεφκυνςθ θ Norris (1997), αναφερόμενθ ςτθν  περίπτωςθ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν, 

υποςτθρίηει πωσ θ τθλεοπτικι (και γενικότερα ειδθςεογραφικι) κάλυψθ τθσ πολιτικισ ηωισ, 

ςυντονίηεται με τθν αμερικανικι κοινι γνϊμθ, που κζλει τουσ άντρεσ πολιτικοφσ ωσ πιο 

κατάλλθλουσ από τισ γυναίκεσ για να διαχειριςτοφν τα κεωροφμενα ωσ «ςκλθρά» ηθτιματα, όπωσ 

θ οικονομία και θ εξωτερικι πολιτικι. Αντικζτωσ, οι γυναίκεσ κεωροφνται καταλλθλότερεσ για τθ 

διαχείριςθ οριςμζνων τομζων τθσ εςωτερικισ πολιτικισ, όπωσ θ εκπαίδευςθ και θ κοινωνικι 

πρόνοια (Norris, 1997). Τον Λανουάριο του 2000 μία ζρευνα από τουσ Deloitte και Touche ζδειξε 

πωσ οι αντιλιψεισ αυτζσ ςυνεχίηουν να επικρατοφν ςτθν κοινι γνϊμθ: Το 45% πιςτεφει πωσ ζνασ 

άντρασ πρόεδροσ είναι καταλλθλότεροσ να διαχειριςτεί το ηιτθμα τθσ εξωτερικισ πολιτικισ, ενϊ 

μόνο το 15% υποςτθρίηει τθν επιλογι τθσ γυναίκασ προζδρου. Μια ακόμθ ζρευνα του 2001, που 

διεξιχκθ από το Barbara Lee Family Foundation, κατζδειξε τθ ςθμαςία του κοινωνικοφ φφλου ςτισ 

αντιλιψεισ τθσ κοινισ γνϊμθσ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ ο δεςμόσ με ζναν ςυγκεκριμζνο 

πολιτικό χϊρο επθρεάηει το πωσ οι ψθφοφόροι αξιολογοφν τισ ικανότθτεσ ενόσ υποψθφίου με 

τουσ άντρεσ και τισ γυναίκεσ του Συντθρθτικοφ Κόμματοσ να εκλαμβάνονται ωσ περιςςότερο 

αποφαςιςτικοί ςε ςχζςθ με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ ςτο Δθμοκρατικό Κόμμα. Ωςτόςο, οι 

απαντιςεισ ζδειξαν πωσ οι ψθφοφόροι αντιλαμβάνονται τουσ άντρεσ πολιτικοφσ και των δφο 

κομμάτων ωσ ικανότερουσ να διαχειριςτοφν μια πολιτικι ι κοινωνικι κρίςθ ςε ςχζςθ με τισ 

γυναίκεσ και των δφο κομμάτων. Ραρόμοια μοτίβα αναπαράγονται ςτθν ειδθςεογραφικι κάλυψθ 

(news coverage) τθσ πολιτικισ ηωισ. Οι δθμοςιογράφοι παρουςιάηουν ςυςτθματικά τουσ άντρεσ 

πολιτικοφσ ωσ ςκλθροφσ και αποφαςιςτικοφσ, ενϊ τισ γυναίκεσ ωσ ευαίςκθτεσ και διαλλακτικζσ.  

Για να αντιμετωπίςουν αυτι τθν τάςθ και να δείξουν ότι ανικουν δικαιωματικά ςτον αρρενωπό 

χϊρο τθσ πολιτικισ, πολλζσ γυναίκεσ πολιτικοί υιοκετοφν ςτερεοτυπικοφσ τρόπουσ αντρικισ 

ςυμπεριφοράσ. Επιλζγουν να επιδείξουν αποφαςιςτικότθτα και ςκλθρι ςτάςθ ςτα διάφορα 
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πολιτικά ηθτιματα. Αυτι θ επιλογι, όμωσ, μπορεί να λειτουργιςει ςε βάροσ των ίδιων των 

γυναικϊν. Συμπεριφορζσ που εναντιϊνονται ςτισ παραδοςιακζσ αντιλιψεισ για τθ γυναικεία 

φφςθ, ελκφουν το ενδιαφζρον των ΜΜΕ, αλλά υπερτονίηονται ωσ μθ-κθλυκζσ. Με άλλα λόγια, 

από τθ μία τα ΜΜΕ περικωριοποιοφν τισ γυναίκεσ όταν το φφοσ τουσ δεν είναι επικετικό και 

ανταγωνιςτικό και από τθν άλλθ τισ υπερ-προβάλλουν αρνθτικά όταν αυτζσ υιοκετοφν ζνα 

περιςςότερο επικετικό ςτυλ (Gidengil & Everitt, 1999, 2003). Ππωσ κα αναφερκεί παρακάτω οι 

αντίκετεσ από τισ ςτερεοτυπικά αναμενόμενεσ γυναικείεσ ςυμπεριφορζσ προκαλοφν αρνθτικζσ 

εντυπϊςεισ ςτουσ ψθφοφόρουσ (Eagly, Makhijani & Klonsky, 1992). Μια ςυναφισ ιταλικι ζρευνα 

επιχείρθςε μια ανατομία ςτον τρόπο τθσ προβολισ των γυναικϊν ςτα ενθμερωτικά και 

ψυχαγωγικά τθλεοπτικά προγράμματα. Θ ζρευνα κατζγραψε και ανζλυςε τισ εκπομπζσ τριϊν 

ιταλικϊν καναλιϊν ςτθ διάρκεια μίασ εβδομάδασ του 2001. Θ ανάλυςθ των ςτοιχείων ανζδειξε τθν 

τάςθ να προβάλλονται με περιςςότερο αρνθτικζσ εικόνεσ οι εργαηόμενεσ γυναίκεσ ςε ςχζςθ με τισ 

μθ-εργαηόμενεσ. Ακόμθ περιςςότερο αρνθτικζσ αξιολογιςεισ, όπωσ εγωιςμόσ, κυνιςμόσ, και 

ανεντιμότθτα, ςυνόδευαν τισ γυναίκεσ που κατείχαν υψθλζσ κζςεισ (CNEL, 2003). 

Σε αυτό το πλαίςιο, ο ρόλοσ τον οποίο διαδραματίηει ο λόγοσ και ο τρόποσ με τον οποίο 

παρουςιάηεται από τα ΜΜΕ μπορεί να διαφζρει. Ππωσ προαναφζρκθκε, ςτθν προςπάκεια τουσ 

να αντιςτακμίςουν τθν αρνθτικι κάλυψθ τουσ (ςυγκριτικά με τουσ άντρεσ ςυναδζλφουσ τουσ) από 

τα ΜΜΕ, οριςμζνεσ γυναίκεσ πολιτικοί επιλζγουν να προβάλλουν ςτερεοτυπικά αντρικά 

χαρακτθριςτικά: ςκλθρότθτα και δυναμικι ςτάςθ ςε κρίςιμα πολιτικά ηθτιματα. Ωςτόςο, θ ςτάςθ 

τουσ αυτι μπορεί να ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν εικόνα τουσ ςε περίπτωςθ που τα ΜΜΕ 

εςτιάςουν δυςανάλογα ςτθ ςτερεοτυπικι ςυμπεριφορά τουσ (Gidengil & Everitt, 1999).  

Ο τρόποσ με τον οποίο οι θγζτεσ εκλαμβάνονται από τον κόςμο εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό με τον 

τρόπο τον οποίο παρουςιάηεται ο λόγοσ τουσ. ιματα με αρνθτικι ςθμαςία όπωσ κατθγορϊ, 

επιτίκεμαι και γελοιοποιϊ κάνουν τον ομιλθτι να εκλθφκεί αρνθτικά, ςε αντίκεςθ με ριματα 

όπωσ εγγυϊμαι, υποςτθρίηω και επιβεβαιϊνω που οδθγοφν ςτο αντίκετο αποτζλεςμα. Με τθν 

επιλογι του ριματοσ, ο δθμοςιογράφοσ παρεμβαίνει ανάμεςα ςτον ομιλθτι και τον τθλεκεατι. Ο 

βακμόσ τθσ διαμεςολάβθςθσ ποικίλει και εξαρτάται από τθν επιλογι του ριματοσ του 

δθμοςιογράφου. Θ επιλογι του ριματοσ εμπεριζχει τθν ερμθνεία του δθμοςιογράφου και με τθ 

ςειρά τθσ θ επιλογι αυτι μπορεί να επθρεάςει το προφίλ των ομιλθτϊν (Gidengil & Everitt, 2003). 

Για παράδειγμα, ςτισ δφο προεκλογικζσ εκςτρατείεσ το 1993 και το 1997, τα ριματα που 

χρθςιμοποιικθκαν για να παρουςιάςουν τον λόγο των γυναικϊν, αλλά ποτζ τον λόγο των αντρϊν, 

είναι ανάμεςα ςε άλλα τα εξισ: επιτίκεμαι, ςυγκροφομαι, μαςτιγϊνω, βρίηω ζντονα, αρνοφμαι 

κάκετα. Επιπρόςκετα, ςτθν προεκλογικι εκςτρατεία του 1993, όταν δφο γυναίκεσ κατείχαν τθν 

προεδρία ςε δφο από τα πζντε κόμματα (θ Kim Campbell του Progressive Conservative Party και θ 

Audrey McLaughlin του New Democracy Party), ενϊ αρχικά και οι δφο υποψιφιεσ αποφάςιςαν να 

κρατιςουν χαμθλότερα τουσ τόνουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκςτρατείασ, θ Campbell άρχιςε να 

υιοκετεί ζνα πιο επικετικό ςτυλ όταν τα νοφμερα του κόμματόσ τθσ ζπεςαν. Ραρόλα αυτά και οι 

δφο υποψιφιεσ παρουςιάςτθκαν με περιςςότερο επικετικό προφίλ ςτθν ομιλία τουσ ςυγκριτικά 

με τουσ άντρεσ υποψθφίουσ των άλλων κομμάτων (Gidengil & Everitt, 2003). Στθν προεκλογικι 

εκςτρατεία του 1997, θ McDonough (που εκπροςωποφςε το New Democracy Party μετά τθ 
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McLaughlin) υιοκζτθςε ζνα ελαφρά πιο επικετικό φφοσ από τθν προκάτοχό τθσ, ωςτόςο δεν 

υπάρχουν ςτοιχεία που να δείχνουν πωσ το φφοσ τθσ ιταν περιςςότερο επικετικό από αυτό του 

αντιπάλου τθσ. Τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ των Gidengil και Everitt (2003) κάνουν εμφανζσ ότι το 

φφοσ του λόγου και των τριϊν γυναικϊν ςτισ προεκλογικζσ εκςτρατείεσ του 1993 και 1997 

παρουςιάςτθκε περιςςότερο επικετικό από ότι ιταν ςτθν πραγματικότθτα.  

Θ οπτικι που προτείνει θ «ζμφυλθ διαμεςολάβθςθ» (gendered mediation thesis), υποςτθρίηει πωσ 

ο λόγοσ των γυναικϊν πολιτικϊν τείνει να παρουςιάηεται περιςςότερο αρνθτικόσ και επικετικόσ 

από τον λόγο των ανδρϊν. Πταν οι γυναίκεσ υποψιφιοι υιοκετοφν μια περιςςότερο μάχιμθ 

ςυμπεριφορά και αυτό εκφράηεται και μζςα από τον λόγο τουσ, ςτθν ουςία ζρχονται ςε 

ςφγκρουςθ με βακιά ριηωμζνεσ αντιλιψεισ ςχετικά με το τι ςθμαίνει κατάλλθλθ γυναικεία 

ςυμπεριφορά. Τθν οπτικι φαίνεται να επιβεβαιϊνουν οριςμζνεσ μελζτεσ που δείχνουν πωσ όταν θ 

ςυμπεριφορά γυναικϊν που βρίςκονται ςε θγετικζσ κζςεισ, ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με το 

ςτερεοτυπικό πρότυπο γυναικείασ ςυμπεριφοράσ, παράγει περιςςότερο αρνθτικι αντίδραςθ από 

τον κόςμο, ςυγκριτικά με παρόμοια ςυμπεριφορά από μζρουσ των αντρϊν (Eagly et al., 1992). 

Στθν ίδια γραμμι κινοφνται και οι Lindsey και Zakahi (1996), όταν υποςτθρίηουν πωσ οι άντρεσ 

ζχουν περιςςότερο χϊρο απ’ όςο οι γυναίκεσ να αποκλίνουν από τα πρότυπα λεκτικισ 

ςυμπεριφοράσ. 



 
 

18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

1. κοπόσ Ζρευνασ 

Θ παροφςα ζρευνα ζχει ωσ ςκοπό να περιγράψει το προφίλ των Κυπρίων γυναικϊν πολιτικϊν, 

όπωσ αυτό προβάλλεται από τθν κυπριακι τθλεόραςθ. 

 

2. τόχοι Ζρευνασ 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το παρόν ζργο αποςκοπεί:  

(α) να διερευνιςει ςε βάκοσ το προφίλ των γυναικϊν-πολιτικϊν, όπωσ αυτό παρουςιάηεται μζςα 

από τθν τθλεόραςθ τθσ Κφπρου, εξετάηοντασ τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ: ποςοτικι και ποιοτικι 

παρουςία, κεματολογία προςκλιςεων, λόγοσ και ςτερεοτυπικι προβολι, χρθςιμοποιϊντασ τισ 

ακόλουκεσ μεκόδουσ i) κλείδα παρατιρθςθσ, ii) ανάλυςθ περιεχομζνου, iii) ανάλυςθ λόγου και iv) 

ςθμειωτικι ανάλυςθ  

(β) να ςκιαγραφιςει το προφίλ των γυναικϊν-πολιτικϊν, όπωσ αυτό παρουςιάηεται μζςα από τθν 

τθλεόραςθ τθσ Κφπρου ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο τρόπο προβολισ των ανδρϊν πολιτικϊν 

(γ) να αναλφςει το προφίλ των γυναικϊν-πολιτικϊν με θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ με τουσ 

κομματικοφσ αρχθγοφσ, δείγμα βουλευτϊν (ανδρϊν και γυναικϊν), ιδιοκτιτεσ – διευκυντζσ των 

παγκφπριων τθλεοπτικϊν ςτακμϊν και δθμοςιογράφουσ 

(δ) να παρουςιάςει τθν ταφτιςθ ι το χάςμα μεταξφ του επίςθμου λόγου-νομικισ πτυχισ και τθσ 

πραγματικισ κατάςταςθσ από τθν προβολι ςτθν τθλεόραςθ και  

(ε) να ςυμβάλει με τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων του ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ του ρόλου των ΜΜΕ 

τόςο από τισ Κφπριεσ-πολιτικοφσ και τα κόμματά τουσ, όςο και από τουσ αρμόδιουσ φορείσ των 

ΜΜΕ και το ευρφτερο κοινό, ενδυναμϊνοντασ τθ φωνι τθσ Κυπρίων γυναικϊν πολιτικϊν 

παράλλθλα και ςε ςυνεργαςία με τθ φωνι των ανδρϊν πολιτικϊν. 

 

3. Κακοριςμόσ Πλθκυςμοφ και Δείγματοσ τθσ Ζρευνασ 

Σε πρϊτο ςτάδιο, θ αρχικι ποςοτικι καταγραφι αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτθρίχτθκε ςτθν 

ανάλυςθ 584 εκπομπϊν και 329 δελτίων ειδιςεων. Ζπειτα, επιλζχκθκαν 60 εκπομπζσ και 120 

δελτία ειδιςεων τθσ προεκλογικισ περιόδου Λανουαρίου 2011 ζωσ Μαΐου 2011, τα οποία 

αποτελοφν το δείγμα τθσ ζρευνασ και για τα οποία ζγιναν οι υπόλοιπεσ αναλφςεισ. Θ επιλογι των 

εκπομπϊν και των δελτίων ειδιςεων ζγινε με δειγματολθψία κριτθρίου. Τα κριτιρια επιλογισ 

τουσ αποτελοφν το κανάλι και το φφλο, ϊςτε αφενόσ να ζχουμε εκπομπζσ και δελτία ειδιςεων 

από τα 6 διαφορετικά κανάλια τθσ κυπριακισ τθλεόραςθσ (ΑΝΤ1, ΜΕΓΑ, ΣΛΓΜΑ, ΛΚ1, PLUS, EXTRA) 

και αφετζρου να ςυμμετζχουν ςε αυτά τόςο άντρεσ όςο και γυναίκεσ πολιτικοί. 

Σε δεφτερο ςτάδιο, τον πλθκυςμό τθσ ζρευνασ και τθσ παροφςασ ανάλυςθσ αποτζλεςαν πολιτικοί 

εκπρόςωποι κομμάτων και μάχιμοι δθμοςιογράφοι. Συγκεκριμζνα το δείγμα τθσ ζρευνασ 

αποτελοφν 21 πολιτικοί, 11 γυναίκεσ και 10 άντρεσ· και 18 δθμοςιογράφοι εκ των οποίων 9 είναι 
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γυναίκεσ και 9 άντρεσ. Θ επιλογι του δείγματοσ ζγινε με δειγματολθψία κριτθρίου και βολικι, 

αφοφ θ εργαςία διεκπεραιϊκθκε με διακζςιμουσ πολιτικοφσ και δθμοςιογράφουσ, ζχοντασ ωσ 

κριτιριο το φφλο, τθν κομματικι παράταξθ, τθν παρουςία τουσ ςτισ εκπομπζσ που αναλφκθκαν. Θ 

είςοδόσ μασ ςτο πεδίο ζγινε μετά από διαπραγμάτευςθ με τουσ διακζςιμουσ πολιτικοφσ και 

δθμοςιογράφουσ.  

 

4. Μζςα υλλογισ Δεδομζνων 

(α) Εκπομπζσ και Δελτία Ειδιςεων 

Χρθςιμοποιικθκε κλείδα παρατιρθςθσ ωσ εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων από τισ εκπομπζσ και τα 

δελτία ειδιςεων.  

Θ παρατιρθςθ και καταγραφι αφοροφςε τισ ακόλουκεσ ζξι πτυχζσ με βάςθ το άρκρο Portraying 

Politics (Pantti, 2007): i) καταγραφι τθσ παρουςίασ των πολιτικϊν ανδρϊν και γυναικϊν, ii) 

καταγραφι του τρόπου με τον οποίο θ παρουςία των πολιτικϊν (ανδρϊν και γυναικϊν) 

διαχωρίηεται ςε κζματα που κεωροφνται από τα ΜΜΕ περιςςότερο ςθμαντικά και ςε κζματα τα 

οποία κεωροφνται από τα ςυγκεκριμζνα μζςα ωσ λιγότερο ςθμαντικά, iii) καταγραφι των 

αναφορϊν που γίνονται ςε άλλα ςυναφι ι μθ ςυναφι κζματα για τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ 

πολιτικοφσ,  iv) καταγραφι του τρόπου με τον οποίο ο λόγοσ των ΜΜΕ αλλοιϊνει ι όχι το λόγο των 

πολιτικϊν των δφο φφλων, v) καταγραφι των αρνθτικϊν/κετικϊν αναφορϊν από 

παρευριςκομζνουσ ι το μζςο και vi) καταγραφι τθσ ποιότθτασ, ποςότθτασ και περιεχομζνου των 

μθ λεκτικϊν ςυμπεριφορϊν που επθρεάηουν το μινυμα 

Για τθν καταγραφι των εκπομπϊν και των δελτίων ειδιςεων ςτθν κλείδα, δθμιουργικθκαν δφο 

οδθγοί καταχϊρθςθσ δεδομζνων, αντίςτοιχα (Ραράρτθμα Λ). Οι οδθγοί ζδιναν ςαφείσ οδθγίεσ για 

το τι και πϊσ πρζπει να καταγραφεί ςε κάκε ςθμείο-τομζα τθσ κλείδασ (αρικμόσ πλάνων, κεματικι 

εναςχόλθςθ, άτομα, ομιλθτισ/τρια, χρόνοσ ομιλίασ, αλλθλεπίδραςθ προςϊπων, είδοσ ομιλίασ, 

τόνοσ φωνισ-φφοσ, κινιςεισ ςϊματοσ, εκφράςεισ προςϊπου). 

 

(β) Συνεντεφξεισ Ρολιτικϊν και Δθμοςιογράφων 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ζρευνασ κεωρικθκε απαραίτθτθ, ωσ τεχνικι ςυλλογισ των 

δεδομζνων, θ ςυνζντευξθ θμιδομθμζνθσ μορφισ (Silverman, 2000).   

Θ θμιδομθμζνθ μορφι ςυνζντευξθσ περιλαμβάνει ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, όπωσ και θ 

δομθμζνθ ςυνζντευξθ, αλλά, ταυτόχρονα υποβάλλονται και ανοιχτζσ ερωτιςεισ για πλθρζςτερθ 

κατανόθςθ τθσ απάντθςθσ που δόκθκε με τθν κλειςτι ερϊτθςθ. Δθμιουργικθκε ζτςι, ζνασ οδθγόσ 

ςυνζντευξθσ με δεκατρία κφρια ερωτιματα και επιπλζον διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ ςε κάκε 

ερϊτθμα. Οι δεκατρείσ κφριεσ ερωτιςεισ αφοροφςαν ςτισ απόψεισ των πολιτικϊν και 

δθμοςιογράφων για τθ γενικότερθ παρουςία των γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ.  

Ρριν τθν ζναρξθ κάκε ςυνζντευξθσ επιςθμάνκθκε ςε κάκε ςυνεντευξιαηόμενο/θ ο ςκοπόσ τθσ 

εργαςίασ, ενϊ υπιρξε αναφορά και ςε κζματα εμπιςτευτικότθτασ. Συγκεκριμζνα διαβεβαιϊκθκαν 
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ότι όλεσ οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που κα ςυγκεντρϊνονταν κατά τθν διάρκεια τθσ 

ςυνζντευξθσ, κα παρζμεναν απόρρθτα και εμπιςτευτικά, με πλιρθ ςεβαςμό ςτον κϊδικα θκικισ 

και δεοντολογίασ. Ηθτικθκε επίςθσ θ ςυνειδθτι ςυναίνεςθ των ςυνεντευξιαηόμενων για 

μαγνθτοφϊνθςθ των ςυνεντεφξεων, οφτωσ ϊςτε να αποτυπωκοφν με ακρίβεια αυτά που 

επρόκειτο να ςυηθτθκοφν.   

 

5. Διαδικαςία Διεξαγωγισ τθσ Ζρευνασ 

(α) Εκπομπζσ και Δελτία Ειδιςεων 

Αρχικι μελζτθ ζγινε ςτο ςφνολο των εκπομπϊν (584) και δελτίων ειδιςεων (329), ϊςτε να 

καταγραφεί θ ποςοτικι παρουςία αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν. 

Ζπειτα αναλφκθκαν εκτενζςτερα οι 60 εκπομπζσ και τα 120 δελτία ειδιςεων ςφμφωνα με τον 

χρόνο, το κζμα, τισ κινιςεισ ςϊματοσ, τισ εκφράςεισ προςϊπου και τον λόγο των δφο φφλων. 

(β) Συνεντεφξεισ Ρολιτικϊν και Δθμοςιογράφων 

Οι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να απαντιςουν ςε ερωτθματολόγιο με προςωπικι ςυνζντευξθ. Θ 

κάκε ςυνζντευξθ είχε διάρκεια από 15 ζωσ 30 λεπτά.  

 

6. Κωδικοποίθςθ και Ανάλυςθ Δεδομζνων 

(α) Εκπομπζσ και Δελτία Ειδιςεων 

Χρθςιμοποιικθκε μικτι μεκοδολογία, ποςοτικι και ποιοτικι. 

Θ ποςοτικι καταγραφι ανδρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ζγινε μετά τθν παρακολοφκθςθ όλων των 

εκπομπϊν (584) και των δελτίων ειδιςεων (329). Καταχωρικθκαν ςε πίνακεσ, ϊςτε να φαίνεται 

ξεκάκαρα θ ποςοτικι παρουςία των δφο φφλων. Συγκεκριμζνα, καταγράφθκε ο αρικμόσ των 

φφλων για κάκε εκπομπι και ςτθ ςυνζχεια οι εκπομπζσ ομαδοποιικθκαν με βάςθ το είδοσ τουσ. 

Για τα δελτία ειδιςεων, καταγράφθκε ο αρικμόσ των δφο φφλων για κάκε κανάλι και κάκε μινα. 

Στθ ςυνζχεια, ζγινε καταγραφι με κλείδα παρατιρθςθσ/καταγραφισ των 60 εκπομπϊν και των 

120 δελτίων ειδιςεων. Μζςα από τθ μελζτθ των κλείδων που δθμιουργικθκαν για κάκε εκπομπι 

και κάκε δελτίο, εντοπίςτθκε το φφλο, το κζμα και ο χρόνοσ ομιλίασ του κάκε ομιλθτι/τριασ 

(ανάλυςθ περιεχομζνου). Αναφορικά με τον χρόνο, εντοπίςτθκε και καταγράφθκε πόςο χρόνο 

μιλοφςε ο κακζνασ/κακεμιά για κάκε κζμα και ςυνολικά πόςο χρόνο μιλοφςε ςε κάκε εκπομπι και 

δελτίο. Πςον αφορά το κζμα, εντοπίςτθκαν λζξεισ-κλειδιά μζςα από τα λεγόμενα των πολιτικϊν.  

Ακολοφκθςε θ ςθμειωτικι ανάλυςθ, με ςκοπό τθν εξζταςθ των κινιςεων του ςϊματοσ και των 

εκφράςεων του προςϊπου των γυναικϊν πολιτικϊν και τθ ςφγκριςι τουσ με αυτζσ των ανδρϊν 

πολιτικϊν.  

Τζλοσ, ζγινε ανάλυςθ λόγου (ποιοτικι ανάλυςθ) που ςτοχεφει ςτθν εισ βάκοσ κατανόθςθ του 

λόγου, μελετϊντασ το είδοσ ομιλίασ, τον τόνο ομιλίασ και το φφοσ και όπωσ υποςτθρίηει ο  
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Fairclough (2003) ςτοχεφει ςτθν εισ βάκοσ κατανόθςθ του λόγου, διερευνϊντασ τθ 

διακειμενικότθτα του λόγου, τισ επεκτάςεισ του λόγου και τισ ςχζςεισ που υπονοεί. 

 

(β) Συνεντεφξεισ Ρολιτικϊν και Δθμοςιογράφων 

Χρθςιμοποιικθκε μικτι μεκοδολογία, ποςοτικι και ποιοτικι.  

Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ανάλυςθσ των εκπομπϊν και των δελτίων 

ειδιςεων, δθμιουργικθκε το ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε ςτισ θμι-δομθμζνεσ 

ςυνεντεφξεισ.  

Για τθν ανάλυςθ των ςυνεντεφξεων χρθςιμοποιικθκε ανάλυςθ περιεχόμενου, για να διαπιςτωκεί 

θ ςυχνότθτα με τθν οποία άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί ςυηθτοφν για ςυγκεκριμζνα κζματα και θ 

ανάλυςθ λόγου για προςδιοριςμό των αντιλιψεων, ςτάςεων και πεποικιςεων των αντρϊν και 

γυναικϊν πολιτικϊν και δθμοςιογράφων για το ηιτθμα τθσ παρουςίασ των γυναικϊν πολιτικϊν 

ςτα ΜΜΕ και να προςδιοριςτεί το προφίλ των γυναικϊν πολιτικϊν. H  Κριτικι  Ανάλυςθ  Λόγου  

είναι  θ  ερευνθτικι  μζκοδοσ  που  χρθςιμοποιείται  για  τθ  διερεφνθςθ  τθσ ιδεολογίασ, δθλαδι 

όχι µόνο αυτϊν που λζγονται ςε ζνα κείμενο, αλλά και αυτϊν που ζχουν ιδθ ειπωκεί αλλοφ και 

κεωροφνται δεδομζνα (Fairclough, 2003). Επιπρόςκετα, θ ανάλυςθ λόγου εξαρτάται από τισ 

προφορικζσ ι γραπτζσ εκφράςεισ που μποροφν να αποκαλφψουν κοινωνικζσ ταυτότθτεσ μζςα ςτισ 

κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ (Gee, 1999).  

Ριο ςυγκεκριμζνα, αφοφ καταγράφθκαν οι ςυνεντεφξεισ, ακολοφκωσ απομαγνθτοφωνικθκαν. Για 

τθν ανάλυςθ  των ςυνεντεφξεων χρθςιμοποιικθκε θ ςτρατθγικι τθσ ςυνεχοφσ ςφγκριςθσ. 

Συγκεκριμζνα, κωδικοποιικθκαν οι απομαγνθτοφωνθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, τόςο με etic όςο και με 

emic κωδικοφσ, και για τουσ πιο ςθμαντικοφσ από αυτοφσ δόκθκαν οριςμοί και κριτιρια 

ςυμπερίλθψθσ/αποκλειςμοφ.  

Ακολοφκωσ για τουσ ςκοποφσ τθσ ανάλυςθσ λόγου οι απομαγνθτοφωνθμζνεσ ςυνεντεφξεισ ζτυχαν 

ειδικισ επεξεργαςίασ, οφτωσ ϊςτε να προςδιοριςτοφν οι ςτάςεισ και ιδεολογίεσ των πολιτικϊν και 

δθμοςιογράφων ςτθ βάςθ 6 κατθγοριϊν που προζκυψαν: 

α. Λςότθτα (οριςμόσ) 

β. Μςθ – Άνιςθ μεταχείριςθ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

γ. Αίτια χαμθλοφ ποςοςτοφ γυναικϊν ςτα ΜΜΕ και ςτθν πολιτικι 

δ. Κεματολογία  

ε. Διάκριςθ αντρϊν – γυναικϊν ςτα ΜΜΕ  

ςτ. Τρόποι αντιμετϊπιςθσ μειωμζνθσ παρουςίασ γυναικϊν ςτα ΜΜΕ και ςτθν πολιτικι 
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Στθ ςυνζχεια αφοφ ζγινε θ καταγραφι των δεδομζνων ςφμφωνα με τισ πιο πάνω κατθγορίεσ, τα 

δεδομζνα ζτυχαν ςυγκριτικισ ανάλυςθσ, οφτωσ ϊςτε να προκφψουν δεδομζνα για τισ εξισ 

ομάδεσ: 

α. Άντρεσ – Γυναίκεσ πολιτικοί 

β. Άντρεσ – Γυναίκεσ δθμοςιογράφοι 

γ. Άντρεσ πολιτικοί – Άντρεσ δθμοςιογράφοι 

δ. Γυναίκεσ πολιτικοί – Γυναίκεσ δθμοςιογράφοι  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ποςοτικι και 

ποιοτικι ανάλυςθ των εκπομπϊν, των δελτίων ειδιςεων και των ςυνεντεφξεων.  

 

ΠΟΟΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

1. Ποςοτικι Παρουςία των Δφο Φφλων  

(α) Ροςοτικι παρουςία των δφο φφλων ςτισ εκπομπζσ 

Σφμφωνα με τον Ρίνακα 3 και το Διάγραμμα 1 που ακολουκοφν, τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο θ 

εμφάνιςθ των γυναικϊν ςτθν τθλεόραςθ είναι πολφ μικρι ςε ςχζςθ με τθν εμφάνιςθ των αντρϊν. 

Το ποςοςτό εμφάνιςθσ των αντρϊν φτάνει το 82%, ενϊ των γυναικϊν μόλισ το 18%. 

Αναλυτικότερα, ςτο ςφνολο των 584 εκπομπϊν που καταχωρικθκαν για αυτιν τθν περίοδο 

εμφανίηονται 363 γυναίκεσ, αρικμόσ πολφ μικρόσ ςε ςφγκριςθ με αυτόν των αντρϊν (1659). 

Ρίνακασ 3 

Συνολικι Παρουςία Αντρϊν και Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτισ Εκπομπζσ 

φνολο 
Εκπομπϊν  

Άντρεσ Γυναίκεσ Ποςοςτό 
εμφάνιςθσ 
αντρϊν 

Ποςοςτό 
εμφάνιςθσ 
γυναικϊν  

584 1659 363 82% 18% 

 

 

 Διάγραμμα 1. Ροςοςτά Εμφάνιςθσ Αντρϊν και Γυναικϊν Ρολιτικϊν ςτισ Εκπομπζσ  
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(β) Ροςοτικι παρουςία γυναικϊν πολιτικϊν ςτισ εκπομπζσ ανά κανάλι  

Αναφορικά με τθν παρουςία αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςε κάκε κανάλι, οι αρικμοί 

καταδεικνφουν  το πολφ χαμθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε διάφορεσ εκπομπζσ των 

καναλιϊν που εκπζμπουν ςε παγκφπρια εμβζλεια. Τα ποςοςτά εμφάνιςθσ γυναικϊν πολιτικϊν 

είναι παρόμοια για όλα τα κανάλια. Συγκεκριμζνα, πλθςιάηουν το 30%, εκτόσ ςτθν περίπτωςθ των 

καναλιϊν (CAPITAL, EXTRA, PLUS) που το ποςοςτό αγγίηει το 36%.  

Ρίνακασ 4 

Παρουςία Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτισ Εκπομπζσ ανά Κανάλι 

Κανάλι Εκπομπζσ Αρικμόσ Εκπομπϊν 
που υμμετζχουν 
Γυναίκεσ 

Ποςοςτά 
Εμφάνιςθσ 
Γυναικϊν 

ΛΚ 208 58 27,88% 
SIGMA 191 57 29,84% 
ANT1 80 25 31,25% 
MEGA 80 23 28,75% 
CAPITAL, EXTRA, 
PLUS 

25 9 36% 

 

 

 

(γ) Ροςοτικι παρουςία των δφο φφλων ανά είδοσ εκπομπισ  

Οι εκπομπζσ που καταχωρικθκαν κατθγοριοποιοφνται ανάλογα με το περιεχόμενό τουσ ςε 

Βουλευτικζσ, Κοινωνικζσ, Ευρωπαϊκζσ, Κακθμερινζσ πρωινζσ/μεςθμβρινζσ και Ρολιτικζσ Εκπομπζσ. 

Στισ Βουλευτικζσ εκπομπζσ περιλαμβάνονται εκπομπζσ που ςε αυτζσ ςυμμετζχουν υποψιφιοι 

βουλευτζσ που παρουςιάηουν τισ κζςεισ τουσ και κατακζτουν τισ απόψεισ τουσ ςε κζματα 

επικαιρότθτασ, αλλά και εκπομπζσ που προβλικθκαν τθν θμζρα των βουλευτικϊν εκλογϊν. Στισ 

Κοινωνικζσ Εκπομπζσ, περιζχονται αυτζσ που προβάλλονται μετά το μεςθμζρι και οι πολιτικοί 

καλεςμζνοι ςχολιάηουν κοινωνικά κζματα ι είναι οι κφριοι καλεςμζνοι τθσ εκπομπισ που δίνουν 

ςυνζντευξθ ςτθν παρουςιάςτρια/παρουςιαςτι. Οι Ευρωπαϊκζσ εκπομπζσ που προβάλλονται πιο 

αραιά, ςυμμετζχουν Ευρωβουλευτζσ που αναλφουν κζματα ευρωπαϊκισ πολιτικισ. Πςον αφορά 

ςτισ Κακθμερινζσ πρωινζσ και μεςθμβρινζσ, ςε αυτζσ ανικουν οι εκπομπζσ που μεταδίδονται 

κακθμερινά πρωί ι μεςθμζρι και επικεντρϊνονται ςτθν παρουςίαςθ και τον ςχολιαςμό των 

γεγονότων τθσ επικαιρότθτασ και των κεμάτων που προκφπτουν. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ προσ 

το τζλοσ αυτϊν των εκπομπϊν καλεςμζνοι είναι και υποψιφιοι βουλευτζσ που ςχολιάηουν τθν 

επικαιρότθτα και παρουςιάηουν τισ κζςεισ των κομμάτων που εκπροςωποφν. Τζλοσ, ςτισ Ρολιτικζσ 

εκπομπζσ που ςτθν πλειοψθφία τουσ μεταδίδονται το βράδυ, μια φορά τθ βδομάδα, ςυμμετζχουν 

πολιτικοί που ςχολιάηουν ςυγκεκριμζνα κζματα πολιτικισ, όπωσ το κυπριακό, τθν οικονομία, 

αποφάςεισ τθσ Βουλισ.  

 

Είναι εμφανζσ από τον ακόλουκο πίνακα (Ρίνακασ 5), ότι το ποςοςτό εμφάνιςθσ των γυναικϊν 

πολιτικϊν ςτισ προαναφερκείςεσ κατθγορίεσ εκπομπϊν είναι πολφ μικρό ςε ςχζςθ με το ποςοςτό 
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των αντρϊν πολιτικϊν. Το ποςοςτό εμφάνιςθσ γυναικϊν πολιτικϊν κυμαίνεται περίπου μεταξφ 15 

– 30 %, με το μεγαλφτερο ποςοςτό (29%) να παρουςιάηεται ςτισ κοινωνικζσ εκπομπζσ. 

Αξιοςθμείωτθ, όμωσ, θ μικρι παρουςία γυναικϊν ςε πολιτικζσ εκπομπζσ (8%). 

 
 
Ρίνακασ 5 

Συνολικι Παρουςία Αντρϊν και Γυναικϊν Πολιτικϊν ανά Είδοσ Εκπομπισ 

Είδοσ Εκπομπισ  Αρικμόσ 
Εκπομπϊν 

υχνότθτα 
Εμφάνιςθσ 

Αντρϊν 

υχνότθτα 
Εμφάνιςθσ 
Γυναικϊν 

Ποςοςτό 
Εμφάνιςθσ 

Αντρϊν 

Ποςοςτό 
Εμφάνιςθσ 
Γυναικϊν 

Βουλευτικζσ  69 240 38 86% 14% 
Κοινωνικζσ  68 72 29 71% 29% 
Ευρωπαϊκζσ 34 64 23 74% 26% 
Κακθμερινζσ 
πρωινζσ/μεςθμβρινζσ  

328 1082 256 81% 19% 

Πολιτικζσ  85 201 17 92% 8% 

 
 

γ1. Βουλευτικζσ Εκπομπζσ 

Στθν προεκλογικι περίοδο που εξετάηεται (Λανουάριοσ 2011 – Μάιοσ 2011) προβλικθκαν ςτθν 

τθλεόραςθ 69 Βουλευτικζσ εκπομπζσ, ςτισ οποίεσ εμφανίςτθκαν 240 άντρεσ και 38 γυναίκεσ. 

Μεταφράηοντασ αυτοφσ τουσ αρικμοφσ ςε ποςοςτά εμφάνιςθσ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν 

είναι 86% και 14%, αντίςτοιχα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι περιςςότερεσ Βουλευτικζσ εκπομπζσ 

προβλικθκαν ςτο κανάλι ΛΚ. Συγκεκριμζνα, ςτισ 23 εκπομπζσ εμφανίςτθκαν 58 άντρεσ και 15 

γυναίκεσ βουλευτζσ ι υποψιφιεσ βουλευτζσ.  

 

γ2. Κοινωνικζσ Εκπομπζσ  

Πςον αφορά τισ Κοινωνικζσ εκπομπζσ, θ διαφορά ςτα ποςοςτά ςυμμετοχισ των δφο φφλων είναι 

μικρότερθ ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ κατθγορία, 71% ποςοςτό αντρϊν, ενϊ 29% ποςοςτό 

γυναικϊν. Σθμαντικι παρατιρθςθ είναι ότι το ποςοςτό ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε αυτιν τθν 

κατθγορία εκπομπϊν είναι μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτισ Βουλευτικζσ 

εκπομπζσ.  
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a.  
 
 
 

γ3. Ευρωπαϊκζσ Εκπομπζσ  

Σε αυτιν τθν κατθγορία θ διαφορά των ποςοςτϊν εμφάνιςθσ των δυο φφλων είναι μικρότερθ. Το 

ποςοςτό των αντρϊν είναι 74% και των γυναικϊν είναι 26%.  

 

γ4. Κακθμερινζσ Πρωινζσ/Μεςθμβρινζσ Εκπομπζσ  

Αναντίλεκτα θ διαφορά των ποςοςτϊν και για αυτιν τθν κατθγορία είναι μεγάλθ, το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ των αντρϊν πολιτικϊν φτάνει το 81% και των γυναικϊν πολιτικϊν το 19%. 

Αναλυτικότερα, ςτισ 328 εκπομπζσ που καταχωρικθκαν εμφανίηονται 1082 άντρεσ και 256 

γυναίκεσ. Ρροβλθματιςμόσ εγείρεται από το γεγονόσ ότι ςτθν εκπομπι «Ρρωτοςζλιδο» το 

ποςοςτό εμφάνιςθσ των αντρϊν είναι 92%  και των γυναικϊν μόνο 8%, δθλαδι ςυνολικά ςε 77 

εκπομπζσ εμφανίηονται 16 γυναίκεσ και 196 άντρεσ πολιτικοί. Ενϊ ςτθν εκπομπι «Μζρα 

Μεςθμζρι» θ διαφορά των ποςοςτϊν είναι μικρότερθ, 55% το ποςοςτό των αντρϊν και 45% το 

ποςοςτό των γυναικϊν.  

 

 
Διάγραμμα 4. Ροςοςτά Εμφάνιςθσ Αντρϊν και Γυναικϊν Ρολιτικϊν ςτισ Κακθμερινζσ 
Ρρωινζσ/Μεςθμβρινζσ Εκπομπζσ 
                                                                                         

 
 

Διάγραμμα 2. Ροςοςτά Εμφάνιςθσ 
Αντρϊν και Γυναικϊν Ρολιτικϊν ςτισ 
Βουλευτικζσ Εκπομπζσ 
 

Διάγραμμα 3. Ροςοςτά Εμφάνιςθσ 
Αντρϊν και Γυναικϊν Ρολιτικϊν ςτισ 
Κοινωνικζσ Εκπομπζσ 
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γ5. Πολιτικζσ Εκπομπζσ  

Σε αυτιν τθν κατθγορία είναι ζκδθλο ότι οι άντρεσ καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςε πολιτικζσ 

εκπομπζσ ςε πολφ μεγαλφτερο βακμό ςυγκριτικά με τισ γυναίκεσ. Το ποςοςτό ςυμμετοχισ των 

αντρϊν φκάνει ςτο 92%, ενϊ το ποςοςτό ςυμμετοχισ των γυναικϊν μόλισ το 8%. Ενδεικτικά, να 

αναφερκεί ότι για τθν πολιτικι εκπομπι «Ρροεκτάςεισ» που προβάλλεται εβδομαδιαία, 

καταγράφθκαν 13 εκπομπζσ που ςυμμετείχαν ςυνολικά 32 άντρεσ και μόνο μια γυναίκα. 

Ραράλλθλα, για τθν εκπομπι «Ενϊπιον του λαοφ» καταγράφθκαν 10 εκπομπζσ που ςυνολικά 

ςυμμετείχαν 14 άντρεσ, αλλά καμία γυναίκα πολιτικόσ. Ακόμθ, ςε 15 εκπομπζσ «MEGA Κζμα» το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ των αντρϊν ιταν 86% και των γυναικϊν 14%, δθλαδι ςυνολικά 38 άντρεσ 

και 6 γυναίκεσ.  

 

 
Διάγραμμα 5. Ροςοςτά Εμφάνιςθσ Αντρϊν και Γυναικϊν Ρολιτικϊν ςτισ Ρολιτικζσ Εκπομπζσ 
 
 
2. Ανάλυςθ Περιεχομζνου 

(α) Χρόνοσ – Εκπομπζσ  

Στισ 60 ςυνολικά εκπομπζσ που καταγράφθκαν ςυμμετείχαν ςυνολικά 234 ομιλθτζσ. Από αυτοφσ 

οι 132 (ποςοςτό 56%) ιταν άνδρεσ και οι 102 (44%) ιταν γυναίκεσ. Συνεπϊσ, θ ςυμμετοχι των 

γυναικϊν υπολείπεται από το 50%, το ποςοςτό που κα εξζφραηε τθν απόλυτθ ιςοτιμία, κατά 6%, 

και αντίςτοιχα οι άνδρεσ υπερζχουν κατά 6%, ϊςτε θ τελικι μεταξφ τουσ διαφορά αγγίηει το 12%.  

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ομιλίασ των προςκεκλθμζνων, ανδρϊν και γυναικϊν, ςτισ 60 εκπομπζσ 

ανζρχεται ςε 32 ϊρεσ και 59 λεπτά (ι 1.979 λεπτά). Ο ςυνολικόσ αυτόσ χρόνοσ (ςτον οποίο δεν 

περιλαμβάνεται ο χρόνοσ που κατανάλωςαν οι οικοδεςπότεσ δθμοςιογράφοι) επιμερίςκθκε 

ανάμεςα ςτα δφο φφλα ωσ εξισ: 19 ϊρεσ και 43 λεπτά για τουσ άνδρεσ (1.183 λεπτά) και 13 ϊρεσ 

και 16 λεπτά για τισ γυναίκεσ (796 λεπτά). Ο ςυνολικόσ «γυναικείοσ» χρόνοσ, ςυνεπϊσ, 

υπολείπεται του ςυνολικοφ ανδρικοφ κατά 6 ϊρεσ και 27 λεπτά (387 λεπτά). Μεταφραηόμενο ςε 

ποςοςτά, οι άνδρεσ κατζλαβαν το 58% του ςυνολικοφ χρόνου ενϊ οι γυναίκεσ το 42%. Θ μεταξφ 

τουσ διαφορά 16%.  

Από τθ γενικι εικόνα, δθλαδι, ςυνάγεται πωσ οι γυναίκεσ είναι λιγότερεσ και μιλοφν λιγότερο. 

Υποεκπροςωποφνται τόςο αρικμθτικά όςο και χρονικά. Ωςτόςο, τίκεται το ερϊτθμα εάν θ χρονικι 

υςτζρθςθ των γυναικϊν οφείλεται αποκλειςτικά και μόνο ςτον μικρότερο αρικμό τουσ. Ι αλλιϊσ, 

τίκεται το ερϊτθμα πωσ διαμορφϊνεται θ ςχζςθ αν εξουδετερϊςουμε τθν αρικμθτικι διαφορά. 

Αν διαιρζςουμε το ςυνολικό χρόνο των γυναικϊν με το ςυνολικό αρικμό τουσ, διαπιςτϊνουμε ότι 
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θ μζςθ χρονικι διάρκεια που αντιςτοιχεί ςε κάκε γυναίκα είναι 7,8 λεπτά. Θ αντίςτοιχθ των 

ανδρϊν 8,9 λεπτά. Άρα, παρότι θ διαφορά δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, θ χρονικι υςτζρθςθ των 

γυναικϊν αναμφίβολα δεν οφείλεται αποκλειςτικά και μόνο ςτο μικρότερο αρικμό τουσ. 

 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτισ 6 από τισ 60 εκπομπζσ ςυμμετείχαν αποκλειςτικά γυναίκεσ. Κακϊσ οι 

6 αυτζσ εκπομπζσ δεν προςφζρονται για ςυγκριτικι ανάλυςθ, κα αφαιρεκοφν ςτθ ςυνζχεια, ϊςτε 

να γίνουν περιςςότερο ορατζσ οριςμζνεσ επιμζρουσ πτυχζσ που ςχετίηονται με τθν κατανομι του 

τθλεοπτικοφ χρόνου ανάμεςα ςτα δφο φφλα. 

