
 

 

ΟΜΙΛΙΑ Κ. ΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ 

ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Σήμερα τιμούμε τις πρώτες 50 γυναίκες που γράφτηκαν στο Μητρώο 

Δικηγόρων και μαζί τιμούμε την ισότητα της γυναίκας και ταυτόχρονα 

υπενθυμίζουμε πόσο δύσκολα ήταν τα χρόνια εκείνα η άσκηση της 

δικηγορίας από γυναίκες σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο 

επάγγελμα. 

 

Απλά υπενθυμίζω ότι η πρώτη γυναίκα δικηγόρος η αείμνηστη 

Στέλλα Σουλιώτη όπως αναφέρθηκε ήδη γράφτηκε στο μητρώο 

δικηγόρων το 1951. 

 

Στην Αγγλία είχαμε την πρώτη γυναίκα δικηγόρο μισό αιώνα 

προηγουμένως το 1919. 

 

Πόσο δύσκολο ήταν σε μια γυναίκα να δικηγορήσει θα το ακούσετε 

από τις ίδιες σε λίγο.  Φυσικά το πρόβλημα δεν προέρχετο τόσο από 



τους άνδρες δικηγόρους αλλά περισσότερο από τους πελάτες και την 

αναπτυσσόμενη Κυπριακή Κοινωνία που δεν είχε αποδεχτεί πλήρως 

την ισότητα των γυναικών. 

 

Φυσικά υπήρχε κάποια δυσπιστία στο χώρο της δικαιοσύνης ως 

προς τις γυναίκες δικηγόρους και αυτό αποδεικνύεται εύκολα από το 

γεγονός ότι η πρώτη γυναίκα Δικαστής η κα Έφη Παπαδοπούλλου 

διορίστηκε το 1986. 

 

Έκτοτε τα πάντα έχουν αλλάξει.  Σ’ αυτό συνέβαλε ο 

επαγγελματισμός και οι ικανότητες των γυναικών δικηγόρων. 

 

Για να αντιληφθείτε την τεράστια διαφορά που υπάρχει πριν 10 

χρόνια, στο μητρώο δικηγόρων ήσαν εγγεγραμμένοι 930 άνδρες 

δικηγόροι και 660 γυναίκες.  Σήμερα έχουμε 1519 άνδρες και 1666 

γυναίκες. 

 

Σήμερα στο πρόσωπο των 50 πρώτων γυναικών – δικηγόρων 

τιμούμεν όλους τους αγώνες που έγιναν εκ μέρους της γυναίκας για 

ίσα δικαιώματα. 



 

Οι γυναίκες δικηγόροι σήμερα έχουν κατακτήσει όλες τις θέσεις που 

σχετίζονται με την Δικαιοσύνη και έχουν εξαλείψει κάθε μορφής 

διάκριση. 

Στο Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο έχει δημιουργηθεί επιτροπή για 

παρακολούθηση της εφαρμογής των νομοθεσιών ισότητας, 

εκπροσωπούμαστε στο Μηχανισμό για τα δικαιώματα της Γυναίκας 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει σκοπό την εξάλειψη των 

νομοθετικών διακρίσεων, όπου ακόμα υπάρχουν και την εφαρμογή 

της ισότητας. 

 

Εγώ δεν θα σας προσθέσω τίποτε άλλο αφού σε λίγο θα ακούσουμε 

από τις ίδιες τις γυναίκες τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ή που 

τυχόν αντιμετωπίζουν ακόμα στο χώρο της δικαιοσύνης. 

 

Θα τις ευχαριστήσω για όσα μας πρόσφεραν και θα συγχαρώ το 

Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού γι’ αυτή την εξαιρετική του 

πρωτοβουλία. 
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