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Γενική Γραμματέα Ισότητας Φύλου
Κυρία Φωτεινή Κούβελα
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανάπτυξης
Αθήνα 

Έντιμη Κυρία Γενική Γραμματέα,

Ευχαριστίες

Θα  ήθελα  να  σας  εκφράσω  τις  ευχαριστίες  μου  για  την  τιμή  να  παραστείτε
αυτοπροσώπως  στην  εκδήλωση  παρουσίασης  του  βιβλίου  μου  Ανθολογία
Ποίησης Κυπρίων Γυναικών 1878-2008 στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα στις
17.02.2016 παρά το βεβαρημένο σας πρόγραμμα.

Επίσης σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε φιλοφρονητική συνάντηση μαζί σας
στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) στην παρουσία
και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης κ. Δημοσθένη Τρέμου. 

Όπως σας έχω αναφέρει κατά τη συνάντησή μας, οι εμπειρίες, τα προγράμματα και οι
νομοθεσίες τις οποίες η ΓΓΙΦ έχει προωθήσει σε θέματα όπως ποσοστώσεις γυναικών
και μέτρα κατά της βίας γυναικών, θα είναι άκρως χρήσιμα για την Κύπρο.

Κατά την άποψή μου, τόσο η Επίτροπος Ισότητας κ. Ιωσηφίνα Αντωνίου όσον και η
Διευθύντρια της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα των Φύλων του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, θα τις ενδιέφερε να συνεργαστούν με την
ΓΓΙΦ για ανταλλαγή εμπειριών ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα τις ποσόστωσης για
προώθηση  της  γυναίκας  στην  πολιτική  –  θέμα  που  απασχόλησε  την  Ομάδα
Πρωτοβουλίας για την Προώθηση της Γυναίκας στην Πολιτική κατά το έτος 2015.
Και οι δύο είναι μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας.

 



Προσωπικά  σας  διαβεβαιώνω,  ως  μέλος  της  Ομάδας  Πρωτοβουλίας  για   την
Προώθηση της Γυναίκας στην Πολιτική αλλά και ως Πρόεδρος του ΕΚΙΦ θα χαρώ
να συνεργαστούμε  στο μέλλον εφόσον η ΓΓΙΦ και  το ΕΚΙΦ μοιράζονται  το  ίδιο
όραμα – την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Το  Ερευνητικό  Κέντρο  Ισότητας  Φύλου  (ΕΚΙΦ)  είναι  ένας  μη  κυβερνητικός,  μη
κερδοσκοπικός οργανισμός με όραμα μια πιο δημοκρατική κοινωνία όπου τα
δύο φύλα θα απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και  ίσα δικαιώματα σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής (ιστοσελίδα: www.ekif.org ).

Παρακαλώ να διαβιβάσετε τις θερμές μου ευχαριστίες  και την αμέριστη εκτίμησή
μου προς τον κ. Δημοσθένη Τρέμο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης. 

Με εκτίμηση, 

Δρ Δέσποινα Χαραλαμπίδου-Σολωμή
Πρόεδρος 
Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ)
Κινητό τηλ.: +357 99435235
Φαξ: +357 22358580
Email: despina_eey@msn.com
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