Οι 54 εκπομπζσ, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν άτομα και των δφο φφλων, μποροφν να χωριςτοφν ςε 

τρεισ κατθγορίεσ: 

 Εκπομπζσ ςτισ οποίεσ οι γυναίκεσ ομιλιτριεσ είναι περιςςότερεσ από τουσ άνδρεσ.  

 Εκπομπζσ ςτισ οποίεσ οι άνδρεσ ομιλθτζσ είναι περιςςότεροι από τισ γυναίκεσ. 

 Εκπομπζσ ςτισ οποίεσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ ομιλθτϊν μοιράηεται ιςότιμα ανάμεςα ςε 

άνδρεσ και γυναίκεσ. 

Διαπιςτϊνουμε ότι οι γυναίκεσ ομιλιτριεσ είναι περιςςότερεσ από τουσ άνδρεσ ςυναδζλφουσ τουσ 

ςε 10 από τισ 54 εκπομπζσ, ενϊ οι άνδρεσ ομιλθτζσ ςε 35 από τισ 54. Στισ υπόλοιπεσ 9 εκπομπζσ θ 

ςφνκεςθ των ομιλθτϊν είναι, με κριτιριο το φφλο, ιςότιμθ. 

Εξετάηοντασ τϊρα τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο φφλο των ομιλθτϊν και τον τθλεοπτικό χρόνο ςε κάκε 

μία από τισ τρεισ κατθγορίεσ εκπομπϊν, προκφπτουν τα εξισ αποτελζςματα:  

 Οι γυναίκεσ ομιλιτριεσ υπερζχουν αρικμθτικά των ανδρϊν ςε 10 από τισ 54 εκπομπζσ που 

καταγράφθκαν, δθλαδι ςτο 1/6 του ςυνόλου των εκπομπϊν. Στο ςφνολο ςχεδόν αυτϊν 

των 10 εκπομπϊν (επακριβϊσ: ςτισ 9 από τισ 10) οι γυναίκεσ υπερτεροφν χρονικά των 

ανδρϊν, εφόςον μιλοφν κατά μζςο όρο 13 λεπτά ανά εκπομπι (x = 13’) περιςςότερο από 

τουσ άνδρεσ. 

 Οι άνδρεσ ομιλθτζσ υπερζχουν αρικμθτικά ςτισ 35 από τισ 54 εκπομπζσ που 

καταγράφθκαν. Υπερτεροφν επίςθσ χρονικά και ςτισ 35 εκπομπζσ: Καλφπτουν κατά μζςο 

όρο 16 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ανά εκπομπι περιςςότερο από τισ γυναίκεσ (x = 16’ : 

08”).  

 Άνδρεσ και γυναίκεσ ομιλθτζσ προβάλλονται ςε ίδια ποςοςτά ςε 9 από τισ 54 εκπομπζσ. Σε 

αυτζσ τισ 9, οι γυναίκεσ ομιλιτριεσ υπερτεροφν χρονικά ςτισ 3, ενϊ οι άνδρεσ ςτισ 

υπόλοιπεσ 6. Στισ 3 εκπομπζσ που οι γυναίκεσ υπερτεροφν χρονικά, διατθροφν το λόγο κατά 

μζςο όρο 4 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα (x = 4’ : 44”) περιςςότερο από τουσ άνδρεσ ςε κάκε 

εκπομπι. Αντίςτοιχα ςτισ 6 εκπομπζσ που υπερζχουν χρονικά οι άνδρεσ, διατθροφν το λόγο 

κατά μζςο όρο 7 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο (x = 7’ : 01”).  

 

Συμπεραςματικά, θ αρικμθτικι υπο-εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτθν πλειονότθτα των 

εκπομπϊν, δεν αποτελεί τθν αποκλειςτικι αιτία για τθ χρονικι υπο-εκπροςϊπθςι τουσ. Οι άντρεσ 

τείνουν να καλφπτουν με τισ παρεμβάςεισ τουσ περιςςότερο τθλεοπτικό χρόνο από τισ γυναίκεσ 
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ακόμθ και όταν θ ςυμμετοχι των δφο φφλων είναι, από αρικμθτικι άποψθ, ιςότιμθ. Αυτό 

αναδφεται από τθν ςφγκριςθ των ευρθμάτων των δφο πρϊτων κατθγοριϊν: Στισ εκπομπζσ που οι 

γυναίκεσ υπερζχουν αρικμθτικά μιλάνε περιςςότερο από τουσ άνδρεσ κατά μζςο όρο 13 λεπτά· 

όταν υπερζχουν αρικμθτικά οι άνδρεσ 16 λεπτά. Διακρίνεται, όμωσ, περιςςότερο ςτθν τρίτθ 

κατθγορία εκπομπϊν, ςτισ οποίεσ άντρεσ και γυναίκεσ ςυμμετζχουν ιςότιμα αρικμθτικά, αλλά 

εμφανϊσ ανιςότιμα χρονικά. 

 

(β) Κζμα – Εκπομπζσ  

Οι 60 ςυνολικά τθλεοπτικζσ εκπομπζσ ταξινομικθκαν ςε 15 κεματικζσ κατθγορίεσ.  

Στον Ρίνακα 6, αποτυπϊνεται θ ποςοςτιαία αναλογία ανάμεςα ςε γυναίκεσ προςκεκλθμζνεσ και 

άνδρεσ προςκεκλθμζνουσ ανά κεματικι κατθγορία. Στο Διάγραμμα 6, θ ίδια αναλογία 

αποτυπϊνεται ωσ ιςτόγραμμα, ϊςτε να αναδειχκεί περιςςότερο ανάγλυφα θ εξζλιξθ των 

εκατζρωκεν ποςοςτϊν από κεματικι ςε κεματικι.  

 

Ρίνακασ 6 

Ποςοςτά Αντρϊν και Γυναικϊν ανά Κεματικι Κατθγορία ςτισ Εκπομπζσ 

 

Θεματικζσ Κατθγορίεσ Ποςοςτό Γυναικϊν (%) Ποςοςτό Αντρϊν (%) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  33,3 66,6 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  33,3 66,6 

ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ 39,3 60,7 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ 32,5 67,5 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 54,5 45,5 

ΤΓΕΙΑ 38,4 61,6 

ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ 84 16 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 50 50 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  43,7 56,3 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 48,2 51,8 

ΑΠΟΧΘ 44,4 55,6 

ΑΝΕΡΓΙΑ  38,4 61,6 

ΕΡΓΑΙΑΚΑ 42,8 57,2 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ 28,1 71,9 

ΑΛΛΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ  52,6 47,3 
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Διάγραμμα 6. Ροςοςτά Αντρϊν και Γυναικϊν ανά Κεματικι Κατθγορία ςτισ Εκπομπζσ 

 

Ππωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 6 και ςτο Διάγραμμα 6, ςτισ 60 εκπομπζσ που καταγράφθκαν οι 

γυναίκεσ υπο-εκπροςωποφνται ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ ςτισ 11 από τισ 15 κεματικζσ κατθγορίεσ, 

υπερ-εκπροςωποφνται ςε 3 κεματικζσ κατθγορίεσ και εκπροςωποφνται με ίδια ποςοςτά ςε μία.  

Οι γυναίκεσ υπο-εκπροςωποφνται ςε 11 από τισ 15 κατθγορίεσ. Οι μεγαλφτερεσ αποκλίςεισ 

ανάμεςα ςτα δφο φφλα εμφανίηονται ςτισ κατθγορίεσ Οικονομία, Εξωτερικι Πολιτικι, Κυπριακό 

και Εκλογικά. Ρρόκειται για τισ κατθγορίεσ που κεωρείται πωσ ανικουν ςτον ςκλθρό πυρινα τθσ 

πολιτικισ δράςθσ και υπ’ αυτιν τθν οπτικι κατεξοχιν «ανδρικζσ». Εδϊ θ ςχζςθ ανδρϊν ομιλθτϊν 

προσ γυναίκεσ ομιλιτριεσ είναι περίπου 2 προσ 1. Ακολοφκωσ θ διαφορά βαίνει μειοφμενθ 

ακολουκϊντασ τθσ ακόλουκθ ςειρά: Ανεργία, Υγεία, Μετανάςτευςθ, Εργαςιακά, Νζοι και Πολιτικι, 

Αποχι. Θ διαφορά εκμθδενίηεται ςτθν Εκπαίδευςθ και τον Πολιτιςμό, δφο πτυχζσ τθσ κοινωνικισ 

ηωισ ςτισ οποίεσ οι γυναίκεσ παραδοςιακά εμπλζκονται ςε μεγάλο βακμό. 

Οι κεματικζσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ θ ςχζςθ αντιςτρζφεται, ςτισ οποίεσ δθλαδι οι γυναίκεσ 

ομιλιτριεσ υπερζχουν αρικμθτικά των ανδρϊν, είναι οι εξισ: Γυναικεία Ηθτιματα, Περιβάλλον και 

θ γενικι κατθγορία Άλλεσ Κεματικζσ.  

Στθν κατθγορία Γυναικεία Ηθτιματα εντάχκθκαν κεματικζσ, όπωσ θ υπο-εκπροςϊπθςθ των 

γυναικϊν ςτθν πολιτικι και ςε διάφορουσ οργανιςμοφσ, τα ςτερεότυπα που ςχετίηονται με τα 

φφλα και κυρίωσ με τισ γυναίκεσ, θ πορνεία και ςωματεμπορία γυναικϊν, θ ψυχικι υγεία και ο 

ςτιγματιςμόσ των διαηευγμζνων γυναικϊν. Ο αρικμόσ των εκπομπϊν που εντάχκθκαν ςε αυτι τθν 

κατθγορία είναι 11. Μόνο όμωσ ςτισ 4 από αυτζσ οι ανωτζρω κεματικζσ αποτελοφςαν ευκφσ 

εξαρχισ τα αντικείμενα τθσ ςυηιτθςθσ. Στισ υπόλοιπεσ 7 τα καταρχιν κζματα ιταν διαφορετικά, 

αλλά οι γυναίκεσ που ςυμμετείχαν ζκεςαν προσ ςυηιτθςθ και αυτζσ τισ πτυχζσ. Ππωσ ίςωσ κα 

ιταν αναμενόμενο ςτθν κατθγορία αυτι παρατθρείται θ μεγαλφτερθ απόκλιςθ ςτα ποςοςτά 
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ανδρϊν και γυναικϊν προςκεκλθμζνων. Συμμετείχαν 84% γυναίκεσ ζναντι 16% ανδρϊν. Θ μεταξφ 

τουσ διαφορά ανζρχεται ςτο 68%. 

Στθν κατθγορία Περιβάλλον εντάχκθκαν 5 εκπομπζσ. Στισ 2 από αυτζσ το περιβάλλον αποτελοφςε 

ευκφσ εξαρχισ το αντικείμενο τθσ ςυηιτθςθσ. Στισ υπόλοιπεσ 3 τζκθκε ωσ προβλθματικι από τισ 

γυναίκεσ ομιλιτριεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκπομπισ. Φαίνεται ςυνεπϊσ πωσ οι γυναίκεσ κεωροφν 

το περιβάλλον μία οικεία ςε αυτζσ κεματικι. Το ποςοςτό των γυναικϊν ανζρχεται εδϊ ςτο 54,5% 

ζναντι 45,5% των ανδρϊν. Θ  μεταξφ τουσ απόκλιςθ ςτο 9%.  

Θ τελευταία κατθγορία ςτθν οποία φαίνεται το ποςοςτό των γυναικϊν ομιλθτριϊν ιταν 

μεγαλφτερο από αυτό των ανδρϊν ιταν θ γενικι κατθγορία Άλλεσ Κεματικζσ. Τα ηθτιματα που 

περιλαμβάνονται ςε αυτι τθν κατθγορία δεν παρουςίαηαν κάποια ςυνάφεια μεταξφ τουσ. Ιταν 

απλϊσ ηθτιματα που δεν ιταν δυνατόν να ενταχκοφν ςε κάποιεσ από τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ. 

Με 52,7% οι γυναίκεσ ομιλιτριεσ υπερζχουν εδϊ των ανδρϊν (47,3%) κατά 5,4%. 

 

3. θμειωτικι Ανάλυςθ 

(α) Κινιςεισ Σϊματοσ – Εκπομπζσ  

Ρίνακασ 7 

Κινιςεισ Σϊματοσ Ανδρϊν και Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτισ Εκπομπζσ 

  
Άντρεσ 

  
Γυναίκεσ 

  

Κινιςεισ ϊματοσ 

υχνότθτα 
(αρικμόσ 

εκπομπϊν) 
Ποςοςτό  

(%) 

υχνότθτα 
(αρικμόσ 

εκπομπϊν) 

Ποςοςτό  
(%) 

χειρονομίεσ με ςτυλό 3 2,5% 5 8,3% 

κινιςεισ του 
κεφαλιοφ κακϊσ 
κοιτάηει γφρω ςτο 
χϊρο 

6 

10% 

    

άνοιγμα χεριϊν και 
γενικότερα  
ζντονθ κινθςιολογία 
(ςταφρωμα χεριϊν, 
ζντονθ κίνθςθ) 

19 

31,6% 

21 35% 

δθμιουργεί γροκιά με 
τα δάκτυλα 

2 
3,33% 

    

χτφπθμα χεριοφ ςτο 
τραπζηι 

6 
10% 

5 8,3% 

ςυγκρατθμζνεσ 
κινιςεισ 

11 
18,3% 

17 28,3% 

κοιτάηουν τισ 2 3,33% 2 3,33% 



 
 

32 

ςθμειϊςεισ τουσ 

χζρια ςτο ςτικοσ για 
υπεράςπιςθ λόγου 

  
  

2 3,33% 

ελαφρφ κοφνθμα 
κεφαλιοφ για 
κατάφαςθ 

  
  

5 8,3% 

απαρίκμθςθ με 
δάκτυλα 

  
  

3 5% 

 

Στα πλαίςια τθσ ςθμειωτικισ ανάλυςθσ τθσ ζρευνασ καταγράψαμε τισ κινιςεισ των ανδρϊν και 

γυναικϊν πολιτικϊν κατά τθ διάρκεια των εκπομπϊν, με ςκοπό τθν ανάδειξθ οποιονδιποτε 

ςθμειωτικϊν τρόπων ςυντείνουν ςτθν προϊκθςθ ςτερεοτφπων και τρόπων παρουςίαςθσ των 

γυναικϊν και ανδρϊν πολιτικϊν.  

Κατ’ αρχάσ φαίνεται ότι οι γυναίκεσ πολιτικοί κάνουν περιςςότερεσ χειρονομίεσ με το ςτυλό. Οι 

άντρεσ πολιτικοί από τθν άλλθ κάνουν περιςςότερεσ κινιςεισ με το κεφάλι, κακϊσ κουνοφν το 

κεφάλι ςτον χϊρο όταν μιλοφν ι όταν μιλά κάποιο άλλο πολιτικό πρόςωπο. 

Φαίνεται ότι το ποςοςτό των ανδρϊν πολιτικϊν 31,6% πλθςιάηει το ποςοςτό των γυναικϊν 35% 

που κάνουν ζντονεσ κινιςεισ. Πμωσ, είναι εμφανζσ ότι οι γυναίκεσ εκφράηονται περιςςότερο 

κάνοντασ κινιςεισ με τα χζρια τουσ, κουνϊντασ τα, ανοίγοντάσ τα, απαρικμϊντασ με αυτά, αλλά 

και φζρνοντάσ τα ςτο ςτικοσ όταν κζλουν να υπεραςπιςτοφν τον λόγο τουσ. Οι άνδρεσ πολιτικοί 

κατά κφριο λόγο αρκοφνται ςε κινιςεισ ςταυρϊματοσ και ανοίγματοσ των χεριϊν, ςε αντίκεςθ με 

τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ που φαίνεται ότι χρθςιμοποιοφν ζντονθ κινθςιολογία των χεριϊν, κυρίωσ 

για να υποςτθρίξουν και να δϊςουν ζμφαςθ ςτα λεγόμενά τουσ. Εκείνο που κάνουν μόνο οι 

άνδρεσ κζλοντασ να δείξουν είτε τθ δυςαρζςκειά τουσ για κάτι ι να δϊςουν ζμφαςθ ςε κάτι είναι 

θ δθμιουργία γροκιάσ με τα δάκτυλα, κάτι το οποίο οι γυναίκεσ πολιτικοί δεν κάνουν.  

Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, επίςθσ, φαίνεται ότι τόςο οι άνδρεσ πολιτικοί  (6 εκπομπζσ) όςο και οι 

γυναίκεσ πολιτικοί (5 εκπομπζσ) τείνουν να χτυποφν το χζρι ςτο τραπζηι, κζλοντασ να δϊςουν 

ζμφαςθ ςε αυτό που λζνε, αλλά και να αναγκάςουν τουσ ςυνομιλθτζσ τουσ να τουσ δϊςουν 

ςθμαςία. Πμωσ γενικότερα, παρατθροφμε οι γυναίκεσ τείνουν να εκφράηονται με πιο 

ςυγκρατθμζνεσ κινιςεισ, όπωσ αυτό αποδεικνφεται από το ποςοςτό ςυχνότθτασ ςτον πιο πάνω 

πίνακα (28,3% ζναντι των αντρϊν 18,3%). Δθλαδι ςτισ περιςςότερεσ εκπομπζσ φαίνεται ότι οι 

γυναίκεσ κάνουν λιγότερεσ χειρονομίεσ από ότι οι άνδρεσ. Ραράλλθλα, μόνο οι γυναίκεσ κουνοφν 

το κεφάλι τουσ καταφατικά κατά τθ διάρκεια του διαλόγου, είτε ςυμφωνϊντασ με κάποιον από 

τουσ υπόλοιπουσ ςυνδιαλεγόμενουσ είτε επιβεβαιϊνοντασ τα όςα λζει. Τζλοσ, και οι άνδρεσ και οι 

γυναίκεσ πολιτικοί ςυμβουλεφονται με το ίδιο ποςοςτό ςυχνότθτασ τισ ςθμειϊςεισ τουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ομιλίασ τουσ.  
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(β) Εκφράςεισ Ρροςϊπου – Εκπομπζσ 

Ρίνακασ 8 

Εκφράςεισ Προςϊπου Ανδρϊν και Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτισ Εκπομπζσ 

 

Πςον αφορά ςτισ εκφράςεισ προςϊπου παρατθρικθκε ότι περιςςότερο ςυχνά οι άνδρεσ πολιτικοί 

(40%) ανυψϊνουν τα φρφδια τουσ κζλοντασ να δϊςουν ζμφαςθ ςτον λόγο τουσ ςε αντίκεςθ με τισ 

γυναίκεσ (28,3%), που προβαίνουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ λιγότερο ςυχνά.   

Ραράλλθλα, είδαμε ότι τόςο οι άνδρεσ πολιτικοί όςο και οι γυναίκεσ τείνουν να χαμογελοφν 

ειρωνικά όταν κζλουν να δείξουν τθ δυςαρζςκειά τουσ για κάποιο γεγονόσ, ενϊ οι γυναίκεσ 

πολιτικοί τείνουν γενικότερα να χαμογελοφν περιςςότερο από ότι οι άνδρεσ πολιτικοί. Επίςθσ, οι 

γυναίκεσ φαίνεται να εκφράηονται περιςςότερο με μορφαςμοφσ που υποδεικνφουν εκνευριςμό, 

απογοιτευςθ και ανθςυχία παρά οι άντρεσ.  

Τζλοσ, μόνο οι γυναίκεσ χαμθλϊνουν το βλζμμα όταν γίνεται αναφορά ςε κάποιο ευαίςκθτο 

ηιτθμα και αντιδροφν με μορφαςμοφσ, είτε χαμόγελο, είτε δυςαρζςκειασ όταν γίνεται αναφορά 

ςτο πρόςωπό τουσ, από τον/τθ δθμοςιογράφο.   

 

  Άντρεσ Γυναίκεσ  

Εκφράςεισ Προςϊπου 

υχνότθτα 
(αρικμόσ 

εκπομπϊν) 
Ποςοςτό  

(%) 

υχνότθτα 
(αρικμόσ 

εκπομπϊν) 

Ποςοςτό  
(%) 

ανφψωςθ φρυδιϊν 
για ζμφαςθ λόγου ι 
ςυνωφρφωμα 

24 

40% 

17 28,3% 

ειρωνικό χαμόγελο 7 11,6% 7 11,6% 

μορφαςμοί που 
δείχνουν εκνευριςμό 

2 
3,33% 

4 
6,66% 

χαμόγελο 1 1,6% 7 11,6% 

χαμιλωμα βλζμματοσ 
όταν γίνεται  
αναφορά ςε πιο 
ςυναιςκθματικά 
κζματα 

  

  

3 5% 

μορφαςμοί μετά από 
αναφορά 
δθμοςιογράφου  
ςτο πρόςωπό του/τθσ 

  

  

2 

3,33% 

μορφαςμοί που 
δείχνουν 
απογοιτευςθ,  
ανθςυχία 

  

  

6 

10% 
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(γ) Αλλθλεπίδραςθ – Εκπομπζσ 

Ρίνακασ 9 

Αλλθλεπίδραςθ Μεταξφ Άντρα και Γυναίκασ Πολιτικοφ 

Αλλθλεπίδραςθ 

υχνότθτα  
(αρικμόσ εκπομπϊν) 

κάμερα δεν δείχνει γυναίκα όταν μιλά 4 

άντρασ διακόπτει γυναίκα 9 

άντρασ διακόπτει γυναίκα χωρίσ αντιπαράκεςθ 
 με εποικοδομθτικό διάλογο 

4 

γυναίκα διακόπτει άντρα 9 

γυναίκα διακόπτει άντρα χωρίσ αντιπαράκεςθ 
 με εποικοδομθτικό διάλογο 

2 

άντρασ ςυμφωνεί με άντρα 5 

γυναίκα ςυμφωνεί με γυναίκα 1 

άντρασ διαφωνεί με άντρα 4 

γυναίκα διαφωνεί με γυναίκα 2 

γυναίκα ςυμφωνεί με άντρα 3 

άντρασ ςυμφωνεί με γυναίκα 2 

γυναίκα διαφωνεί με άντρα 3 

άντρασ διαφωνεί με γυναίκα 2 

άντρασ διακόπτει άντρα 4 

γυναίκα διακόπτει γυναίκα 1 

δθμοςιογράφοσ αφαιρεί απότομα λόγο από γυναίκα 
και δίνει ςε άντρα 

8 

κομπλιμζντο δθμοςιογράφου ςε γυναίκα  2 

 

Πςον αφορά ςτθν αλλθλεπίδραςθ καταγράψαμε κάκε φορά πϊσ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ τα 

διάφορα πρόςωπα ςε κάκε εκπομπι, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

άνδρα και γυναίκασ πολιτικοφ. Αφοφ προςδιορίςτθκαν οι βαςικότερεσ αλλθλεπιδράςεισ, ςτθ 

ςυνζχεια καταρτίςτθκε ο πιο πάνω πίνακασ (Ρίνακασ 9), ο οποίοσ υποδεικνφει τισ ςθμαντικότερεσ 

αλλθλεπιδράςεισ των προςϊπων, όπωσ και τθ ςυχνότθτα που αυτζσ εμφανίηονται ςτισ εκπομπζσ. 

Ζνα πρϊτο ςυμπζραςμα το οποίο προκφπτει είναι ότι μόνο ςε τζςςερισ εκπομπζσ φαίνεται ότι θ 

γυναίκα πολιτικόσ παρόλο που μιλά εντοφτοισ θ κάμερα δεν τθ δείχνει (Εκπομπι 1, Ρλάνο 5,  

1:32:17 και 1:33:25, Εκπομπι 12, πλάνο 13, 1:54:33, Εκπομπι 5, πλάνο 2, 01:52:17-1:56:19, πλάνο 

5, 2:03:15, Εκπομπι 30, πλάνο 6, 3:57:49 - 3:59:39). Μάλιςτα ςτθν Εκπομπι 1, ενϊ μιλά θ γυναίκα 

πολιτικόσ και θ κάμερα δεν εςτιάηει πάνω τθσ, ςτθ ςυνζχεια όταν παίρνουν τον λόγο οι άνδρεσ 

πολιτικοί θ κάμερα εςτιάηει πάνω ςε αυτοφσ.  

Ακολοφκθςαν τα αποτελζςματα ςχετικά με το κατά πόςο οι άνδρεσ πολιτικοί διακόπτουν τισ 

γυναίκεσ πολιτικοφσ κατά τθ διάρκεια που μιλοφν, αλλά και για το αντίκετο. Θ ςυχνότθτα με τθν 
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οποία γίνεται αυτό ςτισ εκπομπζσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ είναι ακριβϊσ θ ίδια. Σε κάποιεσ 

εκπομπζσ μάλιςτα, όπου οι άνδρεσ διακόπτουν γυναίκα πολιτικό, οι γυναίκεσ φαίνεται να 

αντιδροφν ενοχλθμζνεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα παρατθρικθκε ότι αντζδραςαν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

με ειρωνικό φφοσ, δείχνοντασ τθν ζντονθ δυςαρζςκειά τουσ και τθν ενόχλθςι τουσ για τθν ξαφνικι 

διακοπι του λόγου τουσ (Εκπομπι 4α, πλάνο 13, 01:29:54-1:32:12, Εκπομπι 31, πλάνο 6, 4.12.26 - 

4.17.21). Σε μία άλλθ εκπομπι παρατθρικθκε ότι ο άνδρασ πολιτικόσ διακόπτοντασ τθν γυναίκα 

πολιτικό και κζλοντασ να εξαςφαλίςει τθν εφνοιά του για αυτιν τθ διακοπι τθν αποκαλεί 

χαϊδευτικά με το όνομά τθσ, κάνοντασ επίκλθςθ ζτςι ςτο ςυναίςκθμα τθσ γυναίκασ πολιτικοφ 

(Εκπομπι 32, πλάνο 27, 5:10:52-5:11:39). Σε αντίκεςθ, όταν θ γυναίκα διακόπτει τον άντρα δεν 

είδαμε κάποια ιδιαίτερθ αντίδραςθ από τον άνδρα πολιτικό, παρά μόνο ςε κάποιεσ φορζσ 

φαίνεται ότι ο άνδρασ πολιτικόσ αγνοεί παντελϊσ τθ ςυνομιλιτριά του (Εκπομπι 56, πλάνο 9, 

5:46:19- 5:49:59).  

Υπάρχουν φυςικά και οι περιπτϊςεισ όπου παρ’ όλθ τθ διακοπι του λόγου κάποιου πολιτικοφ 

προςϊπου, δεν δθμιουργείται ζνταςθ αλλά αντικζτωσ προωκείται ζνασ εποικοδομθτικόσ διάλογοσ 

(Εκπομπι 48, πλάνο 2, 1:26:41-1:29:44, Εκπομπι 50, πλάνο 6, 2:37:25-2:40:05), ενϊ μάλιςτα 

υπάρχει και θ περίπτωςθ όπου ζνασ άντρασ πολιτικόσ υποςτθρίηει τα λεγόμενα τθσ γυναίκασ 

πολιτικοφ παρ’ όλο που τον διζκοψε (Εκπομπι 32, πλάνο 27, 5:10:52-5:11:39).  

Τα επόμενα αποτελζςματα προζκυψαν με βάςθ το πόςο ςυχνά πολιτικοί του ίδιου φφλου 

ςυμφωνοφν ι διαφωνοφν μεταξφ τουσ, κατά τθ διάρκεια τθσ πολιτικισ ςυηιτθςθσ. Οι άντρεσ 

φαίνεται να ςυμφωνοφν και να διαφωνοφν πιο ςυχνά από ότι οι γυναίκεσ πολιτικοί κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκπομπισ. Ο τρόποσ που ςυμφωνοφν ι διαφωνοφν μεταξφ τουσ είναι ςχεδόν ο ίδιοσ, 

κακϊσ φαίνεται ότι άτομα του ιδίου φφλου ςυμφωνοφν ι διαφωνοφν ςε ιπιουσ τόνουσ. Επίςθσ, 

προςδιορίςτθκε το κατά πόςο οι γυναίκεσ πολιτικοί ςυμφωνοφν ι διαφωνοφν με τουσ άνδρεσ 

πολιτικοφσ και το αντίκετο. Θ ςυχνότθτα που παρουςιάηεται θ ςυγκεκριμζνθ διαπίςτωςθ, φαίνεται 

ότι είναι θ ίδια. Σε μία περίπτωςθ όταν ςυμφωνεί θ γυναίκα με άντρα πολιτικό ςκφβει το κεφάλι 

και κουνά καταφατικά το κεφάλι (Εκπομπι 2α, πλάνο 13, 1:37:37-1:39:29), ενϊ ςε μία άλλθ όταν 

ςυμφωνεί με τον άνδρα πολιτικό δεν τθ δείχνει κακόλου θ κάμερα (Εκπομπι 12, πλάνο 4, 

1:25:45). Μόνο ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ζχουμε ζντονθ λογομαχία μεταξφ άνδρα και γυναίκασ όταν 

ο ζνασ διακόπτει τον άλλο (Εκπομπι 25, πλάνο 21:   04:27:15-4:28:28, Εκπομπι 3, πλάνο 23, 

02:02:25-2:03:20).  

Κάτι άλλο το οποίο αξίηει να αναφερκεί είναι ότι βρικαμε περιςςότερα ςθμεία ςτα οποία άνδρασ 

διακόπτει άνδρα, παρά γυναίκα να διακόπτει γυναίκα. Στθν περίπτωςθ των γυναικϊν, απλϊσ θ μία 

παρακολουκεί τθν άλλθ όταν τθν διακόπτει και υπάρχει διαφωνία ςε ιπιουσ τόνουσ (Εκπομπι 

52α, Ρλάνο 5, 1:42:15-1:45:08). Στθν περίπτωςθ που άνδρασ διακόπτει άνδρα ςε δφο περιπτϊςεισ 

υπάρχει αντίδραςθ και ζντονθ ενόχλθςθ, με αποτζλεςμα να υπάρχει διζνεξθ (Εκπομπι 4β, πλάνο 

3, 01:48:05-1:50:33, Εκπομπι 32, πλάνο 36, 5:28:35-5:29:21).  

Τζλοσ, υπιρξαν κάποια αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν αντίδραςθ του δθμοςιογράφου κάκε φορά 

απζναντι ςτουσ καλεςμζνουσ ςτισ εκπομπζσ. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ παρατθροφμε ότι ο 

δθμοςιογράφοσ αφαιρεί απότομα από τθ γυναίκα τον λόγο και τον δίνει ςτον άντρα, ενϊ κάτι το 
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αντίκετο δε ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια των εκπομπϊν. Τζλοσ, ςε δφο περιπτϊςεισ ο 

δθμοςιογράφοσ κάνει ιδιαίτερα κομπλιμζντα ςτθν γυναίκα πολιτικό (Εκπομπι 57, πλάνο 4, 

2:24:22 - 2:25:34, Εκπομπι 59, πλάνο 7, 2:34:57-2:35:51).  

 

(δ) όλοσ δθμοςιογράφου – Εκπομπζσ  

Ρίνακασ 10 

Πόςεσ Φορζσ Διακόπτει ο/θ Δθμοςιογράφοσ τον/τθν Πολιτικό 

Α/Α 

Ομιλθτζσ/τριεσ 
Φφλο 

δθμοςιογράφου 

Πόςεσ φορζσ 
διζκοψε 
γυναίκα 
πολιτικό 

Πόςεσ φορζσ 
διζκοψε άντρα 

πολιτικό 

αρ.αντρϊν αρ.γυναικϊν 

      
1 4 1 Άντρασ 6 14 

2 
Α μζροσ: 3 Α μζροσ:1 

Β μζροσ: 4 
Άντρασ Μζροσ Α: καμία  

Μζροσ Β: 11 
6 

3 2 3 Άντρασ 9 10 

4 
Μζροσ Α: 2 
Μζροσ Β: 4 

Μζροσ Α: 1 
Μζροσ Β: 1 

άντρασ Μζροσ Α: 9 
Μζροσ Β: 3 

Μζροσ Α: 12 
Μζροσ Β: 7 

5 3 2 άντρασ 6 6 

6 3 1 άνδρεσ 5 17 

7 2 2 άντρασ 4 1 

8 4 1 άνδρεσ 6 9 

9 1 4 γυναίκα 3 11 

10 5 1 άντασ 34 6 

11 1 1 άντρασ 2 5 

12 
Μζροσ Α: 2 
Μζροσ Β: - 

Μζροσ Α: 1 
Μζροσ Β: 1 

άντρασ 
άντρασ 

Μζροσ Α 4 
Μζροσ Β: 3 

Μζροσ Α :0 

13 1 3 άντρασ 14 3 

14 2 1 άνδρασ 2 6 

15 2 1 άντρασ 7 11 

16 3 1 άνδρασ 0 1 

17 2 2 άντρασ 0 2 

18 1 2 άντρασ 1 4 

19 3 1 άνδρα  2 2 

20 

Μζροσ Α: 3 
Μζροσ Β: 3 

Μζροσ Α: 1 
Μζροσ Β: 1 

άντρασ Μζροσ Α: 2 
Μζροσ Α: 1 

Μζροσ Α:7 
 

Μζροσ Β:4 
 

21 
Μζροσ Α: 2 

ζρο Β: - 
Μζροσ Α: 1 
Μζροσ Β: 3 

άντρασ Μζροσ Α: 3 
Μζροσ Β: - 

9 

22 1 1 άντρασ καμία 2 

23 
0 1 άντρασ γυναίκα 21  
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24 
2 1 άντρασ  

γυνίκα 
33 30 

25 3 1 άντρασ 12 28 

26 1 5 γυναίκα 47 11 

27 3 3 γυναίκα 17 22 

28 4 2 άντρασ 10 34 

29 3 1 γυναίκα 15 57 

30 4  άνδρασ 9 4 

31 3 1 γυναίκα 4 21 

32 4 2 γυναίκα 15 21 

33 3 2 άντρασ 32 27 

34 0 1 άντρασ 14  

35 0 1 γυναίκα 13 0 

36  1 γυναίκα 15 35 

37 2 1 γυναίκα 17 57 

38 
0 3 άνδρασ + 

γυναίκα 
3 0 

39 1 4 γυναίκα 18 4 

40 0 1 γυναίκα 2 0 

41 3 1 ά τρασ  3 12 

42 0 1 άνδρασ 9  

43 2 1 άντρασ 4 7 

44 3 1 άνδρασ 2 5 

45 1 2 άντρασ 9 3 

46 2 1 γυναίκα 20 32 

7 2 1 άντρασ 10 15 

48  1 άνδρασ 2 3 

49 1 2 άνδρασ 13 4 

50 1 1 άνδρασ 6 6 

51 2 1 άντρασ 13 28 

52 3 3 άντρασ 23 20 

53 2 1 άνδρασ 4 15 

54 1 2 άνδρασ 8 3 

5 4 1 άντρασ 7 77 

56 36 4 άντρασ 32 40 

57 5 1 άνδρασ 5 10 

58 4 1 άνδρασ 19 53 

59 0 1 άντρασ 20  

60  1 άντρασ 22 6 
 

 

Στο ςφνολο των 60 εκπομπϊν, ςτισ οποίεσ λαμβάνουν μζροσ 167 άντρεσ και 103 γυναίκεσ, οι 

δθμοςιογράφοι διακόπτουν ςυνολικά 861 φορζσ τουσ άντρεσ και 732 φορζσ τισ γυναίκεσ. Ριο 

αναλυτικά, θ γυναίκα δθμοςιογράφοσ διακόπτει τθ γυναίκα πολιτικό ςυνολικά 224 φορζσ, ενϊ 

διακόπτει τον άντρα πολιτικό 214 φορζσ. Ραράλλθλα, ο άντρασ δθμοςιογράφοσ διακόπτει τθ 

γυναίκα πολιτικό 510 φορζσ και τον άντρα πολιτικό 647 φορζσ.  
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Πμωσ δεν μποροφμε να εξετάςουμε κατά πόςον το φφλο του δθμοςιογράφου επθρεάηει τθ 

ςυχνότθτα που διακόπτονται οι γυναίκεσ ι οι άντρεσ πολιτικοί, κακϊσ μόνο ςτισ 11 εκπομπζσ από 

τισ 60 που αναλφκθκαν εμφανίηονται γυναίκεσ δθμοςιογράφοι, ενϊ ςε 2 εκπομπζσ εμφανίηονται 

ζνασ άντρασ και μια γυναίκα δθμοςιογράφοσ, θ οποία όμωσ δεν παίρνει κακόλου τον λόγο.  

 

Ρίνακασ 11 

Για Ποιον Λόγο/Αιτία Διακόπτει ο/θ Δθμοςιογράφοσ τον/τθν Πολιτικό 

Φφλο 
Πολιτικοφ 

Λόγοσ που διακόπτεται από δθμοςιογράφο υχνότθτα ςε εκπομπζσ 

Γυναίκεσ Για να ςυντομεφςουν 28 
 Για διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ 44 
 Για να ςυμφωνιςει/επιβεβαιϊςει τον λόγο τουσ 19 
 Για να δϊςει τον λόγο ςε άλλον ομιλθτι/τρια 8 
 Για να ενκαρρφνει να ςυνεχίςει τον λόγο τθσ 4 
 Για να ςυμπλθρϊςει 7 
 Για να προωκιςει τθ ςυηιτθςθ 5 
 Για να δθμιουργιςει κλίμα αντιπαράκεςθσ 3 
 Για ςχολιαςμό/παρουςίαςθ δικισ τουσ άποψθσ 34 
 Για ειρωνεία/παρατιρθςθ 2 
 Για να διακόψει (για διαφθμίςεισ, για να 

παρουςιάςει αποτελζςματα ερευνϊν, για να 
δεχτεί τθλεφωνικζσ γραμμζσ, για να δείξει 
βίντεο, για άλλο λόγο )  

12 

 Για κολακευτικά ςχόλια 2 
 Για να πιζςει/να τθ «ςτριμϊξει» 4 

Άντρεσ Για να ςυντομεφςουν 27 
 Για διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ 36 
 Για να ςυμφωνιςει/επιβεβαιϊςει τον λόγο τουσ 12 
 Για να δϊςει τον λόγο ςε άλλον ομιλθτι/τρια 6 
 Για να ενκαρρφνει να ςυνεχίςει τον λόγο του 4 
 Για να ςυμπλθρϊςει 10 
 Για να προωκιςει τθ ςυηιτθςθ 8 
 Για να δθμιουργιςει κλίμα αντιπαράκεςθσ 3 
 Για ςχολιαςμό/παρουςίαςθ δικισ τουσ άποψθσ 27 
 Για ειρωνεία/παρατιρθςθ 1 
 Για υπεράςπιςθ του λόγου του άντρα 1 
 Για να κάνει χιοφμορ 2 
 Για να διακόψει (για διαφθμίςεισ, για να 

παρουςιάςει αποτελζςματα ερευνϊν, για να 
δεχτεί τθλεφωνικζσ γραμμζσ, για να δείξει 
βίντεο, για άλλο λόγο ) 

11 

 Για να πιζςει 3 
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Μζςα από τθν ανάλυςθ του ρόλου του δθμοςιογράφου προζκυψαν κάποια δεδομζνα ςχετικά με 

τουσ  λόγουσ για τουσ οποίουσ ο δθμοςιογράφοσ διακόπτει τισ γυναίκεσ και τουσ άντρεσ 

πολιτικοφσ. Ο δθμοςιογράφοσ φαίνεται ότι διακόπτει περιςςότερο τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ για να 

κζςει διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ, για να ςχολιάςει και πολφ λιγότερο για να υποβάλει ουςιαςτικά 

ερωτιματα και να εξελιχκεί θ ςυηιτθςθ ςε γόνιμο διάλογο. Ραράλλθλα, ο δθμοςιογράφοσ 

επιβεβαιϊνει και ςυμφωνεί ςυχνότερα με τον λόγο τθσ γυναίκασ πολιτικοφ, ςε ζνα ποςοςτό 31,6% 

ζναντι του ποςοςτοφ 20% που επιβεβαιϊνει τον λόγο των αντρϊν πολιτικϊν. Επίςθσ, προζκυψε το 

ότι ο/θ δθμοςιογράφοσ διακόπτει περιςςότερο τουσ άντρεσ πολιτικοφσ για να ςυμπλθρϊςει τον 

λόγο τουσ και για να προωκιςει τθ ςυηιτθςθ που διεξάγεται. Επιπρόςκετα, ο/θ δθμοςιογράφοσ 

διακόπτει περιςςότερο τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ για να παρζμβει και να ςχολιάςει κατά τθ διάρκεια 

τθσ ομιλίασ τουσ, ςε ζνα ποςοςτό 56%, ενϊ ςτουσ άνδρεσ παρεμβαίνει για να ςχολιάςει μόνο ςε 

ζνα ποςοςτό 45%. Ειρωνικά ςχόλια από μζρουσ του/τθσ δθμοςιογράφου παρατθρικθκαν κυρίωσ 

κατά τθ διάρκεια του λόγου των γυναικϊν. Επίςθσ, ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο, το οποίο προζκυψε 

είναι ότι ο/θ δθμοςιογράφοσ κάνει χιοφμορ μόνο με άνδρεσ πολιτικοφσ, ενϊ για τισ γυναίκεσ 

πολιτικοφσ αναφζρονται ςε 2 περιπτϊςεισ διάφορα κολακευτικά ςχόλια.  

 

ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

1. Ανάλυςθ λόγου 

Μετά από εκτεταμζνθ ανάλυςθ των δεδομζνων, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ λόγου 

προζκυψαν τα πιο κάτω δεδομζνα. Συγκεκριμζνα, παρουςιάηονται ςυγκριτικά  τα δεδομζνα 

ςχετικά με το είδοσ ομιλίασ και τον τόνο φωνισ-φφοσ των ανδρϊν και των γυναικϊν, τα οποία 

τεκμθριϊνονται μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα τθσ ανάλυςθσ λόγου. 

Ο λόγοσ των αντρϊν και των γυναικϊν πολιτικϊν κατά γενικι ομολογία είναι ευκφσ και ςυνεχισ, 

ενϊ κάποιεσ φορζσ χαρακτθρίηεται ωσ αποςπαςματικόσ κυρίωσ εκείνοσ των γυναικϊν. Ο λόγοσ 

των αντρϊν δεν είναι τόςο δομθμζνοσ όςο των γυναικϊν. Αυτό προκφπτει από το γεγονόσ ότι 

επαναλαμβάνουν πολλά από τα λόγια τουσ «αυτό ςυμβαίνει πάντοτε, και αυτό ςυνζβαινε πάντοτε 

και αυτό κα ςυμβαίνει πάντοτε...» (εκπομπι 24, πλάνο 1), τοποκετοφνται γενικά και αόριςτα 

«κζλουμε ειςθγιςεισ, κζλουμε κζςεισ, κζλουμε προτάςεισ...»  (εκπομπι 19, πλάνο 4),  ενϊ ςτισ 

ερωτιςεισ του δθμοςιογράφου απαντοφν με υπεκφυγζσ και προςπακοφν να ςτρζψουν τθ 

ςυηιτθςθ αλλοφ, «δεν μποροφμε τϊρα να μπλοκάρουμε κάτι που ςχεδιάηεται.. δεν μποροφμε να 

επεμβαίνουμε ςε άλλα μζλθ κράτθ και να λζμε δεν μπορείσ να υλοποιιςεισ ζνα ζργο επειδι 

υπάρχουν υποψίεσ… να μείνουμε ςτακεροί, να μθν ςτζλλουμε λανκαςμζνα μθνφματα ςτουσ 

πολίτεσ» (εκπομπι 15, πλάνο 3). Ραράλλθλα, κακϊσ μιλοφν οι άντρεσ πολιτικοί υποβάλλουν 

αρκετά ερωτιματα πικανόν λόγω ζλλειψθσ επιχειρθμάτων «…κι εγϊ ρωτϊ ποια δικοινοτικι 

ομοςπονδία;» (εκπομπι 30, πλάνο 15) «…ποφ οδθγείται θ παιδεία τθσ χϊρασ μασ;» (εκπομπι 17, 

πλάνο 3).  

Αντίκετα, ο λόγοσ των γυναικϊν είναι δομθμζνοσ, «…κα αςχολθκϊ με τθν εκπαίδευςθ δια μζςω 

των ΜΜΕ και τθ δια βίου μάκθςθ ςτα εςπερινά ςχολεία» ( εκπομπι 17, πλάνο 2) με πιο ςαφείσ και 



 
 

40 

ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ, ενϊ χαρακτθρίηεται και ενεργθτικόσ κακϊσ χρθςιμοποιοφνται πειςτικά 

επιχειριματα «…πρζπει να δθμιουργθκοφν κζςεισ με προοπτικζσ για τθ νεολαία, ςε καινοτομία, ςε 

ενζργεια...» (εκπομπι 19, πλάνο 5), απτά παραδείγματα από τθν κακθμερινότθτα, μιλοφν ςε 

πρϊτο πρόςωπο πλθκυντικοφ, «να εξθγιςουμε ότι για μασ δεν είναι καινοφριο το κζμα… 

ςυηθτιςαμε το πρόβλθμα, δϊςαμε κάποιεσ λφςεισ»  (εκπομπι 18, πλάνο 3).  

Οι άντρεσ για να ςτθρίξουν τον λόγο τουσ και να γίνουν πιο πειςτικοί, επικαλοφνται λόγια και 

πράξεισ πολιτικϊν προςϊπων «…κάποτε ο Γάλλοσ υπουργόσ εξωτερικϊν επιςκζφτθκε τον Ζλλθνα 

ομόλογο του και είπε…» (εκπομπι 17, πλάνο 5), ςτατιςτικά δεδομζνα και πορίςματα ερευνϊν. Οι 

άνδρεσ πολιτικοί επικαλοφνται ακόμθ πρόςωπα των οποίων οι λόγοι τουσ είναι κακολικά 

αποδεχτοί  «…θ παιδεία και ο πολιτιςμόσ είναι ζννοιεσ αναντίρρθτεσ και όπωσ ζλεγε και ο 

Σωκράτθσ…» (εκπομπι 27, πλάνο 12) ςτοιχείο το οποίο ςυναντάμε και ςτον λόγο των γυναικϊν 

«…επιτρζψτε μου καταρχάσ να αρχίςω ριςθ του Περικλι <μάλλον γαρ….> δθλαδι περιςςότερο να 

φοβοφμαι τα δικά μασ ςφάλματα ….» (εκπομπι 22, πλάνο 2). Ακόμθ ζνα κοινό ςτοιχείο, το οποίο 

παρουςιάηεται τόςο ςτον λόγο των αντρϊν όςο και των γυναικϊν είναι θ τάςθ να αρςενικοποιοφν 

τα ουςιαςτικά «…να διοριςτοφν γυμναςτζσ ςτα δθμοτικά ςχολεία» (εκπομπι 20, πλάνο 5) «το δικό 

μου μινυμα απευκφνεται προσ όλο τον κυπριακό λαό ,προσ όλουσ τουσ ςυμπατριϊτεσ μασ και τουσ 

καλϊ να ψθφίςουν…» (εκπομπι 21, πλάνο 8). 

