
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) 
εμπλουτίζει το Ιστορικό Αρχείο της 

με το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών 
 
 

Στη βάση του Ιστορικού Αρχείου της ΒΘΙΦ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
εισήχθη πρόσφατα το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών, το οποίο είναι πλέον προσβάσιμo 
μέσα από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. 
 

Το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών αποτελεί παραδοτέο του Ερευνητικού Έργου 
«Συλλογή προφορικών μαρτυριών επιφανών γυναικών και πληροφορητριών για θέματα 
ισότητας των φύλων και ιστορίας των γυναικείων αγώνων», που υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ της Βιβ/κης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). 

 
Το Αρχείο αποτελείται από συνεντεύξεις (ηχητικά ντοκουμέντα και τις 

απομαγνητοφωνήσεις τους) 21 επιφανών γυναικών, που διακρίθηκαν είτε για την 
ενεργή συμμετοχή τους στο γυναικείο κίνημα, είτε για την εμπλοκή τους με συλλογικές ή 
ατομικές δράσεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, του Εμφυλίου και της 
Δικτατορίας, είτε επειδή υπήρξαν πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς του δημόσιου βίου 
(εργασία, εκπαίδευση, πολιτική, συνδικαλισμός, γράμματα, τέχνες).  

 
Πιο συγκεκριμένα, οι μαρτυρίες αυτές αφορούν στις εξής γυναικείες προσωπικότητες: 
 

 Ίρις Αυδή – Καλκάνη 
 Έφη Καλλιγά 
 Νίκη Καλτσόγια - Τουρναβίτη 
 Άννα Καραμάνου 
 Σοφία Κουκούλη - Σπηλιωτοπούλου 
 Καίτη Κωσταβάρα - Παπαρρήγα 
 Σάσα Λαδά 
 Φώφη Λαζάρου 
 Τέρψη Λαμπρινοπούλου 
 Ευτυχία Λεοντίδου 
 Ιωάννα Μαγγανάρα 
 Λιλίκα Μπομπόλου 
 Ελένη Μπόμπου - Πρωτοπαπά 
 Σούλα Παναρέτου 
 Τιτίνα Πανταζή 
 Μαργαρίτα Παπανδρέου 
 Πάτρα Ποταμιάνου - Χατζησάββα 
 Ζωή Σβώλου 
 Φωτεινή Σιάνου 
 Δανάη Χατζόγλου 
 Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη 
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Η πρόσβαση του κοινού στο νέο αυτό Αρχείο γίνεται μέσω της ιστοσελίδας  

http://www.isotita.gr/index.php/docs/c202/ αλλά και μέσω του Δημοσίου Καταλόγου 
του Ιστορικού Αρχείου (http://www.isotita.gr/index.php/pages/664)  
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις άδειες χρήσης και δημοσιοποίησης που παραχώρησαν οι 
συνεντευξιαζόμενες, επιτρέπεται: 
 

 ελεύθερη πρόσβαση στο ηχητικό ντοκουμέντο και στο απομαγνητοφωνημένο 
κείμενο 12 συνεντεύξεων 

 ελεύθερη πρόσβαση μόνο στο κείμενο 6 συνεντεύξεων  

 περιορισμένη πρόσβαση στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο 3 συνεντεύξεων 
 

Χωρίς αμφιβολία, η ένταξη ενός νέου και αυτόνομου αρχείου στο Ιστορικό Αρχείο της 
Βιβλιοθήκης και μάλιστα που αφορά αποκλειστικά τη συγκέντρωση προφορικών 
μαρτυριών γυναικών, καθώς και η οργάνωση και η αξιοποίησή τους, συμβάλουν στην 
περαιτέρω ανάπτυξη του Ιστορικού Αρχείου της ΒΘΙΦ. 

 
Κατ’ επέκταση, η ΒΘΙΦ εγκαινιάζει ένα νέο, ως προς το είδος και το περιεχόμενό του, 

χώρο θησαύρισης της προφορικής μνήμης των γυναικών στην Ελλάδα, με στόχο να 
προσφέρει στις/στους χρήστριες/τες νέες πηγές άντλησης πληροφοριών για την ιστορία 
των γυναικείων αγώνων μέσα από τις διαφορετικές αφηγήσεις και τις προσωπικές ιστορίες 
σημαντικών Ελληνίδων.  
 
 
Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                            Το  Γραφείο Τύπου, 23/09/2016                                                                  
Τηλ. 2131511102 
Ε-mail: gramggif@isotita.gr 
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