Οι γυναίκεσ επικαλοφνται ςε μεγάλο βακμό τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία και προςωπικά 

βιϊματα «…εγϊ ωσ πολιτικι προϊςταμζνθ του Τμιματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων…», (εκπομπι 

25,πλάνο 9), «…εγϊ ςυμμετζχω ςτο Συμβοφλιο Παιδείασ» (εκπομπι 17, πλάνο 6), «…κζλω να 

αναφζρω ζνα περιςτατικό το οποίο ζηθςα ςε ζνα χωριό…», (εκπομπι 38, πλάνο 10).  Συνάμα 

φαίνεται ότι χρθςιμοποιοφν εκτεταμζνα τισ λζξεισ  πολίτθσ, λαόσ, ανκρϊπινα δικαιϊματα  «…ο 

πολίτθσ νιϊκει, αφορά τα δικαιϊματα των αςκενϊν γιατί ο κακζνασ μασ μπορεί να βρεκεί ςε αυτι 

τθ κζςθ…» (εκπομπι 18, πλάνο 6), «Αυτό που ο πολίτθσ χρειάηεται είναι εργαςία, χρειάηεται να ηει 

ςε ςυνκικεσ ςιγουριάσ και αςφάλειασ» (εκπομπι 31, πλάνο 16). Πςον αφορά ςτθ χριςθ 

εκφραςτικϊν μζςων χρθςιμοποιοφνται εξίςου και από τουσ άντρεσ πολιτικοφσ και από τισ γυναίκεσ 

πολιτικοφσ μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, υπερβολζσ. Πμωσ οι άντρεσ χρθςιμοποιοφν περιςςότερο 

τθν κυπριακι διάλεκτο για να εκφραςτοφν  «…εν κεωρϊ ότι ζχει χακεί ο κόςμοσ που λζμε… μθ 

κεωροφμε ότι είναι ζνα φροφτο ϊριμο…» (εκπομπι 21, πλάνο 7) ενϊ οι γυναίκεσ χρθςιμοποιοφν 

περιςςότερο τθν κοινι ελλθνικι. 

Αναλφοντασ τον τόνο και το φφοσ ομιλίασ των αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν παρατθρικθκε 

αρχικά ότι οι άντρεσ  πολιτικοί χρθςιμοποιοφν περιςςότερο από τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ τον 

κανονιςτικό λόγο  «..όταν λείπει θ κοινι ςτόχευςθ και επιδίωξθ δε μποροφμε απλϊσ να βγαίνουμε 

και να μιλάμε ςε ςτυλ ότι χρειάηεται θ ενότθτα..» (εκπομπι 14, πλάνο 5), «..χρειάηεται ζνα πολίτθ 

με κρίςθ…» (εκπομπι 17, πλάνο 1) και τθν ειρωνεία  «…καλάν είναι καλφτεροσ ο ςτρατθγικόσ…;» 

(εκπομπι  12, πλάνο 11), «κζλω να χειροκροτιςω τουσ πολιτικοφσ» (εκπομπι 21, πλάνο 4). 

Οι γυναίκεσ γενικότερα χρθςιμοποιοφν ζναν πιο ςυναιςκθματικό λόγο «…ηοφμε ςε μια 

θμικατεχόμενθ πατρίδα για 36 χρόνια. Αυτό ζχει επιςκιάςει τα πάντα…» (εκπομπι 33, πλάνο 7), 

«ανθςυχία μου για το μζλλον αυτοφ του τόπου» (εκπομπι 22, πλάνο 4), «…οι άνκρωποι αυτοί 

πρζπει να ποφμε ότι ηουν ςε ζνα πολφ ψυχοφκόρο εργατικό περιβάλλον, δεν μπορεί να νιϊκουν 
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ςυνζχεια τθν αναςφάλεια αυτι οι άνκρωποι που εργάηονται τόςα χρόνια ςτισ κυπριακζσ 

αερογραμμζσ να νομίηουν από μζρα ςε μζρα κα κλείςουν…» (εκπομπι 12, πλάνο 5). 

Οι άντρεσ ςε αντίκεςθ γίνονται περιςςότερο ςυναιςκθματικοί όταν απουςιάηουν τα επιχειριματα 

«…δε κα αναλφςω το τι ςθμαίνει για μια Κφπρο μοιραςμζνθ να μπει ο όποιοσ ςτρατθγικόσ 

επενδυτισ…» (εκπομπι 12, πλάνο 11) και όταν δεν μποροφν να ςτθρίξουν τον λόγο τουσ αλλιϊσ. Ο 

λόγοσ τουσ επίςθσ είναι περιςςότερο επικετικόσ  «…παρά να είμαςτε απ’ ζξω και να ρίχνουμε 

πζτρεσ και να λζμε ότι είμαςτε αντιπολίτευςθ…» (εκπομπι 20, πλάνο 6), ενϊ χαρακτθρίηεται από 

αβεβαιότθτα και εκνευριςμό όταν υπεραςπίηονται το κόμμα τουσ, όταν επθρεάηονται από 

διάφορα ςχόλια και όταν διακόπτονται. Επίςθσ, το φφοσ των ανδρϊν πολιτικϊν είναι ιδιαίτερα 

ζντονο, ςτομφϊδεσ, επικετικό και ανταγωνιςτικό «…για προεκλογικζσ ςκοπιμότθτεσ κάποιοι 

προςπακοφν να κολϊςουν τα νερά, είμαι ςίγουροσ πωσ ο κυπριακόσ λαόσ ξζρει…»  (εκπομπι 14, 

πλάνο 8) κακϊσ τείνουν να μιλοφν με περιςςι βεβαιότθτα, άνεςθ και αδιαλλαξία «…εμείσ 

αγωνιηόμαςτε για να ςιμερα καλφτερο από το χκεσ και για ζνα αφριο καλφτερο από το  ςιμερα 

πρζπει να γίνει ορκόσ ςχεδιαςμόσ τθσ πόλθσ μασ…» (πλάνο 6, εκπομπι 15), «είναι λάκοσ!» 

(εκπομπι 30, πλάνο 23). 

Σε αντίκεςθ, οι γυναίκεσ είναι πιο διαλλακτικζσ και πιο ψφχραιμεσ «…όποιοσ είναι ςτθν πολιτικι 

μπορεί να κάνει και κάποιο λάκοσ, άνκρωποι είμαςτε. Αν κάνω κάτι για το οποίο πρζπει να 

απολογθκϊ κα ζχω τθν τόλμθ να απολογθκϊ...» (εκπομπι 42, πλάνο 9) και υψϊνουν τον τόνο τθσ 

φωνισ τουσ μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ «…όταν είπα με μζτρο και ςφνεςθ αυτό ζπραξα, είναι 

δθμοκρατικό δικαίωμα του κακενόσ, να εκφράηει τισ απόψεισ του και τισ απόψεισ του κόμματοσ 

του, αυτζσ είναι οι δικζσ μου και του κόμματοσ μου…» (εκπομπι 21, πλάνο 5). 

Καταλιγοντασ, διαφάνθκε μζςα από τισ αναλφςεισ ότι οι γυναίκεσ επικαλοφνται ςε μεγάλο βακμό 

το φφλο τουσ για να κερδίςουν τθν εφνοια των ςυνομιλθτϊν τουσ και του κοινοφ «…θ γυναίκα με  

τθν ευαιςκθςία και τθν ανκεκτικότθτα που ζχει λόγω χαρακτιρα, μπορεί να είναι περιςςότερο 

αποτελεςματικι και να ζχει αμεςότθτα ςτο να μεταδϊςει αυτά που κζλει να πει και να πράξει 

ταυτόχρονα και ζργο…» (εκπομπι 21, πλάνο 5). Ραράλλθλα, όμωσ, με τθν αναφορά ςτο φφλο τουσ 

προςδιορίηουν τισ διακρίςεισ που γίνονται μεταξφ γυναικϊν και αντρϊν πολιτικϊν αναπαράγοντασ 

με αυτόν τον τρόπο φυλετικά ςτερεότυπα που αφοροφν τισ γυναίκεσ ςτθν πολιτικι και γενικότερα 

ςτθν κοινωνικι ηωι «Αγϊνασ δφςκολοσ, αρζνα λεόντων, αξίηει τον κόπο, είμαςτε γυναίκεσ, οι 

γυναίκεσ ςτθν Κφπρο δεν ζχουν τθν ίδια κζςθ με τουσ άντρεσ, είτε είναι είτε δεν είναι άμεςα 

πολιτικοποιθμζνα άτομα. Ζχουμε να διανφςουμε μεγάλο δρόμο. Είναι πάρα πολφ δφςκολοσ ο 

αγϊνασ για τισ γυναίκεσ να πείςουμε τθν ανδροκρατοφμενθ κοινωνίασ μασ ότι μποροφμε…» 

(εκπομπι 33, πλάνο 4), «…θ Κφπρια γυναίκα πρζπει να παραδεχτοφμε όλοι ότι είναι θ κρυφι 

ανάπτυξθ του τόπου μασ, δυςτυχϊσ όμωσ νιϊκει τθν ανιςότθτα και νιϊκει απροςτάτευτθ απζναντι 

ςτισ προκλιςεισ τθσ εποχισ…» (εκπομπι 21, πλάνο 2). 
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ΠΟΟΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΔΕΛΣΙΩΝ ΕΙΔΘΕΩΝ 

1. Ποςοτικι Παρουςία των Δφο Φφλων  

(α) Ροςοτικι παρουςία των δφο φφλων ςτα δελτία ειδιςεων 

Αναφορικά με τθν παρουςία των δφο φφλων ςτα δελτία ειδιςεων, ςυγκεντρϊκθκαν για τθ 

ςυγκεκριμζνθ περίοδο 329 δελτία. Συνολικά παρουςιάηονται 3460 άντρεσ και 339 γυναίκεσ. 

Μεταφράηοντασ αυτοφσ τουσ αρικμοφσ ςε ποςοςτά, θ ςυμμετοχι των αντρϊν φκάνει το 91.08% 

και των γυναικϊν μόνο ςτο 8.92%. Είναι προφανζσ ότι ο αρικμόσ των αντρϊν πολιτικϊν είναι πολφ 

μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με αυτόν των γυναικϊν.  

 

Ρίνακασ 12 

Παρουςία Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτα Δελτία Ειδιςεων ανά Κανάλι  

φνολο Δελτίων 
Προεκλογικισ 
Περιόδου  

φνολο Αντρϊν 
που 
Παρουςιάηονται  

φνολο 
Γυναικϊν που 
Παρουςιάηονται  

Ποςοςτό 
Παρουςίασ των 
Αντρϊν  

Ποςοςτό 
Παρουςίασ των 
Γυναικϊν  

329 3460 339 91.08% 8.92% 

 
 
 

 
 

Διάγραμμα 7. Ροςοςτά Εμφάνιςθσ Αντρϊν και Γυναικϊν Ρολιτικϊν ςτα Δελτία Ειδιςεων 
 
 
 

(β) Ροςοτικι παρουςία των δφο φφλων ςτα δελτία ειδιςεων ανά κανάλι  

Σφμφωνα με το Διάγραμμα 8, τα ποςοςτά εμφάνιςθσ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν κυμαίνονται 

περίπου ςτο ίδιο επίπεδο για όλα τα κανάλια. Ειδικότερα, το ποςοςτό των αντρϊν είναι περίπου 

85%, ενϊ των γυναικϊν περίπου 15%.  Στο κανάλι PLUS φαίνεται να παρουςιάηονται περιςςότερεσ 

γυναίκεσ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα κανάλια, με ποςοςτό 19.14%.  
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Διάγραμμα 8. Ροςοςτά Εμφάνιςθσ Αντρϊν και Γυναικϊν Ρολιτικϊν ςτα Δελτία Ειδιςεων ανά 
Κανάλι 

 
 
(γ) Ροςοτικι παρουςία των δφο φφλων ςτα δελτία ειδιςεων ανά μινα 

Στον Ρίνακα 13, παρατίκεται θ ποςοτικι παρουςία αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα δελτία 

ειδιςεων ανά μινα. Ρροχωρϊντασ από τον μινα Φεβρουάριο μζχρι και τον Μάιο, το ποςοςτό των 

αντρϊν πολιτικϊν μειϊνεται ςταδιακά από το 90% περίπου ςτο 84%, ενϊ παράλλθλα το ποςοςτό 

των γυναικϊν αυξάνεται ςταδιακά. Θ μεγαλφτερθ αφξθςθ των ποςοςτϊν των γυναικϊν 

παρατθρείται μεταξφ των μθνϊν Μάρτιο και Απρίλιο (βλ. Διάγραμμα 9).  

 

Ρίνακασ 13 

Παρουςία Αντρϊν και Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτα Δελτία Ειδιςεων ανά Μινα 

Μινεσ φνολο 
Δελτίων  

φνολο 
Παρουςίασ 
Αντρϊν 

φνολο 
Παρουςίασ 
Γυναικϊν  

Ποςοςτό 
Παρουςίασ 
Αντρϊν  

Ποςοςτό 
Παρουςίασ 
Γυναικϊν  

Φεβρουάριοσ  21 310 33 90.38% 9.62% 
Μάρτιοσ 16 254 29 89.75% 10.25% 
Απρίλιοσ  65 674 113 85.64% 14.36% 
Μάιοσ 61 6391 114 84.16% 15.4% 
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Διάγραμμα 9. Ροςοςτά Εμφάνιςθσ Αντρϊν και Γυναικϊν Ρολιτικϊν ςτα Δελτία Ειδιςεων ανά 
Μινα 
 
 

2. Ανάλυςθ Περιεχομζνου 

(α) Χρόνοσ – Δελτία Ειδιςεων 

Στα 120 δελτία ειδιςεων, τα οποία καταγράφθκαν, οι άνδρεσ υπερζχουν των γυναικϊν τόςο ςε 

αρικμό ομιλθτϊν όςο και ςε χρόνο ομιλίασ. Συγκεκριμζνα: Το ςφνολο των ανδρϊν ομιλθτϊν 

ανζρχεται ςε 334, ενϊ των γυναικϊν ςε 195. Άρα, θ μεταξφ τουσ διαφορά ανζρχεται ςε 139 άτομα. 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ομιλίασ των ανδρϊν ανζρχεται ςε 1 ϊρα και 42 λεπτά (102ϋ)· των γυναικϊν ςε 

1 ϊρα και 15 λεπτά (75ϋ). Άρα, ςτο ςφνολο των 120 ειδθςεογραφικϊν δελτίων, διατζκθκαν ςτουσ 

άνδρεσ ςυνολικά 27 λεπτά περιςςότεροσ χρόνο ομιλίασ από ότι τισ γυναίκεσ. 

Ωςτόςο, ο μζςοσ όροσ ομιλίασ του κάκε άντρα ομιλθτι ανζρχεται ςτα 18,3 δευτερόλεπτα (x = 

18,3ϋϋ), ενϊ τθσ κάκε γυναίκασ ομιλιτριασ ςτα 23 δευτερόλεπτα (x = 23ϋϋ). Ζτςι, ενϊ πράγματι ο 

ςυνολικόσ χρόνοσ που καλφπτουν ςτα ειδθςεογραφικά δελτία οι άνδρεσ ομιλθτζσ είναι ςθμαντικά 

μεγαλφτεροσ (κατά 27 λεπτά ςτο ςφνολο των 120 δελτίων), ο χρόνοσ που κατά μζςο όρο καλφπτει 

κάκε άνδρασ ομιλθτισ δεν διαφζρει ςθμαντικά από το χρόνο που καλφπτει κάκε γυναίκα 

ομιλιτρια. Μάλιςτα ο γυναικείοσ χρόνοσ ανά άτομο υπερζχει, αν και ελάχιςτα του ανδρικοφ (23ϋϋ 

θ κάκε γυναίκα ζναντι 18ϋϋ του κάκε άνδρα) – θ διαφορά περιορίηεται περιςςότερο (20ϋϋ/ 18ϋϋ), αν 

θ ςφγκριςθ περιοριςτεί ςτα 87 «μεικτά» δελτία (όςα δθλαδι περιλαμβάνουν άνδρεσ και γυναίκεσ 

ομιλθτζσ ταυτόχρονα).  

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι από τα 120 ςυνολικά ειδθςεογραφικά δελτία, ςτα 32 εμφανίηονται μόνο 

γυναίκεσ, ςε 1 μόνο άνδρεσ, ενϊ ςτα υπόλοιπα 87 ομιλθτζσ και των δφο φφλων. Κακϊσ τα 87 
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«μεικτά» δελτία προςφζρονται περιςςότερο για ςυγκριτικι ανάλυςθ, κα περιοριςτοφμε ςτθ 

ςυνζχεια μόνο ςε αυτά, ϊςτε να γίνουν περιςςότερο ορατζσ οριςμζνεσ επιμζρουσ πτυχζσ που 

ςχετίηονται με τθν κατανομι του τθλεοπτικοφ χρόνου ανάμεςα ςτα δφο φφλα. 

Τα 87 Δελτία, ςτα οποία ςυμμετζχουν άτομα και των δφο φφλων, μποροφν να χωριςτοφν ςε τρεισ 

κατθγορίεσ: 

 Δελτία ςτα οποία οι γυναίκεσ ομιλιτριεσ είναι περιςςότερεσ από τουσ άνδρεσ.  

 Δελτία ςτα οποία οι άνδρεσ ομιλθτζσ είναι περιςςότεροι από τισ γυναίκεσ. 

 Δελτία ςτα οποία ο ςυνολικόσ αρικμόσ ομιλθτϊν μοιράηεται ιςότιμα ανάμεςα ςε άνδρεσ 

και γυναίκεσ. 

 

Εξετάηοντασ τϊρα τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο φφλο των ομιλθτϊν και τον τθλεοπτικό χρόνο ςε κάκε 

μία από τισ τρεισ κατθγορίεσ εκπομπϊν, προκφπτουν τα εξισ αποτελζςματα:  

 Οι γυναίκεσ ομιλιτριεσ υπερτεροφν αρικμθτικά των ανδρϊν ςε 9 από τα 87 «μεικτά» 

δελτία ειδιςεων. Στο ςφνολο των δελτίων αυτϊν οι γυναίκεσ οι γυναίκεσ υπερτεροφν 

χρονικά των ανδρϊν, εφόςον μιλοφν κατά μζςο όρο 28 δευτερόλεπτα ανά εκπομπι (x = 

28ϋϋ) περιςςότερο από τουσ άνδρεσ. 

 Οι άνδρεσ ομιλθτζσ υπερτεροφν αρικμθτικά των γυναικϊν ςτα 59 από τα 87 δελτία 

ειδιςεων που καταγράφθκαν. Υπερτεροφν επίςθσ χρονικά ςτα 57 από τα 59 δελτία:  

Καλφπτουν κατά μζςο όρο 59 δευτερόλεπτα ανά δελτίο περιςςότερο από τισ γυναίκεσ (x = 

59”). 

 Άνδρεσ και γυναίκεσ ομιλθτζσ προβάλλονται ςε ίδια ποςοςτά ςε 20 από τα 87 

ειδθςεογραφικά δελτία. Στα 12 από αυτά, οι άνδρεσ υπερτεροφν χρονικά, διατθρϊντασ 

ωςτόςο ζνα μάλλον μικρό προβάδιςμα: 14 δευτερόλεπτα ανά δελτίο (x = 14”). Οι γυναίκεσ 

ςε 6 από τα 20 με ελαφρά μεγαλφτερο προβάδιςμα: 17, 8 δευτερόλεπτα (x = 17,8”) ανά 

δελτίο. Τζλοσ, άνδρεσ και γυναίκεσ προβάλλονται ιςότιμα ςτα 2 από τισ 20 δελτία. 

 

Συμπεραςματικά, ςτα 120 ςυνολικά ειδθςεογραφικά δελτία που καταγράφθκαν θ αρικμθτικι υπο-

εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν είναι πρόδθλθ και εξαιρετικά ςθμαντικι. Θ τάςθ αυτι μεγεκφνεται 

όταν περιοριςτοφμε ςτα 87 δελτία ςτα οποία εμφανίηονται ταυτόχρονα άνδρεσ και γυναίκεσ 

ομιλθτζσ. Τα ειδθςεογραφικά επιτελεία τείνουν να παρουςιάηουν διπλάςιουσ ςχεδόν άνδρεσ απ’ 

ότι γυναίκεσ. Τοφτο ενδεχομζνωσ να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι άνδρεσ που αςχολοφνται με τθ 

δθμόςια ηωι ςτθν Κφπρο είναι ςθμαντικά περιςςότεροι από τισ γυναίκεσ.  

Θ εξίςου ςθμαντικι χρονικι υπο-εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτα δελτία οφείλεται κυρίωσ ςε 

αυτι ακριβϊσ τθν αρικμθτικι τουσ υπο-εκπροςϊπθςθ. Ο ςυνολικόσ γυναικείοσ χρόνοσ είναι 

πράγματι πολφ μικρότεροσ από τον ανδρικό. Σε αντίκεςθ, όμωσ, με ότι παρατθρικθκε ςτθν 

περίπτωςθ των εκπομπϊν λόγου, ςτα ειδθςεογραφικά δελτία ο χρόνοσ που αναλογεί ςε κάκε 

γυναίκα ξεχωριςτά είναι περίπου ίςοσ με τον χρόνο που αναλογεί ςε κάκε άνδρα ξεχωριςτά. Αυτό 

ίςωσ να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ςτα δελτία ειδιςεων τον χρόνο ομιλίασ κάκε ομιλθτι ι 
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ομιλιτριασ τον αποφαςίηει ςυνικωσ το ειδθςεογραφικό επιτελείο. Αντικζτωσ ςτισ εκπομπζσ λόγου 

θ δυνατότθτα του οικοδεςπότθ δθμοςιογράφου να επιμερίηει τον χρόνο ιςότιμα περιορίηεται 

ςθμαντικά, κακϊσ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα του μοντάη.  

 

(β) Κζμα – Δελτία Ειδιςεων 

Τα 120 ςυνολικά Δελτία Ειδιςεων ταξινομικθκαν ςε 15 κεματικζσ κατθγορίεσ.  

Στον Ρίνακα 14, αποτυπϊνεται θ ποςοςτιαία αναλογία ανάμεςα ςε γυναίκεσ ομιλιτριεσ και 

άνδρεσ ομιλθτζσ ανά κεματικι κατθγορία. Στο Διάγραμμα 10, θ ίδια αναλογία αποτυπϊνεται ωσ 

ιςτόγραμμα, ϊςτε να αναδειχκεί περιςςότερο ανάγλυφα θ εξζλιξθ των εκατζρωκεν ποςοςτϊν από 

κεματικι ςε κεματικι. 

Στα 120 Δελτία Ειδιςεων που καταγράφθκαν οι γυναίκεσ υπο-εκπροςωποφνται ςε ςχζςθ με τουσ 

άνδρεσ ςτισ 10 από τισ 15 κεματικζσ κατθγορίεσ, υπερ-εκπροςωποφνται ςτισ 4 από αυτζσ και ςε 

μία ςυμμετζχουν ιςόποςα.  

Οι μεγαλφτερεσ αποκλίςεισ ανάμεςα ςτα δφο φφλα εμφανίηονται ςτισ κατθγορίεσ Οικονομία, 

Εξωτερικι Πολιτικι, Μετανάςτευςθ, Κυπριακό και Εκλογικά. Να ςθμειωκεί ότι το Κυπριακό 

διαχωρίςτθκε από τα υπόλοιπα ηθτιματα Εξωτερικισ Πολιτικισ διότι αποτελεί ζνα φλζγον ηιτθμα 

που καλφπτει από μόνο του μεγάλο μζροσ του δθμόςιου λόγου. Στισ ανωτζρω κατθγορίεσ οι 

άνδρεσ εκπροςωποφνται με ποςοςτό μεγαλφτερο από 65% και οι γυναίκεσ αντίςτοιχα με ποςοςτό 

μικρότερο από 35%. Τα ςτοιχεία, δθλαδι, επιβεβαιϊνουν τισ τάςεισ που είχαν παρατθρθκεί ςτθν 

περίπτωςθ των Τθλεοπτικϊν Εκπομπϊν. Στα ηθτιματα «ςκλθρισ» πολιτικισ θ ςχζςθ των ανδρϊν 

ομιλθτϊν προσ τισ γυναίκεσ ομιλιτριεσ είναι περίπου 2 προσ 1. Στισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ θ 

διαφορά βαίνει μειοφμενθ ωσ εξισ: Εκπαίδευςθ, Εργαςιακά, Ανεργία, Αποχι. Από αυτζσ ίςωσ μόνο 

ςτθν Εκπαίδευςθ κα υποκζταμε μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των γυναικϊν. Θ υπόκεςθ αυτι 

επιβεβαιϊκθκε ςτθν περίπτωςθ των Τθλεοπτικϊν Εκπομπϊν αλλά όχι εδϊ.  

Θ διαφορά εκμθδενίηεται ςτθν Υγεία, ενϊ οι κεματικζσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ θ ςχζςθ 

αντιςτρζφεται, ςτισ οποίεσ δθλαδι οι γυναίκεσ ομιλιτριεσ υπερζχουν αρικμθτικά των ανδρϊν, 

είναι οι ακόλουκεσ τζςςερισ: Περιβάλλον, Γυναικεία Ηθτιματα, πολιτιςμόσ και 

κακοποίθςθ/δικαιϊματα παιδιϊν.  
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Ρίνακασ 14 

Ποςοςτά Αντρϊν και Γυναικϊν ανά Κεματικι Κατθγορία ςτα Δελτία Ειδιςεων 

Θεματικζσ Κατθγορίεσ Ποςοςτό Γυναικϊν (%) Ποςοςτό Αντρϊν (%) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  25,9 74,1 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  33,3 66,6 

ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ 21,4 78,6 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ 26,5 73,5 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 36,4 63,6 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 100 0 

ΤΓΕΙΑ 50 50 

ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ 68,7 31,3 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 60 40 

ΑΠΟΧΘ 46,1 53,9 

ΑΝΕΡΓΙΑ  45,4 54,6 

ΕΡΓΑΙΑΚΑ 39,3 60,7 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ 25,2 74,8 

ΚΑΚΟΠΟΙΘΘ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 66,6 33,3 

AΛΛΑ ΘΕΜΑΣΑ 44,4 55,5 

 

 

Διάγραμμα 10. Ροςοςτά Αντρϊν και Γυναικϊν ανά Κεματικι Κατθγορία ςτα Δελτία Ειδιςεων 
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Θ τάςθ που καταγράφθκε ςτισ εκπομπζσ, όπου οι γυναίκεσ ομιλιτριεσ ςυμμετείχαν ςτθ κεματικι 

Περιβάλλον με υψθλά ποςοςτά (ςυχνά μάλιςτα ζκεταν οι ίδιεσ το ηιτθμα, ενϊ δεν υπιρχε ςτθν 

ατηζντα), όχι μόνο επιβεβαιϊνεται, αλλά εντείνεται εδϊ. Στθν κατθγορία Περιβάλλον θ 

εκπροςϊπθςθ των ανδρϊν είναι μθδενικι. Των γυναικϊν αντιςτικτικά ςτο 100%.  

Ακολουκεί, θ ςυηιτθςθ για τα ηθτιματα που αφοροφν αποκλειςτικά τισ γυναίκεσ. Σε αυτι τθ 

κεματικι περιλαμβάνονται ηθτιματα, όπωσ εκμετάλλευςθ των γυναικϊν ζναντι των ανδρϊν ςτθν 

αγορά εργαςίασ, ενδοοικογενειακι βία, το ηιτθμα τθσ υπο-εκπροςϊπθςθσ των γυναικϊν ςτισ 

εκλογζσ και κακοποίθςθ γυναικϊν. Σε αυτι τθν κατθγορία, οι γυναίκεσ υπερτεροφν των ανδρϊν με 

ποςοςτό 68,7% ζναντι 31,3%. Θ μεταξφ τουσ διαφορά ανζρχεται ςτο 37,4%.  

Θ κατθγορία Κακοποίθςθ/Δικαιϊματα παιδιϊν, είναι μια κατθγορία που δεν εμφανιηόταν ςτισ 

Τθλεοπτικζσ Εκπομπζσ, αλλά αναδείχκθκε ςτα Δελτία Ειδιςεων. Εντάχκθκαν ςε αυτι ηθτιματα, 

όπωσ θ βία ενάντια ςτα παιδιά, θ ςεξουαλικι κακοποίθςθ παιδιϊν, αλλά και θ εμπορία βρεφϊν. 

Σε αυτι τθν κατθγορία, οι γυναίκεσ εμφανίηονται με ποςοςτό 66,6% ζναντι 33,3% των ανδρϊν. 

Διαφορά 33,3% υπζρ των γυναικϊν. Πςθ δθλαδι ιταν θ διαφορά υπζρ των ανδρϊν ςτα ηθτιματα 

«ςκλθρισ» πολιτικισ. Θ παρατιρθςθ αυτι επιβεβαιϊνει ςτο πεδίο του δθμόςιου λόγου τον 

παραδοςιακό χωριςμό ςε ηθτιματα που άπτονται τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ (θ οποία ανικει 

προνομιακά ςτουσ άνδρεσ) και ηθτιματα που άπτονται τθσ ιδιωτικισ ςφαίρασ (όπου οι γυναίκεσ 

ζχουν παραδοςιακά το προβάδιςμα).  

Τζταρτθ κατθγορία ςτθν οποία οι γυναίκεσ υπερζχουν είναι ο Πολιτιςμόσ. Στθν κατθγορία αυτι 

περιλαμβάνονται κεματικζσ, όπωσ πολιτιςτικζσ μουςικζσ και αντιρατςιςτικζσ εκδθλϊςεισ, 

ανεγζρςεισ και εγκαίνια πολιτιςτικϊν κζντρων. Θ τάςθ που ικελε τισ γυναίκεσ να ςυμμετζχουν 

ενεργά ςε τζτοιου είδουσ εκδθλϊςεισ είχε εντοπιςκεί και ςτθν περίπτωςθ των Τθλεοπτικϊν 

Εκπομπϊν. Εκεί οι γυναίκεσ κατείχαν ίδιο ποςοςτό με τουσ άνδρεσ. Εδϊ παίρνουν το προβάδιςμα 

με 60% ζναντι 40%. Διαφορά 20%. 
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3. θμειωτικι Ανάλυςθ 

(α) Κινιςεισ Σϊματοσ – Δελτία Ειδιςεων 

 

Ρίνακασ 15 

Κινιςεισ Σϊματοσ Ανδρϊν και Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτα Δελτία Ειδιςεων 

 

Άντρεσ Γυναίκεσ 

 
 
Κινιςεισ ϊματοσ 

υχνότθτα 
(αρικμόσ  
δελτίων) 

Ποςοςτό  
(%) 

υχνότθτα 
(αρικμόσ 
δελτίων) 

Ποςοςτό  
(%) 

ζντονεσ κινιςεισ - 
 άνοιγμα χεριϊν 

17 
14,16% 

12 10% 

κοφνθμα κεφαλιοφ -  
κυρίωσ για επιβεβαίωςθ 
λόγου 

8 

6,66% 

24 20% 

κοφνθμα κεφαλιοφ - 
 λόγω διαβάςματοσ 
ςθμειϊςεων 

24 

20% 

37 30,8% 

ςυγκρατθμζνεσ 
 χειρονομίεσ 

22 
18,3% 

13 10,8% 

 

Κατά τθ ςθμειωτικι ανάλυςθ, ζγινε ανάλυςθ των κινιςεων του ςϊματοσ που παρατθριςαμε ςτα 

δελτία ειδιςεων.  Ραρατθριςαμε και εδϊ όπωσ και ςτισ εκπομπζσ ότι οι άνδρεσ τείνουν να κάνουν 

πιο ζντονεσ κινιςεισ ςε αρκετά δελτία ειδιςεων (17) παρά οι γυναίκεσ. Κυρίωσ ανοίγουν τα χζρια 

τουσ όταν κζλουν να δϊςουν ζμφαςθ ςτα λεγόμενά τουσ. Οι γυναίκεσ όμωσ κουνοφν περιςςότερο 

το κεφάλι κυρίωσ για επιβεβαιωτικοφσ ςκοποφσ (6,66%), αλλά και επειδι τείνουν να διαβάηουν 

από τισ ςθμειϊςεισ που ζχουν μπροςτά τουσ, ςε αντίκεςθ με τουσ άντρεσ, που το κάνουν ςε 

μικρότερθ ςυχνότθτα. Τζλοσ, παρά το ότι οι άντρεσ φαίνεται να κάνουν ςε μεγάλθ ςυχνότθτα 

ζντονεσ κινιςεισ, ςε περίπου αντίςτοιχθ ςυχνότθτα τείνουν να ζχουν πιο ςυγκρατθμζνεσ κινιςεισ 

από ότι οι γυναίκεσ.  
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(β) Εκφράςεισ Ρροςϊπου – Δελτία Ειδιςεων 

Ρίνακασ 16 

Εκφράςεισ Προςϊπου Ανδρϊν και Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτα Δελτία Ειδιςεων 

  Άντρεσ   Γυναίκεσ   

Εκφράςεισ Προςϊπου 

υχνότθτα 
(αρικμόσ  
δελτίων) 

Ποςοςτό  
(%) 

υχνότθτα 
(αρικμόσ 
δελτίων) 

Ποςοςτό  
(%) 

αναςικωμα φρυδιϊν 34 28,3% 48 40% 

χαμόγελο 1 0,83% 5 4,16% 

γοφρλωμα ματιϊν     4 3,33% 

 

Πςον αφορά ςτισ εκφράςεισ προςϊπου ςτα δελτία ειδιςεων, οι γυναίκεσ αναςθκϊνουν 

περιςςότερο από τουσ άνδρεσ τα φρφδια τουσ με ςκοπό να επιβεβαιϊςουν και να δϊςουν 

ζμφαςθ ςτα λόγια τουσ. Ραράλλθλα, οι γυναίκεσ χαμογελοφν περιςςότερο από τουσ άνδρεσ, ενϊ 

τζλοσ τείνουν να γουρλϊνουν τα μάτια τουσ και πάλι για να δϊςουν ζμφαςθ ςε κάτι που λζνε.  
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ΠΟΟΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ 

1. Ανάλυςθ Περιεχομζνου υνεντεφξεων Πολιτικϊν  

(α) Φπαρξθ Λςότθτασ των Φφλων ςτθν Κφπρο  

Άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί ςυμφωνοφν πωσ ζχουν γίνει βιματα προόδου ςτο πεδίο τθσ 

ιςότθτασ των φφλων, παρόλο που υπάρχει ακόμα δρόμοσ να διανυκεί για τθν κακολικι εφαρμογι 

τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν Κφπρο (Σ2_ΝΛ, Σ3_ΗΕ, Σ4_ΤΛ, Σ5_ΟΛ, Σ10_ΒΛ, Σ11_ΤΛ, Σ12_Ξ, 

Σ13_Β, Σ16_ΔΟ, Σ19_ΣΝ, Σ21_ΤΘ). «Είμαςτε όμωσ αρκετά μακριά από τθν ιςότθτα ι καλφτερα 

από τθν ιςοτιμία», όπωσ τονίηει γυναίκα πολιτικόσ (Σ11_ΤΛ γρ. 44-45). Εν τοφτοισ, ζνασ άντρασ 

πολιτικόσ αναφζρει ότι υπάρχει ιςότθτα ςε μεγάλο βακμό (Σ15). 

Οι γυναίκεσ πολιτικοί για να απαντιςουν κατά πόςο υπάρχει ιςότθτα των φφλων ςτθν Κφπρο 

υποςτθρίηουν τθν φπαρξθ ιςότθτασ των φφλων μόνο ςε κεςμικό επίπεδο (Σ2_ΝΛ, Σ5_ΟΛ, Σ8_ΤΝ, 

Σ19_ΣΝ).  

«Ε εάν κα δοφμε αν υπάρχει νομοκετικι κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτα υπάρχει, εδϊ και 

πάρα πολλά χρόνια και λόγω τθσ ζνταξθσ μασ ςτθν ευρωπαϊκι ζνωςθ αλλά από πριν 

ζγιναν ςθμαντικά βιματα για να κατοχυρωκεί θ ιςότθτα.» (Σ5_ΟΛ γρ. 42-45) 

Ραρόμοια εικόνα παρουςιάηεται ςτισ απόψεισ των αντρϊν πολιτικϊν, οι οποίοι αναφζρουν ότι 

κεςμικά πλαιςιϊνεται θ ιςότθτα των φφλων (Σ6_ΛΦ, Σ18_ΔΡ, Σ20_ΕΤ), παρόλο που χρειάηεται 

περαιτζρω ενδυνάμωςθ ςε επίπεδο εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ (Σ18_ΔΡ). Σθμαντικι είναι και θ 

αναφορά «ότι εν ζτθ 2014 υπάρχει ανάγκθ να υπάρχει επιτροπι για τθν ιςότθτα, αυτό από μόνο 

του καταδεικνφει ότι εντοπίηεται πρόβλθμα» (Σ9_ΔΔ γρ. 40-43). 

Οι γυναίκεσ πολιτικοί αναφζρονται ςε διακρίςεισ που βιϊνουν κυρίωσ ςτον εργαςιακό τομζα, ςε 

κζματα προαγωγϊν, ανζλιξθσ και μιςκοδοςίασ (Σ4_ΤΛ, Σ5_ΟΛ, Σ21_ΤΘ), διότι υπάρχει ακόμθ θ 

«γυάλινθ οροφι» (Σ4_ΤΛ γρ. 45), θ οποία περιορίηει τθν ανζλιξθ των γυναικϊν. Θ άποψθ αυτι των 

γυναικϊν βρίςκει ςφμφωνο και ζναν άντρα πολιτικό (Σ9_ΔΔ), ςε αντίκεςθ με τθν άποψθ ενόσ 

ςυναδζλφου του που υποςτθρίηει ότι ζχει αυξθκεί το ποςοςτό των γυναικϊν ςε κζςεισ 

ςτρατθγικισ ςθμαςίασ (Σ3_ΗΕ). Οι γυναίκεσ πολιτικοί, επιςθμαίνουν ακόμθ ότι ζχει διαπιςτωκεί 

από ευρωπαϊκζσ ζρευνεσ ότι θ Κφπροσ βρίςκεται ςε χαμθλότερα επίπεδα ςτθ ςυμμετοχι γυναικϊν 

ςτα Κζντρα Λιψθσ Αποφάςεων (Σ1_ΗΛ, Σ13_Β), αλλά και ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων 

(Σ11_ΤΛ).  

«Σε πρόςφατθ ευρωπαϊκι ζρευνα για τθν ιςότθτα των φφλων και τισ ίςεσ ευκαιρίεσ, 

θ Κφπροσ λαμβάνει μόλισ 42 από τισ 54 μονάδεσ που είναι ο μζςοσ όροσ των κρατϊν 

μελϊν τθσ Ε.Ε. Γενικι δθλαδι εικόνα κάτω του μετρίου. Είναι κοινι διαπίςτωςθ ότι θ 

χϊρα μασ κατατάςςεται ςτισ χαμθλότερεσ κζςεισ ςτον χϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, όςον αφορά ηθτιματα εκπροςϊπθςθσ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ 

αποφάςεων.» (Σ1_ΗΛ γρ. 45-53) 

Σφμφωνα με τισ απόψεισ των ςυνεντευξιαηόμενων γυναικϊν πολιτικϊν, θ ανδροκρατοφμενθ 

κοινωνία τθσ Κφπρου δεν δίνει τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ ςτισ γυναίκεσ για πρόςβαςθ ςτθν κοινωνικι, 
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πολιτικι και οικονομικι ηωι (Σ5_ΟΛ, Σ8_ΤΝ, Σ11_ΤΛ, Σ17_ΚΔ), επειδι θ επικρατοφςα αντίλθψθ για 

τθ φφςθ τθσ γυναίκασ υποδεικνφει τθ κζςθ τθσ ςτο ςπίτι (Σ8_ΤΝ). Αυτι θ αντίλθψθ 

επιβεβαιϊνεται μζςα από τα λεγόμενα άντρα πολιτικοφ (Σ6_ΛΦ γρ. 59-61), που υποςτθρίηει ότι «θ 

γυναίκα ζχει ενδεχομζνωσ κάποια μειονεκτιματα ςυγκριτικά με αυτά του ανδρόσ, εγκυμοςφνεσ ι 

μθτρικι ιδιότθτα». Ραράλλθλα, αυτι θ αντίλθψθ ενιςχφεται και από τα λεγόμενα άλλου άντρα 

πολιτικοφ, ο οποίοσ ιςχυρίηεται ότι μζςω τθσ ρατςιςτικισ κοινωνίασ αναπαράγεται θ ιδζα που 

κζλει «τθ γυναίκα ωσ ζνα ελαφρφ πρότυπο» (Σ9_ΔΔ γρ. 263-264). 

 

Ρίνακασ 17 

Φπαρξθ Λςότθτασ των Φφλων ςτθν Κφπρο  

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

ιςότθτα ςε 
κεςμικό 
επίπεδο 

Σ6,Σ9,Σ18,Σ20 IV Σ2,Σ5,Σ8,Σ19 IV 

απαιτοφνται 
ακόμα πολλζσ 
προςπάκειεσ 
για τθν 
κακολικι 
εφαρμογι  

Σ3,Σ10,Σ11,Σ12,Σ16 V Σ2,Σ4,Σ5,Σ11,Σ13,Σ19,Σ21 VII 

επικράτθςθ 
ςτερεοτφπων 

Σ6,Σ9 II Σ5,Σ8,Σ11,Σ17 IV 

γυάλινθ 
οροφι ςτον 
τομζα τθσ 
εργαςίασ 

Σ9 I Σ1,Σ4, Σ5,Σ11,Σ13,Σ21 VI 

φπαρξθ 
ιςότθτασ 

Σ3,Σ15 II  0 

  

(β) Οριςμόσ Λςότθτασ των Φφλων 

Οι ςυμμετζχοντεσ ορίηουν ποικιλοτρόπωσ τθν ιςότθτα των φφλων. Αναλυτικότερα, ορίηεται θ 

ιςότθτα ωσ θ παροχι ίςων ευκαιριϊν για δραςτθριοποίθςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνίασ 

(Σ1_ΗΛ, Σ2_ΝΛ, Σ6_ΛΦ, Σ10_ΒΛ, Σ12_Ξ, Σ13_Β, Σ17_Κ, Σ18_ΔΡ). Επίςθσ, ορίηεται ωσ τα ίςα 

δικαιϊματα (Σ7_ΒΛ, Σ12_Ξ, Σ18_ΔΡ), οι ίςεσ δυνατότθτεσ (Σ12_Ξ), θ ιςότθτα ρόλων (Σ12_Ξ), θ 

ιςότθτα αρμοδιοτιτων (Σ12_Ξ, Σ21_ΤΘ), θ ίςθ μεταχείριςθ (Σ4_ΤΛ, Σ19_ΣΝ, Σ21_ΤΘ), θ ίςθ 

αμοιβι (Σ17_Κ, Σ18_ΔΡ, Σ21_ΤΘ), θ ιςότθτα ςτθν πρόςβαςθ ςτθν εργαςία και ανζλιξθ (Σ1_ΗΛ, 

Σ9_ΔΔ, Σ21_ΤΘ), θ ίςθ εκπροςϊπθςθ (Σ13_Β, Σ14_ΒΛ, Σ16_ΔΟ) και θ αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ (Σ2_ΝΛ, Σ3_ΗΕ, Σ15_ΒΓ). Χαρακτθριςτικά άντρασ πολιτικόσ αναφζρει ότι ιςότθτα 

είναι το «να μθν  λάβεισ υπόψθ το φφλο οποιουδιποτε ανκρϊπου, όταν κα ζχεισ μαηί του 

οποιαδιποτε ςυνδιαλλαγι ι διαβοφλευςθ ι ςυηιτθςθ» (Σ15_ΒΓ γρ. 47-49). Τζλοσ, θ ιςότθτα είναι 
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θ «ιςότιμθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν ςε όλεσ τισ ςφαίρεσ τθσ κοινωνικοοικονομικισ και 

πολιτικισ ηωισ» (Σ10_ΒΛ γρ. 45-46) και θ «ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλεσ 

ανεξαίρετα τισ εκνικζσ πολιτικζσ» (Σ18_ΔΡ γρ. 67-68). 

 

Ρίνακασ 18 

Οριςμόσ Λςότθτασ των Φφλων 

Κατθγορίεσ Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

παροχι ίςων 
ευκαιριϊν για 
δραςτθριοποίθςθ 
ςε όλουσ τουσ 
τομείσ τθσ 
κοινωνίασ 

Σ6,Σ10,Σ12,Σ18 
 

IV Σ1, Σ2,Σ13,Σ17 IV 

ίςα δικαιϊματα-
ίςθ μεταχείριςθ  

Σ3,Σ15,Σ7, Σ12, 
Σ18 

V Σ2,Σ14, Σ17, Σ21 IV 

ίςθ εκπροςϊπθςθ Σ16 I Σ13, 14 II 

ιςότθτα ςτθν 
εργαςία 

Σ9, Σ12,Σ18 III Σ1, Σ17, Σ21 III 

 

(γ) Αίτια Χαμθλοφ Ροςοςτοφ Εμφάνιςθσ Γυναικϊν Ρολιτικϊν Στα ΜΜΕ 

Διερευνϊντασ τα αίτια του χαμθλοφ ποςοςτοφ εμφάνιςθσ των γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

προζκυψαν οι εξισ παράγοντεσ ςφμφωνα με τουσ/τισ ςυνεντευξιαηόμενουσ/εσ: 

 

γ1. Λιγότερεσ γυναίκεσ ςτθν πολιτικι 

Ζνα πρϊτο αίτιο, το οποίο προκφπτει από τα λεγόμενα τόςο των γυναικϊν όςο και των αντρϊν 

πολιτικϊν είναι θ μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν ςτθν πολιτικι (Σ1_ΗΛ, Σ4_ΤΛ, Σ6_ΛΦ, Σ7_ΒΛ, 

Σ9_ΔΔ, Σ10_ΒΛ, Σ11_ΤΛ, Σ12_Ξ,  Σ14_ΒΛ, Σ16_ΔΟ, Σ17_Κ, Σ18_ΔΡ, Σ19_ΣΝ, Σ20_ΕΤ, Σ21_ΤΘ), 

όπωσ αυτό αντικατοπτρίηεται ςτον αρικμό των γυναικϊν τόςο ςτα ψθφοδζλτια (Σ8_ΤΝ) όςο και 

ςτο Κοινοβοφλιο (Σ4_ΤΛ, Σ15_ΒΓ).  

«Εν πάςθ περίπτωςθ ο αρικμόσ των γυναικϊν  είναι περιοριςμζνοσ, είναι 

περιοριςμζνθ ςυμμετοχι και κατ’ επζκταςθ αυτό επεκτείνεται και ςτθν παρουςίαςι 

τουσ ςτα τθλεοπτικά μζςα ι γενικά ςτα ΜΜΕ *…+» (Σ9_ΔΔ γρ. 106-109) 

 

γ2. Τακτικι των ΜΜΕ 

Ακόμα ζνασ παράγοντασ ο οποίοσ ςυμβάλλει ςτο χαμθλό ποςοςτό γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

είναι ο ρόλοσ που διαδραματίηουν τα ίδια τα ΜΜΕ (Σ4_ΤΛ). Μζςω τθσ τακτικισ που ακολουκοφν 

τα ΜΜΕ ι οι δθμοςιογράφοι και οι καναλάρχεσ (Σ17_Κ) παραγκωνίηονται οι γυναίκεσ, κακϊσ 
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κεωροφνται είτε ανίκανεσ για ςυηιτθςθ (Σ8_ΤΝ) είτε ωσ προϊόν που δεν «πουλά» (Σ14_ΒΛ). 

Επιπλζον, μζςα από τθ φράςθ «άντρασ κερνά άντρασ πίνει» (Σ14_ΒΛ γρ. 224-225) τονίηεται ότι οι 

άντρεσ καναλάρχεσ ι δθμοςιογράφοι επιλζγουν «υψθλόβακμα ςτελζχθ των κομμάτων όπου 

ςυνικωσ είναι άντρεσ» (Σ17_Κ γρ. 83-84) για ςυμμετοχι ςτισ εκπομπζσ ι ςτα δελτία ειδιςεων. 

Αξιοςθμείωτθ είναι και θ αναφορά γυναίκασ πολιτικοφ πωσ τα «ιδιωτικά κανάλια ζχουν τισ λευκζσ, 

μαφρεσ και γκρίηεσ λίςτεσ» καλεςμζνων (Σ5_ΟΛ γρ. 294-295). Φαίνεται, λοιπόν, ότι «το 

κατεςτθμζνο επικοινωνιακό ςφςτθμα κρζφει μια πιο υποτονικι παρουςία των γυναικϊν ςτα 

ΜΜΕ» (Σ1_ΗΛ γρ. 206-207). 

Ραρόμοιεσ κζςεισ παίρνουν και άντρεσ πολιτικοί, οι οποίοι υποςτθρίηουν ότι είναι κζμα 

προκατάλθψθσ των ΜΜΕ και ςυγκεκριμζνα των καναλαρχϊν ζναντι των γυναικϊν, αφοφ οι 

αρχθγοί των κομμάτων που παίρνουν το μεγαλφτερο ποςοςτό δθμοςιότθτασ είναι άντρεσ 

(Σ16_ΔΟ).  

«Όταν κανζνασ αρχθγόσ πολιτικοφ κόμματοσ είναι γυναίκα και οι αρχθγοί ξζρετε 

παίρνουν το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ δθμοςιότθτασ και τθσ παρουςίασ ςτα ΜΜΕ, 

όταν ζνα μικρό ποςοςτό γυναικϊν μόνο μια ςτουσ δϊδεκα υπουργοφσ είναι γυναίκα, 

παρόλο το ποςοςτό των γυναικϊν βουλευτϊν.» (Σ16_ΔΟ γρ. 76-81) 

  

Ραράλλθλα εκφράηεται θ ανθςυχία ςχετικά με το εάν «υπάρχουν ειδικζσ ςχζςεισ κάποιων αντρϊν 

πολιτικϊν με ΜΜΕ και επιηθτοφν τοφτθν τθ ςυχνι παρουςία τουσ ςτα μζςα» (Σ9_ΔΔ γρ. 194-196). 

Τζλοσ, όπωσ αναφζρει ζνασ πολιτικόσ υπάρχει θ αντίλθψθ πωσ οι άντρεσ είναι πιο αξιόπιςτοι από 

τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ για παροχι αναγκαίασ πλθροφόρθςθσ και ανάπτυξθσ διαλόγου (Σ18_ΔΡ).  

 

γ3. Τακτικι των κομμάτων 

Οι γυναίκεσ πολιτικοί κεωροφν πάρα πολφ ςθμαντικό παράγοντα για τθ μειωμζνθ παρουςία τουσ 

ςτα ΜΜΕ τθν τακτικι που ακολουκοφν τα κόμματα, τα οποία δεν δίνουν ευκαιρίεσ ςτισ γυναίκεσ 

να εμφανίηονται ςτα ΜΜΕ. Υποςτθρίηουν ότι το πρόβλθμα ξεκινά από τισ ίδιεσ τισ κομματικζσ 

δομζσ και τθ νοοτροπία των κομμάτων (Σ19_ΣΝ) που κατά βάςθ φτιάχτθκαν γφρω από το ανδρικό 

αρςενικό πρότυπο, το οποίο καλλιεργείται μζςα από τισ αντιλιψεισ του κόςμου (Σ5_ΟΛ), για αυτό 

και τα κόμματα επιλζγουν πιο πολφ άντρεσ πολιτικοφσ (Σ4_ΤΛ, Σ5_ΟΛ). Σφμφωνα με μια γυναίκα 

πολιτικό, αυτι θ διάκριςθ αποδεικνφεται από το γεγονόσ ότι «πριν τισ εκλογζσ πάντα είναι άντρεσ 

που εκπροςωποφνται ακόμα κι αν είναι γυναίκεσ που μπορεί να εκλζγονται πρϊτεσ ι τρίτεσ ςτθ 

λίςτα» (Σ5_ΟΛ γρ. 99-102). Υποςτθρίηουν, λοιπόν, ότι υπάρχει μια προκατάλθψθ των κομμάτων 

απζναντι ςτισ γυναίκεσ (Σ4_ΤΛ), κακϊσ ςυνεχίηουν οι θγετικζσ φυςιογνωμίεσ των κομμάτων να 

είναι άντρεσ (Σ14_ΒΛ) και να μθν προωκοφνται κακόλου οι γυναίκεσ πολιτικοί  (Σ21_ΤΘ).  

«Εε γιατί όπωσ είπα προθγουμζνωσ άντρασ κερνά άντρασ πίνει, μοιράηουν τθν 

τράπουλα, τα χαρτιά μεταξφ τουσ. Διότι και ςτα κόμματα οι θγετικζσ φυςιογνωμίεσ, 

οι θγζτεσ είναι άντρεσ. Άρα προτιμοφν και προωκοφν τουσ άντρεσ. Άτε λεν να 

βάλουμε τηιαι καμιά γυναίκα για *τα μάτια του κόςμου ουςιαςτικά+ ναι για τα μάτια 

του κόςμου.» (Σ14_ΒΛ γρ. 404-411) 
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Οι γυναίκεσ ιςχυρίηονται ότι ο χϊροσ τθσ πολιτικισ δεν είναι φιλικόσ για τισ γυναίκεσ (Σ14_ΒΛ) 

επιςθμαίνοντασ ότι υπάρχουν και βακμίδεσ αποδοχισ των γυναικϊν πολιτικϊν, ςφμφωνα με τισ 

οποίεσ ςτθν αρχι τισ ανζχονται, μετά τισ ςυνθκίηουν και ςτο τζλοσ τισ αποδζχονται (Σ17_Κ).  

«Ναι. Στθν αρχι ςε ανζχονται, μετά ςε ςυνθκίηουν τηιαι μετά αρχίηουν να ςε 

αποδζχονται. Εν τα τρια ςτάδια. Τηιαι μιλάω εκ πείρασ. Επειδι μιλϊ εκ πείρασ να 

ςυμμετζχει μια γυναίκα ςτο εκνικό ςυμβοφλιο, αυτά εν τα ςτάδια. Πρϊτα ςε 

ανζχονται, τηιαι μετά ςε αποδζχονται. Διότι εν ζνα κατεςτθμζνο που ζχουν μάκει να 

λειτουργοφν μεταξφ τουσ με ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο.» (Σ17_Κ γρ. 156-162) 

Ακόμθ, κεωροφν ότι θ τακτικι αυτι των κομμάτων κακορίηεται από τα διαπλεκόμενα ςυμφζροντα 

των καναλαρχϊν με τουσ πολιτικοφσ (Σ5_ΟΛ). Τζλοσ, κίγεται το ηιτθμα τθσ ποςόςτωςθσ, το οποίο 

εμφανίηεται μόνο ςτα χαρτιά (Σ21_ΤΘ).  

Ραρόμοιεσ αντιλιψεισ ζχουν και οι άντρεσ πολιτικοί, οι οποίοι υποςτθρίηουν ότι θ μειωμζνθ 

παρουςία των γυναικϊν ςτα ΜΜΕ απορρζει από τθ νοοτροπία των κομμάτων (Σ6_ΛΦ) και τθν 

πολιτικι κουλτοφρα (Σ18_ΔΡ), ςφμφωνα με τθν οποία δεν παρζχονται κζςεισ ςε γυναίκεσ 

πολιτικοφσ (Σ12_Ξ). Κακϊσ, λοιπόν, οι γυναίκεσ πολιτικοί δεν κατζχουν ςθμαντικζσ κζςεισ 

(Σ18_ΔΡ) ςε διάφορεσ επιτροπζσ ςτθ Βουλι, δεν  εμφανίηονται ςτα ΜΜΕ, αφοφ καλοφνται οι 

πρϊτοι των επιτροπϊν που είναι άντρεσ (Σ6_ΛΦ). 

 

γ4. Αντίλθψθ τθσ κοινωνίασ για τουσ ρόλουσ των δφο φφλων 

Ακόμθ μια πτυχι τθν οποία κίγουν οι γυναίκεσ πολιτικοί είναι θ αντίλθψθ τθσ κοινωνίασ για τουσ 

ρόλουσ των δφο φφλων. Λόγω τθσ «ανδροκρατοφμενθσ νοοτροπίασ» (Σ14_ΒΛ γρ. 182, Σ17_Κ) 

καλλιεργοφνται ςτερεότυπα, τα οποία ςυνεχίηει να υιοκετεί θ κοινωνία που βλζπει με καχυποψία 

τισ γυναίκεσ που αςχολοφνται με τθν πολιτικι (Σ5_ΟΛ, Σ11_ΤΛ, Σ14_ΒΛ, Σ19_ΣΝ). Θ κουλτοφρα 

(Σ5_ΟΛ, Σ21_ΤΘ) που καλλιεργείται ςτθν κοινωνία και θ παιδεία που λαμβάνει το κοινό (Σ21_ΤΘ), 

«ςυντείνει ςτθ μεγάλθ εικόνα ότι θ γυναίκα είναι καταςκευαςμζνθ για κάτι άλλο και ο άντρασ για 

κάτι άλλο» (Σ5_ΟΛ γρ. 337-339) και ζτςι εμποδίηει τουσ πολίτεσ να εμπιςτεφονται τισ γυναίκεσ και 

δθ τισ νεαρζσ ςε θλικία (Σ5_ΟΛ) ςτθν πολιτικι ςτον ίδιο βακμό με τουσ άντρεσ (Σ8_ΤΝ). 

Υποςτθρίηεται ότι ακόμθ και γυναίκεσ ψθφοφόροι δεν ψθφίηουν γυναίκεσ (Σ17_Κ) εξαιτίασ τθσ 

νοοτροπίασ που καλλιεργείται. Πλα τα πιο πάνω ςφμφωνα με μια γυναίκα πολιτικό αποτελοφν 

ζνδειξθ δθμοκρατικοφ ελλείμματοσ (Σ14_ΒΛ).  

 

Οι άντρεσ πολιτικοί με τθ ςειρά τουσ υποςτθρίηουν ότι θ νοοτροπία τθσ κοινωνίασ (Σ18_ΔΡ, 

Σ20_ΕΤ) και τα ςτερεότυπα φφλου που καλλιεργοφνται (Σ10_ΒΛ, Σ18_ΔΡ), κακϊσ και οι 

ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ που περιορίηουν τθ γυναίκα ςτισ οικιακζσ δουλειζσ (Σ7_ΒΛ, Σ9_ΔΔ), 

αποτελοφν παράγοντεσ μειωμζνθσ παρουςίασ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι και κατ’ επζκταςθ ςτα 

ΜΜΕ. Ραρά το γεγονόσ ότι θ ςυμμετοχι των γυναικϊν πολιτικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων 

αποτελεί «αναγνωριςμζνο πολιτικό δικαίωμα» (Σ18_ΔΡ γρ.82-83), εντοφτοισ θ κοινωνία αρνείται 

να ςτθρίξει και να ενκαρρφνει γυναίκεσ ςτθν πολιτικι (Σ3_ΗΕ, Σ7_ΒΛ).   
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«Οπότε το ηθτοφμενο είναι να ενκαρρφνονται και να βοθκοφνται οι γυναίκεσ με τθν 

ευκαιρία των κατάλλθλων υποδομϊν να ςυμμετζχουν ςτθν πολιτικι ηωι, ςτα κοινά.» 

(Σ7_ΒΛ γρ. 80-83) 

Επιπλζον, τονίηεται από άνδρα πολιτικό ότι θ «πολιτικι και θ πολιτικι ανάλυςθ ςε όλα τα 

ηθτιματα είναι ανδρικι υπόκεςθ» (Σ7_ΒΛ γρ. 147-149) ενιςχφοντασ τθν πατριαρχικι και 

ανδροκρατοφμενθ αντίλθψθ για τθν κοινωνία (Σ10_ΒΛ, Σ12_Ξ, Σ13_Β), θ οποία δεν αναγνωρίηει 

ωσ ίςεσ τισ ικανότθτεσ των δφο φφλων ςτα πολιτικά ηθτιματα (Σ10_ΒΛ). Το ςθμερινό ςφςτθμα 

χαρακτθρίηεται οπιςκοδρομικό, αφοφ αφαιρεί τθ δυνατότθτα να ακοφγεται θ άποψθ τθσ γυναίκασ 

(Σ6_ΛΦ). Καταλιγοντασ, οι άντρεσ υποςτθρίηουν ότι είναι κζμα παιδείασ, κουλτοφρασ και 

πολιτιςμοφ (Σ10_ΒΛ) και τθσ αντίλθψθσ ότι θ γυναίκα δεν μπορεί να ςυνδυάςει οικογενειακι και 

επαγγελματικι ηωι (Σ18_ΔΡ). 

«Παρατθρείται επίςθσ το φαινόμενο, οι ίδιεσ οι γυναίκεσ παρά το γεγονόσ ότι μπορεί 

να κατζχουν ψθλά ακαδθμαϊκά προςόντα και να ζχουν τθν αναγκαία επιςτθμονικι 

κατάρτιςθ και τεχνογνωςία, να αποφεφγουν ςυςτθματικά ι να μθν προτρζπονται να 

διεκδικιςουν τζτοια αξιϊματα, προφανϊσ είτε γιατί δεν ευνοοφνται από τθν ίδια 

τθν κοινωνία λόγω παγιωμζνων διακρίςεων ςτθν εργαςία και ςτθν επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ είτε γιατί αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθ ςυμφιλίωςθ τθσ οικογενειακισ 

με τθν επαγγελματικι τουσ ηωι.» (Σ18_ΔΡ γρ.119-128) 

Ρίνακασ 19 

Αίτια Χαμθλοφ Ποςοςτοφ Εμφάνιςθσ των Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

λιγότερεσ 
γυναίκεσ 
ςτθν 
πολιτικι 

Σ6,Σ7,Σ9,Σ10,Σ12,Σ15,Σ16,Σ18, 
Σ20 

ΛΧ Σ1,Σ4,Σ8,Σ11,Σ14,Σ17, 
Σ19,Σ21 

VIIΛ 

τακτικι των 
ΜΜΕ               

Σ9,Σ16,Σ18 ΛΛΛ Σ1,Σ4,Σ5,Σ8,Σ14,Σ17 VI 

τακτικι των 
κομμάτων 

Σ6,12,Σ18 ΛΛΛ Σ4,Σ5,Σ14,Σ17,Σ19,Σ21 VI 

αντίλθψθ 
τθσ 
κοινωνίασ 
για τουσ 
ρόλουσ των 
δυο φφλων 

Σ3,Σ6,Σ7,Σ9, Σ10, 
Σ12,Σ13,Σ18,Σ20 

IX Σ5,Σ11,Σ14,Σ17,Σ19,Σ21, VI 
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(δ) Αίτια Χαμθλοφ Ροςοςτοφ Εμφάνιςθσ Γυναικϊν Ρολιτικϊν Σε Εκπομπζσ Ρου Ρραγματεφονται 

Κζματα Οικονομίασ, Ρολιτικισ κτλ. 

 

Διερευνϊντασ τα αίτια του χαμθλοφ ποςοςτοφ εμφάνιςθσ των γυναικϊν πολιτικϊν ςε εκπομπζσ 

που πραγματεφονται κζματα οικονομίασ, πολιτικισ κλπ προζκυψαν οι εξισ παράγοντεσ ςφμφωνα 

με τουσ/τισ ςυνεντευξιαηόμενουσ/εσ: 

 

δ1. Στερεοτυπικι αντίλθψθ τθσ κοινωνίασ για τθ κεματολογία που αναλφουν οι γυναίκεσ 

Σφμφωνα με τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ ζχει επικρατιςει θ αντίλθψθ ότι οι γυναίκεσ προςεγγίηουν 

ςυναιςκθματικά διάφορα ηθτιματα που ςυηθτοφνται ςε εκπομπζσ και ότι μποροφν να 

αςχολοφνται μόνο με κζματα κακθμερινότθτασ (Σ1_ΗΛ), κζματα δθλαδι που παραδοςιακά 

κεωροφνται ότι ανικουν ςτο γυναικείο φφλο (Σ4_ΤΛ, Σ13_Β). Οι απόψεισ αυτζσ αναφζρεται ότι 

αντανακλϊνται ςτα ΜΜΕ, που είναι ο κακρζφτθσ τθσ κοινωνίασ (Σ4). 

 

«Ελάχιςτεσ γυναίκεσ κρίνονται άξιεσ να αςχολοφνται με το Κυπριακό και με ηθτιματα 

υψθλισ πολιτικισ, ενϊ κεωρείται απόλυτα φυςιολογικό να αςχολοφνται με 

ηθτιματα κακθμερινότθτασ, ανκρωπίνων δικαιωμάτων κα παιδιϊν.» (Σ1_ΗΛ γρ.198-

202) 

«Δυςτυχϊσ όταν υπάρχουν εκπομπζσ που είναι λίγο πιο ζτςι χαλαρζσ, τείνουν να 

προςκαλοφν περιςςότερο γυναίκεσ υποψιφιεσ ι πολιτικοφσ, ςε αντίκεςθ με τα 

πάνελ ςυηθτιςεων που περιςςότερο προςκαλοφν άντρεσ πολιτικοφσ όμωσ νομίηω ότι 

υπάρχει υπο-εκπροςϊπθςθ ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ κακαρά αλλά υπάρχει 

γενικά υπο-εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι ηωι τηαι τοφτοσ εν ο 

κακρζφτθσ μετά του τι γίνεται ςτα μζςα.» (Σ4_ΤΛ γρ.121-129) 

Εντοφτοισ, επιςθμαίνεται από τθν ίδια πολιτικό ότι είναι λανκαςμζνθ θ αντίλθψθ ότι τα κζματα 

που αφοροφν τθν οικογζνεια, τθν κοινωνία, τθν υγεία δεν αφοροφν και τουσ άντρεσ (Σ4_ΤΛ). Οι 

ίδιεσ οι γυναίκεσ φαίνεται να αποδζχονται τθν άποψθ αυτι κακϊσ αναφζρεται από γυναίκα 

πολιτικό ότι «δεν μποροφμε να αρνθκοφμε τθ γυναικεία μασ φφςθ» (Σ2_ΝΛ γρ. 96).  Επιπλζον, 

ςφμφωνα με τθν άποψθ των πολιτικϊν, οι γυναίκεσ εμφανίηονται περιςςότερο ςε εκπομπζσ 

κοινωνικοφ περιεχομζνου ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται θ πολιτικι μαηί με άλλα κοινωνικά κζματα 

(Σ5_ΟΛ), κακϊσ οι γυναίκεσ δεν κεωροφνται ότι είναι εξειδικευμζνεσ ςε κζματα οικονομίασ ι 

πολιτικισ ανάλυςθσ (Σ21_ΤΘ) ςε ςυνδυαςμό με τθν αντίλθψθ ότι θ γνϊμθ  του άνδρα πολιτικοφ 

ζχει περιςςότερο ειδικό βάροσ (Σ1_ΗΛ). Ζτςι οι άνδρεσ πολιτικοί κεωροφν υποτιμθτικό να 

αςχολοφνται με κζματα που κεωροφνται γυναικεία (Σ19_ΣΝ).  

Οι άνδρεσ πολιτικοί φαίνεται να ςυμφωνοφν με τθ ςτερεοτυπικι αντίλθψθ γφρω από τθν 

ευαίςκθτθ προςζγγιςθ των ηθτθμάτων από τισ γυναίκεσ. Κωροφν ότι υπάρχει μια παγιωμζνθ 

αντίλθψθ ςτθν κοινωνία, ότι οι άντρεσ αςχολοφνται με χριςιμα κζματα (Σ9_ΔΔ), γιατί ο λόγοσ τουσ 

προςλαμβάνεται ωσ πιο ςοβαρόσ και αποδεκτόσ (Σ10_ΒΛ).  
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δ2. Αντίλθψθ για τθν ευαίςκθτθ πλευρά τθσ γυναίκασ 

Ππωσ αναφζρεται από τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ, οι ίδιεσ επικυμοφν να λαμβάνουν μζροσ ςε 

επιτροπζσ κοινωνικοφ χαρακτιρα (Σ17_Κ), διότι ςυνδζονται με τα βιϊματα και τισ εμπειρίεσ τουσ, 

ςε κζματα οικογζνειασ και νεολαίασ (Σ5_ΟΛ, Σ8_ΤΝ, Σ17_Κ). Θ ευαιςκθςία και ο μθτρικόσ ρόλοσ 

(Σ14_ΒΛ) των γυναικϊν κεωρείται ότι κακιςτά πιο ουςιαςτικι, αποτελεςματικι και αποδοτικι τθν 

εναςχόλθςι τουσ με τζτοιου είδουσ ηθτιματα (Σ8_ΤΝ, Σ19_ΣΝ), αφοφ οι ίδιεσ κζλουν να 

διορκϊςουν τα κακϊσ ζχοντα τθσ κοινωνίασ που ηουν τα παιδιά τουσ  (Σ14_ΒΛ, Σ17_Κ).  

«Κοίταξε τηιαι γιατί τοφτα τα κζματα που ζχουν να κάμουν με τθν κακθμερινότθτα 

τα κατανοοφν τηιαι τα εμπεδϊνουν παραπάνω οι γυναίκεσ γιατί είναι θ τριβι τουσ θ 

κακθμερινι τουσ. Δθλαδι μια γυναίκα μπορεί να καταλάβει πολφ περιςςότερο γιατί 

εν πρζπει να αγοράηει μεταλλαγμζνα να ταΐηει τα μωρά τθσ από ζναν άντρα ο οποίοσ 

εν πάει ποττζ ςτο ςοφπερ μάρκετ. Ζτςι; Ι εν κα κάτςει να κκιαβάςει τθν οδθγία του. 

Εε επίςθσ οι γυναίκεσ μπαίνουν πολλά πολφ πιο ζντονα ςτα κζματα τθσ κοινωνικισ 

προςφοράσ γιατί ακριβϊσ ζχουν αντίλθψθ τθσ ςθμαςίασ τθσ κακθμερινότθτασ.» 

(Σ17_Κ γρ.290-300) 

Από τθ μια οι γυναίκεσ φαίνεται να μθν διεκδικοφν τθν εναςχόλθςθ με άλλα κζματα (Σ21_ΤΘ), ενϊ 

από τθν άλλθ δθλϊνουν ικανοποιθμζνεσ με τθν επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματολογίασ (Σ4_ΤΛ), 

αφοφ κεωροφν ότι είναι αποτελεςματικότερεσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ (Σ21_ΤΘ).   

Ταυτόχρονα, οι άντρεσ πολιτικοί τονίηουν ότι οι γυναίκεσ ειςπράττουν και αντιλαμβάνονται πολφ 

καλφτερα τα κοινωνικά και πολιτιςμικά κζματα με τισ ευαιςκθςίεσ που τισ διακρίνουν (Σ3_ΗΕ, 

Σ9_ΔΔ, Σ15_ΒΓ, Σ18_ΔΡ).  

«*…+ οι γυναίκεσ με τθν  ευαιςκθςία  που διακζτουν με τα ηθτιματα που κυρίωσ τισ 

απαςχολοφν ακριβϊσ λόγω των ρόλων που τουσ ζχουν αποδϊςει οι άνκρωποι ςτισ 

μζρεσ μασ να ζχουν μια ιδιαίτερθ ζφεςθ να αςχολθκοφν με κοινωνικά, πολιτιςτικά ι 

άλλου είδουσ τζτοια ηθτιματα που δεν κεωροφνται ότι είναι ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ 

πολιτικισ αντιπαράκεςθσ*…+» (Σ9_ΔΔ γρ.218-224) 

Οι πολλαπλοί ρόλοι γυναίκασ (μθτζρα, ςφηυγοσ, εργαηόμενθ, άνκρωποσ) οδθγοφν ςτο να δοκεί 

λόγοσ ςτισ γυναίκεσ για τζτοια ηθτιματα (Σ10_ΒΛ). Επίςθσ, κεωροφν ότι οι γυναίκεσ πολιτικοί 

επιλζγουν να αςχολοφνται με κεματικζσ που δεν είναι του ςκλθροφ πυρινα των πολιτικϊν και 

παράλλθλα επιςθμαίνεται ότι «δεν μπορείσ να διακρικείσ ςαν πολιτικόσ όταν αςχολείςαι με τθν 

ιςότθτα των φφλων» (Σ6_ΛΦ γρ.361-363).  

 

δ3. Τακτικι των ΜΜΕ 

Εξετάηοντασ τθν τακτικι των ΜΜΕ και πϊσ αυτι ςχετίηεται με τθ μειωμζνθ παρουςία των 

γυναικϊν ςε εκπομπζσ που αναλφουν κζματα πολιτικισ, οικονομίασ, επικαιρότθτασ κλπ, 

προζκυψε από τισ απόψεισ των γυναικϊν πολιτικϊν ότι επιλζγονται άντρεσ ςτα πιο πάνω κζματα 

(Σ21_ΤΘ), επειδι επικρατεί θ άποψθ ότι οι άντρεσ πολιτικοί ανταποκρίνονται πιο αποτελεςματικά 

ςτα κζματα υψθλισ πολιτικισ (Σ19_ΣΝ). Αντίκετα, θ γυναίκα περιορίηεται ςτα κοινωνικά κζματα 
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(Σ8_ΤΝ) και ςτισ πιο «χαλαρζσ εκπομπζσ» (Σ4_ΤΛ). Μία εκ των γυναικϊν πολιτικϊν εκφράηει τθν 

άποψθ ότι είναι «άςτοχο να μασ καλοφν και να είμαςτε μόνο γυναίκεσ να ςυηθτοφμε κζματα που 

κεωροφν ότι αφοροφν τθν κοινωνία» (Σ4_ΤΛ γρ. 566-568).  

Οι άντρεσ αναφορικά με το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα υποςτθρίηουν ότι τα ΜΜΕ υιοκετοφν τθν 

αντίλθψθ τθσ κοινωνίασ, ότι οι γυναίκεσ ανταποκρίνονται καλφτερα ςε κζματα δευτερεφουςασ 

ςθμαςίασ (Σ16_ΔΟ), κοινωνικά κζματα και ςε κζματα απογευματινϊν εκπομπϊν (Σ9_ΔΔ). Τζλοσ, 

αναφζρουν ότι τα ΜΜΕ ςτα μεγάλα κζματα ςτοχεφουν ςτουσ ςπουδαίουσ ι μεγάλουσ πολιτικοφσ 

(Σ16_ΔΟ).   

 

δ4. Στάςθ κομμάτων 

Οι γυναίκεσ αναφερόμενεσ ςτθ ςτάςθ των κομμάτων και πϊσ αυτι επθρεάηει τθν παρουςία των 

γυναικϊν ςε εκπομπζσ που πραγματεφονται κζματα οικονομίασ και πολιτικισ, αναφζρουν ότι 

επικρατεί θ άποψθ ανάμεςα ςτα κόμματα ότι οι άντρεσ πολιτικοί μποροφν να επεξεργαςτοφν και 

να αςχολθκοφν καλφτερα με κζματα υψθλισ πολιτικισ (Σ19_ΣΝ). Ραράλλθλα, υποςτθρίηουν ότι οι 

θγεςίεσ των κομμάτων κεωροφν ότι τα «soft issues» ταιριάηουν καλφτερα ςτο γυναικείο πρότυπο  

(Σ5_ΟΛ γρ. 231), ενϊ τα ςυγκεκριμζνα ηθτιματα αναφζρουν ότι κεωροφνται δεφτερθσ διαλογισ 

(Σ19_ΣΝ).     

Οι άντρεσ πολιτικοί εκφζροντασ τθν άποψι τουσ για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα αναφζρουν ότι 

υπάρχει ζλλειψθ πολιτικισ κουλτοφρασ (Σ10_ΒΛ), με αποτζλεςμα να  γίνεται άνιςθ κατανομι των 

Επιτροπϊν ςτο Κοινοβοφλιο (Σ15_ΒΓ) και οι επιτροπζσ που πραγματεφονται κοινωνικά ηθτιματα 

να παραχωροφνται ςε γυναίκεσ. Τζλοσ, ςτθν πυραμίδα των κομμάτων επικεφαλείσ είναι άντρεσ 

(Σ10_ΒΛ) και για αυτό όταν καλοφνται οι αρχθγοί των κομμάτων ςτισ εκπομπζσ, εμφανίηονται κατά 

κφριο λόγο άντρεσ.  

 

Ρίνακασ 20 

Αίτια Χαμθλοφ Ποςοςτοφ Εμφάνιςθσ Γυναικϊν ςε Εκπομπζσ που Πραγματεφονται Κζματα 

Οικονομίασ, Πολιτικισ 

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

ςτερεοτυπικι 
αντίλθψθ τθσ 
κοινωνίασ  

Σ9, Σ10 II Σ1,Σ2,Σ4,Σ5,Σ13,Σ19,Σ21 VII 

αντίλθψθ για 
τθν ευαίςκθτθ 
πλευρά τθσ 
γυναίκασ  

 
Σ3,Σ6,Σ9,Σ10,Σ15,Σ18 

VI Σ4,Σ5,Σ8,Σ14,Σ17,Σ19,Σ21 VII 

τακτικι των 
ΜΜΕ 

 Σ9,Σ16 II Σ4,Σ8,Σ19,Σ21 IV 

ςτάςθ 
κομμάτων 

Σ10,Σ15, III 
 

Σ5,Σ19 ΛΛ 
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(ε) Διακρίςεισ των Φφλων ςτα ΜΜΕ 

Γυναίκεσ και άντρεσ πολιτικοί απαντϊντασ ςτο ερϊτθμα για το κατά πόςον υπάρχει διάκριςθ 

ανάμεςα ςτον άντρα και ςτθ γυναίκα πολιτικό ςτα ΜΜΕ, εκφράηουν δφο απόψεισ. Από τθ μια 

υπάρχουν οι γυναίκεσ (Σ1_ΗΛ, Σ2_ΝΛ, Σ4_ΤΛ, Σ5_ΟΛ, Σ8_ΤΝ, Σ11_ΤΛ, Σ13_Β, Σ14_ΒΛ, Σ17_Κ, 

Σ19_ΣΝ, Σ21_ΤΘ) και οι άντρεσ πολιτικοί (Σ3_ΗΕ, Σ7_ΒΛ, Σ9_ΔΔ, Σ10_ΒΛ, Σ16_ΔΟ, Σ18_ΔΡ, Σ20_ΕΤ) 

που ςυμφωνοφν ότι γίνονται διακρίςεισ ςτα ΜΜΕ, ενϊ υπάρχει και ζνασ αρικμόσ αντρϊν 

πολιτικϊν (Σ3_ΗΕ, Σ6_ΛΦ, Σ12_Ξ, Σ15_ΒΓ, Σ18_ΔΡ) που υποςτθρίηουν ότι δεν ζχουν παρατθριςει 

διακρίςεισ ςτα ΜΜΕ.  

Αναλυτικότερα, ενιςχφοντασ τθν άποψι τουσ για τθν μθ φπαρξθ οποιαςδιποτε διάκριςθσ, οι 

άντρεσ πολιτικοί αναφζρουν ότι υπάρχει ιςότιμθ παρουςίαςθ, ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ κζςεων 

από τα δφο φφλα (Σ3_ΗΕ, Σ6_ΛΦ, Σ12_Ξ, Σ18_ΔΡ). Ζνασ άντρασ πολιτικόσ ςχολιάηει ότι δεν 

εντοπίηει διαφορετικι αντιμετϊπιςθ των δφο φφλων από τον/τθν δθμοςιογράφο λζγοντασ «δεν 

ζχω διακρίνει από τθ δικι μου τουλάχιςτον πορεία τόςα χρόνια είτε από ότι βλζπω ι ςυμμετζχω, 

οποιαδιποτε γυναίκα πολιτικό ςε πάνελ να υςτερεί, να αδικείται ι να αγνοείται από 

δθμοςιογράφο» (Σ15_ΒΓ γρ.56-59).  

 

Αναφερόμενοι ςτθν φπαρξθ διάκριςθσ οι άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί προςδιορίηουν τα 

παρακάτω είδθ διάκριςθσ: 

 

ε1. Υποτίμθςθ των γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

Οι γυναίκεσ πολιτικοί κεωροφν ότι «υπάρχει το ςτοιχείο τθσ υποτίμθςθσ ι αμφιςβιτθςθσ τθσ 

ικανότθτασ των γυναικϊν ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που παρευρίςκονται ςε ζνα πάνελ» (Σ19_ΣΝ, 

γρ.185-187). Συγκεκριμζνα θ γυναίκα δεν κεωρείται κατάλλθλθ να ςυηθτιςει επίκαιρο κζμα 

(Σ1_ΗΛ), ενϊ υποςτθρίηουν ότι υπάρχει θ λανκαςμζνθ αντίλθψθ ότι μια εκπομπι υςτερεί, επειδι 

υπάρχει γυναίκα ςτο πάνελ (Σ4_ΤΛ).  Λςχυρίηονται ακόμθ ότι «θ γυναίκα ς’ ζνα πρόγραμμα 

τθλεόραςθσ ζχει πολφ περιςςότερθ κριτικι ς’ ότι αφορά τον τρόπο που μιλά, τον τρόπο που 

εκφράηεται, τον τρόπο που ντφνεται, πολφ περιςςότερο από ζνα μζτριο άντρα πολιτικό» «ςαν να 

περνά από ακτινογραφία» (Σ21_ΤΘ γρ.128-132, 237). Εμμζνοντασ ςε αυτιν τθν άποψθ μια γυναίκα 

πολιτικόσ αναφζρει ότι «ο κόποσ που κάμνεισ για να αποδείξεισ τθν εργαςία ςου και τθν αξία ςου 

εν παραπάνω που ζναν άντρα» (Σ17_Κ γρ. 445-447, Σ8_ΤΝ).  

Οι γυναίκεσ πολιτικοί ενιςχφουν τισ απόψεισ τουσ για τθν υποτίμθςθ που παρατθρείται μζςα από 

βιϊματα και εμπειρίεσ. Μια γυναίκα πολιτικόσ κεϊρθςε ότι βίωςε ζλλειψθ ςεβαςμοφ λόγω του 

φφλου τθσ, κυρίωσ όταν δεχόταν ςεξιςτικά κομπλιμζντα που δεν είχαν καμία κζςθ ςτθ ςυηιτθςθ, 

κάνοντάσ τθν να αιςκανκεί άβολα (Σ5_ΟΛ). Ραρακζτοντασ μια άλλθ γυναίκα πολιτικόσ τθν 

εμπειρία τθσ αναφζρει ότι:  

«*…+εγϊ το ζχω νιϊςει αυτό ότι δεν ςχολιαηόταν ο λόγοσ ςου, αυτόσ που ζλεγα ς’ ζνα 

πρόγραμμα τθλεόραςθσ αλλά άκουςα τα ςχόλια ασ ποφμε για το χρϊμα τθσ μπλοφηασ μου, 
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τα ςκουλαρίκια που φοροφςα, το χτζνιςμα και δεν ξζρω τι. Αυτά ιταν τα  ςχόλια που 

ζπαιρνα πίςω και όχι αυτό που ζλεγα*…+» (Σ21_ΤΘ γρ.245-250).  

Τζλοσ, οι άντρεσ πολιτικοί με τθ ςειρά τουσ κεωροφν ότι υπάρχει «κακομεταχείριςθ τθσ εικόνασ 

τθσ γυναίκασ από τα ΜΜΕ» (Σ7_ΒΛ γρ.177-178).  

 

ε2. Μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν πολιτικϊν ςε εκπομπζσ που πραγματεφονται κζματα 

οικονομίασ, κυπριακοφ και πολιτικισ 

Οι γυναίκεσ πολιτικοί υποςτθρίηουν ότι υπάρχει διάκριςθ ςτο ποιοι καλοφνται και ποια κζματα 

ςυηθτοφν (Σ4_ΤΛ, Σ11_ΤΛ, Σ21_ΤΘ) και ότι ςπάνια εμφανίηονται γυναίκεσ ςε εκπομπζσ υψθλισ 

ακροαματικότθτασ (Σ1_ΗΛ).  

«Σπάνια καλοφνται γυναίκεσ ςε εκπομπζσ άμεςθσ επικαιρότθτασ, υψθλισ 

ακροαματικότθτασ και κζαςθσ, και ςυνικωσ οργανϊνονται panels μόνο με 

γυναίκεσ.» (Σ1_ΗΛ γρ.101-104) 

Κεωροφν γενικότερα ότι τα ΜΜΕ προτιμοφν και επιλζγουν να προςκαλοφν άντρεσ παρά γυναίκεσ 

για να ςυηθτοφν για ςυγκεκριμζνα κζματα (Σ2_ΝΛ, Σ4_ΤΛ, Σ5_ΟΛ, Σ13_Β).  

Ζχει εκφραςτεί, μάλιςτα, θ άποψθ ότι οι γυναίκεσ καλοφνται μόνο μαηί με άλλεσ γυναίκεσ ςε 

πάνελ εκπομπϊν για να αναλφςουν διάφορα κζματα (Σ14_ΒΛ), είτε αν ζχουν ςχζςθ με υψθλι 

πολιτικι είτε αν ζχουν ςχζςθ με κοινωνικά ηθτιματα (Σ13_Β), ςτοιχείο το οποίο κεωροφν οι ίδιεσ 

υποτιμθτικό (Σ11_ΤΛ). Χαρακτθριςτικι θ εμπειρία γυναίκασ πολιτικοφ, θ οποία ανζφερε ότι 

«μπορεί να μου τθλεφωνιςει δθμοςιογράφοσ να μου πει κα ζρκεισ ςτθν εκπομπι, ξζρεισ καμιά 

άλλθ γυναίκα να φζρουμε» (Σ5_ΟΛ γρ. 504-506). «Το ηθτοφμενο είναι να κλθκεί μια γυναίκα 

πολιτικόσ να ςυμμετάςχει» μαηί με άντρεσ πολιτικοφσ ςε ςυηθτιςεισ υψθλισ πολιτικισ, όπωσ 

αναφζρει μια γυναίκα πολιτικόσ (Σ19_ΣΝ γρ. 75-77).  

Οι άντρεσ πολιτικοί με τθ ςειρά τουσ ςυμφωνοφν ότι οι γυναίκεσ πολιτικοί αποκλείονται από τισ 

ςυηθτιςεισ κεμάτων υψθλισ πολιτικισ (Σ16_ΔΟ) και ότι δεν γίνεται δίκαιθ κατανομι τθσ 

κεματολογίασ μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν (Σ10_ΒΛ). Επιπλζον, ζνασ άντρασ πολιτικόσ 

κεωρεί ότι «τα ΜΜΕ ςυνοδοιποροφν και ανακυκλϊνουν αυτιν τθν κατάςταςθ, δθλαδι κινοφνται 

πάνω ςτθν ακριτικι περιοχι των αντρϊν» (Σ9_ΔΔ γρ. 177-179).  

 

ε3. Κατανομι του χρόνου 

Οι γυναίκεσ πολιτικοί κεωροφν ότι δεν υπάρχει δίκαιθ κατανομι του χρόνου (Σ13_Β) και ότι 

παραχωρείται ςε αυτζσ λιγότεροσ χρόνοσ για να εκφράςουν τθν άποψι τουσ (Σ8_ΤΝ, Σ17_Κ). Μία 

γυναίκα πολιτικόσ τονίηει ότι «πρζπει να καταβάλεισ ιδιαίτερθ προςπάκεια για να κρατιςεισ τον 

χρόνο ςου και να ολοκλθρϊςεισ τον λόγο ςου χωρίσ να ςε διακόπτουν» (Σ11_ΤΛ γρ.239-241).  

Αυτιν τθν άποψθ τθ ςυμμερίηονται και κάποιοι άντρεσ πολιτικοί οι οποίοι κεωροφν ότι είναι 

λιγότεροσ ο χρόνοσ που δίνεται ςτισ γυναίκεσ πολιτικοφσ (Σ16_ΔΟ), ενϊ δίνεται περιςςότεροσ 

χρόνοσ ςε άντρεσ πολιτικοφσ για ανάλυςθ ίδιου κζματοσ (Σ20_ΕΤ).  
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ε4. Συμπεριφορά αντρϊν πολιτικϊν απζναντι ςε γυναίκεσ πολιτικοφσ ςτα ΜΜΕ 

Οι γυναίκεσ πολιτικοί χαρακτθρίηουν τθ ςυμπεριφορά των αντρϊν ςυναδζλφων τουσ απζναντι ςτο 

πρόςωπό τουσ προςβλθτικι και υποτιμθτικι (Σ8_ΤΝ) γεγονόσ που παραδζχονται οι άντρεσ (Σ7_ΒΛ, 

Σ9_ΔΔ, Σ16_ΔΟ). Μάλιςτα, αυτι θ άποψθ ενιςχφεται από τθν εμπειρία γυναίκασ πολιτικοφ θ 

οποία ανζφερε ότι: 

«ςτα πρϊτα μου βιματα και ςτισ πρϊτεσ δειλζσ παρουςίεσ μου ςε ςυηθτιςεισ 

κεωροφμενων κεμάτων υψθλισ πολιτικισ ιταν ζντονθ μια εξεηθτθμζνθ ευγζνεια 

υπερπροςταςίασ απζναντί μου γεγονόσ που ςε κάποιο βακμό εμπεριείχε και το 

ςτοιχείο τθσ υποτίμθςθσ» (Σ19_ΣΝ γρ. 218-222). 

Άντρασ πολιτικόσ δικαιολογεί αυτι τθ ςυμπεριφορά λζγοντασ ότι «δεν είναι υποτίμθςθ είναι ζνασ 

αζρασ τον οποίο θ ίδια θ κοινωνία χρόνια τϊρα ςου δίνει ότι είςαι ο άντρασ υπερζχεισ» (Σ9_ΔΔ γρ. 

351-352). Ακόμθ αναφζρκθκε από γυναίκεσ πολιτικοφσ ότι υπάρχουν άνδρεσ πολιτικοί που ζχουν 

αρνθκεί να πάνε ςε πάνελ εκπομπισ όταν ιταν γυναίκεσ (Σ4_ΤΛ, Σ5_ΟΛ), ενϊ όταν παρευρζκθκαν 

ςε πάνελ με γυναίκεσ ανζφεραν ςφμφωνα με γυναίκα πολιτικό «ςτθν αρχι, τα χαμθλισ 

νοθμοςφνθσ ςχόλια, ότι χαίρονται που είναι ανάμεςα ςε γυναίκεσ» (Σ11_ΤΛ γρ. 244-246).  

«Ζχει μεγάλθ ςθμαςία οι άντρεσ πολιτικοί να γίνουν και εκείνοι φωνι μζςα ςε 

τοφτθν τθν προςπάκεια διότι μόνο ζτςι κα περάςουμε τα ςωςτά μθνφματα. Ε 

υπάρχουν άντρεσ πολιτικοί και το ζχω ακοφςει που ζχουν πει ότι αρνικθκαν να παν 

ςε πάνελσ εκπομπισ όταν ιταν γυναίκεσ.» (Σ4_ΤΛ γρ.553-559) 

 

 

Ρίνακασ 21 

Φπαρξθ ι Μθ Διακρίςεων των Φφλων ςτα ΜΜΕ 

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

φπαρξθ 
διακρίςεων  

Σ7,Σ9,Σ10,Σ16,Σ20 V ΣΛ,Σ2,Σ4,Σ5,Σ8,Σ11, 
Σ13,Σ14,Σ17,Σ19,Σ21 

          ΧΛ 

μθ φπαρξθ 
διακρίςεων 

 Σ3,Σ6,Σ12,Σ15,Σ18 V             0 
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Ρίνακασ 22 

Είδθ Διακρίςεων των Φφλων ςτα ΜΜΕ 

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

υποτίμθςθ των 
γυναικϊν 
πολιτικϊν ςτα 
ΜΜΕ 

         Σ7 I Σ1,Σ4,Σ5,Σ8,Σ17,Σ19,Σ21 VII 

απόκλιςθ των 
γυναικϊν από 
τισ πολιτικζσ 
ςυηθτιςεισ  

Σ10,Σ16 II Σ1,Σ2,Σ4,Σ5,Σ11,Σ13,Σ14,Σ19,Σ21 IX 

μθ δίκαιθ 
κατανομι του 
χρόνου 

Σ16,Σ20 II Σ8,Σ11,Σ13,Σ17 IV 

     

προςβλθτικι 
ςυμπεριφορά 
αντρϊν  

Σ7,Σ9,Σ16 III Σ4,Σ5,Σ8,Σ11,Σ19 V 

     

διαφορετικι 
ςυμπεριφορά 
δθμοςιογράφου  

Σ6,Σ9,Σ7,Σ16,Σ18 V Σ1,Σ4,Σ5,Σ8,Σ17,Σ21                              VI 

 

(ςτ) Τρόποσ Συμπεριφοράσ Δθμοςιογράφου Απζναντι ςε Γυναίκεσ Ρολιτικοφσ 

Πταν ρωτικθκαν οι ςυνεντευξιαηόμενοι για τον ρόλο του δθμοςιογράφου, υποςτιριξαν ότι ο 

δθμοςιογράφοσ ςτο πάνελ ζχει τθν απόλυτθ ευκφνθ (Σ4_ΤΛ) και κεωροφν ότι οι καλοί 

δθμοςιογράφοι είναι αυτοί που χειρίηονται καλά τουσ ςυνομιλθτζσ τουσ (Σ1_ΗΛ), που κρατοφν 

ιςορροπία για επαγγελματιςμό (Σ17_Κ). Ρεραιτζρω είπαν ότι οι δθμοςιογράφοι πρζπει να 

αρκοφνται ςτον ςυντονιςμό του πάνελ (Σ8_ΤΝ), να προςκαλοφν και γυναίκεσ ςτα πάνελ (Σ13_Β), 

να αναδεικνφουν τισ κζςεισ και τισ απόψεισ όλων των προςκεκλθμζνων χωρίσ να κάνουν 

διακρίςεισ (Σ12_Ξ, Σ20_ΕΤ) ςεβόμενοι τθ δθμοςιογραφικι δεοντολογία (Σ10_ΒΛ). Τζλοσ, μια 

γυναίκα πολιτικόσ ανζφερε ότι οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι αντιμετωπίηουν με τον ίδιο τρόπο τουσ 

άντρεσ και τισ γυναίκεσ (Σ5_ΟΛ).  

Ραράλλθλα, τόςο άνδρεσ όςο και γυναίκεσ πολιτικοί παραδζχτθκαν ότι παρατθρείται  διαφορετικι 

ςυμπεριφορά του δθμοςιογράφου απζναντι ςτισ γυναίκεσ. Αναλυτικότερα κεωροφν ότι οι 

δθμοςιογράφοι υποτιμοφν, ειρωνεφονται και μειϊνουν τισ καλεςμζνεσ γυναίκεσ πολιτικοφσ. 

Υπιρξαν όμωσ και αυτοί, οι οποίοι δεν ζχουν παρατθριςει κάτι τζτοιο, κεωρϊντασ τισ 

αντιπαρακζςεισ ςτισ εκπομπζσ αποτζλεςμα του φορτιςμζνου πολιτικοφ κλίματοσ και όχι του 

φφλου (Σ4_ΤΛ, Σ6_ΛΦ).  

Εμβακφνοντασ περεταίρω ςτθν ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του δθμοςιογράφου, άντρεσ και 

γυναίκεσ πολιτικοί αναφζρκθκαν ςε χαρακτθριςτικά που τθν προςδιορίηουν προβλθματικι.  
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Αρχικά κεωροφν ότι οι δθμοςιογράφοι πολλζσ φορζσ τείνουν να μειϊνουν και να ειρωνεφονται τισ 

γυναίκεσ πολιτικοφσ (Σ1_ΗΛ, Σ4_ΤΛ, Σ16_ΔΟ).  

«*…+ υπάρχουν τηαι μάλιςτα οριςμζνοι παλιοί δθμοςιογράφοι που νομίηουν ότι είναι 

κοτςιανιαςμζνοι τα Μζςα Ενθμζρωςθσ ςε αυτοφσ που ςυμπεριφζρονται πολφ 

προςβλθτικά ςτεσ γυναίκεσ πολιτικοφσ και το βιϊςαμε αυτό πολφ ζντονα *…+» 

(Σ16_ΔΟ γρ. 219-223) 

Οι γυναίκεσ πολιτικοί υποςτθρίηουν ότι οι δθμοςιογράφοι κρφβονται πίςω από ζναν μανδφα 

ευγενείασ και  κεωροφν φυςιολογικό και ευγενικό τον τρόπο με τον οποίο τισ αντιμετωπίηουν, ενϊ 

αυτζσ το εκλαμβάνουν ωσ υποτίμθςθ (Σ5_ΟΛ). Οι άντρεσ πολιτικοί κεωροφν ότι οι δθμοςιογράφοι 

απλά ανζχονται τισ γυναίκεσ, γιατί πιςτεφουν ότι βρίςκονται εκεί όχι με τθν αξία τουσ, αλλά επειδι 

τισ κακόριςε το κόμμα (Σ16_ΔΟ).  

Ραράλλθλα, οι άντρεσ πολιτικοί πιςτεφουν ότι οι δθμοςιογράφοι περιμζνουν από τθ γυναίκα 

λιγότερα και γι’ αυτό ο ρόλοσ τουσ είναι βοθκθτικόσ με αποτζλεςμα να τισ αντιμετωπίηουν «πιο 

χαλαρά» (Σ9_ΔΔ) κζτοντάσ τουσ πιο ιπιεσ ερωτιςεισ, αφοφ τισ κεωροφν ανίκανεσ για πολιτικό 

διάλογο και ςυμμετοχι ςε ςυηιτθςθ ςκλθροφ πολιτικοφ πυρινα (Σ16_ΔΟ, Σ18_ΔΡ).  

«Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, οι ίδιοι οι δθμοςιογράφοι ενδζχεται να κεωροφν ότι 

οι γυναίκεσ δεν είναι ικανζσ να εμπλακοφν ςε ουςιαςτικό πολιτικό διάλογο.» 

(Σ18_ΔΡ γρ. 198-201) 

Ραρόμοια κζςθ ζχουν και οι γυναίκεσ, οι οποίεσ κεωροφν ότι ο δθμοςιογράφοσ πιο δφςκολα 

ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με γυναίκα πολιτικό (Σ17_Κ), άλλοτε κζτοντάσ τθσ ιπιεσ και 

διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ (Σ8_ΤΝ, Σ17_Κ) και άλλοτε παραγκωνίηοντάσ τισ (Σ17_Κ), 

ςτθριηόμενοσ ςτθν προκατάλθψθ για τθν ανικανότθτα εμπλοκισ τθσ ςε πολιτικι ςυηιτθςθ (Σ4_ΤΛ, 

Σ8_ΤΝ) και επειδι κεωρεί πωσ θ φωνι του άνδρα είναι ιςχυρότερθ (Σ21_ΤΘ). Ραρόμοια κζςθ για 

τθ ςτερεοτυπικι αντίλθψθ των δθμοςιογράφων προβάλλουν και οι άνδρεσ πολιτικοί, κακϊσ 

κεωροφν ότι οι δθμοςιογράφοι δεν αντιμετωπίηουν ιςότιμα άνδρεσ και γυναίκεσ πολιτικοφσ, αφοφ 

δίνουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ ςτουσ άντρεσ (Σ7_ΒΛ, Σ16_ΔΟ). 

Τζλοσ, οι γυναίκεσ πολιτικοί εξζφραςαν τθν άποψθ ότι ο δθμοςιογράφοσ απευκφνεται ςε αυτζσ 

πρϊτα με τθν ιδιότθτα τθσ όμορφθσ γυναίκασ και μετά με τθν ιδιότθτα τθσ πολιτικοφ (Σ5_ΟΛ, 

Σ17_Κ). Τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ τθν υποςτθρίηει μια γυναίκα πολιτικόσ λζγοντασ ότι «εμζνα μου 

ζτυχε να πάω ςε εκπομπι και να μου πουν τι κάνει μια όμορφθ γυναίκα ςτθν πολιτικι» (Σ5_ΟΛ 

γρ.175-176).  

 

(η) Τρόποι Αντιμετϊπιςθσ Μειωμζνθσ Ραρουςίασ Γυναικϊν Ρολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

Οι ςυνεντευξιαηόμενοι/εσ προτείνουν τθ λιψθ μζτρων από όλουσ τουσ φορείσ, τουσ κεςμοφσ και 

τουσ παράγοντεσ τθσ πολιτειακισ και τθσ κοινωνικισ ςυγκρότθςθσ. Αναλυτικότερα, προβλικθκε ο 

ρόλοσ του κάκε φορζα ξεχωριςτά, ο οποίοσ παρατίκεται παρακάτω. 
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η1. Πολιτικά κόμματα 

Οι γυναίκεσ και άντρεσ πολιτικοί ςυμφωνοφν ότι πρζπει να εκςυγχρονιςτοφν οι δομζσ και οι 

λειτουργίεσ των κομμάτων, να αναβακμιςτεί θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτα κόμματα και να τθσ δοκεί 

περιςςότεροσ χϊροσ και ευκαιρίεσ εναςχόλθςθσ με όλα τα ηθτιματα ςτθ βάςθ αξιοκρατικϊν 

κριτθρίων και όχι του φφλου (Σ7_ΒΛ, Σ8_ΤΝ, Σ19_ΣΝ) εφαρμόηοντασ ζμπρακτα τισ υπάρχουςεσ 

νομοκεςίεσ (Σ13_Β).  

 

η2. Κοινωνία 

Μια άλλθ πτυχι που παρουςιάηουν οι γυναίκεσ και οι άντρεσ πολιτικοί είναι θ ςυμβολι τθσ 

κοινωνίασ ςτθν αλλαγι τθσ υπάρχουςασ κουλτοφρασ και νοοτροπίασ (Σ5_ΟΛ, Σ8_ΤΝ) μζςω του 

αγϊνα ενάντια ςτθν ανδροκρατοφμενθ προκατάλθψθ (Σ8_ΤΝ) και μζςω τθσ εξάλειψθσ 

ςτερεοτφπων που επικρατοφν ανάμεςα ςτον πλθκυςμό για τον ρόλο τθσ γυναίκασ (Σ10_ΒΛ). Μζςω 

τθσ ενεργισ παρζμβαςθσ του πολίτθ (Σ4_ΤΛ, Σ13_Β) πρζπει να ενδυναμωκεί θ παρουςία των 

γυναικϊν ςτθν πολιτικι και οικονομικι ηωι (Σ10_ΒΛ, Σ15_ΒΓ, Σ18_ΔΡ), αφοφ ενιςχυκεί θ 

αυτοπεποίκθςι τθσ μζςα από τθν οικογζνεια, τα ΜΜΕ και τουσ ψθφοφόρουσ (Σ9_ΔΔ, Σ12_Ξ). 

Κεωροφν ότι θ κοινωνία πρζπει να αξιοποιεί τουσ προςοντοφχουσ (Σ1_ΗΛ) και να γίνει βίωμα ότι θ 

γυναίκα δεν διαφζρει από ζναν άντρα (Σ9_ΔΔ). 

«Εε ο κυριότεροσ τρόποσ είναι να αλλάξουμε τθ νοοτροπία του κόςμου, τθσ 

κοινωνίασ γενικότερα. Εκεί κα πρζπει να ςτοχεφςουμε είναι δφςκολο και αλλάςςει 

μιαν νοοτροπία από τθ βρεφικι θλικία. Πϊσ αντιμετωπίηουμε τα ίδια μασ τα παιδιά 

μζςα ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο, ακόμα περιςςότερο ςτθν εφθβεία.» (Σ8_ΤΝ γρ. 498-

504) 

 

η3. Κράτοσ  

Ρροτείνεται από τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να γίνει ςυνειδθτι θ ζλλειψθ δθμοκρατίασ, αφοφ 

δεν εκπροςωποφνται ιςάρικμα οι γυναίκεσ και οι άντρεσ (Σ4_ΤΛ). Το υπάρχον ςφςτθμα φαίνεται 

ότι αδυνατεί να υποςτθρίξει τθ γυναίκα με υποδομζσ, ςτοιχείο το οποίο πρζπει να αλλάξει άμεςα 

ϊςτε να μπορζςει να ςυνδυάςει θ γυναίκα οικογενειακι, επαγγελματικι και πολιτικι καριζρα 

(Σ4_ΤΛ, Σ5_ΟΛ, Σ7_ΒΛ, Σ17_Κ). Ραράλλθλα, πρζπει να εφαρμοςτεί ζμπρακτα θ ποςόςτωςθ 

(Σ3_ΗΕ, Σ5_ΟΛ, Σ8_ΤΝ, Σ14_ΒΛ) και να ρυκμιςτεί θ νομοκεςία, ϊςτε οι γυναίκεσ να ςυμμετζχουν 

ιςότιμα ςε ςυμβοφλια, Επιτροπζσ και γενικότερα ςτθν πολιτικι  (Σ5_ΟΛ, Σ7_ΒΛ, Σ8_ΤΝ). Τζλοσ, 

προτείνεται θ ενδυνάμωςθ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για τθ Γυναίκα (Σ13_Β), ϊςτε κράτοσ και 

πολιτεία να ςυγχρονίηονται με όςα ςυμβαίνουν ςτθν Ευρϊπθ (Σ19_ΣΝ).  

 

η4. Εκπαίδευςθ 

Κυρίωσ οι γυναίκεσ εξζφραςαν τθν άποψθ ότι ακόμθ ζνασ παράγοντασ για τθν ενίςχυςθ τθσ 

παρουςίασ τουσ ςτα ΜΜΕ είναι οι αλλαγζσ ςτουσ κεςμοφσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ οικογζνειασ ςε 
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όλα τα επίπεδα, μζςα από τουσ οποίουσ είναι δυνατόν να καταργθκοφν τα υπάρχοντα ςτερεότυπα 

και οι προκαταλιψεισ για τον ρόλο τθσ γυναίκασ (Σ4_ΤΛ, Σ8_ΤΝ, Σ17_Κ). 

 

η5. ΜΜΕ  

Αρχικά οι γυναίκεσ πολιτικοί αναφζρουν ότι πρζπει να τουσ δοκοφν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ από 

τα ΜΜΕ να εκφραςτοφν και ςε κζματα εκτόσ των κοινωνικϊν  ηθτθμάτων (Σ8_ΤΝ, Σ21_ΤΘ) ςτθ 

«βάςθ αξιοκρατικϊν κριτθρίων και όχι του φφλου» (Σ4_ΤΛ, Σ19_ΣΝ γρ. 145-146, Σ3_ΗΕ). Με αυτόν 

τον τρόπο κα αντιμετωπιςτεί θ «ξφλινθ πολιτικι», κακϊσ κα παρουςιάηονται νζα άτομα ςτα ΜΜΕ 

(Σ8_ΤΝ, γρ. 267) χωρίσ να ανακυκλϊνονται τα ίδια άτομα ςτθν κυπριακι τθλεόραςθ (Σ21_ΤΘ). Ζτςι 

κα είναι πιο εφκολο να τισ γνωρίςει και ο/θ ψθφοφόροσ που κα τισ εκλζξει (Σ14_ΒΛ). Επίςθσ, οι 

γυναίκεσ πολιτικοί ηθτοφν τθν κατάργθςθ τθσ τακτικισ των ΜΜΕ να καλοφν μόνο γυναίκεσ ςε 

πάνελ (Σ4_ΤΛ).  

Ακολοφκωσ, τόςο οι γυναίκεσ όςο και οι άντρεσ πολιτικοί προτείνουν τθν εφαρμογι και τιρθςθ 

τθσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ (Σ3_ΗΕ, Σ8_ΤΝ, Σ11_ΤΛ) και τθν ενδυνάμωςθ του νομοκετικοφ 

πλαιςίου που διζπει τθ λειτουργία τθσ ραδιοτθλεόραςθσ (Σ18_ΔΡ). Ακόμθ, επιςθμαίνουν τθν 

ανάγκθ ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθσ των λειτουργϊν του τφπου για κζματα ιςοτιμίασ των 

φφλων (Σ6_ΛΦ, Σ11_ΤΛ, Σ18_ΔΡ) μζςω διεκνϊν ι μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων (Σ5_ΟΛ). 

Ταυτόχρονα, ειςθγοφνται οι δθμοςιογράφοι να παρακολουκοφν εκπομπζσ τουσ εκ των υςτζρων, 

ϊςτε να δουν πϊσ ςυμπεριφζρονται ςτισ γυναίκεσ πολιτικοφσ και να ςυνειδθτοποιιςουν τα λάκθ 

τουσ (Σ16_ΔΟ). Τζλοσ, προτείνεται θ αφξθςθ τθσ γυναικείασ ςυμμετοχισ  ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε 

όλα τα επίπεδα των ΜΜΕ (Σ11_ΤΛ).  

 

η6. Κινθτοποίθςθ των γυναικϊν 

Αρχικά, οι γυναίκεσ τονίηουν ότι το δθμοκρατικό ζλλειμμα πρζπει να γίνει θ αιτία να ωκιςει 

γυναίκεσ να μπουν ςτθν πολιτικι  (Σ14_ΒΛ). Οι ίδιεσ οι γυναίκεσ κεωροφν ότι πρζπει να 

διεκδικιςουν πιο μαχθτικά ενεργότερθ παρουςία ςτα ΜΜΕ και ςτθν πολιτικι γενικότερα (Σ1_ΗΛ, 

Σ2_ΝΛ, Σ8_ΤΝ, Σ9_ΔΔ, Σ14_ΒΛ).  

«Βεβαίωσ μπορεί να αντιμετωπιςτεί, με τθν ενεργότερθ ςυμμετοχι των γυναικϊν 

ςτθν πολιτικι. Παντοφ γφρω μου βλζπω γυναίκεσ άξιεσ, με υψθλι νοθμοςφνθ, 

μόρφωςθ, υπευκυνότθτα και ικανότθτεσ. Γυναίκεσ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να 

προςφζρουν πολλά ςτο δφςκολο και απαιτθτικό πεδίο τθσ πολιτικισ. Τουσ προτείνω 

να κάνουν το βιμα και να εμπλακοφν ςτα κοινά, ζχουν πολλά να δϊςουν ςτον 

τόπο.» (Σ1_ΗΛ γρ. 272-279) 

Πςον αφορά τθ κεματολογία που ςχολιάηουν οι γυναίκεσ πολιτικοί, άνδρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί 

ςυμφωνοφν ότι δεν πρζπει να περιορίηονται ςτα κοινωνικά ηθτιματα και κζματα ανάλογα με το 

φφλο τουσ, αλλά να διεκδικιςουν κζςθ και ςτα κυρίαρχα κζματα (Σ6_ΛΦ, Σ9_ΔΔ, Σ14_ΒΛ, 

Σ20_ΕΤ). Ταυτόχρονα με αυτό, οι ίδιεσ οι γυναίκεσ πρζπει να επιδείξουν «γυναικεία αλλθλεγγφθ» 
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(Σ14_ΒΛ γρ. 427), ςυνεργαςία και αλλθλοκατανόθςθ (Σ17_Κ), οφτωσ ϊςτε να εξαλειφκεί το 

αίςκθμα «ηθλοφκονίασ που διακρίνει πολλζσ γυναίκεσ» (Σ1_ΗΛ γρ. 281-282).  

Τονίηεται ότι θ ευαιςκθςία και θ πνευματικι καλλιζργεια των γυναικϊν μποροφν να 

διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διόρκωςθ τθσ ανιςότθτασ (Σ9_ΔΔ, Σ14_ΒΛ) κάτι το οποίο 

μπορεί να επιτευχκεί και από τθν ενεργότερθ δράςθ των γυναικείων οργανϊςεων και των 

γυναικϊν πολιτικϊν (Σ5_ΟΛ, Σ13_Β, Σ15_ΒΓ, Σ17_Κ).  

 

η7. Από τουσ ίδιουσ τουσ πολιτικοφσ  

Ζνα τελευταίο ςθμείο που εντοπίηουν μόνο οι γυναίκεσ, είναι θ αλλαγι που κα προωκθκεί από 

τουσ ίδιουσ τουσ άντρεσ, οι οποίοι πρζπει να αςχολθκοφν με κοινωνικά κζματα, όπωσ επίςθσ και 

με κζματα ιςότθτασ, χωρίσ να τα κεωροφν ςτθν αποκλειςτικι ςφαίρα των ςυηθτιςεων των 

γυναικϊν. (Σ4_ΤΛ, Σ14_ΒΛ).  

 

Ρίνακασ 23 

Τρόποι Αντιμετϊπιςθσ Μειωμζνθσ Παρουςίασ Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

πολιτικά 
κόμματα 

Σ7 Λ Σ8,Σ13,Σ19 III 

αλλαγι 
κουλτοφρασ και 
νοοτροπίασ 

Σ9,Σ10,Σ12,Σ15,Σ18 V Σ1,Σ4,Σ5,Σ8,Σ13 V 

μεταρρυκμίςεισ 
τθσ πολιτείασ 

 Σ3,Σ7 II Σ4,Σ5,Σ8,Σ13,Σ14,Σ17,Σ19 VII 

εκπαίδευςθ των 
πολιτϊν  

  Σ4,Σ8,Σ17 III 

ΜΜΕ  Σ6,Σ3,Σ16,Σ18,Σ20  V Σ5,Σ4,Σ8,Σ11,Σ14,Σ19,Σ21 VII 

κινθτοποίθςθ 
των γυναικϊν 

Σ6,Σ9,Σ15,Σ20 IV Σ1,Σ2,Σ5,Σ8,Σ13,Σ14,Σ17 VII 

από τουσ ίδιουσ 
τουσ άντρεσ 
πολιτικοφσ 

 0 Σ4,Σ14 II 

 

(θ) Απόψεισ για τον τρόπο ςυμπεριφοράσ των γυναικϊν ςτισ εκπομπζσ 

Οι γυναίκεσ πολιτικοί υποςτθρίηουν πωσ οι γυναίκεσ όταν βρεκοφν ςε πάνελ εκπομπϊν όπου 

παρευρίςκονται και γυναίκεσ και άντρεσ πολιτικοί, υιοκετοφν ανδρικά χαρακτθριςτικά και 

ςυμπεριφζρονται ςαν άντρεσ (Σ1_ΗΛ, Σ14_ΒΛ) για «να επιβιϊςουν» (Σ17_Κ γρ.255-256). Πμωσ, 

μερικζσ γυναίκεσ πολιτικοί ςχολιάηουν αρνθτικά τθ ςυμπεριφορά τουσ αυτι (Σ4_ΤΛ, Σ21_ΤΘ), 

επειδι κεωροφν ότι θ γυναίκα με αυτόν τον τρόπο χάνει «το παιχνίδι» (Σ4_ΤΛ). Ραράλλθλα, 

εκφράηεται θ άποψθ ότι οι γυναίκεσ πολιτικοί ςυηθτοφν ςε πιο ιπιουσ και ιρεμουσ τόνουσ, 
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προςεγγίηουν τα κζματα με ορκολογιςμό και ςζβονται τθν αντίκετθ άποψθ περιςςότερο (Σ4_ΤΛ, 

Σ5_ΟΛ). 

Οι άντρεσ πολιτικοί χαρακτθρίηουν τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ ωσ πιο ςυγκρατθμζνεσ, πιο ςοβαρζσ, 

διακριτικζσ, με κομψότθτα και πιο λογικζσ ςτθ διεκδίκθςθ των κζςεϊν τουσ (Σ6_ΛΦ, Σ16_ΔΟ). 

Τονίηεται όμωσ ότι υπάρχουν και γυναίκεσ, οι οποίεσ παρουςιάηονται πιο δυναμικζσ που 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και τα θνία τθσ ςυηιτθςθσ (Σ9_ΔΔ) και δεν διςτάηουν να 

λογομαχιςουν (Σ6_ΛΦ).  

 

Ρίνακασ 24 

Απόψεισ για τον Τρόπο Συμπεριφοράσ των Γυναικϊν ςτισ Εκπομπζσ 

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

υιοκζτθςθ 
αντρικϊν 
χαρακτθριςτικϊν 

Σ6,Σ9 II Σ1,Σ4,Σ5,Σ14,Σ17,Σ21                 VI 

οι γυναίκεσ 
ςυηθτοφν ςε πιο 
ιπιουσ τόνουσ 

Σ6,Σ16,Σ9 ΛΛΛ Σ4,Σ5,                    ΛΛ 

 

(κ) Άποψθ Τθλεκεατϊν 

Αρχικά άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί ςυμφωνοφν ότι οι τθλεκεατζσ κα ικελαν να παρουςιάηονται 

περιςςότερεσ γυναίκεσ ςτα ΜΜΕ (Σ4_ΤΛ, Σ5_ΟΛ,Σ10_ΒΛ, Σ13_Β), αφοφ ζχουν κουραςτεί από τθν 

ςυχνι παρουςία των αντρϊν (Σ9_ΔΔ, Σ21_ΤΘ). Κεωροφν ότι οι γυναίκεσ πολιτικοί προςεγγίηουν τα 

κζματα με πιο ιρεμουσ τόνουσ, με ορκολογιςμό και χαρακτθρίηουν τθν εμπλοκι τουσ ςτισ 

ςυηθτιςεισ ωσ χριςιμθ και εποικοδομθτικι (Σ3_ΗΕ, Σ5_ΟΛ, Σ18_ΔΡ).  

Γενικότερα οι τθλεκεατζσ, ςφμφωνα με τουσ πολιτικοφσ, απαιτοφν να παρουςιάηονται άτομα ςτθν 

τθλεόραςθ, που να είναι ςωςτά ενθμερωμζνα και πλθροφορθμζνα για τα κζματα που ςυηθτοφν 

(Σ4_ΤΛ) και να αναδεικνφουν τα προβλιματα μζςα από ςοβαρζσ ςυηθτιςεισ με επιχειριματα 

(Σ11_ΤΛ, Σ19_ΣΝ). Οι πολιτικοί υποςτθρίηουν ότι παρόλο που είναι δφςκολο να αλλάξουν οι 

πεποικιςεισ και αντιλιψεισ του κόςμου (Σ10_ΒΛ, Σ13_Β), οι τθλεκεατζσ αναηθτοφν τα κατάλλθλα 

άτομα για να τουσ εκπροςωποφν χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ το φφλο (Σ8_ΤΝ, Σ13_Β, Σ15_ΒΓ, 

Σ20_ΕΤ).  
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2. Ανάλυςθ Περιεχομζνου υνεντεφξεων Δθμοςιογράφων 

(α) Φπαρξθ Λςότθτασ των Φφλων ςτθν Κφπρο  

Αρχικά αρκετοί άντρεσ και γυναίκεσ δθμοςιογράφοι υποςτθρίηουν ότι δεν υπάρχει ιςότθτα των 
φφλων τόςο ςε άλλεσ χϊρεσ όςο και ςτθν Κφπρο (Σ1_ΤΨ, Σ2_ΒΝ, Σ4_, Σ5_ΗΛ, Σ6_Λ, Σ7_ΔΤ,  
Σ9_ΝΨ, Σ11_ΞΛ, Σ12_ΗΒ, Σ14_ΛΛ). Αναφζρεται χαρακτθριςτικά ότι τα ίςα δικαιϊματα και το 
νομοκετικό πλαίςιο για τα ίςα δικαιϊματα υπάρχουν ςτθ κεωρία αλλά ακόμθ δεν ζχουν τεκεί 
ςτθν πράξθ  (Σ5_ΗΛ, Σ12_ΗΒ, Σ14_ΛΛ, Σ17_ΝΚ). Μία εκ των γυναικϊν δθμοςιογράφων τόνιςε ότι 
δεν υπάρχει ιςότθτα κακϊσ είναι ςε πλεονεκτικότερθ κζςθ οι γυναίκεσ (Σ17_ΝΚ), ενϊ ζνασ 
δθμοςιογράφοσ επιβεβαίωςε τθν άποψι τθσ λζγοντασ ότι οι γυναίκεσ ςτθν Κφπρο είναι «λίγο 
ανϊτερεσ από τουσ άντρεσ» (Σ3_Λ).  

Επιςθμαίνεται από τουσ δθμοςιογράφουσ ότι θ ανιςότθτα των φφλων παρατθρείται ςε όλουσ τουσ 
τομείσ τθσ ηωισ, ςτθν οικογζνεια, ειδικότερα ςτθν εργαςία (Σ6_Λ, Σ7_ΔΤ, Σ12_ΗΒ, Σ16_ΨΔ, 
Σ17_ΝΚ) και ςτθν πολιτικι (Σ2_ΒΝ). Ριο ςυγκεκριμζνα, αναφζρεται «*…+υπάρχει ςαφζςτατθ 
διάκριςθ ςε βάροσ των γυναικϊν ςτον εργαςιακό κυρίωσ τομζα» (Σ6_Λ γρ.40-41) ενϊ υπάρχει 
«*..+εςκεμμζνθ υποτίμθςθ του γυναικείου φφλου *..+» (Σ7_ΔΤ γρ.44-45)  τόςο ςτθν εργαςία όςο και 
ςτθν οικογζνεια (Σ9_ΝΨ).  

Θ ανιςότθτα που υπάρχει ςτθν Κφπρο κεωροφν ότι είναι αποτζλεςμα τθσ ενυπάρχουςασ 
νοοτροπίασ των ανδρϊν και γυναικϊν κυρίωσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ (Σ8_ΤΔ) και τθσ 
επικράτθςθσ ςτερεοτφπων ςτθν κοινωνία (Σ2_ΒΝ, Σ9_ΝΨ, Σ12_ΗΒ, Σ13_ΛΛ). Θ ςυγκεκριμζνθ 
νοοτροπία όπωσ και το πατριαρχικό πρότυπο οικογζνειασ και θ δομι τθσ κοινωνίασ δεν 
επιτρζπουν ςτισ γυναίκεσ να αςχολθκοφν με τθν πολιτικι (Σ2_ΒΝ, Σ12_ΗΒ).  Ππωσ αναφζρει 
άντρασ δθμοςιογράφοσ «*..+πιςτεφω ζςιει ιςτορικά κατάλοιπα από τον ρόλο τθσ γυναίκασ μζςα 
ςτθν κυπριακι κοινωνία*..+» (Σ13_ΛΛ γρ.61-63)  

Τζλοσ, υπάρχουν και αυτοί που υποςτθρίηουν ότι υπάρχει ιςότθτα ςτθν Κφπρο ςε πολλοφσ τομείσ 
και ότι ζχουν γίνει αρκετά βιματα προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, αλλά ακόμα ςε κάποιεσ πτυχζσ 
υπάρχει δρόμοσ για τθν παροχι ιςότθτασ (Σ8_ΤΔ, Σ10_ΞΝ, Σ15_ΞΛ, Σ16_ΨΔ). 

 

Ρίνακασ 25 

Φπαρξθ Λςότθτασ των Φφλων ςτθν Κφπρο  

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

ανυπαρξία 
ιςότθτασ 

Σ4,Σ6,Σ11 III Σ1,Σ9, Σ12,Σ14,Σ18 V 

φπαρξθ 
ιςότθτασ 

Σ3 I Σ8 I 

ιςότθτα ςε 
κεςμικό 
επίπεδο 

  Σ5,Σ12,Σ14,Σ17 IV 

απαιτοφνται 
ακόμα πολλζσ 
προςπάκειεσ 
για τθν 
κακολικι 

Σ10,Σ15,Σ16 III  0 
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εφαρμογι  

επικράτθςθ 
ςτερεοτφπων 

Σ13 I Σ2,Σ9,Σ12 III 

γυάλινθ οροφι 
ςτον τομζα τθσ 
εργαςίασ 

Σ6,Σ7,Σ16 III Σ12, Σ17 II 

 

 

(β) Οριςμόσ Λςότθτασ των Φφλων 

Θ ιςότθτα των φφλων ορίηεται ωσ θ παροχι ίςων ευκαιριϊν (Σ1_ΤΨ, Σ4_, Σ6_Λ, Σ10_ΞΝ, 

Σ16_ΨΔ, Σ18_ΨΝ) και ίςθσ πρόςβαςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ (Σ1_ΤΨ, Σ6_Λ, Σ12_ΗΒ, 

Σ14_ΛΛ). Ρρόκειται παράλλθλα για ίςα δικαιϊματα αντρϊν και γυναικϊν ςτθν εργαςία, ςτθν 

οικογζνεια, ςτισ υποχρεϊςεισ, ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων (Σ2_ΒΝ, Σ7_ΔΤ, Σ8_ΤΔ, Σ10_ΞΝ, 

Σ11_ΞΛ, Σ14_ΛΛ, Σ15_ΞΛ, Σ18_ΨΝ). Λςότθτα εν τζλει είναι θ ιςοτιμία (Σ3_Λ), δθλαδι να 

αντιμετωπίηονται άντρεσ και γυναίκεσ με τον ίδιο τρόπο, χωρίσ να τίκεται κζμα φφλων αλλά κζμα 

ικανοτιτων (Σ3_Λ, Σ4_, Σ5_ΗΛ, Σ9_ΝΨ, Σ16_ΨΔ, Σ17_ΝΚ).  

 

Ρίνακασ 26 

Οριςμόσ Λςότθτασ των Φφλων 

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

παροχι ίςων 
ευκαιριϊν για 
δραςτθριοποίθςθ 
ςε όλουσ τουσ 
τομείσ τθσ 
κοινωνίασ 

Σ4,Σ6,Σ10,Σ16 
 

IV Σ1,Σ18 II 

ίςα δικαιϊματα-
ίςθ μεταχείριςθ –
ίςεσ υποχρεϊςεισ 

Σ3,Σ10,Σ11,Σ13 IV Σ2,Σ5,Σ8,Σ9,Σ17 V 

ίςθ 
εκπροςϊπθςθ-ίςθ 
πρόςβαςθ 

Σ7,Σ16 II Σ12,Σ14 II 

ιςότθτα ςτθν 
εργαςία 

Σ7,Σ15 II Σ14,Σ18 II 
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(γ) Αίτια Χαμθλοφ Ροςοςτοφ Εμφάνιςθσ Γυναικϊν Ρολιτικϊν Στα ΜΜΕ 

Διερευνϊντασ τα αίτια του χαμθλοφ ποςοςτοφ εμφάνιςθσ των γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

προζκυψαν οι εξισ παράγοντεσ ςφμφωνα με τουσ/τισ ςυνεντευξιαηόμενουσ δθμοςιογράφουσ: 

 

γ1. Λιγότερεσ γυναίκεσ ςτθν πολιτικι 

Ζνα πρϊτο αίτιο, το οποίο προκφπτει από τα λεγόμενα των γυναικϊν δθμοςιογράφων είναι θ 

περιοριςμζνθ παρουςία των γυναικϊν ςτθν πολιτικι (Σ1_ΤΨ, Σ8_ΤΔ, Σ9_ΝΨ, Σ14_ΛΛ, Σ17_ΝΚ) με 

αποτζλεςμα να είναι πολφ λιγότερεσ οι γυναίκεσ που βρίςκονται ςτο υπουργικό ςυμβοφλιο και 

που κατ’ επζκταςθ εμφανίηονται ςτα ΜΜΕ (Σ8_ΤΔ, Σ14_ΛΛ). 

Ωσ κυριότερθ αιτία τθσ μειωμζνθσ παρουςίασ των γυναικϊν ςτα ΜΜΕ, οι άντρεσ δθμοςιογράφοι 

κεωροφν τθν υπο-εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων και ςτα πολιτικά 

πόςτα. Αναλυτικότερα, υποςτθρίηουν ότι οι επιλογζσ τουσ για να καλοφν γυναίκεσ ςτισ εκπομπζσ 

είναι περιοριςμζνεσ, αφοφ ο αρικμόσ των γυναικϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν πολιτικι είναι 

πολφ μικρόσ ςυγκριτικά με αυτόν των αντρϊν. (Σ3_Λ, Σ6_Λ, Σ10_ΞΝ, Σ11_ΗΒ, Σ13_ΛΛ, Σ15_ΞΛ, 

Σ16_ΨΔ). Ππωσ τονίηουν το ηιτθμα είναι ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι, 

«*…+επαναλαμβάνω ζχουμε πρόβλθμα, οι γυναίκεσ είναι λίγεσ ςτθν πολιτικι και οι άντρεσ είναι 

περιςςότεροι» (Σ16_ΨΔ γρ.312-313). 

 

γ2. Τακτικι των ΜΜΕ 

Ακόμα ζνασ παράγοντασ, ο οποίοσ ςυμβάλλει ςτο χαμθλό ποςοςτό εμφάνιςθσ των γυναικϊν 

πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ είναι ο ρόλοσ που διαδραματίηουν τα ίδια τα ΜΜΕ. Σφμφωνα με τισ απόψεισ 

των γυναικϊν δθμοςιογράφων ςτα ΜΜΕ γίνονται διακρίςεισ ωσ προσ τθν παρουςία ανδρϊν και 

γυναικϊν πολιτικϊν, επειδι τα ΜΜΕ είναι ανδροκρατοφμενα (Σ1_ΤΨ). Ραράλλθλα οι αρχθγοί των 

κομμάτων που καλοφνται κατά κφριο λόγο ςτα ΜΜΕ είναι άνδρεσ (Σ9_ΝΨ) με αποτζλεςμα να 

«*..+δίνεται περιςςότεροσ χϊροσ, ςεβαςμόσ και εκτίμθςθ ςε άντρεσ πολιτικοφσ*..+» (Σ17_ΝΚ 

γρ.152-154). Γενικότερα, φαίνεται ότι οι άνκρωποι των ΜΜΕ υιοκετοφν τισ απόψεισ τθσ ευρφτερθσ 

κοινωνίασ» (Σ17_ΝΚ), θ οποία δίνει μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθ γνϊμθ των αντρϊν, ενϊ γυναίκεσ 

προςκαλοφνται μόνο όταν ζχουν ςθμαντικό πόςτο (Σ1_ΤΨ).  

Οι άντρεσ δθμοςιογράφοι δεν κεωροφν υπεφκυνα τα ΜΜΕ για τθ χαμθλι εμφάνιςθ των γυναικϊν. 

Αυτό το τονίηουν λζγοντασ «[..]δεν είναι κζμα λανκαςμζνθσ αντιμετϊπιςθσ από τα ΜΜΕ*..+»  

(Σ7_ΔΤ γρ.164-165) και «Αυτό δεν καταδεικνφει ςε καμία περίπτωςθ άνιςθ μεταχείριςθ των δυο 

φφλων από μζρουσ των ςτακμϊν*…+» (Σ10_69-70). Μόνο δυο άντρεσ υποςτθρίηουν ότι ζμμεςα 

ζχουν ευκφνθ τα ΜΜΕ αναφζροντασ ότι υποςυνείδθτα τα ΜΜΕ μπορεί να διαιωνίηουν το 

πρόβλθμα προςκαλϊντασ ςυνεχϊσ άντρεσ, αλλά αυτό το ςτθρίηουν ςτο γεγονόσ ότι τα ΜΜΕ 

αντανακλοφν τθν εικόνα τθσ κοινωνίασ (Σ4_,  Σ13_ΛΛ). 
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γ3. Τακτικι των κομμάτων 

Οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι κεωροφν πάρα πολφ ςθμαντικό παράγοντα για τθ μειωμζνθ παρουςία 

των γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ τθν τακτικι που ακολουκοφν τα κόμματα, τα οποία δεν δίνουν 

ευκαιρίεσ ςτισ γυναίκεσ να εμφανίηονται ςτα ΜΜΕ. Σφμφωνα με τθν άποψι τουσ, θ υπο-

εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν πθγάηει από τα ίδια τα κόμματα (Σ12_ΗΒ) και οι ευκφνεσ 

επιρρίπτονται ςε αυτά, κακϊσ επιμζνουν να ανακζτουν ςε άντρεσ και όχι γυναίκεσ να μιλιςουν εκ 

μζρουσ των κομμάτων (Σ2_ΒΝ). Οι γυναίκεσ τελικά δεν προωκοφνται ςε μεγάλο βακμό από τα 

κόμματα ενϊ «*…+ςτθν πλειοψθφία τουσ δεν κατζχουν θγετικζσ κζςεισ*…+» (Σ9_ΝΨ γρ.70-71), 

«*…+δθλαδι είναι πολφ χαμθλό το ποςοςτό των γυναικϊν ςε καίριεσ κζςεισ είτε ςτθν πολιτικι είτε 

ςε άλλα αξιϊματα*…+» (Σ14_ΛΛ 98-99). Τζλοσ, οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι υποςτθρίηουν ότι τα 

«*…+κόμματα επιλζγουν γυναίκεσ γλάςτρεσ για να διαβάηουν ανακοινϊςεισ, γιατί δικεν γράφουν 

ςτο φακό*…+» (Σ2_ΒΝ γρ.129-131), ενϊ επιςθμαίνουν ότι δεν μποροφν να υποδείξουν ςτα 

κόμματα ποια κα είναι θ φωνι που κα τα εκπροςωπιςει (Σ12_ΗΒ).  

Τθν ίδια άποψθ ςυμμερίηονται και οι άντρεσ δθμοςιογράφοι επικρίνοντασ τθν τακτικι που 

ακολουκοφν τα κόμματα που επιλζγουν άντρεσ (Σ6_Λ, Σ10_ΞΝ, Σ13_ΛΛ). Συγκεκριμζνα, 

αναφζρουν «θ ρίηα του κακοφ βρίςκεται ςτα ίδια τα κόμματα και όχι ςτα ΜΜΕ» (Σ10_ΞΝ γρ.72-73) 

και «*…+δεν είναι εφκολο κακϊσ το κομματικό κατεςτθμζνο ανδροκρατείται*…+» (Σ6_Λ γρ.134-

135) 

 

γ4. Αντίλθψθ τθσ κοινωνίασ για τουσ ρόλουσ των δφο φφλων 

Ακόμθ μια πτυχι τθν οποία κίγουν οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι είναι θ αντίλθψθ τθσ κοινωνίασ για 

τουσ ρόλουσ των δφο φφλων. Αρχικά, υποςτθρίηουν ότι γίνονται «*…+διακρίςεισ υπζρ των ανδρϊν 

λόγω τθσ ανδροκρατοφμενθσ κοινωνίασ μασ» (Σ1_ΤΨ γρ.130-131), θ οποία κεωρεί ότι ζχει 

περιςςότερθ βαρφτθτα ο λόγοσ των αντρϊν ζναντι των γυναικϊν με αποτζλεςμα να μθν 

εμπιςτεφονται τισ γυναίκεσ κεωρϊντάσ τισ λιγότερο ικανζσ ςε ςχζςθ με τουσ άντρεσ (Σ8_ΤΔ, 

Σ18_ΨΝ).  

«*…+ θ εικόνα που ζχει θ κοινωνία για μια γυναίκα είναι ότι θ γυναίκα είναι μια καλι 

νοικοκυρά, είναι μθτζρα  γι’ αυτό αντιπροςωπεφεται και λιγότερο ςτα κζματα 

πολιτικισ, ευρωπαϊκά*…+»  (Σ17_ΝΚ γρ.116-118). 

Διαιωνίηεται, λοιπόν, ςφμφωνα με τθν άποψι τουσ «*…+θ υπολανκάνουςα προκατάλθψθ, όλων, 

κομμάτων, παραγωγϊν, κοινωνίασ, που δεν ζχουν ταυτίςει τθ γυναίκα με αυτό τον ρόλο του 

πολιτικοφ*…+» (Σ2_ΒΝ γρ.117-119) και ωσ εκ τοφτου «*…+οι Κφπριοι δεν μποροφν να αποδεχτοφν 

ότι θ γυναίκα μπορεί να ζχει και λόγο και ρόλο ςτα πολιτικά δρϊμενα τθσ Κφπρου» (Σ18_ΨΝ γρ 76-

78.). Ραρόλο που υπάρχουν γυναίκεσ που είναι εξειδικευμζνεσ ςε διάφορα ηθτιματα και μποροφν 

να αςχολθκοφν με αυτά, εντοφτοισ ο κφπριοσ δεν τισ εμπιςτεφεται (Σ2_ΒΝ, Σ18_ΨΝ).  

Οριςμζνοι άντρεσ δθμοςιογράφοι ςυμφωνοφν με τθν πιο πάνω άποψθ και υποςτθρίηουν ότι θ 

μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν ςτα ΜΜΕ οφείλεται ςτισ αντιλιψεισ που επικρατοφν ςτθν 

κοινωνία για τουσ ρόλουσ των δυο φφλων. (Σ4_, Σ13_ΛΛ, Σ16_ΨΔ).  Σφμφωνα με αυτοφσ τα 
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ΜΜΕ αντανακλοφν τισ απόψεισ τθσ κοινωνίασ για τθ κζςθ τθσ γυναίκασ και τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν 

πολιτικι. Ππωσ ςχολιάηει ζνασ δθμοςιογράφοσ «*…+θ γυναίκα προςπακεί να μπει ςε αυτόν τον 

τομζα αλλά το αντρικό κατεςτθμζνο δεν τθν αφινει» (Σ16_ΨΔ γρ.297-298). 

 

Ρίνακασ 27 

Αίτια Χαμθλοφ Ποςοςτοφ Εμφάνιςθσ των Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

λιγότερεσ 
γυναίκεσ 
ςτθν 
πολιτικι 

Σ3,Σ4,Σ6,Σ7,Σ10,Σ11,Σ13,Σ15,Σ16 IX Σ1,Σ8,Σ9,Σ14,Σ17 V 

τακτικι των 
μμε               

Σ4,Σ13 II Σ9,Σ14,Σ18 III 

τακτικι των 
κομμάτων 

Σ6,Σ10,Σ13  III Σ1,Σ2,Σ9,Σ12,Σ14 V 

αντίλθψθ 
τθσ 
κοινωνίασ  

Σ4,Σ13,Σ16 III Σ1,Σ2,Σ5,Σ9,Σ14,Σ18 VI 

 

(δ) Αίτια Χαμθλοφ Ροςοςτοφ Εμφάνιςθσ Γυναικϊν Ρολιτικϊν Σε Εκπομπζσ Ρου Ρραγματεφονται 

Κζματα Οικονομίασ, Ρολιτικισ κτλ. 

Διερευνϊντασ τα αίτια του χαμθλοφ ποςοςτοφ εμφάνιςθσ των γυναικϊν πολιτικϊν ςε εκπομπζσ 

που πραγματεφονται κζματα οικονομίασ, πολιτικισ κλπ προζκυψαν οι εξισ παράγοντεσ ςφμφωνα 

με τουσ/τισ ςυνεντευξιαηόμενουσ δθμοςιογράφουσ: 

 

δ1. Στερεοτυπικι αντίλθψθ τθσ κοινωνίασ για τθ κεματολογία που αναλφουν οι γυναίκεσ 

Σφμφωνα με τισ γυναίκεσ δθμοςιογράφουσ ζχει επικρατιςει θ άποψθ ότι θ γυναίκα πρζπει να 

αςχολείται με κζματα που είναι κοντά ςτθ δικι τθσ φφςθ  όπωσ είναι τα κοινωνικά προβλιματα, 

ενϊ θ πολιτικι είναι ανδρικι υπόκεςθ (Σ1_ΤΨ, Σ14_ΛΛ). Σχετικά με αυτό, μια γυναίκα 

δθμοςιογράφοσ τονίηει ότι πρόκειται για  «*…+λανκαςμζνθ αντίλθψθ ότι κάποια κζματα είναι 

ανδρικά και κάποια γυναικεία*…+» (Σ1_ΤΨ γρ.100-102).  Άλλεσ γυναίκεσ δθμοςιογράφοι 

υποςτθρίηουν ότι θ γυναικεία φφςθ είναι περιςςότερο ευαίςκθτθ ςε κοινωνικά ηθτιματα, με 

αποτζλεςμα να μποροφν να αςχολθκοφν εκτεταμζνα με ευαίςκθτα κζματα ςε αντίκεςθ με τουσ 

άντρεσ που αςχολοφνται μόνο με «ςοβαρά» ηθτιματα, γιατί ίςωσ ενδόμυχα υποτιμοφν αυτά τα 

κζματα (Σ9_ΝΨ). Ζτςι αναφζρεται ότι διαιωνίηονται «*…+αναχρονιςτικζσ νοοτροπίεσ που κζλουν 

τισ γυναίκεσ να είναι πιο κατάλλθλεσ ςε κζματα που είναι περιςςότερο κοινωνικά, ενϊ τουσ άντρεσ 

με τα ςοβαρά κζματα που απαςχολοφν τον τόπο*…+» (Σ8_ΤΔ γρ.115-118). Κακϊσ προδιαγράφεται 

ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ από τθ νοοτροπία τθσ κυπριακισ κοινωνίασ τελικά οι γυναίκεσ υποτιμοφνται, 
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αφοφ δεν τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να αςχολθκοφν με άλλα κζματα εκτόσ από τα κοινωνικά 

(Σ5_ΗΛ, Σ9_ΝΨ).  

Οι άντρεσ δθμοςιογράφοι εκφράηουν τθν άποψθ ότι οι άντρεσ πολιτικοί μποροφν να 

ανταπεξζλκουν καλφτερα ςε όλα τα κζματα τθσ πολιτικισ ςε ςφγκριςθ με τισ γυναίκεσ (Σ7_ΔΤ, 

Σ11_ΞΛ, Σ13_ΛΛ, Σ15_ΞΛ). Συγκεκριμζνα, υποςτθρίηουν ότι θ γνϊμθ των αντρϊν παρουςιάηει 

μεγαλφτερο ενδιαφζρον ςτα κζματα που αναηθτοφν λφςθ και ότι οι ίδιοι οι άντρεσ ενδιαφζρονται 

περιςςότερο για τα κατ’ εξοχιν πολιτικά κζματα (Σ7_ΔΤ, Σ15_ΞΛ). Ταυτόχρονα, κίγουν το κζμα 

ικανότθτασ των δυο φφλων και κεωροφν από τθ μια ότι οι άντρεσ πολιτικοί μποροφν να 

απαντιςουν ςε όλα τα κζματα, ενϊ οι γυναίκεσ πολιτικοί είναι πολφ διςτακτικζσ, κακϊσ 

αναφζρουν «Φοβοφνται, να μθν εκτεκοφν εε φοβοφνται ότι εν κατζχουν ςωςτά το κζμα*…+» 

(Σ11_ΞΛ γρ.99-100) και από τθν άλλθ « *…+για τα γυναικεία ηθτιματα κεωρϊ ότι είναι πιο αρμόδιεσ 

οι γυναίκεσ να μιλιςουν από ότι ζνασ άντρασ*…+» (Σ13_ΛΛ γρ. 203-204). Ακόμθ, υποςτθρίηεται από 

ζναν άντρα δθμοςιογράφο ότι επιλζγονται εςκεμμζνα άντρεσ ςτισ πολιτικζσ ςυηθτιςεισ για 

ςκοποφσ τθλεκζαςθσ λζγοντασ  

« *…+κζματα οικονομίασ, εξωτερικισ πολιτικισ, κυπριακό εκλογικά πάλι εμπίπτει το 

κζμα που ςασ είπα επειδι είναι κζμα hard politics να εμπίπτει ζτςι τηιαι το ςτοιχείο 

τθσ κοκορομαχίασ τηιαι να επιλζγονται περιςςότερο άντρεσ ςτα τθλεοπτικά 

πάνελ*…+» (Σ13_ΛΛ γρ.216-220).  

 

δ2. Αντίλθψθ για τθν ευαίςκθτθ πλευρά τθσ γυναίκασ 

Οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι αναφζρουν ότι οι γυναίκεσ «εκ φφςεωσ» είναι πιο ευαίςκθτεσ ςε 

κοινωνικά ηθτιματα για αυτό και επιλζγονται να ςυμμετζχουν ςε κοινωνικζσ εκπομπζσ (Σ8_ΤΔ, 

Σ14_ΛΛ, Σ18_ΨΝ).  

Τθν ίδια άποψθ ενςτερνίηονται και οι άντρεσ δθμοςιογράφοι που κεωροφν ότι  οι γυναίκεσ εκ 

φφςεωσ είναι πιο ευαίςκθτεσ και για αυτό διαλζγονται να ςχολιάηουν περιςςότερο τα κοινωνικά 

κζματα (Σ10_ΞΝ, Σ11_ΞΛ, Σ13_ΛΛ). Ππωσ υποςτθρίηουν οι άντρεσ δθμοςιογράφοι, οι γυναίκεσ 

δείχνουν μεγαλφτερθ ευαιςκθςία από τουσ άντρεσ  λόγω τθσ μθτρότθτασ. Ενδεικτικά, άντρασ 

δθμοςιογράφοσ αναφζρει: 

« *…+πιο ευαίςκθτθ ςε κζματα κοινωνικά μια γυναίκα κατά τθν άποψι μου, διότι εκ 

φφςεωσ ο άντρασ κεωρείται ο ςκλθρόσ τθσ υπόκεςθσ και θ γυναίκα ωσ θ πιο 

ευαίςκθτθ. Άρα όταν ζχει και τθν ταμπζλα τθσ μάνασ κεωρϊ φυςιολογικό το να 

ςυμμετζχει περιςςότερο θ γυναίκα ςτισ κοινωνικζσ εκπομπζσ*…+» (Σ13_ΛΛ γρ.159-

163).  

 

δ3. Στάςθ κομμάτων 

Οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι αναφερόμενεσ ςτθ ςτάςθ των κομμάτων και πϊσ αυτι επθρεάηει τθν 

παρουςία των γυναικϊν ςε εκπομπζσ που πραγματεφονται κζματα οικονομίασ και πολιτικισ, 

αναφζρουν ότι τα ίδια τα κόμματα τοποκετοφν τισ γυναίκεσ ςε κζςεισ που πραγματεφονται 
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ηθτιματα πιο κοινωνικά (Σ12_ΗΒ, Σ14_ΛΛ). Γενικότερα, κεωροφν ότι θ κεματολογία που αναλφουν 

οι γυναίκεσ αποτελεί ακόμα ταμποφ εντόσ των κομμάτων (Σ2_ΒΝ). Εξάλλου τα ίδια τα κόμματα 

όταν ηθτθκεί από το κανάλι εκπρόςωποσ για κζματα οικονομίασ και πολιτικισ ςτζλνουν άντρεσ, 

ενϊ για κζματα κοινωνικά ςτζλνουν γυναίκεσ (Σ12_ΗΒ).  

Οριςμζνοι άντρεσ δθμοςιογράφοι κεωροφν ότι θ τακτικι που ακολουκοφν τα κόμματα επθρεάηει 

τθν παρουςία των γυναικϊν ςτισ εκπομπζσ που πραγματεφονται κζματα πολιτικισ και οικονομίασ. 

(Σ6_Λ,Σ7_ΔΤ, Σ10_ΞΝ). Ππωσ υποςτθρίηουν τα κόμματα ανακζτουν τα κζματα που καλοφνται να 

ςυηθτιςουν οι γυναίκεσ και τονίηουν λζγοντασ «Τα ίδια τα κόμματα ζχουν χωρίςει αυτοφσ τουσ 

τομείσ, ςτισ εςωτερικζσ δικζσ  τουσ επιτροπζσ και ςτθ Βουλι, ςε ανδροκρατοφμενουσ*…+» (Σ7_ΔΤ 

γρ.118-119). 

 

δ4 . Επιλογι των ίδιων των γυναικϊν 

Οι άντρεσ δθμοςιογράφοι καταλογίηουν ευκφνθ ςτισ ίδιεσ τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ και 

υποςτθρίηουν ότι είναι δικι τουσ επιλογι να αςχολοφνται με τα κοινωνικά κζματα περιςςότερο 

(Σ3_Λ, Σ6_ΛΡ, Σ7_ΔΤ, Σ10_ΞΝ, Σ11_ΞΛ, Σ15_ΞΛ, Σ16_ΨΔ). Χαρακτθριςτικά άντρασ δθμοςιογράφοσ 

αναφζρει «αφοφ οι γυναίκεσ επικυμοφν να ςυηθτοφν κζματα πιο εφκολα με λιγότερεσ παγίδεσ και 

με λιγότερο πολιτικό κόςτοσ» (Σ3_Λ). Ταυτόχρονα, κεωροφν ότι οι γυναίκεσ επιλζγουν τα κζματα 

που είναι κοντά ςτα επαγγζλματά τουσ και τισ κζςεισ που κατζχουν, αφοφ οι περιςςότερεσ 

γυναίκεσ είναι ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι, γι’ αυτό και αςχολοφνται με αυτά τα κζματα 

(Σ16_ΨΔ). Ρροςκζτουν ακόμθ ότι οι γυναίκεσ εμφανίηονται ςτισ διάφορεσ εκπομπζσ ανάλογα με 

τισ επιλογζσ τουσ και ότι αρνιοφνται να ςυμμετζχουν ςε πολιτικζσ ςυηθτιςεισ ενϊ προτιμοφν να 

ςυμμετζχουν ςε εκπομπζσ που ςυμμετζχουν μόνο γυναίκεσ (Σ3_Λ, Σ6_Λ, Σ11_ΞΛ, Σ15_ΞΛ).  

Μόνο μια γυναίκα ςυμφωνεί με τθν άποψθ ότι είναι επιλογι των ιδίων των γυναικϊν να 

αςχολοφνται περιςςότερο με κοινωνικά ηθτιματα (Σ14_ΛΛ). 

Ρίνακασ 28 

Αίτια Χαμθλοφ Ποςοςτοφ Εμφάνιςθσ Γυναικϊν Σε Εκπομπζσ Που Πραγματεφονται Κζματα 

Οικονομίασ, Πολιτικισ  

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

τερεοτυπικι 
αντίλθψθ τθσ 
κοινωνίασ  

Σ7,Σ11,Σ13,Σ15 IV Σ1,Σ2,Σ8,Σ9,Σ12,Σ17,Σ18 VII 

Αντίλθψθ για 
τθν ευαίςκθτθ 
πλευρά τθσ 
γυναίκασ  

Σ10,Σ11,Σ13 III Σ1,Σ8,Σ9,Σ14,Σ18 V 

Επιλογι των 
ιδίων  

Σ3,Σ6,Σ7,Σ10,Σ11,Σ15,Σ16 VII Σ14 I 

τάςθ 
κομμάτων 

Σ6,Σ7,Σ10 III 
 

Σ2,Σ12,Σ14 III 
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(ε) Διακρίςεισ των Φφλων ςτα ΜΜΕ 

Γυναίκεσ και άντρεσ δθμοςιογράφοι απαντϊντασ ςτο ερϊτθμα για το κατά πόςον υπάρχει 

διάκριςθ ανάμεςα ςτον άντρα και ςτθ γυναίκα πολιτικό ςτα ΜΜΕ, εκφράηουν δφο απόψεισ. Από 

τθ μια υπάρχουν οι γυναίκεσ (Σ2_ΒΝ, Σ5_ΗΛ, Σ9_ΝΨ, Σ17_ΝΚ, Σ18_ΨΝ) και οι άντρεσ 

δθμοςιογράφοι (Σ3_Λ, Σ4_, Σ6_Λ, Σ11_ΞΛ, Σ13_ΛΛ) που ςυμφωνοφν ότι γίνονται διακρίςεισ 

ςτα ΜΜΕ και οι γυναίκεσ δεν τυγχάνουν ίςθσ μεταχείριςθσ ςτισ τθλεοπτικζσ εκπομπζσ. Από τθν 

άλλθ υπάρχει και ζνασ αρικμόσ αντρϊν δθμοςιογράφων (Σ7_ΔΤ, Σ10_ΞΝ, Σ15_ΞΛ, Σ16_ΨΔ)  και 

γυναικϊν (Σ1_ΤΨ, Σ8_ΤΔ, Σ12_ΗΒ, Σ14_ΛΛ) που υποςτθρίηουν ότι δεν γίνονται διακρίςεισ και θ 

γυναίκα πολιτικόσ τυγχάνει ίςθσ μεταχείριςθσ ι δεν ζχουν παρατθριςει διακρίςεισ ςτα ΜΜΕ.  

 

Ρίνακασ 29 

Φπαρξθ ι Μθ Διακρίςεων των Φφλων ςτα ΜΜΕ 

Κατθγορίεσ Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

φπαρξθ 
διακρίςεων  

Σ3,Σ4,Σ6,Σ11,Σ13 V                      Σ2,Σ5,Σ9,Σ17,18 V 

μθ φπαρξθ 
διακρίςεων 

 Σ7,Σ10,Σ15,Σ16 IV                      Σ1,Σ8,Σ12,Σ14 IV 

 

Αναφερόμενοι ςτθν φπαρξθ διάκριςθσ οι άντρεσ και γυναίκεσ δθμοςιογράφοι προςδιορίηουν τα 

παρακάτω είδθ διάκριςθσ: 

 

ε1. Υποτίμθςθ των γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

Οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι κεωροφν ότι θ γυναίκα πολιτικόσ δεν τυγχάνει ίςθσ μεταχείριςθσ ςτισ 

τθλεοπτικζσ εκπομπζσ (Σ2_ΒΝ). Ραράλλθλα, θ υποτίμθςθ των γυναικϊν πολιτικϊν από τα ΜΜΕ 

φαίνεται και από το γεγονόσ ότι πολλζσ φορζσ ςτα πάνελ παρουςιάηονται μόνο γυναίκεσ και 

κυρίωσ για να ςυηθτιςουν για κζματα ιςότθτασ των φφλων (Σ2_ΒΝ, Σ14_ΛΛ). Γενικότερα, όςον 

αφορά ςτθν «*…+άρκρωςθ πολιτικοφ λόγου φαίνεται ότι  δεν προτιμοφνται γυναίκεσ*…+» (Σ18_ΨΝ 

γρ.89-90) να ςυηθτιςουν για πολιτικά κζματα κακϊσ υπάρχει θ αντίλθψθ ότι «*…+από τθ φφςθ 

τουσ οι άντρεσ ζχουν πιο επικετικό και λιτό λόγο, βοθκϊντασ ζτςι τθ ςυηιτθςθ και τον 

δθμοςιογράφο*…+» (Σ9_ΝΨ γρ.186-188). Ζχει ειπωκεί μάλιςτα και θ άποψθ ότι «*…+όταν θ γυναίκα 

είναι ευπαρουςίαςτθ, είναι όμορφθ υπάρχει μια ζτςι μια αμφιςβιτθςθ κα ζλεγα των κζςεϊν 

τθσ*…+» (Σ17_ΝΚ γρ.81-83) και ότι γίνονται κυρίωσ ςχόλια για τθν εμφάνιςι τθσ και όχι για το 

περιεχόμενο των δθλϊςεϊν τθσ (Σ17_ΝΚ). Τζλοσ, αναφζρκθκε ότι γενικότερα ςτισ εκπομπζσ 

καλοφνται γυναίκεσ μόνο για να μθν υπάρξει αντίδραςθ ότι δεν καλοφνται γυναίκεσ πολιτικοί 

(Σ17_ΝΚ).  

Οι άντρεσ δθμοςιογράφοι κεωροφν ότι οι διακρίςεισ που γίνονται δε γίνονται βάςει του φφλου 

αλλά βάςει ικανοτιτων (Σ3_Λ) και ότι θ μεταχείριςθ των γυναικϊν πολιτικϊν εξαρτάται από 

τον/τθν δθμοςιογράφο και τον/τθν πολιτικό (Σ4_). Αναφζρουν «*…+διακρίςεισ γίνονται, 
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αναλόγωσ επάρκειασ, ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ και βακμοφ κομματικισ υποτζλειασ ι 

πολιτικο-ιδεολογικισ ςτράτευςθσ τθσ/του δθμοςιογράφου*…+» (Σ4_ γρ.126-129).  Ενϊ υπάρχουν 

και αυτοί που δθλϊνουν ότι δεν ιςχφει θ διαφορετικι αντιμετϊπιςθ από μζροσ των 

δθμοςιογράφων (Σ10_ΞΝ, Σ16_ΨΔ) και τονίηουν λζγοντασ «Απόλυτα, δεν υπάρχει διάκριςθ 

τουλάχιςτο ςτα δικά μου, ςτο δικό μασ  χϊρο*…+» (Σ15_ΞΛ γρ. 54-55) και  «*…+θ ελευκερία του 

λόγου δεν μετριζται με το φφλο*…+» (Σ10_ΞΝ γρ.53-54).  

Οι άντρεσ δθμοςιογράφοι δε ςχολιάηουν ςε βάκοσ τθν υποτίμθςθ ωσ είδοσ διάκριςθσ και 

αναφζρονται μόνο ςε ευνοϊκι μεταχείριςθ των γυναικϊν ςτισ εκπομπζσ (Σ3_Λ) και ζμμεςθ 

υποτίμθςθ όταν δεν υποβάλλουν ςε αυτζσ ουςιαςτικά ερωτιματα, γιατί δεν μποροφν να τα 

απαντιςουν (Σ7_ΔΤ). Επίςθσ, όταν ςυνάδελφοί τουσ αντιμετωπίηουν τθ γυναίκα ωσ μθ ςοβαρι 

«*…+τηιαι φτάνουμε ς’ ζνα ςθμείο πολλζσ φορζσ τθν αντιμετωπίηει ωσ μθ ςοβαρι*…+» (Σ16_ΨΔ 

γρ.253-254) 

 

ε2. Κατανομι του χρόνου 

Οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι κεωροφν ότι «ο χρόνοσ που δίνεται ςε μια γυναίκα πολιτικό ςτισ 

τθλεοπτικζσ ςυηθτιςεισ ςτα ΜΜΕ είναι λιγότεροσ λόγω του ότι είναι πολφ μικρότερο το ποςοςτό 

εκπροςϊπθςθσ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι ηωι» (Σ17_ΝΚ γρ.69-72).  

Μόνο ζνασ άντρασ δθμοςιογράφοσ ςχολιάηει τον χρόνο που δίνεται ςτισ γυναίκεσ πολιτικοφσ 

λζγοντασ : 

«Ενϊ ςτισ γυναίκεσ είναι και αυτό το επίπεδο ςυηιτθςθσ ίςωσ των πολιτικϊν λόγων 

να ζχουμε περιςςότερθ τροφι για ςυηιτθςθ ενϊ ςτα κοινωνικά κζματα 

αντιλαμβάνεςτε τι ςυηιτθςθ να κάμεισ για ζνα κοινωνικό κζμα ενϊ για ζνα πολιτικό 

ζχεισ περιςςότερθ δυνατότθτα για μεγαλφτερθ ςυηιτθςθ» (Σ11_ΞΛ γρ.262-267). 

 

ε3. Συμπεριφορά αντρϊν πολιτικϊν απζναντι ςε γυναίκεσ πολιτικοφσ ςτα ΜΜΕ 

Άντρεσ και γυναίκεσ δθμοςιογράφοι αναφζρονται ςτθ ςυμπεριφορά των αντρϊν πολιτικϊν 

απζναντι ςτισ γυναίκεσ. Άντρασ δθμοςιογράφοσ ςχολιάηει ότι άντρασ πολιτικόσ δεν ζχει μάκει να 

αντιμετωπίηει ιςότιμα τθ γυναίκα και χαρακτθριςτικά λζει:  

«*…+Αυτό το ζχουμε παρακολουκιςει πάμπολλεσ φορζσ ε όταν μια γυναίκα μιλά με 

ζντονο τρόπο για ζνα ηιτθμα το οποίο αφορά τθν κοινωνία ευρφτερα εε βλζπουμε 

πολλζσ φορζσ τον άντρα πολιτικό να ζχει μια τάςθ ειρωνείασ ςτο ςχολιαςμό*…+» 

(Σ13_ΛΛ γρ.278-281)  

Οι γυναίκεσ ςυμμερίηονται τθν ίδια άποψθ λζγοντασ:  

«*…+υπιρχε μια πολφ αρνθτικι αντιμετϊπιςθ τθσ εν λόγω Υπουργοφ από τουσ 

άντρεσ ςυναδζλφουσ όχι τόςο για το τι ζκανε όςο το ότι ιταν γυναίκα και είχε αυτι 

τθν κζςθ*…+» (Σ17_ΝΚ γρ.203-205).   
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Ταυτόχρονα ότι άντρεσ πολιτικοί επιτίκενται ςτισ γυναίκεσ πολιτικοφσ: 

«*…+ζχω παρατθριςει όχι από δθμοςιογράφο αλλά από τουσ ςυναδζλφουσ τθσ να 

προςπακοφν να τθσ επιτεκοφν ςε πιο προςωπικό επίπεδο κεωρϊντασ ότι ίςωσ είναι 

πιο ευάλωτθ και ναι ςε εκείνθ τθν περίπτωςθ ο δθμοςιογράφοσ τον ζχω δει να 

παρεμβαίνει προσ υποςτιριξθ του φφλου τθσ και όχι των κζςεων» (Σ12_ΗΒ γρ. 231-

236). 

 

Ρίνακασ 30 

Είδθ Διακρίςεων των Φφλων ςτα ΜΜΕ 

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

υποτίμθςθ των 
γυναικϊν 
πολιτικϊν ςτα 
ΜΜΕ 

Σ3,Σ7 II Σ5,Σ9,Σ14,Σ17,Σ18 II 

διαφορετικι 
ςυμπεριφορά 
δθμοςιογράφου 

Σ3,Σ7,Σ11,Σ13 IIII Σ5, Σ14 I 

προςβλθτικι 
ςυμπεριφορά 
αντρϊν 
πολιτικϊν 
απζναντι ςτισ 
γυναίκεσ 
πολιτικοφσ 

Σ13,Σ16 II Σ12,Σ17 II 

 

 

(ςτ) Τρόποσ Συμπεριφοράσ Δθμοςιογράφου Απζναντι ςε Γυναίκεσ Ρολιτικοφσ 

Πταν ρωτικθκαν οι ςυνεντευξιαηόμενοι για τον ρόλο του δθμοςιογράφου, ανζφεραν ότι 

παρατθρείται  διαφορετικι ςυμπεριφορά του δθμοςιογράφου απζναντι ςτισ γυναίκεσ. Αρχικά, οι 

γυναίκεσ δθμοςιογράφοι ανζφεραν ότι οι άντρεσ δθμοςιογράφοι πολλζσ φορζσ υποτιμοφν 

υποςυνείδθτα τισ γυναίκεσ (Σ5_ΗΛ, Σ14_ΛΛ), διότι κεωροφν ότι οι γυναίκεσ πολιτικοί δεν είναι 

εξειδικευμζνεσ ςε κζματα οικονομίασ και πολιτικισ (Σ17_ΝΚ). Χαρακτθριςτικά είναι τα λόγια μιασ 

γυναίκασ δθμοςιογράφου ςφμφωνα με τθν οποία: 

«*…+ζχουμε άντρεσ ςυναδζλφουσ οι οποίοι είναι ρατςιςτζσ ςε επίπεδο φφλων, 

υποτιμοφν τισ γυναίκεσ, κα κοροϊδεφουν τθ γυναίκα πολιτικό όςο και αν αξίηει, 

ακόμα και αν αξίηει δεν κα τισ δϊςουν τθν ίδια ευκαιρία*…+» (Σ5_ΗΛ γρ.444-447).   

Υπάρχει όμωσ και θ αντίλθψθ ότι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι υποτιμοφν γυναίκεσ πολιτικοφσ 

(Σ5_ΗΛ), ενϊ υπάρχει και θ αντίκετθ άποψθ ότι οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι δεν υποτιμοφν τισ 
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γυναίκεσ πολιτικοφσ (Σ14_ΛΛ). Μια γυναίκα δθμοςιογράφοσ ανζφερε ότι όταν οι δθμοςιογράφοι 

ζχουν δφο πολιτικοφσ απζναντί τουσ  

«*…+ζναν άντρα και μια γυναίκα το πικανότερο είναι ότι κα χαροφν με τον νζο 

πολιτικό και κα του πουν μπράβο και κα κοιτάξουν υποτιμθτικά τθ γυναίκα και κα 

πουν «τι γυρεφκει τοφτθ δαμζ τωρά*…+» (Σ5_ΗΛ γρ.448-450).  

Επίςθσ, ζγινε αναφορά ςτα ςχόλια που γίνονται από τουσ τεχνικοφσ πίςω από τισ κάμερεσ, που 

ςφμφωνα με τισ γυναίκεσ δθμοςιογράφουσ όταν βρίςκεται μια ωραία γυναίκα ςτο πάνελ γίνονται 

υποτιμθτικά και ςεξιςτικά ςχόλια για τθν εμφάνιςι τθσ, ενϊ όταν είναι γυναίκα τεχνικόσ θ 

προβολι είναι διαφορετικι (Σ5_ΗΛ).  

Τθν άποψθ αυτι μοιράηεται και ζνασ άντρασ δθμοςιογράφοσ που παραδζχεται ότι υπάρχει μια 

ςεξιςτικι προςζγγιςθ των παρουςιαςτϊν απζναντι ςτισ γυναίκεσ και χαρακτθριςτικά αναφζρει 

«*…+υπάρχει και μια κακι ςυμπεριφορά μερικζσ φορζσ ςτθν γυναίκα υπό μορφι ςεξιςμοφ μζςα 

από ζνα ... εγκζφαλο ο οποίοσ ζχει ζλλειψθ κουλτοφρασ *…+» (Σ16_ΨΔ γρ.326-330) Ο ίδιοσ 

ςυνεχίηει λζγοντασ ότι οι δθμοςιογράφοι δεν είναι μορφωμζνοι ςε επίπεδο κουλτοφρασ και 

γνϊςθσ για να μποροφν να δείξουν τθ γυναικεία παρουςία ι να ςταματιςουν τθν προςπάκεια 

άλλων ατόμων να κίξουν τισ γυναίκεσ. (Σ16_ΨΔ) 

Οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι κεωροφν ότι κακϊσ θ κοινωνία υποτιμά τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ 

αντίςτοιχα και οι άντρεσ δθμοςιογράφοι υποτιμοφν τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ (Σ5_ΗΛ). Θ ποιότθτα 

λόγου επίςθσ που χρθςιμοποιεί μια γυναίκα διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο για το πϊσ κα τθν 

αντιμετωπίςουν οι δθμοςιογράφοι (Σ5_ΗΛ), ενϊ πολλζσ φορζσ κεωροφν ότι ο γυναίκεσ πολιτικοί 

δεν ζχουν εξειδίκευςθ ςτα κζματα που καλοφνται να αναλφςουν (Σ17_ΝΚ).  

Οι άντρεσ δθμοςιογράφοι, όςον αφορά το δικό τουσ ρόλο ςε μια εκπομπι, δεν το ςχολιάηουν 

αναλυτικά. Ρεριορίηονται ςτο να αναφερκοφν ότι αντιμετωπίηουν ιςότιμα τουσ άντρεσ και 

γυναίκεσ πολιτικοφσ (Σ13_ΛΛ) και ότι επιλζγουν εκείνον που ζχει καλφτερθ γνϊςθ του κζματοσ 

ανεξαρτιτωσ φφλου (Σ11_ΞΛ). Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ διαφοροποιείται θ ςυμπεριφορά τουσ 

όταν ςτισ εκπομπζσ ςυμμετζχουν γυναίκεσ και αντιμετωπίηουν τισ γυναίκεσ πιο ευνοϊκά (Σ3_Λ, 

Σ7_ΔΤ, Σ11_ΞΛ). Άντρασ δθμοςιογράφοσ αναφζρει ότι είναι πιο προςεχτικόσ και όχι τόςο ζντονοσ 

όςο με ζναν άντρα όταν απευκφνεται ςε γυναίκα, ενϊ υπιρχε περίπτωςθ που είχε προςπακιςει 

να μθν εκκζςει τισ γυναίκεσ που δεν κατείχαν το κζμα (Σ11_ΞΛ). Στο ερϊτθμα που αφοροφςε τθν 

μθ υποβολι ουςιαςτικϊν ερωτθμάτων ςτισ γυναίκεσ οι άντρεσ δθμοςιογράφοι παραδζχονται το 

εξισ «*…+δεν τουσ γίνονται ιςότιμεσ, ιςάξιεσ ερωτιςεισ κα ζλεγε κάποιοσ όπωσ γίνονται ς’ ζναν 

άντρα*…+» (Σ16_ΨΔ γρ.251-253), αλλά κεωροφν ωσ αιτία τθν ανικανότθτα των γυναικϊν να 

απαντοφν: «*…+θ μθ υποβολι ουςιαςτικϊν ερωτιςεων μπορεί να είναι αποτζλεςμα του ότι δεν 

μποροφν να υπάρξουν ουςιαςτικζσ απαντιςεισ*…+» (Σ7_158-150). 
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(η) Τρόποι Αντιμετϊπιςθσ Μειωμζνθσ Ραρουςίασ Γυναικϊν Ρολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

Οι ςυνεντευξιαηόμενοι/εσ προτείνουν τθ λιψθ μζτρων από όλουσ τουσ φορείσ, τουσ κεςμοφσ και 

τουσ παράγοντεσ τθσ πολιτειακισ και τθσ κοινωνικισ ςυγκρότθςθσ. Αναλυτικότερα, προβλικθκε ο 

ρόλοσ του κάκε φορζα ξεχωριςτά, ο οποίοσ παρατίκεται παρακάτω. 

 

η1. Πολιτικά κόμματα 

Αρχικά επιςθμαίνεται από τισ γυναίκεσ δθμοςιογράφουσ ότι τα ίδια τα κόμματα πρζπει να 

αποβάλουν τισ προκαταλιψεισ τουσ για τισ γυναίκεσ (Σ2_ΒΝ) και να ςτθρίξουν εξίςου τισ γυναίκεσ 

με τουσ άντρεσ (Σ9_ΝΨ). Εναπόκειται ζτςι ςτα κόμματα να επιφζρουν τισ μεγάλεσ αλλαγζσ 

(Σ17_ΝΚ).  

Οι άντρεσ δθμοςιογράφοι κεωροφν ότι τα κόμματα μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ 

του ηθτιματοσ (Σ10_ΞΝ, Σ13_ΛΛ, Σ15_ΞΛ). Ππωσ αναφζρουν, τα κόμματα μποροφν να 

ςταματιςουν τθ μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν και τα ίδια τα κόμματα πρζπει να δϊςουν 

χϊρο ςτισ γυναίκεσ ςτα ψθφοδζλτια (Σ13_Λ). Ζτςι όςο αυξάνεται ο αρικμόσ των γυναικϊν κα 

αυξάνεται και θ παρουςία τουσ (Σ15_ΞΛ). 

 

η2. Κοινωνία – Κράτοσ – Μεταρρυκμίςεισ  

Ζνασ άλλοσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ ςφμφωνα με τισ απόψεισ των γυναικϊν είναι 

θ ίδια θ κοινωνία, θ οποία πρζπει να προςφζρει τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ για τθν αλλαγι (Σ5_ΗΛ). 

Ρρζπει θ ίδια θ κοινωνία «*…+να παρζχει ςτισ γυναίκεσ ίςεσ ευκαιρίεσ ϊςτε να μποροφν να 

αςχολθκοφν περιςςότερο με τθν καριζρα τουσ» (Σ8_ΤΔ γρ. 160-163), όπωσ για παράδειγμα μζςα 

από τθν «*…+ίςθ κατανομι των οικογενειακϊν υποχρεϊςεων» (Σ8_ΤΔ γρ. 169-170). «*…+Αν γυναίκα 

και άντρασ είχαν τισ ίδιεσ ευκφνεσ μζςα ςε ζνα ςπίτι τότε μάλλον οι γυναίκεσ κα κατείχαν 

περιςςότερεσ κζςεισ ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων *…+» (Σ14_ΛΛ γρ. 259-263) προςκζτει γυναίκα 

δθμοςιογράφοσ. Θ ιςότθτα κα ζρκει ςφμφωνα με τισ απόψεισ των γυναικϊν δθμοςιογράφων μζςα 

από τθ δραςτθριότθτα και αυτό δουλεφεται ςε βάκοσ χρόνου από τθν οικογζνεια και το ςχολείο, 

οφτωσ ϊςτε να αλλάξουν οι αντιλιψεισ τθσ κοινωνίασ (Σ2_ΒΝ, Σ5_ΗΛ,  Σ18_ΨΝ). Εκφράηεται 

παράλλθλα από τισ γυναίκεσ και θ άποψθ ότι το ίδιο το κράτοσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν 

αντιμετϊπιςθ αυτοφ τουσ προβλιματοσ μζςα από διάφορα προγράμματα από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ (Σ17_ΝΚ).  

 

η3. ΜΜΕ  

Οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι κεωροφν ότι τα ΜΜΕ πρζπει να προωκιςουν τισ γυναίκεσ (Σ1_ΤΨ), 

αλλά αυτό πιςτεφουν ότι μπορεί να γίνει κυρίωσ από εκπομπζσ που προάγουν τθν ιςότθτα, επειδι 

ςε ειδθςεογραφικό επίπεδο δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί θ μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν 

διότι απλϊσ μεταφζρουν γνϊμεσ (Σ12_ΗΒ).  
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Μόνο ζνασ άντρασ αναφζρει ότι αλλαγζσ ςε πρακτικό επίπεδο ςτθ διοίκθςθ των μζςων 

ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθ των δθμοςιογράφων μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ 

του ηθτιματοσ (Σ16_ΨΔ) 

η4. Κινθτοποίθςθ των γυναικϊν  

Ζνασ τελευταίοσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ που αναφζρεται από τισ ςυνεντευξιαηόμενεσ είναι από 

πλευράσ των ίδιων των γυναικϊν «*…+να διεκδικιςουν ίςθ μεταχείριςθ και προβολι*…+» (Σ8_ΤΔ 

γρ. 155-156), να απαιτιςουν να ςυμμετζχουν και να αςχολθκοφν αποφαςιςτικά με τθν πολιτικι 

(Σ1_ΤΨ, Σ9_ΝΨ) οφτωσ ϊςτε να αποδείξουν ότι είναι εξίςου ικανζσ με τουσ άντρεσ (Σ8_ΤΔ). Οι 

ίδιεσ οι γυναίκεσ πρζπει «*…+να παλζψουν γιατί τίποτα δεν κα τουσ χαριςτεί» (Σ1_ΤΨ γρ.143-144) 

και οι ίδιεσ να προωκιςουν γυναίκεσ (Σ1_ΤΨ). Ρρζπει να επιμείνουν ςτον αγϊνα τουσ γιατί «*…+θ 

γυναίκα πρζπει να αποδείξει  διπλά και τριπλά το ότι ζχει ικανότθτεσ για να βρίςκεται ςε μια 

κζςθ*…+» (Σ17_ΝΚ γρ.74-76).  

Οι άντρεσ δθμοςιογράφοι καταλογίηουν ευκφνθ ςτισ ίδιεσ τισ γυναίκεσ και υποςτθρίηουν ότι 

πρζπει να γίνουν πιο διεκδικθτικζσ και μαχθτικζσ (Σ6_Λ, Σ7_ΔΤ, Σ10_ ΞΝ, Σ11_ΞΛ ,Σ13_ΛΛ, 

Σ15_ΞΛ, Σ16_ΨΔ). Ππωσ αναφζρουν εναπόκειται ςτισ ίδιεσ τισ γυναίκεσ να μπουν ςτθν πολιτικι και 

κομματικι «μάχθ» και να τολμιςουν να διεκδικιςουν μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςτα πολιτικά 

δρϊμενα (Σ6_Λ, Σ10_ΞΝ, Σ15_ΞΛ).  Κεωροφν ότι μόνο θ κατάλθψθ περιςςοτζρων ςθμαντικϊν 

κζςεων ςτθν πολιτικι ηωι από γυναίκεσ, κα αυξιςει τα ποςοςτά εκπροςϊπθςισ τουσ και ςτα 

τθλεοπτικά πάνελ (Σ7_ΔΤ). Ενδεικτικά, αναφζρουν «*…+να βγουν οι ίδιεσ ζξω, να διεκδικιςουν, να 

μιλιςουν, να φωνάξουν, να φζρουν ςτοιχεία να κατακζςουν, να ξεφφγουν που τον καναπζ, που το 

ςπίτι και που τθν κουηίνα τηιαι να διεκδικιςουν κζματα, πράματα*…+» (Σ11_ΞΛ γρ.299-205). 

Ακόμθ, προςκζτουν ότι οι ίδιεσ οι γυναίκεσ δεν διεκδικοφν, γιατί φοβοφνται να ςυγκρουςτοφν με 

τισ θγεςίεσ των κομμάτων (Σ13_ΛΛ) και τισ καλοφν να διεκδικιςουν ςυμμετοχι και ςε άλλεσ 

επιτροπζσ εκτόσ των κοινωνικϊν (Σ11_ΞΛ). 

Ρίνακασ 31 

Τρόποι Αντιμετϊπιςθσ Μειωμζνθσ Παρουςίασ Γυναικϊν Πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

Κατθγορίεσ  Άντρεσ υχνότθτα Γυναίκεσ υχνότθτα 

πολιτικά 
κόμματα 

Σ10,Σ13,Σ15 III Σ2, Σ5, Σ9, Σ17 III 

αλλαγι 
αντιλιψεων τθσ 
κοινωνίασ 

Σ13 I Σ2, 
Σ5,Σ7,Σ8,Σ18 

V 

κινθτοποίθςθ 
των γυναικϊν 

Σ6,Σ7,Σ10,Σ11,Σ13,Σ15,Σ16 VIII Σ1,Σ8,Σ9 ΛΛΛ 

εκπαίδευςθ των 
πολιτϊν  

 0 Σ5,Σ17 II 

ΜΜΕ Σ16 I Σ1,Σ5,Σ12 III 

μεταρρυκμίςεισ 
πολιτείασ 

 0 Σ5,Σ8,Σ17 I 
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(θ) Άποψθ Τθλεκεατϊν 

Πςον αφορά τθν άποψθ των τθλεκεατϊν για τθν προβολι των γυναικϊν, άντρεσ δθμοςιογράφοι 
αναφζρουν ότι οι τθλεκεατζσ κα ικελαν περιςςότερεσ γυναίκεσ ςτα πάνελ (Σ6_Λ, Σ7_ΔΤ, Σ10_ΞΝ, 
Σ13_ΛΛ, Σ15_ΞΛ, Σ16_ΨΔ). Ππωσ αναφζρουν, οι Κφπριοι τθλεκεατζσ κα ικελαν να βλζπουν 
περιςςότερεσ γυναίκεσ ςτθν πολιτικι και ςυνάμα ςτθν ανάλυςθ τθσ πολιτικισ ηωισ (Σ10_ΞΝ, 
Σ13_ΛΛ). Ακόμθ, προςκζτουν ότι οι τθλεκεατζσ επικυμοφν περιςςότερεσ γυναίκεσ ςτθν πολιτικι, 
αφοφ ο λόγοσ τουσ είναι πιο ςυγκαταβατικόσ και χαρακτθρίηεται από ευφράδεια (Σ16_ΨΔ).  

Για αυτό το κζμα, οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι ςχολιάηουν ότι οι τθλεκεατζσ προτιμοφν τουσ άντρεσ 
ςτισ πολιτικζσ εκπομπζσ (Σ9_ΝΨ). Επίςθσ, γυναίκα δθμοςιογράφοσ αναφζρει:  

«*…+Κεωρϊ ότι οι πολίτεσ ζχουν κουραςτεί με τισ αναλφςεισ γενικότερα είτε αυτζσ 
προζρχονται από άντρεσ είτε από γυναίκεσ. Εκείνο που κζλουν είναι τόςο τουσ 
άντρεσ τόςο και τισ γυναίκεσ να αναλφουν, να μιλοφν περιςςότερο και να πράττουν 
περιςςότερο» (Σ12_ΗΒ γρ. 143-147) 
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ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ 

1. Ανάλυςθ Λόγου υνεντεφξεων Αντρϊν και Γυναικϊν Πολιτικϊν και Δθμοςιογράφων 

Αναλφοντασ τον λόγο των γυναικϊν και αντρϊν πολιτικϊν, προζκυψαν 6 κατθγορίεσ για τισ οποίεσ 

εκφζρουν τθν άποψι τουσ. Οι πιο κάτω κατθγορίεσ παρουςιάηονται και ςτουσ δφο πίνακεσ 

(Ρίνακασ 32 και Ρίνακασ 33) που ακολουκοφν με χαρακτθριςτικά παραδείγματα από τον λόγο των 

πολιτικϊν και των δθμοςιογράφων.  

 

(α) Λςότθτα (Οριςμόσ) 

Στον λόγο των γυναικϊν και αντρϊν πολιτικϊν ενϊςω εκφζρουν τθν άποψι τουσ για τθν ιςότθτα 

φαίνεται να ενυπάρχει αντίφαςθ, κακϊσ ενϊ αναφζρουν ότι υπάρχει ςε αρκετά μεγάλο βακμό 

ιςότθτα ςτθν Κφπρο, εντοφτοισ πρζπει να γίνουν ακόμθ πολλά για να επιτευχκεί ςτο αναμενόμενο. 

Ραράλλθλα, εκφράηονται με απολυτότθτα όταν αναφζρονται ςτον οριςμό τθσ ιςότθτασ, 

δείχνοντασ ζτςι ςιγουριά για τα λεγόμενά τουσ. Οι γυναίκεσ πολιτικοί όμωσ, φαίνεται να 

τοποκετοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα κρίνοντασ με βάςθ τισ δικζσ τουσ απόψεισ, ενϊ ςτον λόγο 

των αντρϊν πολιτικϊν λανκάνουν ςτερεότυπα ςχετικά με τθν κοινωνικι κζςθ τθσ γυναίκασ και τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ.  

Γυναίκεσ και άντρεσ δθμοςιογράφοι εκφράηονται με απόλυτο λόγο όταν αναφζρονται ςτο κατά 

πόςον υπάρχει ιςότθτα ςτθν Κφπρο, λζγοντασ ότι θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν Κφπρο είναι 

υποβακμιςμζνθ. Ραράλλθλα, ςτα λόγια των γυναικϊν δθμοςιογράφων υπάρχει αντίφαςθ, κακϊσ 

αναφζρεται ότι υπάρχει ςε αρκετοφσ τομείσ ιςότθτα, αλλά υπάρχουν ακόμθ και ανιςότθτεσ. Τζλοσ, 

οι άντρεσ δθμοςιογράφοι ενοχοποιοφν τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ, για το γεγονόσ ότι οι ίδιεσ δε 

διεκδικοφν τθν ιςότθτα.  

 

(β)  Μςθ-άνιςθ μεταχείριςθ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ  

Πταν οι ςυνεντευξιαηόμενοι/εσ ρωτικθκαν για το κατά πόςον υπάρχει ίςθ ι άνιςθ μεταχείριςθ 

τόςο άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί απάντθςαν με απόλυτο λόγο. Οι μεν γυναίκεσ απαντϊντασ 

αρνθτικά, ενϊ κάποιοι από τουσ άντρεσ ανζφεραν ότι είναι ίςθ θ μεταχείριςθ. Ραράλλθλα, 

χρθςιμοποιοφν τόςο οι γυναίκεσ όςο και οι άντρεσ προςωπικά βιϊματα για να ενιςχφςουν τθν 

προθγοφμενθ κετικι και αρνθτικι αντίδραςθ ςτο κατά πόςο είναι ίςθ ι άνιςθ θ μεταχείριςθ 

γυναικϊν και αντρϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ. Από τισ γυναίκεσ ταυτόχρονα εκφράηεται 

προβλθματιςμόσ, ενϊ οι άντρεσ πολιτικοί εκφράηουν άγνοια και δεν αποδζχονται τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.  

Γυναίκεσ και άντρεσ δθμοςιογράφοι χρθςιμοποιοφν κατθγορικό λόγο για να αναφζρουν ότι ο 

χϊροσ τθσ πολιτικισ είναι ανδροκρατοφμενοσ και ότι οι ίδιοι οι δθμοςιογράφοι επιδιϊκουν τισ 

αψιμαχίεσ μεταξφ των καλεςμζνων για να ανεβάςουν τθν τθλεκζαςθ. Ο λόγοσ τουσ είναι απόλυτοσ 

λζγοντασ πωσ δεν παρατθροφν ίςθ μεταχείριςθ των πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ, ενϊ υπάρχουν και αυτοί, 

οι οποίοι απορρίπτουν τα πορίςματα τθσ ζρευνασ, κακϊσ κεωροφν ότι άντρεσ και γυναίκεσ 
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πολιτικοί τυγχάνουν ίςθσ μεταχείριςθσ. Οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι μάλιςτα τείνουν να 

ειρωνεφονται ςχετικά με το ηιτθμα τθσ άνιςθσ μεταχείριςθσ των πολιτικϊν.  

 

(γ) Αίτια χαμθλοφ ποςοςτοφ γυναικϊν ςτθν πολιτικι και ςτα ΜΜΕ 

Γυναίκεσ και άντρεσ πολιτικοί κατθγοροφν τθν κοινωνία και τισ κομματικζσ δομζσ ωσ τουσ κφριουσ 

αναςταλτικοφσ παράγοντεσ για τθν παρουςία γυναικϊν ςτθν πολιτικι και ςτα ΜΜΕ. Ραράλλθλα, ο 

λόγοσ των γυναικϊν πολιτικϊν είναι κοφτόσ και απόλυτοσ, ςυμφωνοφν με τα πορίςματα τθσ 

ζρευνασ, επιβεβαιϊνουν τθ μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν ςτθν πολιτικι και ςτα ΜΜΕ και 

ειρωνεφονται τα κανάλια για τθν πολιτικι του αποκλειςμοφ των γυναικϊν που ακολουκοφν. Οι 

άντρεσ πολιτικοί εκφράηουν προβλθματιςμό ςχετικά με το ηιτθμα, ενοχοποιοφν τισ ίδιεσ τισ 

γυναίκεσ πολιτικοφσ ότι δεν καταφζρνουν να παγιωκοφν ςτθν πολιτικι ςφαίρα, ενϊ φαίνεται ότι 

ςτον λόγο τουσ λανκάνουν ςτερεότυπα  ςχετικά με τισ ευκφνεσ που ζχει μια γυναίκα, οι οποίεσ δεν 

τθν αφινουν να λειτουργιςει ςαν πολιτικό πρόςωπο.  

Γυναίκεσ και άντρεσ δθμοςιογράφοι χρθςιμοποιοφν κατθγορικό λόγο για να εκφραςτοφν για το 

ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, ςτθλιτεφοντασ τθν ανδροκρατοφμενθ πολιτικι των κομμάτων, αλλά και τισ 

προκαταλιψεισ που επικρατοφν ςχετικά με τθ μθ ταφτιςθ τθσ γυναίκασ με τθν πολιτικι. 

Ραράλλθλα, λανκάνουν ςτερεότυπα ςτον λόγο τουσ, ενϊ ενοχοποιοφν τθ γυναίκα ότι οι ίδιεσ δεν 

διεκδικοφν δυναμικά τθν παρουςία τουσ ςτθν πολιτικι πολεμϊντασ τθν παροφςα ανδροκρατία. 

Τζλοσ, οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι χρθςιμοποιοφν πιο απόλυτο λόγο. 

 

(δ) Κεματολογία 

Στον λόγο των αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν λανκάνουν ςτερεότυπα, κακϊσ κεωροφν ότι θ 

κεματολογία που αναλφεται από τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ αρμόηει περιςςότερο ςε αυτζσ λόγω των 

κοινωνικϊν ρόλων που επιτελοφν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. Ταυτόχρονα, οι γυναίκεσ πολιτικοί 

ενοχοποιοφν τθ γυναίκα, γιατί δεν διεκδικεί πιο δυναμικά άλλθ κεματολογία εκτόσ τθσ κοινωνικισ, 

ενϊ ο λόγοσ τουσ είναι κατθγορικόσ κακϊσ κεωροφν ότι υπάρχει μια ανδρικι διαπλοκι γφρω από 

το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα. Οι άντρεσ πολιτικοί με τθ ςειρά τουσ εκφράηουν κάποιουσ 

προβλθματιςμοφσ για το ςυγκεκριμζνο κζμα. 

Στον λόγο των ανδρϊν και γυναικϊν δθμοςιογράφων φαίνεται να λανκάνουν ςτερεότυπα, κακϊσ 

αναφζρονται ςτθ μεγαλφτερθ ευαιςκθςία των γυναικϊν, θ οποία δικαιολογεί ςφμφωνα με αυτοφσ 

τθν εναςχόλθςι τουσ με κοινωνικά κζματα περιςςότερο. Ο λόγοσ τουσ επίςθσ είναι κατθγορικόσ, 

κακϊσ κεωροφν υπεφκυνθ τθν κοινωνία και τα κόμματα για τον διαχωριςμό των κεμάτων και τθν 

άνιςθ κατανομι τουσ ςτα δφο φφλα. Τζλοσ, οι άντρεσ δθμοςιογράφοι ενοχοποιοφν τθν ίδια τθ 

γυναίκα κακϊσ κεωροφν ότι οι ίδια επιλζγει να αςχολθκεί με πιο κοινωνικά κζματα αφοφ αυτά 

γνωρίηει καλφτερα.  
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(ε) Διάκριςθ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ 

Ο λόγοσ των αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν είναι κατθγορικόσ, ενϊ παρουςιάηουν και προςωπικά 

βιϊματα για να ενιςχφςουν  τα λεγόμενά τουσ ςχετικά με το κατά πόςον υπάρχει διάκριςθ ςτα 

ΜΜΕ. Ραράλλθλα, κάποιοι από αυτοφσ τείνουν να απορρίπτουν τα πορίςματα τθσ ζρευνασ, 

παρουςιάηοντασ το ότι δε δίνουν αρκετό χρόνο ςτισ γυναίκεσ να μιλιςουν ωσ κετικό ςτοιχείο. 

Επίςθσ, κάποιοι δθλϊνουν άγνοια για τθν φπαρξθ διάκριςθσ ςτα ΜΜΕ, ενϊ τζλοσ οι γυναίκεσ 

πολιτικοί χρθςιμοποιοφν τον ειρωνικό λόγο για να δείξου τθν δυςφορία τουσ απζναντι ςτθ 

διάκριςθ που τυγχάνουν ςτα ΜΜΕ. 

Οι δθμοςιογράφοι φαίνεται να ενοχοποιοφν τθν γυναίκα, κακϊσ αναφζρουν ότι οι ίδιεσ οι 

γυναίκεσ πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν άνοδο των γυναικϊν. Επιπρόςκετα, παρουςιάηουν προςωπικά 

βιϊματα οι μεν γυναίκεσ δθμοςιογράφοι για να αναφερκοφν ςε διακρίςεισ ςτα ΜΜΕ, οι δε άντρεσ 

δθμοςιογράφοι για να επιςθμάνουν ότι από τθν πείρα τουσ δεν ζχουν βιϊςει διακρίςεισ. Τζλοσ και 

οι μεν και οι δε τείνουν να απορρίπτουν τα πορίςματα τθσ ζρευνασ, κακϊσ κεωροφν ότι ο 

δθμοςιογράφοσ δεν κάνει διακρίςεισ μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ.  

 

(ςτ) Τρόποι αντιμετϊπιςθσ μειωμζνθσ παρουςίασ γυναικϊν ςτθν πολιτικι και ςτα ΜΜΕ 

Στα λεγόμενα και των αντρϊν και των γυναικϊν πολιτικϊν λανκάνουν ςτερεότυπα, κακϊσ 

κεωροφν ότι ο χϊροσ τθσ πολιτικισ είναι αρκετά δφςκολοσ χϊροσ για τισ γυναίκεσ και ότι δε 

διακρίνονται οι πολιτικοί ςτον πολιτικό ςτίβο όταν αςχολοφνται με κζματα κοινωνικά. Επίςθσ, ο 

λόγοσ τουσ είναι επιτακτικόσ, κακϊσ προτείνουν τι πρζπει να γίνει για να βελτιωκεί θ κατάςταςθ. 

Ο λόγοσ των γυναικϊν πολιτικϊν είναι κατθγορικόσ εφόςον κατθγοροφν τα κόμματα για τθ 

μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν ςτα ΜΜΕ, ενϊ ενοχοποιοφν και τισ ίδιεσ τισ γυναίκεσ κακϊσ 

κεωροφν ότι ευκφνονται και αυτζσ, επειδι προτιμοφν να αςχολοφνται περιςςότερο με τα 

κοινωνικά. Οι άντρεσ πολιτικοί με τθ ςειρά τουσ χρθςιμοποιοφν ειρωνικό λόγο για να πουν ότι οι 

ίδιεσ οι γυναίκεσ επιλζγουν τισ κεματικζσ με τισ οποίεσ αςχολοφνται. Υπάρχει, επίςθσ, 

επιφυλακτικότθτα ςτα λεγόμενά τουσ κακϊσ μιλοφν με υποκετικό λόγο.  

Ο λόγοσ και των αντρϊν και γυναικϊν δθμοςιογράφων είναι επιτακτικόσ, κακϊσ κεωροφν ότι 

πρζπει να γίνουν αλλαγζσ για να διαφοροποιθκεί θ κατάςταςθ ςτθν πολιτικι και ςτα ΜΜΕ. 

Επίςθσ, λανκάνουν ςτερεότυπα ςτα λόγια τουσ, διότι κεωροφν ότι μόνο με εκπομπζσ που ζχουν 

κζμα τθν ιςότθτα μπορεί να προαχκεί θ αλλαγι ςτθν πολιτικι και ςτα ΜΜΕ και ότι είναι πολφ 

δφςκολο να διαφοροποιθκεί και να αλλάξει θ ανδροκρατοφμενθ πολιτικι ςτα κόμματα. 

Ενοχοποιοφν, παράλλθλα, τθ γυναίκα κακϊσ κεωροφν ότι δεν είναι αρκετζσ οι γυναίκεσ που 

αςχολοφνται με τθν πολιτικι και ότι οι ίδιεσ πρζπει να απαιτιςουν ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι ηωι. 

Οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι κατθγοροφν τα κόμματα για τθν διαιϊνιςθ αυτοφ του προβλιματοσ, 

ενϊ ειρωνεφονται και τθν κοινωνία θ οποία δεν αλλάηει.  
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Ρίνακασ 32 

Ανάλυςθ Λόγου Συνεντεφξεων Πολιτικϊν 

ΙΟΣΘΣΑ (ΟΡΙΜΟ) 

Γυναίκεσ Πολιτικοί Άντρεσ Πολιτικοί  

ΑΝΣΙΦΑΘ  *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«*…+ χωρίσ διάκριςθ ότι είςαι γυναίκα με αποδοχι 
διαφορετικότθτασ *…+» (Σ2_ΝΛ) 

«*…+τα δεδομζνα ςτθν Κφπρο ζχουν αλλάξει. Ωςτόςο 
υπάρχουν ακόμα πολλά που πρζπει να γίνουν προσ 
αυτι τθν κατεφκυνςθ.» (Σ3_Ν)  

ΑΠΟΛΤΣΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«Μςα δικαιϊματα, ίςεσ υποχρεϊςεισ, ίςεσ 
προςβάςεισ, ίςεσ επιλογζσ, ίςθ κατανομι βαρϊν, 
ιδία αμοιβι για τθν ίδια εργαςία. Λςοτιμία.» (Σ1_ΗΛ)  

«Λςότθτα ςθμαίνει, ιςότθτα δικαιωμάτων, ιςότθτα 
ευκαιριϊν, ιςότθτα δυνατοτιτων, ιςότθτα ρόλων, 
ιςότθτα αρμοδιοτιτων.» (Σ12_Ξ)  

ΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΒΑΘ ΣΑ ΔΙΚΑ ΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
*ΘΜΕΙΟ ΑΠΟΚΛΙΘ+ 

ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΟ *ΘΜΕΙΟ ΑΠΟΚΛΙΘ+ 

«Και τζλοσ κεωρϊ πλιρωσ άτοπο να αναγάγουμε 
το κζμα τθσ κζςθσ τθσ γυναίκασ ςε υπόκεςθ.» 
(Σ1_ΗΛ)  

«*…+θ γυναίκα ζχει ενδεχομζνωσ κάποια 

μειονεκτιματα ςυγκριτικά με αυτά του αντρόσ, 

εγκυμοςφνεσ ι μθτρικι ιδιότθτα κλπ κλπ, ε… όμωσ 

πζρα αυτοφ υπάρχουν όλεσ οι προχποκζςεισ να 

εφαρμόηεται θ ιςότθτα ςτθν Κφπρο.» (Σ6_ΛΦ) 

«Θ γυναίκα ζχει να αντιπαλζψει διπλά δεςμά. Ζχει να 

διαψεφςει τισ κοινωνικζσ διακρίςεισ ςε βάροσ τθσ, να 

αντιμετωπίςει κάκε μορφισ βία ςε βάροσ τθσ 

παρουςίασ τθσ, τθσ εικόνασ τθσ, του φφλου τθσ, να 

ιςορροπιςει ανάμεςα ςτθν οικογενειακι, 

επαγγελματικι και κοινωνικι ηωι.»  (Σ7_ΒΛ)  

 

ΙΘ-ΑΝΙΘ ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΘ ΑΝΣΡΩΝ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΑ ΜΜΕ 

ΑΠΟΛΤΣΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«Όχι δεν ζχει ίςθ μεταχείριςθ.» (Σ2_ΝΛ)  
«Σε καμία περίπτωςθ.» (Σ5_ΟΛ)  
«Σίγουρα όχι.» (Σ21_ΤΘ)  

«Και με το περιςςότερο νομίηω.» (Σ6_ΛΦ)  

ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΒΙΩΜΑΣΑ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«*…+ο παρουςιαςτισ που κα ξεκινιςει τθν ζναρξθ 
του λζγοντασ ζχουμε ωραίεσ παρουςίεσ ςιμερα 
ςτο ςτοφντιο (με κυμό).» (Σ5_ΟΛ)  

«Δεν ζχω διακρίνει από τθν δικι μου τουλάχιςτον 
πορεία τόςα χρόνια είτε από ότι βλζπω ι ςυμμετζχω, 
οποιαδιποτε γυναίκα πολιτικό ςε πάνελ να υςτερεί, 
να αδικείται ι να αγνοείται από δθμοςιογράφο.» 
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(Σ15_ΒΓ)  

ΕΚΦΡΑΗΕΣΑΙ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΙΜΟ *ΘΜΕΙΟ 
ΑΠΟΚΛΙΘ+  

ΑΓΝΟΙΑ *ΘΜΕΙΟ ΑΠΟΚΛΙΘ+  
 

« *…+ εδϊ είναι ακόμα ζνα μεγάλο κζμα θ 
προκατάλθψθ και το πϊσ εκπροςωπείται θ γυναίκα 
ςτα ΜΜΕ.» (Σ14_ΒΛ)  

«Δεν πιςτεφω ότι υπάρχει κανάλι που να μθ κζλει να 
καλεί γυναίκεσ ζνεκα του ότι είναι γυναίκεσ.» 
(Σ6_ΛΦ)  

 ΔΕΝ ΕΚΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΘ 
ΕΡΕΤΝΑ *ΘΜΕΙΟ ΑΠΟΚΛΙΘ)  

 «Πιςτεφω πωσ δεν γίνεται διάκριςθ ςτισ τθλεοπτικζσ 
εκπομπζσ.» (Σ20_ΕΤ)  

ΑΙΣΙΑ ΧΑΜΘΛΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΘΝ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ  ΣΑ ΜΜΕ  

ΚΑΣΘΓΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«*…+ αντίλθψθ του κόςμου ότι ο λόγοσ του άνδρα 
πολιτικοφ ζχει περιςςότερο ειδικό βάροσ και είναι 
πιο "νομιμοποιθμζνοσ". Μζγα λάκοσ κατά τθ γνϊμθ 
μου.» (Σ1_ΗΛ)  
« *…+ πρόβλθμα ξεκινά από πολφ πιο βακιά μζςα 
ςτισ ίδιεσ τισ κομματικζσ δομζσ που κατά βάςθ 
φτιάχτθκαν γφρω από το ανδρικό αρςενικό 
πρότυπο *…+» (Σ5_ΟΛ)  

«Δεν ζχει καλλιεργθκεί ςτθν κοινωνία θ κουλτοφρα, 
ααα... ότι οι γυναίκεσ είναι τουλάχιςτον, να μθν πω 
ότι είναι πιο ικανζσ, είναι τουλάχιςτον το ίδιο ικανζσ 
εεε, να ςυμμετζχουν και να ζχουν κακοριςτικό ρόλο 
ςε... ςτα πολιτικά ηθτιματα , ςτισ θγετικζσ κζςεισ, και 
τοφτο εδϊ ζχει να κάνει με τθν κουλτοφρα, με τθν 
εκπαίδευςθ, , τθν επιμόρφωςθ, τθν καλλιζργεια τθσ 
κοινωνίασ, αα... από πολφ νωρίσ.» (Σ10 _ΒΛ)  

ΑΠΟΛΤΣΟ ΛΟΓΟ *Α+  ΕΚΦΡΑΗΕΣΑΙ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΙΜΟ *Α)  

«Οι τθλεοπτικοί ςτακμοί δεν ηθτοφν τθν άποψθ των 
γυναικϊν *…+» (Σ2_ΝΛ)  

«Είναι θ κοινωνία των πολιτϊν που αρνείται να 
ςτθρίξει τισ γυναίκεσ υποψθφίουσ ι είναι οι ίδιεσ οι 
γυναίκεσ που εξαιτίασ του δφςκολου κακθμερινοφ 
ζργου και του ρόλου τουσ επιλζγουν να αφοςιωκοφν 
ςε άλλα κακικοντα;» (Σ3_ΗΕ)  

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘ ΠΟΡΙΜΑΣΩΝ ΕΡΕΤΝΑ *Α+  ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΟ *Α+  

« *…+ αλλά όντωσ το 2011 εε ιταν ςχεδόν αφανισ θ 
γυναίκα ςτισ τθλεοράςεισ.» (Σ8_ΤΝ)  

«*…+ γιατί ζχει τθν ευκφνθ τθσ οικογζνειασ, των 
παιδιϊν , του ςπιτιοφ και ενδεχομζνωσ τθσ εργαςίασ 
και τα φορτϊνεται όλα αυτά θ γυναίκα με 
αποτζλεςμα να μθν ζχει τον χρόνο, τθν πολυτζλεια 
του χρόνου για να μπει ςτο πρότηεκτ που λζγεται 
πολιτικι.» (Σ15_ΒΓ)  

ΕΙΡΩΝΕΙΑ *Α+  ΕΝΟΧΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΓΤΝΑΙΚΑ *Α+  

«Κατά τθν αντίλθψθ των καναλαρχϊν δεν γράφει 
δεν ποφλα όταν παρουςιάηεται ςε αυτζσ τουσ 
ακριβοφσ τθλεοπτικοφσ χρόνοσ *…+» (Σ14_ΒΛ)  

«*…+λίγεσ είναι οι γυναικείεσ παρουςίεσ που με το 
δυναμιςμό τουσ ζχουν καταφζρει να παγιωκοφν να 
γίνουν αποδεκτζσ για να μποροφν να ςχολιάηουν, να 
αςχολοφνται είτε με τα κομματικά  πράγματα είτε με 
τισ, με τα εκλογικά είτε με τον αναςχθματιςμό τθσ 
κυβζρνθςθσ *…+»  (Σ9_ΔΔ)  

ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 
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« *…+ τοφτα τα κζματα που ζχουν να κάμουν με τθν 
κακθμερινότθτα τα κατανοοφν τηιαι τα εμπεδϊνουν 
παραπάνω οι γυναίκεσ γιατί είναι θ τριβι τουσ θ 
κακθμερινι τουσ.» (Σ17_Κ)  
«Εμ ίςωσ γιατί οι γυναίκεσ που είναι ςτθν πολιτικι 
δεν είναι εξειδικευμζνεσ ςτουσ τομείσ όπωσ είναι θ 
οικονομία όπωσ είναι θ πολιτικι, όπωσ είναι θ 
ανάλυςθ μιασ δθμοςκόπθςθσ κλπ.» (Σ21_ΤΘ)  

«*…+ γυναίκεσ λόγω και των πολλαπλϊν ρόλων που 
καλοφνται να επιτελζςουν με τθν ιδιότθτα τθσ 
μθτζρασ, τθσ ςυηφγου, τθσ εργαηόμενθσ, του 
ανκρϊπου, των ευαιςκθςιϊν που διακρίνονται οι 
γυναίκεσ εε... φυςιολογικά διαμορφϊνονται ε.... 
διαμορφϊνεται και μια κεματολογία θ οποία 
προκρίνει τθν παρουςία και να δοκεί λόγοσ ςτισ 
γυναίκεσ γφρω από αυτά τα ηθτιματα.» (Σ10_ΒΛ)  

ΕΝΟΧΟΠΟΙΘΘ ΓΤΝΑΙΚΑ *Α+  ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΙΜΟ *Α+  

«Μςωσ οι ίδιεσ δεν διεκδικοφν ςτο ίδιο το κόμμα να 
εμφανιςτοφν ςε μια τζτοια εκπομπι.» (Σ21_ΤΘ)  
«Βεβαίωσ, για να είμαι δίκαιθ πολλζσ φορζσ οι 
γυναίκεσ δεν τα πάνε πολφ καλά ςε ςυηθτιςεισ 
υψθλισ πολιτικισ.» (Σ1_ΗΛ)  

«Γιατί αυτά να πρζπει να  απαςχολοφν μόνο τισ 
γυναίκεσ; Και όχι  και τουσ άντρεσ και γιατί να μθν 
απαςχολοφν τισ γυναίκεσ οι πολιτικζσ τθσ Τρόικα  που  
/;/ είναι  κατεξοχιν πολιτικό ςοβαρό κζμα ε αφοφ 
όλα αυτά οφτωσ θ άλλωσ επθρεάηουν τθν πολιτικι 
τουσ και κοινωνικι τουσ κατάςταςθ ςε πολφ 
μεγαλφτερο βακμό από ότι τουσ άντρεσ πολιτικοφσ 
ζχουμε δει.» (Σ9_ΔΔ)  

ΚΑΣΘΓΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ *Α+  

«*…+ υπάρχει τηΛαι μια αντρικι διαπλοκι θ οποία 
επεκτείνεται πζραν του πολιτικοφ κόςμου, *…+κα 
διαπιςτϊςει ότι για κάποιο λόγο εντόσ αυτισ τθσ 
διαπλοκισ και τθσ υπερβολισ κάποιων προςϊπων 
κα εντοπίςει ότι υπάρχει φφλο ςε αυτι και ότι 
δυςτυχϊσ είναι το αντρικό. » (Σ5_ΟΛ)  

 

ΔΙΑΚΡΙΘ ΑΝΣΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ  ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΑ ΜΜΕ 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«Υπάρχει δθλαδι το ςτοιχείο τθσ υποτίμθςθσ ι 
αμφιςβιτθςθσ τθσ ικανότθτασ των γυναικϊν ακόμθ 
και ςτισ περιπτϊςεισ που παρευρίςκονται ςε ζνα 
πάνελ.» (Σ19_ΣΝ)  

«Τεσ γυναίκεσ μάλλον οι δθμοςιογράφοι τισ 
περιςςότερεσ των περιπτϊςεων τισ ανζχονται, αν 
επιτρζπεται το ριμα ςτεσ εκπομπζσ για αυτό και 
παραμζνουν ςε αυτό τον τομζα τον διευκρινιςτικό και 
τον άοςμο κα ζλεγα τον ουδζτερο.» (Σ16_ΔΟ)  

ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΒΙΩΜΑΣΩΝ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«*…+ διάκριςθ που ζνιωςα εγϊ προςωπικά ςε 
ςυηθτιςεισ ιταν που ζδωςε πολφ λιγότερο χρόνο 
ςε γυναίκα αντί ςτον άντρα ςυνομιλθτι που ιταν 
ςτο πάνελ. Δεφτερον τοφτο που ζχετε πει που 
επαρζμβθκε με τάχατεσ διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ 
αλλά ξζφευγε από το κζμα, ξζφευγε από το 
μινυμα που ικελα να ςτείλω εγϊ ωσ ςτουσ 
τθλεκεατζσ.» (Σ8_ΤΝ)  

«Μαλακζσ ερωτιςεισ … που… δεν ζμπαιναν ςτον 
ςκλθρό πυρινα τθσ ςυηιτθςθσ  εκ μζρουσ του 
δθμοςιογράφου όταν απευκυνόταν ςτθ γυναίκα 
πολιτικό … παφςθ χαμθλι απαίτθςθ εκ μζρουσ του 
δθμοςιογράφου όταν μιλοφςε ςε γυναίκα *…+» 
(Σ9_ΔΔ)  

ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΟΡΙΜΑΣΩΝ ΕΡΕΤΝΑ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«Αυτό αποδεικνφει θ μελζτθ ςασ ότι θ γυναίκα 
είναι πιο πρακτικι ςτισ απαντιςεισ και απαντά 

«Ναι όμωσ ςε αυτό  γυναίκεσ ζχουν /;/ ζνα 
πλεονζκτθμα οι γυναίκεσ ςε αυτό ζτςι τουσ δίνεται θ 
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ςυνικωσ επί τθσ ουςίασ των ερωτιςεων ενϊ οι 
άντρεσ μπορεί να περιδιαβάηουν διάφορεσ 
πολιτικζσ.» (Σ14_ΒΛ)  

ευκαιρία να παρουςιάςουν με περιςςότερθ θρεμία 
και άνεςθ τισ κζςεισ τουσ γιατί δεν διακόπτονται από 
τουσ δθμοςιογράφουσ, ζχει το καλό του τοφτο.» 
(Σ16_ΔΟ)  

ΑΓΝΟΙΑ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«*…+ δεν το είχα προςζξει.» (Σ4_ΤΛ)  «Ουδζποτε ζνιωςα αυτι τθν διαφοροποίθςθ.» 

(Σ15_ΒΓ)  

ΕΙΡΩΝΕΙΑ *Α+   

«*…+ κάποιοσ κα ςε αντιμετωπίςει με απαξίωςθ και 
ςυναντάσ πάντα αυτό το πρότυπο και κάποιοσ κα 
ςε αντιμετωπίςει με υπερβολικι ευγζνεια γιατί 
είςαι κοροφδα, είςαι κοπζλα, γυναίκα *…+» (Σ5_ΟΛ)  

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΠΑΡΟΤΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΘΝ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΣΑ ΜΜΕ  

ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΟ  *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«Αλλά είναι τηαι ζνασ δφςκολοσ χϊροσ για τισ 
γυναίκεσ, δφςκολοσ χϊροσ.» (Σ4_ΤΛ)  

«Σίγουρα δεν μπορείσ να διακρικείσ ςαν πολιτικόσ 
όταν αςχολείςαι με τθν ιςότθτα των φφλων.» (Σ6_ΛΦ)  

ΕΠΙΣΑΚΣΙΚΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«*…+ εγϊ πιςτεφω πρζπει να εκπονθκεί ζνα ςχζδιο 
εντάξει, το οποίο να ζχει από ηθτιματα ξζρω γω 
πολιτικισ αν κζλετε παρουςίασ και ςυμμετοχισ 
των γυναικϊν μζχρι ποςοςτϊςεισ ςε διοικθτικά 
ςυμβοφλια *…+» (Σ5_ΟΛ)  

«*…+ μπορεί να γίνει και πρζπει να γίνει βίωμα μζςα 
από μια διεκδίκθςθ μπορεί να κερδίςει πάρα πολλά 
δικαιϊματα που κα τθν οδθγιςουν ςε μια καλφτερθ 
κατάςταςθ από ότι είμαςτε ςιμερα.» (Σ9_ΔΔ)  

ΚΑΣΘΓΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ *Α+  ΕΙΡΩΝΕΙΑ *Α+  

«Εμ δυςτυχϊσ και που τα ίδια τα κόμματα που 
επιλζγουν ποιοι κα πάνε ςτα πάνελσ υπάρχει μια 
ρατςιςτικι ςε ειςαγωγικά τοποκζτθςθ απζναντι 
των γυναικϊν *…+» (Σ4_ΤΛ)  

«*…+ δυςτυχϊσ ι ευτυχϊσ (χαμογελά) καταλιγουν οι 
γυναίκεσ να παίρνουν κεματικζσ τζτοιεσ που να μθν 
είναι του ςκλθροφ πυρινα των πολιτικϊν οικονομίασ, 
άμυνασ, εςωτερικϊν *…+»  (Σ6_ΛΦ)  

ΕΝΟΧΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΓΤΝΑΙΚΑ *Α+  ΕΠΙΦΤΛΑΚΣΙΚΟΣΘΣΑ *Α+  

«Δεν πρζπει να περιοριηόμαςτε μόνο ςτα 
κοινωνικά κζματα εε από μασ εξαρτάται αυτό το 
κομμάτι.» (Σ14_ΒΛ)  

«*…+εάν υπάρξουν πάρα πολλζσ αλλαγζσ κυρίωσ  

κοινωνικζσ, εάν ενιςχυκεί μια αυτοπεποίκθςθ τθσ 

γυναίκασ μζςα από τα ορκά πράγματα τα οποία 

προςφζρει θ οικογζνεια *…+» (Σ9_ΔΔ)  
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Ρίνακασ 33 

Ανάλυςθ Λόγου Συνεντεφξεων Δθμοςιογράφων 

ΙΟΣΘΣΑ (ΟΡΙΜΟ) 

Γυναίκεσ Δθμοςιογράφοι Άντρεσ Δθμοςιογράφοι 

ΑΠΟΛΤΣΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+  

«*…+ ςτθν Κφπρο θ γυναίκα δεν αντιμετωπίηεται με 
τον ίδιο ςεβαςμό, δεν ζχει τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ, δεν 
τυγχάνει τθσ ίδιασ αποδοχισ και δεν ζχει ανάλογεσ 
απολαβζσ με άντρεσ που κάνουν τθν ίδια εργαςία 
με εκείνθ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι άλλοι δεν 
ζχουν αυξθμζνεσ προςδοκίεσ από τθν εργαςία μίασ 
γυναίκασ. Θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςε πολλζσ από τισ 
περιπτϊςεισ που προανζφερε, υποβακμίηεται, 
ακόμθ και εντόσ τθσ οικογζνειασ.» (Σ9_ΝΨ)  

«Στθν Κφπρο τα πράγματα είναι ακόμθ πιο δφςκολα, 
διότι υπάρχει εςκεμμζνθ υποτίμθςθ του γυναικείου 
φφλλου ειδικά ςτον εργαςιακό τομζα, για ςκοποφσ 
παραχϊρθςθσ μειωμζνων απολαβϊν, ςτα 
περιςςότερα επαγγζλματα.» (Σ7_ΔΤ)  

ΑΝΣΙΦΑΘ *Α+  ΕΝΟΧΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΓΤΝΑΙΚΑ *Α+  

«Κεωρϊ ότι ςε πολλοφσ τομείσ υπάρχει, ωςτόςο 
διαπιςτϊνω ανιςότθτεσ που προκαλοφνται από 
νοοτροπίεσ κυρίων των ανδρϊν αλλά και των ίδιων 
των γυναικϊν.» (Σ8_ΤΔ)  

«Εε κεωρϊ δεν υπάρχει ιςότθτα ςτο βακμό που 
πρζπει και αυτόν εε εναπόκειται εξαρτάται και ςε 
μεγάλο βακμό από τθ ςτάςθ των γυναικϊν εδϊ ςτθν 
Κφπρο οι οποίεσ ζχουν μάκει να διεκδικοφν μόνο τα 
καλά για τισ γυναίκεσ και όταν ςτριμωχτοφν ι 
δυςκολευτοφν λίγο ξεχνοφν τα ίςα δικαιϊματα και 
προβάλλουν το γεγονόσ ότι είναι γυναίκεσ.» (Σ11_ΞΛ)  

ΙΘ-ΑΝΙΘ ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΘ ΑΝΣΡΩΝ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΑ ΜΜΕ 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+  

«Είναι και ο χϊροσ τθσ πολιτικισ 
ανδροκρατοφμενοσ. Δεν υπάρχει προτίμθςθ τθσ 
φιλοξενίασ γυναικϊν πολιτικϊν ςτα τθλεοπτικά 
δελτία ειδιςεων.» (Σ18_ΨΝ)  

«*…+τηιαι εμείσ επιδιϊκουμε τεσ κοκορομαχίεσ οι 
οποίεσ πικανόν να αυξιςουν τηιαι τθν τθλεκζαςθ 
*…+» (Σ13_ΛΛ)  

ΑΠΟΛΤΣΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+  

«Σε καμία περίπτωςθ.» (Σ9_ΝΨ)  «Όχι.» (Σ11_ΞΛ)  

ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΟΡΙΜΑΣΩΝ ΕΡΕΤΝΑ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«Ναι. Ναι. Κεωρϊ πωσ ναι γιατί δεδομζνου ότι δφο 
άτομα ζνασ άντρασ και μία γυναίκα είναι 
προςκεκλθμζνοι ςε μια ςυγκεκριμζνθ εκπομπι 
ζχουν ίςο χρόνο για να τοποκετθκοφν, ίςθ προβολι 
και ζχουν και οι δφο το δικαίωμα ςτο λόγο τουσ.» 
(Σ12_ΗΒ)  

«Νομίηω ότι τυγχάνει ευνοϊκότερθσ μεταχείριςθσ από 
τουσ άντρεσ.» (Σ3_Ν)  

ΕΙΡΩΝΕΙΑ *Α+   
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«Καταρχιν δεν προςκαλοφνται  ςυχνά γυναίκεσ 
πολιτικοί εκτόσ αν ζχουν ζνα μοναδικό πόςτο ( 
Υπουργόσ). Αν είναι βουλευτισ κα προτιμθκοφν 
άνδρεσ γιατί ςυνικωσ αυτοί ζχουν και τα αξιϊματα 
ςτο κόμμα, ςτθ Βουλι κλπ και μιλοφν από μια πιο 
ιςχυρι κζςθ. Είναι δθλ. πρωτοκλαςάτα ςτελζχθ 
άρα ο λόγοσ τουσ ζχει βαρφτθτα.» (Σ1_ΤΨ)  

 

ΑΙΣΙΑ ΧΑΜΘΛΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΘΝ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ  ΣΑ ΜΜΕ  

ΚΑΣΘΓΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+  

«Επιπλζον, υπάρχει και θ υπολανκάνουςα 
προκατάλθψθ, όλων, κομμάτων, παραγωγϊν, 
κοινωνίασ, που δεν ζχουν ταυτίςει τθ γυναίκα με 
αυτό το ρόλο (του πολιτικοφ). Εδϊ θ ίδια θ γλϊςςα 
μασ αν το ψάξει κανείσ αντανακλά τθν νοοτροπία 
ευρφτερα τθσ κοινωνίασ για τθν μθ ταφτιςθ τθσ 
γυναίκασ με κάποιουσ ρόλουσ (Γενικόσ Ελεγκτισ, 
Γενικόσ Ειςαγγελζασ, Βουλευτισ και όχι κθλυκόσ 
όροσ).» (Σ2_ΒΝ)  

«Ωςτόςο ςτα κυπριακά κόμματα επικρατεί ακόμα 
ανδροκρατία, και μάλιςτα από άτομα με 
πεπαλαιωμζνα μυαλά, που αποτελοφν εμπόδιο ςτθν 
ανζλιξθ των γυναικϊν.» (Σ10_ΞΝ)  

ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«Επίςθσ, κζλω να πω ότι μια γυναίκα αποκτά αξία 
και μπορεί να εκπροςωπθκεί όταν είναι 
παντρεμζνθ με κάποιο ςτζλεχοσ ςε μια τράπεηα, ι 
με κάποιο Υπουργό. Παίρνει αξία μζςω του αντρόσ 
που ζχει δίπλα τθσ. Κάπωσ ζτςι.» (Σ17_ΝΚ)  

«Εντάξει μπορεί τηιαι εμείσ μζςα ςτο μυαλό μασ 
χωρίσ να το κζλουμε ςυνειδθτά να πθαίνει ο νουσ 
μασ ξζρω γω ςε ζνα άντρα πολιτικό να τον 
καλζςουμε αν τηιαι ςε κζμα εκπομπϊν για τισ 
προεκλογικζσ περιόδουσ ζχουμε τηιαι κζματα τηιαι με 
τθν αρχι ραδιοτθλεόραςθσ που πρζπει να περάςουν 
όλοι οι υποψιφιοι από τα πάνελ των τθλεοπτικϊν 
εκπομπϊν.» (Σ13_ΛΛ)  

ΕΝΟΧΟΠΟΙΘΘ ΓΤΝΑΙΚΑ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«Απλά κεωρϊ ότι οι ίδιεσ μπορεί να επιλζγουν να 
μθ διεκδικοφν ςτον εργαςιακό τομζα.» (Σ14_ΛΛ)  

«Είναι πολφ φυςιολογικό, αφοφ οι γυναίκεσ 
επικυμοφν να ςυηθτοφν κζματα «πιο εφκολα» με 
λιγότερεσ παγίδεσ και με λιγότερο πολιτικό κόςτοσ.» 
(Σ3_Ν)  
«Επιπλζον οι γυναίκεσ φοβοφνται ακόμα να 
διεκδικιςουν, λόγω αυτισ τθσ ανδροκρατίασ των 
κομμάτων.» (Σ10_ΞΝ)  

ΑΠΟΛΤΣΟ ΛΟΓΟ *Α+  

«Οι υποψιφιεσ γυναίκεσ ιταν κατά πολφ λιγότερεσ 
ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ.» (Σ8_ΤΔ)  

 

ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΟ  *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+  

«Οι γυναίκεσ εκ φφςεωσ είναι πιο 
αιςκθτοποιθμζνεσ ςε κοινωνικά ηθτιματα για αυτό 
και επιλζγονται περιςςότερο για να ςυμμετζχουν 

«Θ ευαιςκθςία του γυναικείου φφλου 
αντικατοπτρίηει και τθ δράςθ τθσ ςτα κοινωνικά 
κζματα και επειδι εκεί αναλαμβάνει πιο 
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ςε κοινωνικζσ εκπομπζσ.» (Σ8_ΤΔ)  
«Στθν περίπτωςθ των κοινωνικϊν κεμάτων, οι 
γυναίκεσ ζχουν από τθ φφςθ τουσ μία ευαιςκθςία 
και είναι πιο ενθμερωμζνεσ για τα ςχετικά 
κζματα.» (Σ9_ΝΨ)  

πρωταγωνιςτικό ρόλο πολλζσ φορζσ αυτοβοφλωσ, 
καλείται πιο ςυχνά διότι θ δράςθ τθσ παρουςιάηει 
ενδιαφζρον.» (Σ7_ΔΤ)  

ΚΑΣΘΓΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«*…+ ενϊ αυτόσ είναι και ο ρόλοσ που τουσ δίνει θ 
ίδια θ κοινωνία και οι τθλεκεατζσ. Οι γυναίκεσ είναι 
πιο αποδεκτζσ ςε ευαίςκθτα κζματα και οι άντρεσ 
ςε «ςοβαρά».» (Σ9_ΝΨ)  

«Τα ίδια τα κόμματα ζχουν χωρίςει αυτοφσ τουσ 
τομείσ, ςτισ εςωτερικζσ δικζσ  τουσ επιτροπζσ και ςτθ 
Βουλι, ςε ανδροκρατοφμενουσ (Οικονομία, 
Εξωτερικι Πολιτικι, Κυπριακό και Εκλογικά) και ςε 
τομείσ όχι γυναικοκρατοφμενουσ αλλά τουλάχιςτον 
ίςθσ κατανομισ μεταξφ των δφο φφλων (Περιβάλλον, 
Πολιτιςμόσ, Κακοποίθςθ/Δικαιϊματα παιδιϊν και 
Γυναικεία Ηθτιματα).» (Σ7_ΔΤ)  

 ΕΝΟΧΟΠΟΙΘΘ ΓΤΝΑΙΚΑ *Α+  

 «Οι ίδιεσ επικεντρϊνονται ςε ζνα δφο κζματα τα 
οποία ξζρουν καλά και φοβοφμενεσ μιπωσ εκτεκοφν 
περιορίηονται ςε αυτά τα δφο κζματα.» (Σ11_ΞΛ)  

ΔΙΑΚΡΙΘ ΑΝΣΡΩΝ – ΓΤΝΑΙΚΩΝ  ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΑ ΜΜΕ 

ΕΝΟΧΟΠΟΙΘΘ ΓΤΝΑΙΚΑ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+  

«Αλλά και εκεί όπου υπάρχουν γυναίκεσ ςε 
ανϊτατεσ κζςεισ πρζπει να είναι 
ςυνειδθτοποιθμζνεσ και ευαιςκθτοποιθμζνεσ για 
να προωκοφν γυναίκεσ. » (Σ1_ΤΨ)  

«Μου ζχει τφχει όμωσ να προςκαλζςω γυναίκεσ 
πολιτικοφσ για κζματα πολιτικισ (κυπριακό κυρίωσ) 
και να μου αρνθκοφν.» (Σ6_Λ)  

ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΒΙΩΜΑΣΩΝ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+  

«Εμ αν βάλετε κάμερεσ να παρακολουκείτε τι 
ςχόλια γίνονται που τουσ τεχνικοφσ πζρα από τουσ 
δθμοςιογράφουσ, αν είναι μια ωραία γυναίκα ςτο 
πάνελ είναι υποτιμθτικά που γίνονται τα ςχόλια, εν 
ςεξιςτικά ςχόλια που γίνονται, *…+ αν είναι μόνοι 
τουσ οι άντρεσ εν μπορείτε να φανταςτείτε τι 
γίνεται.»  (Σ5_ΗΛ)  

«Όχι δεν ζχω βιϊςει διακρίςεισ ωσ προσ τισ γυναίκεσ 
πολιτικοφσ.» (Σ7_ΔΤ)  

ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΟΡΙΜΑΣΩΝ ΕΡΕΤΝΑ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+  

«Διαφωνϊ με τθ κζςθ αυτι. Ο ρόλοσ του 
δθμοςιογράφου δεν διαφοροποιείται ανάλογα με 
το φφλο των προςκεκλθμζνων.» (Σ8_ΤΔ)  

«Ναι. Κεωρϊ ότι δεν γίνονται διακρίςεισ εμ μεταξφ 
αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ εεμ υπό τον 
υπό τθ κζςθ ότι αντιμετωπίηονται ιςότιμα από το 
δθμοςιογράφο.» (Σ13_ΛΛ)  

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΜΕΙΩΜΕΝΘ ΠΑΡΟΤΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΘΝ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΣΑ ΜΜΕ  

ΕΠΙΣΑΚΣΙΚΟ ΛΟΓΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+  

«Πρζπει και οι ίδιεσ οι γυναίκεσ να διεκδικοφν και 
να απαιτοφν να ςυμμετζχουν εκεί όπου ζχουν 

«Μόνο θ κατάλθψθ περιςςότερων ςθμαντικϊν 
κζςεων ςτθν πολιτικι ηωι από γυναίκεσ, κα αυξιςει 
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κζςθ.» (Σ1_ΤΨ)  τα ποςοςτά εκπροςϊπθςθσ τουσ και ςτα τθλεοπτικά 
πάνελ. » (Σ7_ΔΤ)  

ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΟ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+  

«*…+ ναι μζςω  εκπομπϊν που προάγουν τθν 
ιςότθτα μζςω τθλεοπτικϊν ςειρϊν που δεν κζτουν 
τθ γυναίκα ςτον παραδοςιακό τθσ ρόλο ίςωσ να 
μποροφςε να προκλθκεί μια αλλαγι. Στο πλαίςιο 
ενόσ δελτίου ειδιςεων όμωσ κεωρϊ ότι δεν 
μποροφμε να κάνουμε κάτι τζτοιο παρά μόνο να 
προβάλουμε κζματα που προβάλλουν τθν ιςότθτα. 
Σε καταςτάςεισ όμωσ όπου ζχουμε γυναίκεσ ι 
άντρεσ ςυνομιλθτζσ όχι.» (Σ12_ΗΒ)  

«Μόνο εάν οι ίδιεσ κατορκϊςουν να  ζχουν ίςθ 
εκπροςϊπθςθ με τουσ άντρεσ ςτα κζντρα λιψεωσ 
αποφάςεων. Να μπουν δθλαδι ςτθ κομματικι και τθν 
πολιτικι « μάχθ». Δεν είναι εφκολο κακϊσ το 
κομματικό κατεςτθμζνο ανδροκρατείται. *…+ Ωςτόςο 
ςυμφωνϊ ότι είναι πολφ πιο δφςκολο για μία γυναίκα 
να ανεβεί τα ςκαλιά τθσ κομματικισ ιεραρχίασ.» 
(Σ6_Λ)  

ΕΝΟΧΟΠΟΙΘΘ ΓΤΝΑΙΚΑ *ΚΟΙΝΟ ΘΜΕΙΟ+ 

«*…+ αν περιςςότερεσ γυναίκεσ αποφάςιηαν να 
αςχολθκοφν με τθν πολιτικι *…+» (Σ9_ΝΨ)  

«Πρζπει οι ίδιεσ να βγουν από το καβοφκι τουσ και να 
διεκδικιςουν και να πουν εμείσ κζλουμε ςυμμετοχι 
και ςε άλλεσ επιτροπζσ και δε κεωρϊ αν δικαίωσ το 
διεκδικιςει μια γυναίκα τηιαι πραγματικά το αξίηει εν 
να τθσ πει κάποιοσ οι μθν μπεισ.» (Σ11_ΞΛ)  

ΚΑΣΘΓΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ*Α+   

«*..+ αν τα ανδροκρατοφμενα κόμματα αποφάςιηαν 
να ςτθρίξουν εξίςου τισ γυναίκεσ που υπθρετοφν 
το κόμμα. *…+» (Σ9_ΝΨ)  

 

ΕΙΡΩΝΕΙΑ *Α+   

«Άρα είναι το ςφνολο τθσ κοινωνίασ που πρζπει να 
αλλάξει και αλλάηει, πιςτεφω ότι αλλάηει, αλλά 
μζχρι να φτάςουμε ςτο ιδανικό, εμ μακάρι να 
ηιςουμε να το δοφμε.» (Σ5_ΗΛ)  
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2. υγκριτικι Ανάλυςθ Λόγου Γυναικϊν και Αντρϊν Πολιτικϊν Και Δθμοςιογράφων 

(α) Γυναίκεσ – Άντρεσ Ρολιτικοί 

Κατ’  αρχάσ ςτον λόγο των αντρϊν πολιτικϊν λανκάνουν περιςςότερα ςτερεότυπα. Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι κυρίωσ μθ αποδεκτά από τουσ άντρεσ πολιτικοφσ, ενϊ οι ίδιοι 

φαίνεται να δείχνουν περιςςότερθ άγνοια ςχετικά με τισ διακρίςεισ ςτα ΜΜΕ. Ρεριςςότερο 

κατθγορικόσ είναι ο λόγοσ των γυναικϊν, οι οποίεσ κατθγοροφν τα κόμματα, τθν κοινωνία και τα 

ΜΜΕ για τθν παροφςα κατάςταςθ ςτθν πολιτικι και παράλλθλα τείνουν να επιβεβαιϊνουν τα 

πορίςματα τθσ ζρευνασ. Ρεριςςότερθ ειρωνεία παρουςιάηεται ςτον λόγο των γυναικϊν πολιτικϊν, 

δείχνοντασ τθ δυςαναςχζτθςι τουσ για τθν κατάςταςθ. Πμωσ, οι ίδιεσ οι γυναίκεσ φαίνεται να 

ενοχοποιοφν περιςςότερο τθ γυναίκα για τθν επιλογι τθσ κεματολογίασ, επιρρίπτοντασ ευκφνεσ 

ςτθν ίδια, όπωσ και για τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ μειωμζνθσ παρουςίασ των γυναικϊν ςτθν 

πολιτικι και ςτα ΜΜΕ.  Και ςτον λόγο των δφο παρουςιάηεται αντίφαςθ, ενϊ ςυνθκίηουν να είναι 

απόλυτοι ςε αυτά που λζνε. 

(β) Γυναίκεσ – Άντρεσ Δθμοςιογράφοι 

Τόςο ςτον λόγο των γυναικϊν όςο και των αντρϊν δθμοςιογράφων κυριαρχοφν τα ςτερεότυπα 

ςχετικά με τθ κζςθ τθσ γυναίκασ και τθν παρουςία τθσ ςτθν πολιτικι. Ρεριςςότερο κατθγορικόσ 

είναι ο λόγοσ των γυναικϊν δθμοςιογράφων, οι οποίεσ κατθγοροφν τθν κοινωνία και τα κόμματα 

για τθν παροφςα κατάςταςθ. Ειρωνεία υπάρχει περιςςότερο ςτον λόγο των γυναικϊν 

δθμοςιογράφων, ενϊ οι άντρεσ δθμοςιογράφοι ενοχοποιοφν περιςςότερο τθ γυναίκα πολιτικό 

από ότι οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι για τα αίτια χαμθλισ παρουςίασ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι, 

για τθ κεματολογία, για τισ διακρίςεισ αλλά και για τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ.  

(γ) Γυναίκεσ Ρολιτικοί – Γυναίκεσ Δθμοςιογράφοι 

Ο λόγοσ των γυναικϊν πολιτικϊν και γυναικϊν δθμοςιογράφων είναι απόλυτοσ. Στον λόγο των 

γυναικϊν δθμοςιογράφων λανκάνουν περιςςότερα ςτερεότυπα παρά ςτον λόγο των γυναικϊν 

πολιτικϊν (αίτια χαμθλοφ ποςοςτοφ γυναικϊν ςτθν πολιτικι, διάκριςθ αντρϊν και γυναικϊν 

πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ). Ο λόγοσ και των γυναικϊν πολιτικϊν και των γυναικϊν δθμοςιογράφων είναι 

κατθγορικόσ και περιζχει ςτοιχεία ειρωνείασ, ενϊ οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι ενοχοποιοφν τθ 

γυναίκα περιςςότερο από τισ γυναίκεσ πολιτικοφσ (αίτια χαμθλοφ ποςοςτοφ γυναικϊν ςτθν 

πολιτικι, διάκριςθ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ, τρόποι αντιμετϊπιςθσ μειωμζνθσ 

παρουςίασ γυναικϊν ςτθν πολιτικι). 

(δ) Άντρεσ Ρολιτικοί  - Άντρεσ Δθμοςιογράφοι 

Οι άντρεσ δθμοςιογράφοι ενοχοποιοφν τθ γυναίκα περιςςότερο από τουσ άντρεσ πολιτικοφσ (αίτια 

χαμθλοφ ποςοςτοφ γυναικϊν ςτθν πολιτικι, κεματολογία, διάκριςθ αντρϊν γυναικϊν πολιτικϊν 

ςτα ΜΜΕ, τρόποι αντιμετϊπιςθσ μειωμζνθσ παρουςίασ γυναικϊν ςτθν πολιτικι ).  Τόςο ςτον λόγο 

των αντρϊν πολιτικϊν όςο και ςτον λόγο των αντρϊν δθμοςιογράφων κυριαρχοφν ςτερεότυπα για 

τθ κζςθ τθσ γυναίκασ και τον ρόλο τθσ ςτθν πολιτικι, ενϊ τζλοσ ο λόγοσ των αντρϊν 

δθμοςιογράφων είναι περιςςότερο κατθγορικόσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

1. Εκπομπζσ και Δελτία Ειδιςεων 

Αρχικά, μζςα από τθν ποςοτικι ανάλυςθ των εκπομπϊν και των δελτίων ειδιςεων φαίνεται ότι θ 

παρουςία των γυναικϊν πολιτικϊν ςτισ εκπομπζσ και τα δελτία ειδιςεων είναι ςχεδόν μθδαμινι 

ςε ςχζςθ με τθν παρουςία των αντρϊν πολιτικϊν.  

Φαίνεται, παράλλθλα, ότι δίνεται πολφ λιγότεροσ χρόνοσ ςτισ γυναίκεσ να αναλφςουν τα διάφορα 

κζματα ςτισ εκπομπζσ και ςτα δελτία ειδιςεων, ενϊ οι γυναίκεσ φαίνεται να υπερ-

εκπροςωποφνται ςε κζματα του περιβάλλοντοσ, ςε κζματα πολιτιςμοφ ι ςε κζματα, όπωσ θ υπο-

εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι και ςε διάφορουσ οργανιςμοφσ, τα ςτερεότυπα που 

ςχετίηονται με τα φφλα και κυρίωσ με τισ γυναίκεσ, θ πορνεία και ςωματεμπορία γυναικϊν, θ 

ψυχικι υγεία και ο ςτιγματιςμόσ των διαηευγμζνων γυναικϊν ι θ κακοποίθςθ των παιδιϊν.  

Ραράλλθλα, μζςα από τθ ςθμειωτικι ανάλυςθ διαφάνθκε ότι οι άντρεσ πολιτικοί εκφράηονται με 

μια ζντονθ κινθςιολογία, ενϊ οι γυναίκεσ πολιτικοί φαίνεται να είναι πιο ςυγκρατθμζνεσ, 

τείνοντασ να εκφράηονται περιςςότερο με μορφαςμοφσ του προςϊπου. Πςον αφορά ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των πολιτικϊν και των δθμοςιογράφων που καταγράφθκε μόνο ςτισ 

εκπομπζσ, ςε αρκετζσ εκπομπζσ ο δθμοςιογράφοσ αφαιρεί απότομα τον λόγο από γυναίκα 

πολιτικό και τον δίνει ςε άντρα πολιτικό.  

Ακολοφκωσ μζςα από τθν ανάλυςθ λόγου των εκπομπϊν και των δελτίων ειδιςεων, ο λόγοσ των 

αντρϊν πολιτικϊν φαίνεται να είναι λιγότερο δομθμζνοσ από αυτόν των γυναικϊν πολιτικϊν. 

Επίςθσ, για να γίνουν πιο πειςτικοί οι άντρεσ επικαλοφνται λόγια και πράξεισ προςϊπων, ενϊ οι 

γυναίκεσ πολιτικοί επικαλοφνται επαγγελματικζσ και προςωπικζσ εμπειρίεσ. Πςον αφορά τον τόνο 

και το φφοσ ομιλίασ οι γυναίκεσ τείνουν να χρθςιμοποιοφν ζνα πιο ςυναιςκθματικό τόνο όταν 

μιλοφν, ενϊ ο λόγοσ των αντρϊν πολιτικϊν είναι πιο επικετικόσ και το φφοσ τουσ είναι ιδιαίτερα 

ζντονο, ςτομφϊδεσ, επικετικό και ανταγωνιςτικό. Οι γυναίκεσ, παράλλθλα, είναι πιο διαλλακτικζσ 

και ψφχραιμεσ και κάποιεσ φορζσ επικαλοφνται το φφλο τουσ για να κερδίςουν τθν εφνοια των 

ςυνομιλθτϊν τουσ, αναπαράγοντασ φυλετικά ςτερεότυπα.  

 

2. υνεντεφξεισ Πολιτικϊν και Δθμοςιογράφων 

Μζςα από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου των ςυνεντεφξεων προζκυψαν τα ακόλουκα 

ςυμπεράςματα: Οι γυναίκεσ πολιτικοί ςτο ςφνολό τουσ υποςτθρίηουν ότι υπάρχει διάκριςθ 

γυναικϊν και αντρϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ και ςε αυτό ςυμφωνοφν και οι μιςοί άντρεσ πολιτικοί. Οι 

άντρεσ και οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι κεωροφν ότι υπάρχουν ςε κάποιο βακμό διακρίςεισ ςτα 

ΜΜΕ, αλλά παράλλθλα και ότι ςε κάποιον βακμό απουςιάηουν.  

Οι άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί ςυμφωνοφν ότι θ μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν πολιτικϊν 

ςτα ΜΜΕ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι είναι λιγότερεσ οι γυναίκεσ, οι οποίεσ αςχολοφνται με τα 

πολιτικά κζματα, ηιτθμα με το οποίο ςυμφωνοφν και οι άντρεσ δθμοςιογράφοι. Ραράλλθλα, 

επιςθμαίνεται και από τισ δφο ομάδεσ πολιτικϊν ότι βαςικό ρόλο διαδραματίηει και θ αντίλθψθ 
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τθσ κοινωνίασ για τουσ ρόλουσ των δφο φφλων, ςτοιχείο το οποίο επιςθμαίνουν και οι γυναίκεσ 

δθμοςιογράφοι.  

Επιπρόςκετα, άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί επιςθμαίνουν ότι εμφανίηονται λιγότερεσ γυναίκεσ ςε 

εκπομπζσ που διαπραγματεφονται κζματα οικονομίασ και πολιτικισ εξαιτίασ τθσ ευαίςκθτθσ 

πλευράσ με τθν οποία αντιμετωπίηουν τα ςυγκεκριμζνα κζματα οι γυναίκεσ, κάτι που κεωρείται 

ότι δε ςυνάδει με τα κζματα «υψθλισ πολιτικισ». Επίςθσ, οι γυναίκεσ πολιτικοί και οι γυναίκεσ 

δθμοςιογράφοι κεωροφν ότι υπάρχει και μια κακιερωμζνθ ςτερεοτυπικι αντίλθψθ τθσ κοινωνίασ 

για τον ρόλο των γυναικϊν πολιτικϊν, θ οποία τουσ αφαιρεί το δικαίωμα για ςυμμετοχι ςε τζτοιεσ 

κεματολογίεσ. Οι άντρεσ δθμοςιογράφοι με τθ ςειρά τουσ υποςτθρίηουν ότι οι ίδιεσ οι γυναίκεσ 

πολιτικοί επιλζγουν να μθν αςχολοφνται εκτεταμζνα με κζματα οικονομίασ και πολιτικισ.  

Πςον αφορά ςτα είδθ διάκριςθσ που παρατθροφνται ςτα ΜΜΕ, οι άντρεσ πολιτικοί και 

δθμοςιογράφοι επιςθμαίνουν κυρίωσ ότι ο δθμοςιογράφοσ ςυμπεριφζρεται διαφορετικά ςε 

άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοφσ, γνϊμθ τθν οποία ςυμμερίηονται και οι γυναίκεσ πολιτικοί. 

Επιπλζον, οι γυναίκεσ πολιτικοί κεωροφν με τθ ςειρά τουσ ότι υπάρχει μια εμφανισ υποτίμθςθ 

των γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ, όπωσ και μια τάςθ για απόκλιςθ των γυναικϊν από τισ 

πολιτικζσ ςυηθτιςεισ. Οι γυναίκεσ δθμοςιογράφοι ςυμμερίηονται τθν άποψθ των γυναικϊν 

πολιτικϊν για τθν εμφανι υποτίμθςθ των γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ και παράλλθλα ειςάγουν 

και το κζμα τθσ προςβλθτικισ ςυμπεριφοράσ των αντρϊν πολιτικϊν απζναντι ςε γυναίκεσ 

πολιτικοφσ.  

Αναφερόμενοι ςτουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ μειωμζνθσ παρουςίασ των γυναικϊν ςτθν 

πολιτικι, άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί και δθμοςιογράφοι ςυμφωνοφν ότι πρζπει να αλλάξει θ 

κουλτοφρα και θ νοοτροπία τθσ κοινωνίασ, αλλά παράλλθλα και οι ίδιεσ οι γυναίκεσ να 

κινθτοποιθκοφν και να απαιτιςουν μεγαλφτερθ εκπροςϊπθςι τουσ ςτα κζντρα λιψθσ 

αποφάςεων. Επιπλζον, οι γυναίκεσ πολιτικοί επιςθμαίνουν ότι και θ πολιτεία πρζπει να 

προχωριςει ςε απαραίτθτεσ μεταρρυκμίςεισ με κοινωνικζσ παροχζσ για να δϊςει τθ δυνατότθτα 

ςε γυναίκεσ να αςχολθκοφν με τθν πολιτικι, αλλά και τα ίδια τα ΜΜΕ αναφζρουν ότι πρζπει να 

μεταχειρίηονται άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοφσ με τον ίδιο τρόπο.  

Τζλοσ, όςον αφορά τθ ςυμπεριφορά των γυναικϊν ςτισ διάφορεσ εκπομπζσ οι άντρεσ πολιτικοί 

κεωροφν ότι οι γυναίκεσ ςυηθτοφν ςε πιο ιπιουσ τόνουσ, ενϊ οι ίδιεσ οι γυναίκεσ πολιτικοί 

αναφζρουν ότι τείνουν να υιοκετοφν αντρικά χαρακτθριςτικά για να μποροφν να ενταχκοφν ςε 

πολιτικζσ ςυηθτιςεισ.  

Ραράλλθλα, μζςα από τθν ανάλυςθ λόγου των ςυνεντεφξεων, άντρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί και 

δθμοςιογράφοι φαίνεται να επιρρίπτουν ευκφνεσ ςτθ γυναίκα για τθν άνιςθ μεταχείριςι τθσ ςτα 

ΜΜΕ αλλά και για μια μθ ενεργό προςπάκεια για αλλαγι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ.  Ο λόγοσ 

μεγάλου ποςοςτοφ ςυνεντευξιαηόμενων φαίνεται να περιλαμβάνει λανκάνοντα ςτερεότυπα, κάτι 

που υποδθλϊνει ότι ακόμα και οι ίδιοι που μπορεί να κατθγοροφν τθν υπάρχουςα κατάςταςθ 

πζφτουν ςτθν παγίδα υιοκζτθςθσ ςτερεοτφπων ςχετικά με τουσ ρόλουσ τθσ γυναίκασ, 

αναφερόμενοι παράλλθλα ςτθ δυςκολία επιτυχίασ μιασ γυναίκασ ςτθν πολιτικι. Κυρίωσ οι άντρεσ 

είναι αυτοί, οι οποίοι δεν αποδζχτθκαν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςχετικά με τθν άνιςθ 



 
 

97 

μεταχείριςθ των γυναικϊν ςτα ΜΜΕ.  Κατθγορικόσ και περιςςότερο ειρωνικόσ είναι ο λόγοσ των 

γυναικϊν, οι οποίεσ κατθγοροφν τθν κοινωνία, τα ΜΜΕ αλλά και τα πολιτικά κόμματα για τθν 

παροφςα υποβακμιςμζνθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν πολιτικι, ενϊ θ ειρωνεία χρθςιμοποιείται ςαν 

άμυνα και τρόποσ ζκφραςθσ τθσ δυςαναςχζτθςισ τουσ. 

Εν κατακλείδι, τα αποτελζςματα καταδεικνφουν ότι υπάρχει διάκριςθ ςτα ΜΜΕ μεταξφ των 

γυναικϊν και αντρϊν πολιτικϊν και αυτό το ςτοιχείο είναι απόρροια των ςτερεοτυπικϊν 

αντιλιψεων τθσ κοινωνίασ για τθ γυναίκα πολιτικό, τθσ διαφορετικισ αντιμετϊπιςθσ των γυναικϊν 

και αντρϊν πολιτικϊν από τουσ δθμοςιογράφουσ, αλλά και τθ μθ ενεργό προςπάκεια των 

γυναικϊν πολιτικϊν για αλλαγι τθσ παροφςασ κατάςταςθσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΤΗΘΣΘΘ – ΤΓΚΡΙΘ ΜΕ ΔΙΕΘΝΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σκιαγραφϊντασ μζςα από τθν ζρευνα το προφίλ των γυναικϊν πολιτικϊν ςτθν Κφπρο, φαίνεται ότι 

βρίςκονται ςε μια υποβακμιςμζνθ κζςθ εξαιτίασ των ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων που κυριαρχοφν 

ακόμθ ςτθν κοινωνία και κζλουν τθ γυναίκα οικοκυρά, μθτζρα και καλι ςφηυγο. Θ εςωτερίκευςθ 

αυτϊν των ζμφυλων ςτερεοτφπων και προκαταλιψεων αποτελοφν βαςικό αποτρεπτικό 

παράγοντα για εναςχόλθςθ των γυναικϊν με τθν πολιτικι  (Abdela, 2005). 

Σθμαντικόσ παράγοντασ ανάλυςθσ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ αποτελεί θ ζννοια του κοινωνικοφ 

φφλου, το οποίο ςφμφωνα με τθ Scott (1986) είναι το μζςο «υπόδειξθσ πολιτιςμικϊν 

καταςκευϊν», δθλαδι των ιδεϊν ςχετικά με τουσ ρόλουσ που αρμόηουν ςτθ γυναίκα και ςτον 

άντρα. Ρρόκειται για μία κοινωνικι, πολιτιςμικι, πολιτικι και ιςτορικι κατθγορία που ζχει ωσ 

βαςικό ςτόχο να προςδιορίςει τθν ιδζα ότι θ υποταγι, θ κατωτερότθτα και θ αδυναμία των 

γυναικϊν δεν προζρχονται από τθ φφςθ, αλλά είναι πολιτιςμικζσ και ιςτορικζσ καταςκευζσ (Bock, 

1993).  

Τα πιο πάνω ςτοιχεία παραπζμπουν ςε μια πατριαρχικι ιδεολογία, θ οποία ακριβϊσ εκφράηει τθν 

ανάγκθ του άνδρα να επικρατιςει επί τθσ γυναίκασ (Scott, 1986). Θ ζννοια τθσ πατριαρχίασ 

προςδιορίηεται ωσ ζνα ςφςτθμα κοινωνικϊν ςχζςεων, το οποίο ςτθρίηεται ςε μια υλικι και θκικι 

βάςθ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτουσ άντρεσ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ δθμιουργοφν 

δυνατότθτα ανδρικισ κυριαρχίασ μζςω ςχζςεων εξουςίασ επί των γυναικϊν (Millett, 1969).  

Ραρουςιάηοντασ παράλλθλα τουσ βαςικοφσ αποτρεπτικοφσ παράγοντεσ για ςυμμετοχι των 

γυναικϊν ςτθν πολιτικι θ Lesley Abdela, προςπάκθςε να αποδείξει ότι οι περιςςότεροι από 

αυτοφσ ςυνδζονται με τθν αποδοχι και διαιϊνιςθ ζμφυλων ςτερεοτφπων. Οι βαςικοί παράγοντεσ 

αποτελοφν, ςφμφωνα με τθν Abdela, τα ζμφυλα ςτερεότυπα, οι προκαταλιψεισ και 

ςυμπεριφορζσ, θ δθμιουργία ανδρικϊν περιοχϊν από τα οποία αποκλείονται οι γυναίκεσ, θ 

ζλλειψθ χρθματοοικονομικισ ςτιριξθσ, επειδι ακριβϊσ οι γυναίκεσ ζχουν δυςκολότερθ πρόςβαςθ 

ςε κονδφλια, θ ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ, θ ζλλειψθ χρόνου λόγω των αυξθμζνων υποχρεϊςεων 

των γυναικϊν με τα του οίκου, τθ φροντίδα των παιδιϊν και των θλικιωμζνων,  θ δυςκολία 

ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ, και γενικότερα τα εμπόδια ςταδιοδρομίασ 

που προκφπτουν για μια γυναίκα (Abdela, 2005).  

Αποδεικνφεται ζτςι από τα πιο πάνω ότι εγκλωβιςμζνεσ κακϊσ είναι οι γυναίκεσ ςε ζνα ςφςτθμα 

αναπαραγωγισ των παραδοςιακϊν «ανδρικϊν» λογικϊν, γίνονται δζκτεσ τθσ ανδρικισ κυριαρχίασ 

και εξουςίασ με αποτζλεςμα πίςω από προκάλυμμα παραδοςιακϊν νόρμων να αδυνατοφν να 

ςυνειδθτοποιιςουν τθν κατάςταςι τουσ, ϊςτε να μπορζςουν να αντιδράςουν. Ακριβϊσ, λοιπόν, θ 

πατριαρχικι ιδεολογία επιδρά και πάνω ςτισ γυναίκεσ πολιτικοφσ ςτθν Κφπρο, ςτισ οποίεσ δε 

δίνεται ακόμθ ίςθ ευκαιρία ανζλιξθσ ςτθν πολιτικι ςκθνι. Ζτςι, μζςα από τθν ζρευνα παράλλθλα 

καταδεικνφεται ότι ο πολιτικόσ δθμόςιοσ λόγοσ και θ πολιτικι αρζνα ςε γενικότερθ ανάλυςθ, 

αποτελοφςε και αποτελεί μζχρι ςιμερα κατ’ εξοχιν αρςενικι υπόκεςθ ι χϊροσ  επικράτθςθσ 

αρςενικοφ φφλου (Pusnik & Bulc, 2001). 

Σφμφωνα με τουσ Pusnik και Bulc (2001), οι γυναίκεσ οι οποίεσ εμπλζκονται πιο ενεργά ςτθν 

πολιτικι και διαδραματίηουν πολιτικό ρόλο, άρα είναι φορείσ πολιτικισ/δθμόςιασ εξουςίασ, 
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μεταφζρουν και ενιςχφουν ιδιαίτερα τθ «φυςικι» εικόνα ότι οι γυναίκεσ είναι περιςςότερο 

ςυνδεδεμζνεσ με τον ιδιωτικό χϊρο και τισ προςωπικζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Αυτό ενιςχφεται 

από τθν άποψθ ότι οι γυναίκεσ διακρίνονται για τα «λεπτά» τουσ ςυναιςκιματα, όπωσ είναι τα 

ςυναιςκιματα τθσ ςυμπόνιασ, αγάπθσ, κατανόθςθσ, αλτρουιςμοφ. Ακριβϊσ και αυτό το ςτοιχείο 

ενυπάρχει ςτθν παροφςα ζρευνα, κακϊσ τόςο οι άντρεσ πολιτικοί όςο και οι γυναίκεσ πολιτικοί 

κεωροφν ότι λόγω τθσ ιδιαίτερα ευαίςκθτθσ πλευράσ των γυναικϊν, οι γυναίκεσ πολιτικοί 

αποκλείονται από ςυηθτιςεισ «υψθλισ πολιτικισ».  

Οι γυναίκεσ πολιτικοί παράλλθλα για να αποκτιςουν εκτόπιςμα ςτθν πολιτικι και κατ’ επζκταςθ 

ςτα ΜΜΕ πρζπει να ικανοποιιςουν ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ (Dahlerup, 1988).  Οι γυναίκεσ 

πολιτικοί κα πρζπει να αποδείξουν ότι είναι ικανζσ όπωσ οι άνδρεσ ομόλογοί τουσ, οι οποίοι ςυχνά 

είναι μεγαλφτεροι θλικιακά και ζχουν καταφζρει να κατακτιςουν το πολιτικό ςκθνικό προ πολλϊν 

δεκαετιϊν, όταν θ γυναίκα ιταν εντελϊσ αφανισ ςτθν πολιτικι. Ραράλλθλα, οι γυναίκεσ κα πρζπει 

να αποδείξουν ότι το να εκλεγοφν περιςςότερεσ γυναίκεσ βουλευτίνεσ μπορεί να ςυμβάλει ςε μια 

ςθμαντικι κοινωνικι και πολιτειακι αλλαγι.  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι θ μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων δείχνει 

τθν αντίφαςθ μεταξφ τθσ οικουμενικισ ιςότθτασ των δικαιωμάτων, ανεξαρτιτωσ φφλου αλλά και 

τθσ υποτζλειασ που υφίςτανται οι γυναίκεσ (Ραντελίδου - Μαλοφτα, 2002). Ακριβϊσ αυτι θ 

κατάςταςθ παραπζμπει ίςωσ ςε δθμοκρατικό ζλλειμμα παρά ςε ζνα εξ ολοκλιρου ηιτθμα 

ιςότθτασ των φφλων.  



 
 

100 

ΑΝΑΦΟΡΕ 

Abdela, L. (2005). Εγχειρίδιο Εκπαιδευτϊν/τριϊν. Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ για τισ γυναίκεσ ςτθν 

πολιτικι. Ακινα: Κζντρο Ερευνϊν για Κζματα Λςότθτασ. 

Barrowcliffe, M. (2007) Cry me a river. London, UK: Times. 

Brants, K., & Van Praag, P. (2006). Signs of media logic: Half a century of political communication in 

the Netherlands. Javnost-The Public, 13, 25-40.  

Bock, G. (1993). Ρζρα από τισ διχοτομίεσ. Ρροοπτικζσ ςτθν ιςτορία των γυναικϊν. Δίνθ-Φεμινιςτικό 

Περιοδικό, 6, 55-83. 

Carroll, S. J., & Schreiber, R. (1997). Media Coverage of Women in the 103rd Congress. In P. Norris  

(ed.) Women, Media and Politics. Oxford: Oxford University Press. 

CNEL. (2003). Women, Work and TV: Female representation in TV programs. Retrieved from 

http://www.cnel.it/53?shadow_documenti=11146 

Corner, J. (2003). Mediated persona and political culture. In J. Corner & D. Pels (Eds.), Media and 

the Restyling of Politics. London, UK: Sage. 

Dahlerup, D. (1988). From a Small to a Large Minority Women in Scandinavian Politics. 

Scandinavian Political Sciences, Bind 11 (New Series).  Retrieved from 

https://tidsskrift.dk/index.php/scandinavian_political_studies/article/view/13010/24817   

Eagly, A. H., Makhijani, M. G., & Klonsky, B. G. (1992). Gender and the evaluation of leaders: A 

meta-analysis. Psychological Bulletin, 111, 3-22. 

European Commission. (2009). Women in European Politics – Time for Action. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId  

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge. 

Fields, S. (2007). The Politics of Tears; a Male President Can Cry, but Could Hillary? Washington: 

Washington Times.  

Gallagher, M. (2001). Gender setting: New agendas for media monitoring and advocacy. London, 

UK: Zed Books. 

Gee, J. P. (1999). An introduction to discourse analysis: Theory and method. New York: Routledge. 

Gidengil, E. & Everitt, J. (1999). Metaphors and misrepresentation: Gendered mediation in news 

coverage of the 1993 Canadian leaders’ debates. Harvard International Journal of Press/Politics, 

4(1), 48-65. 

http://www.cnel.it/53?shadow_documenti=11146
https://tidsskrift.dk/index.php/scandinavian_political_studies/article/view/13010/24817
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId


 
 

101 

Gidengi, E. & Everitt, J. (2003). Talking Tough: Gender and Reported Speech in Campaign News 

Coverage. Political Communication, 20, 209-232. 

Gitlin, T. (1980). The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the 

New Left. Berkeley: University of California Press. 

Global Media Monitoring Project. (2005). Who makes the news?. Retrieved from 

http://www.whomakesthenews.org/images/stories/website/gmmp_reports/2005/gmmp-

report-en-2005.pdf 

Inter-Parliamentary Union. (1995). Women in Parliament 1945-1995. Retrieved from 

http://www.ipu.org/PDF/publications/women45-95_en.pdf 

Inter-Parliamentary Union. (2005). Women in Politics. Retrieved from 

http://www.ipu.org/pdf/publications/wmn45-05_en.pdf 

Inter-Parliamentary Union. (2008). Women in Parliament in 2008: The year in perspective. 

Retrieved from http://www.ipu.org/pdf/publications/wmn08-e.pdf 

Italy. (2004). Mass media and the redistribution of power. Fondazione Giacomo Brodolini. Report 

for the project “Mass media in the redistribution of power” funded by the European Union in 

terms of the Community Framework Strategy on Gender Equality (2001-2005). 

Kahn, K. F. (1994). Does gender makes a difference? An experimental examination of sex 

stereotypes and press patterns. American Journal of Political Science, 38, 162.  

Kahn, K. F. (1994). The distorted mirror: Press coverage of women candidates for statewide office. 

Journal of Politics, 56, 154-173. 

Kahn, K. F. & Goldenberg, E. N. (1991). Women candidates in the news: An examination of gender 

differences in U.S. Senate campaign coverage. Public Opinion Quarterly, 55, 180-199.  

Lindsey, A. E., & Zakahi, W. R. (1996). Women who tell and men who ask: Perceptions of men and 

women departing from gender stereotypes during initial interaction. Sex Roles, 34, 767-786. 

Meeks, L. (2012). Is She “Man Enough”? Women Candidates, Executive Political Offices, and News 

Coverage. Journal of Communication, 62, 175-193.  

Millett, K. (1969). Sexual Politics. Granada Publishing. 

Nelson, N. L. (1986). Metaphor and the media. In T. Sari, & A. E. William (eds.), Communication and 

Culture: Language, Performance, Technology and Media. Norwood, NJ: Ablex. 

Norris, P. (1997) Women Leaders Worldwide: A splash of color in the photo op. In P. Norris (ed.), 

Women, media and politics (pp. 146-165). Oxford: Oxford University Press.    

http://www.whomakesthenews.org/images/stories/website/gmmp_reports/2005/gmmp-report-en-2005.pdf
http://www.whomakesthenews.org/images/stories/website/gmmp_reports/2005/gmmp-report-en-2005.pdf
http://www.ipu.org/PDF/publications/women45-95_en.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/wmn45-05_en.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/wmn08-e.pdf


 
 

102 

Paxton, P., Hughes, M.M., & Painter M. A. (2010). Growth in Women’s Political Representation: A 

longitudinal exploration of democracy, electoral system and gender quotas. European Journal of 

Political Research, 49, 25-52.  

Ραντελίδου – Μαλοφτα, Μ. (2002). Το φφλο τθσ δθμοκρατίασ. Λδιότθτα του πολίτθ και ζμφυλα 

υποκείμενα. Εκδόςεισ Σαββάλασ: Ακινα.  

Pantti, M. (2007). Portraying Politics: Gender, Politik und Medien. In C. Holtz-Bacha & N. Reiling 

(Eds.) Politikerinnen kommen vor. Wie die Medien mit Frauen in der Politik umgehen. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Pusnik, M., & Bulc, G. (2001). Women in Their Own Reflection: Self – Representation of Women 

Politicians in the Slovenian Press. Epistemology Journal of Communication Inquiry, 25(4), 396-

413. 

Rettich, M. (2004). Medienanalyse der Präsidentensuche: Casting Show mit“Horst Wer” und “Gesin

eUnbekannt” (Media Analysis of the Research for President). In M. Pantii (Eds.), Portraying 

Politics: Gender, Politik, Medien (pp. 17-51). 

Ross, K. & Sreberny, M. A. (1997). Playing house – Gender, Politics and the News Media in Britain. 

Media, Culture and Society, 19, 101-109.  

Ross, K., & Sreberny, M.A. (2000). Women in the house: Media representations of British 

politicians. In M.A. Sreberny & L. Van Zoonen (Eds.), Gender Politics and Communication (pp. 79-

99). Creskill: Hamptom Press. 

Scott, J.W. (1986). Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical Review, 

91(5), 1053-1076. 

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A practical guide. Thousand Oaks. CA: Sage 

Publications.  

Sloat, A. (2005). Fixing an old divide: The political participation of women in an enlarged Europe. 

Retrieved from 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan018544.pdf 

Smith, K.B. (1997). When all’s fair: signs of parity in media coverage of female candidates. Political 

Communication, 14, 71-82. 

Sreberny-Mohammandi, A., & Ross, K. (1996). Women MPs and the Media: Representing the Body 

Politic. Parliamentary Affairs, 49, 103-115. 

Tuchman, G. (1978). The Symbolic annihilation of women by the mass media. In G. Tuchman, A. C. 

Daniels, and J. Benét (eds.), Hearth and Home: Images of women in the media (pp. 3–38). New 

York: Oxford University Press. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan018544.pdf


 
 

103 

Van Zoonen, L. (2005). Entertaining the citizen. When politics and popular culture convergence. 

Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.  

Van Santen, R., & Van Zoonen, L. (2010). The personal in political television biographies. Biography: 

An Interdisciplinary Quarterly, 33, 46-67.  

Watson, P. (2000). Politics, Policy and Identity: EU Eastern Enlargement and East-West Differences. 

Journal of European Public Policy, 7, 369-84.  

Wierstra, R. (2003). Breasts, Butts, Balkenende, Hilversum, Bureau Beeldvorming Diversiteit. 

Retrieved from 

http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/MEDIA_EWL_Beijing_15_Report_Feb_2010.pdf 

http://www.womenlobby.org/IMG/pdf/MEDIA_EWL_Beijing_15_Report_Feb_2010.pdf


 
 

104 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 

Οδθγόσ Συνζντευξθσ για Ρολιτικοφσ 

Ψευδϊνυμο: _________________________________________________ 

Φφλο: Άντρασ ___  Γυναίκα ___ 

Λδιότθτα: ________________________________________ 

Κόμμα: ____________________ ι Κανάλι: ___________________ 

 

Προςφϊνθςθ ςυνεντευκτι   

«Γεια ςασ/Καλθμζρα/Καλθςπζρα. Ονομάηομαι (όνομα ςυνεντευκτι) και  είμαι  μζλοσ τθσ 

ερευνθτικισ ομάδασ Ζρευνασ του Ρανεπιςτθμίου Κφπρου, με κζμα «Το προφίλ των γυναικϊν 

πολιτικϊν ςτθν τθλεόραςθ τθσ Κφπρου».  

Ευχαριςτοφμε για τον χρόνο που μασ παραχωρείτε. Θ ζρευνα ζχει ωσ ςκοπό να περιγράψει το 

προφίλ των Κυπρίων γυναικϊν πολιτικϊν όπωσ αυτό προβάλλεται μζςα από τθν κυπριακι 

τθλεόραςθ. Κα ικελα να ςασ διαβεβαιϊςω ότι κα παραμείνετε ανϊνυμοσ/θ και ότι αυτά που κα 

μασ πείτε κα είναι εμπιςτευτικά και δεν κα διαρρεφςει καμιά πλθροφορία. Κα χρθςιμοποιθκεί 

ψευδϊνυμο αντί το όνομά ςασ. Αν κζλετε να μθν απαντιςετε κάποια ερϊτθςθ ι να ηθτιςετε 

διευκρινιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ απλϊσ γνωςτοποιιςτε μου το. Αν δεν ςασ 

πειράηει, κα προτιμοφςα να μαγνθτοφωνιςω τθ ςυνζντευξθ οφτωσ ϊςτε να αποτυπϊςω με 

ακρίβεια αυτά που κα ςυηθτιςουμε — κάτι που πικανόν δεν κα καταφζρω αν περιοριςτϊ ςτο να 

κρατϊ ςθμειϊςεισ. Φυςικά, αν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ςυνζντευξθσ κα κζλατε να ςταματιςω 

να θχογραφϊ, απλά κάντε μου ζνα νόθμα και κα κλείςω το μαγνθτόφωνο. Κζλετε να ρωτιςετε 

κάτι πριν ξεκινιςουμε; Μποροφμε να προχωριςουμε ςτθ ςυνζντευξθ;» 

 

Ερωτιςεισ  υνζντευξθσ 

1. Ροια θ προςωπικι ςασ γνϊςθ ι άποψθ: Υπάρχει ιςότθτα των φφλων ςτθν Κφπρο;  

2. Ρϊσ ορίηετε, ποια ζννοια δίνετε ςτθν ιςότθτα των φφλων; 

3. Θ γυναίκα πολιτικόσ νομίηετε ότι τυγχάνει ίςθσ μεταχείριςθσ με τον άντρα πολιτικό ςτισ 

τθλεοπτικζσ εκπομπζσ;   Γιατί το λζτε;   

4. Τα ποςοςτά και τα αρικμθτικά δεδομζνα που κα ςασ παρουςιάηω ςτθ ςυνζχεια, ζχουν 

ςυγκεντρωκεί μζςα από τθν ανάλυςθ των τθλεοπτικϊν εκπομπϊν και των δελτίων ειδιςεων 

ςε ζξι κυπριακοφσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ κατά τθν προεκλογικι περίοδο των βουλευτικϊν 

εκλογϊν 2011.  
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Θ ανάλυςθ αυτι ζδειξε ότι ςτισ διάφορεσ εκπομπζσ το ποςοςτό εμφάνιςθσ των αντρϊν 

πολιτικϊν είναι 82% ζναντι του 18% των γυναικϊν ςε ςφνολο 584 εκπομπϊν. Ραρόμοια εικόνα 

ζχουμε και για τα δελτία ειδιςεων με 91% περίπου το ποςοςτό εμφάνιςθσ των αντρϊν και 9% 

περίπου των γυναικϊν ςε ςφνολο 329 δελτίων ειδιςεων. Ρϊσ ερμθνεφετε το γεγονόσ αυτό; 

5. Το ποςοςτό εμφάνιςθσ γυναικϊν πολιτικϊν ςε όλα τα είδθ εκπομπϊν (βουλευτικζσ, 

κακθμερινζσ, ευρωπαϊκζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ) κυμαίνεται περίπου μεταξφ 15 – 30% ςε 

ςχζςθ με το ποςοςτό των αντρϊν που είναι μεταξφ 70 – 85%. Συγκεκριμζνα, το μεγαλφτερο 

ποςοςτό εμφάνιςθσ γυναικϊν είναι ςτισ κοινωνικζσ εκπομπζσ (29%), ενϊ το μικρότερο ςε 

πολιτικζσ εκπομπζσ (8%). Θ εμφάνιςθ των γυναικϊν ςτα άλλα είδθ εκπομπϊν ζχει ωσ εξισ: 

ευρωπαϊκζσ 26%, κακθμερινζσ 19%, βουλευτικζσ 14%. Ρϊσ το ςχολιάηετε αυτό;  

6. Νομίηετε ότι οι τθλεκεατζσ κζλουν περιςςότερεσ γυναίκεσ να αναλφουν τθν πολιτικι και να 

ςυμμετζχουν ςτθν πολιτικι ηωι;    

7. Ασ μιλιςουμε τϊρα για τα κζματα για τα οποία ςυηθτοφν τα δφο φφλα ςτισ εκπομπζσ και τα 

δελτία ειδιςεων. Τόςο ςτισ εκπομπζσ όςο και ςτα δελτία ειδιςεων, θ ςχζςθ ανδρϊν ομιλθτϊν 

πολιτικϊν προσ γυναίκεσ ομιλιτριεσ πολιτικοφσ ςτα κζματα Οικονομία, Εξωτερικι Ρολιτικι, 

Κυπριακό και Εκλογικά είναι περίπου 2 προσ 1. Αντίκετα, για κζματα, όπωσ Ρεριβάλλον, 

Ρολιτιςμόσ, Κακοποίθςθ/Δικαιϊματα παιδιϊν και Γυναικεία Ηθτιματα οι γυναίκεσ πολιτικοί 

εμφανίηονται περιςςότερο από ότι οι άντρεσ πολιτικοί.  Γιατί νομίηετε; 

8. Ωραία, ζχουμε μιλιςει για τα ποςοςτά προβολισ των αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα 

δελτία ειδιςεων, ςτισ εκπομπζσ γενικότερα και ςτα διάφορα είδθ εκπομπϊν και για τα κζματα 

που αναλφουν τα δφο φφλα. Τϊρα, κα ικελα να μιλιςουμε λίγο για τον ρόλο του 

δθμοςιογράφου.  

Συγκεκριμζνα, ο/θ δθμοςιογράφοσ διακόπτει τουσ άντρεσ πολιτικοφσ  για να ςυμπλθρϊςει τον 

λόγο τουσ και να προωκιςει τθ ςυηιτθςθ που διεξάγεται. Στισ γυναίκεσ πολιτικοφσ για να κζςει 

διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ, για να ςχολιάςει και πολφ λιγότερο για να υποβάλει ουςιαςτικά 

ερωτιματα και να εξελιχκεί θ ςυηιτθςθ ςε γόνιμο διάλογο. Ρϊσ το ςχολιάηετε αυτό; 

9. Γενικά πιςτεφετε ότι γίνονται διακρίςεισ μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ;   

α) Μπορείτε να γίνετε πιο ςυγκεκριμζνοσ/θ και να αναφζρετε ζνα παράδειγμα που βιϊςατε ι 

παρακολουκιςατε; 

10. Νιϊςατε ποτζ διάκριςθ λόγω του φφλου ςασ, ότι είςτε γυναίκα, ωσ μζλοσ ςτο πάνελ μίασ 

εκπομπισ; 

α) Αν ναι, για ποιον λόγο; Σε ποιον τομζα;  

11. Ωσ άντρασ/γυναίκα πολιτικόσ, που παρευρίςκεςτε ωσ ςυνομιλθτισ με γυναίκα/εσ πολιτικό/οφσ 

ςε μία εκπομπι, ζχετε παρατθριςει ποτζ κάποιο είδοσ διάκριςθσ;  

α) Αν ναι, ποιο; Μπορείτε να γίνετε πιο ςυγκεκριμζνοσ/θ; 

α) Αν ναι, κυρίωσ προσ ποιο φφλο; 

β) Για ποιον λόγο; 

γ) Μπορείτε να μασ δϊςετε ζνα παράδειγμα; 
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12. Θ μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν πολιτικϊν και το προφίλ τουσ, όπωσ ςκιαγραφείται από 

τθν κυπριακι τθλεόραςθ, νομίηετε ότι μπορεί να αντιμετωπιςτεί; Με ποιον τρόπο;  

13. Ζχουμε φτάςει ςτο τζλοσ τθσ ςυνζντευξισ μασ και βρικα πάρα πολφ ενδιαφζροντα όςα 

ςυηθτιςαμε. Υπάρχει κάτι άλλο που κα κζλατε να προςκζςετε; 

 

Κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω πολφ για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν ζρευνά μασ και για τον χρόνο που 

αφιερϊςατε για αυτιν. Πςεσ πλθροφορίεσ μασ δϊςατε κα μασ φανοφν ιδιαίτερα χριςιμεσ για τθ 

μετζπειτα πορεία τθσ ζρευνάσ μασ. Ελπίηω να βρικατε κι εςείσ τθ ςθμερινι μασ ςυνομιλία 

χριςιμθ.  

 
Διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ 
1. Κα μποροφςατε να μιλιςετε λίγο περιςςότερο για…; 
2. Κα μποροφςατε να δϊςετε περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για…; 
3. Κα μποροφςατε να δϊςετε ζνα ςυγκεκριμζνο παράδειγμα αυτοφ που αναφζρατε; 
4. Πότε ςυνζβθ αυτό; 
5. Πϊσ οδθγικθκαν τα πράγματα ςε αυτι τθν κατάςταςθ; 
6. Γιατί αντιδράςατε με αυτόν τον τρόπο; 
7. Πϊσ νιϊςατε; 
8. Σι ςκεφτικατε; 
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Οδθγόσ Συνζντευξθσ για Δθμοςιογράφουσ 

Ψευδϊνυμο: _________________________________________________ 

Φφλο: Άντρασ ___  Γυναίκα ___ 

Λδιότθτα: ________________________________________ 

Κόμμα: ____________________ ι Κανάλι: ___________________ 

 

Προςφϊνθςθ ςυνεντευκτι   

«Γεια ςασ/Καλθμζρα/Καλθςπζρα. Ονομάηομαι (όνομα ςυνεντευκτι) και  είμαι  μζλοσ τθσ 

ερευνθτικισ ομάδασ Ζρευνασ του Ρανεπιςτθμίου Κφπρου, με κζμα «Το προφίλ των γυναικϊν 

πολιτικϊν ςτθν τθλεόραςθ τθσ Κφπρου».  

Ευχαριςτοφμε για τον χρόνο που μασ παραχωρείτε. Θ ζρευνα ζχει ωσ ςκοπό να περιγράψει το 

προφίλ των Κυπρίων γυναικϊν πολιτικϊν όπωσ αυτό προβάλλεται μζςα από τθν κυπριακι 

τθλεόραςθ. Κα ικελα να ςασ διαβεβαιϊςω ότι κα παραμείνετε ανϊνυμοσ/θ και ότι αυτά που κα 

μασ πείτε κα είναι εμπιςτευτικά και δεν κα διαρρεφςει καμιά πλθροφορία. Κα χρθςιμοποιθκεί 

ψευδϊνυμο αντί το όνομά ςασ. Αν κζλετε να μθν απαντιςετε κάποια ερϊτθςθ ι να ηθτιςετε 

διευκρινιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ απλϊσ γνωςτοποιιςτε μου το. Αν δεν ςασ 

πειράηει, κα προτιμοφςα να μαγνθτοφωνιςω τθ ςυνζντευξθ οφτωσ ϊςτε να αποτυπϊςω με 

ακρίβεια αυτά που κα ςυηθτιςουμε — κάτι που πικανόν δεν κα καταφζρω αν περιοριςτϊ ςτο να 

κρατϊ ςθμειϊςεισ. Φυςικά, αν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ςυνζντευξθσ κα κζλατε να ςταματιςω 

να θχογραφϊ, απλά κάντε μου ζνα νόθμα και κα κλείςω το μαγνθτόφωνο. Κζλετε να ρωτιςετε 

κάτι πριν ξεκινιςουμε; Μποροφμε να προχωριςουμε ςτθ ςυνζντευξθ;» 

 

Ερωτιςεισ  υνζντευξθσ 

14. Ροια θ προςωπικι ςασ γνϊςθ ι άποψθ: Υπάρχει ιςότθτα των φφλων ςτθν Κφπρο;  

15. Ρϊσ ορίηετε, ποια ζννοια δίνετε ςτθν ιςότθτα των φφλων; 

16. Θ γυναίκα πολιτικόσ νομίηετε ότι τυγχάνει ίςθσ μεταχείριςθσ με τον άντρα πολιτικό ςτισ 

τθλεοπτικζσ εκπομπζσ;   Γιατί το λζτε;   

17. Τα ποςοςτά και τα αρικμθτικά δεδομζνα που κα ςασ παρουςιάηω ςτθ ςυνζχεια, ζχουν 

ςυγκεντρωκεί μζςα από τθν ανάλυςθ των τθλεοπτικϊν εκπομπϊν και των δελτίων ειδιςεων 

ςε ζξι κυπριακοφσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ κατά τθν προεκλογικι περίοδο των βουλευτικϊν 

εκλογϊν 2011.  

Θ ανάλυςθ αυτι ζδειξε ότι ςτισ διάφορεσ εκπομπζσ το ποςοςτό εμφάνιςθσ των αντρϊν 

πολιτικϊν είναι 82% ζναντι του 18% των γυναικϊν ςε ςφνολο 584 εκπομπϊν. Ραρόμοια εικόνα 
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ζχουμε και για τα δελτία ειδιςεων με 91% περίπου το ποςοςτό εμφάνιςθσ των αντρϊν και 9% 

περίπου των γυναικϊν ςε ςφνολο 329 δελτίων ειδιςεων. Ρϊσ ερμθνεφετε το γεγονόσ αυτό; 

18. Το ποςοςτό εμφάνιςθσ γυναικϊν πολιτικϊν ςε όλα τα είδθ εκπομπϊν (βουλευτικζσ, 

κακθμερινζσ, ευρωπαϊκζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ) κυμαίνεται περίπου μεταξφ 15 – 30% ςε 

ςχζςθ με το ποςοςτό των αντρϊν που είναι μεταξφ 70 – 85%. Συγκεκριμζνα, το μεγαλφτερο 

ποςοςτό εμφάνιςθσ γυναικϊν είναι ςτισ κοινωνικζσ εκπομπζσ (29%), ενϊ το μικρότερο ςε 

πολιτικζσ εκπομπζσ (8%). Θ εμφάνιςθ των γυναικϊν ςτα άλλα είδθ εκπομπϊν ζχει ωσ εξισ: 

ευρωπαϊκζσ 26%, κακθμερινζσ 19%, βουλευτικζσ 14%. Ρϊσ το ςχολιάηετε αυτό;  

19. Νομίηετε ότι οι τθλεκεατζσ κζλουν περιςςότερεσ γυναίκεσ να αναλφουν τθν πολιτικι και να 

ςυμμετζχουν ςτθν πολιτικι ηωι;    

20. Ασ μιλιςουμε τϊρα για τα κζματα για τα οποία ςυηθτοφν τα δφο φφλα ςτισ εκπομπζσ και τα 

δελτία ειδιςεων. Τόςο ςτισ εκπομπζσ όςο και ςτα δελτία ειδιςεων, θ ςχζςθ ανδρϊν ομιλθτϊν 

πολιτικϊν προσ γυναίκεσ ομιλιτριεσ πολιτικοφσ ςτα κζματα Οικονομία, Εξωτερικι Ρολιτικι, 

Κυπριακό και Εκλογικά είναι περίπου 2 προσ 1. Αντίκετα, για κζματα, όπωσ Ρεριβάλλον, 

Ρολιτιςμόσ, Κακοποίθςθ/Δικαιϊματα παιδιϊν και Γυναικεία Ηθτιματα οι γυναίκεσ πολιτικοί 

εμφανίηονται περιςςότερο από ότι οι άντρεσ πολιτικοί.  Γιατί νομίηετε; 

21. Ωραία, ζχουμε μιλιςει για τα ποςοςτά προβολισ των αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα 

δελτία ειδιςεων, ςτισ εκπομπζσ γενικότερα και ςτα διάφορα είδθ εκπομπϊν και για τα κζματα 

που αναλφουν τα δφο φφλα. Τϊρα, κα ικελα να μιλιςουμε λίγο για τον ρόλο του 

δθμοςιογράφου.  

Συγκεκριμζνα, ο/θ δθμοςιογράφοσ διακόπτει τουσ άντρεσ πολιτικοφσ  για να ςυμπλθρϊςει τον 

λόγο τουσ και να προωκιςει τθ ςυηιτθςθ που διεξάγεται. Στισ γυναίκεσ πολιτικοφσ για να κζςει 

διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ, για να ςχολιάςει και πολφ λιγότερο για να υποβάλει ουςιαςτικά 

ερωτιματα και να εξελιχκεί θ ςυηιτθςθ ςε γόνιμο διάλογο. Ρϊσ το ςχολιάηετε αυτό; 

22. Γενικά πιςτεφετε ότι γίνονται διακρίςεισ μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν πολιτικϊν ςτα ΜΜΕ;   

α) Μπορείτε να γίνετε πιο ςυγκεκριμζνοσ/θ και να αναφζρετε ζνα παράδειγμα που βιϊςατε ι 

παρακολουκιςατε; 

23. Εςείσ ωσ δθμοςιογράφοσ, ζχετε βιϊςει ποτζ να γίνονται διακρίςεισ ωσ προσ τουσ/τισ 

πολιτικοφσ;  

α) Αν ναι, τι είδουσ διάκριςθ; 

β) Κυρίωσ προσ ποιο φφλο; 

γ) Για ποιον λόγο; 

δ) Μπορείτε να μασ δϊςετε ζνα παράδειγμα; 

24. Θ μειωμζνθ παρουςία των γυναικϊν πολιτικϊν και το προφίλ τουσ, όπωσ ςκιαγραφείται από 

τθν κυπριακι τθλεόραςθ, νομίηετε ότι μπορεί να αντιμετωπιςτεί; Με ποιον τρόπο;  

25. Ζχουμε φτάςει ςτο τζλοσ τθσ ςυνζντευξισ μασ και βρικα πάρα πολφ ενδιαφζροντα όςα 

ςυηθτιςαμε. Υπάρχει κάτι άλλο που κα κζλατε να προςκζςετε; 
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Κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω πολφ για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτθν ζρευνά μασ και για τον χρόνο που 

αφιερϊςατε για αυτιν. Πςεσ πλθροφορίεσ μασ δϊςατε κα μασ φανοφν ιδιαίτερα χριςιμεσ για τθ 

μετζπειτα πορεία τθσ ζρευνάσ μασ. Ελπίηω να βρικατε κι εςείσ τθ ςθμερινι μασ ςυνομιλία 

χριςιμθ.  

 
Διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ 
9. Κα μποροφςατε να μιλιςετε λίγο περιςςότερο για…; 
10. Κα μποροφςατε να δϊςετε περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για…; 
11. Κα μποροφςατε να δϊςετε ζνα ςυγκεκριμζνο παράδειγμα αυτοφ που αναφζρατε; 
12. Πότε ςυνζβθ αυτό; 
13. Πϊσ οδθγικθκαν τα πράγματα ςε αυτι τθν κατάςταςθ; 
14. Γιατί αντιδράςατε με αυτόν τον τρόπο; 
15. Πϊσ νιϊςατε; 
16. Σι ςκεφτικατε; 

 

 


