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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΓΙΦ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ 29/6/2017 ΜΕ ΘΕΜΑ: 

 «Ισότητα των Φύλων: Αγώνας για ένα καλύτερο αύριο» 
 

Κυρίες και κύριοι, 

  

Παρά τις σημαντικές προόδους της εποχής μας, τα αλματώδη επιτεύγματα της 

επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας, η ισότητα των φύλων παραμένει ακόμη 

και στις μέρες μας ιδανικό. 

 

Η ΓΓΙΦ, ως ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την παρακολούθηση, τη 

χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα των φύλων, δεν εξαιρεί από τα 

πεδία παρέμβασής της κανέναν από τους τομείς δράσης και αλληλεπίδρασης της 

καθημερινότητάς μας. Παράλληλα, η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες -

ανεξαιρέτως- τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις εθνικές πολιτικές των 

κρατών μελών, συνιστούν βασικό στόχο του έργου μας. 

 

 Διότι, η ανάγκη εξάλειψης των φαινομένων ανισότητας, δεν έχει σύνορα ανά 

τον κόσμο. Απεναντίας, αφορά όλους και όλες μας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. 

Για το λόγο αυτό, η ανάγκη προώθησης των θεμάτων ισότητας –και ιδίως σε 

περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε –αποτελεί κρίσιμο μέγεθος. 

 

Με έργο «σταθμό» της ΓΓΙΦ το νέο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 

των Φύλων» της περιόδου 2016-2020, καταρτίσαμε το πρόγραμμα μας,  το οποίο 

αποτελείται από έξι (6) επιμέρους στρατηγικούς στόχους, που αφορούν τους τομείς: 

-Κοινωνική συνοχή, φτώχεια, μετανάστευση και πολλαπλές διακρίσεις - Αγορά 

εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής – Εκπαίδευση, 

κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης - Υγεία  - Έμφυλη 

Βία -  Κέντρα Λήψης των Αποφάσεων. Στο ΕΣΔΙΦ, περιλαμβάνονται μια σειρά 

οριζόντιων παρεμβάσεων σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής και κάθετων 

εξειδικευμένων πολιτικών, που αφορούν γυναίκες και άντρες στους τομείς όπου 

εντοπίζονται ανισότητες. 

 

Δύο σημαντικά νομοσχέδια προς ψήφιση από τη Βουλή 

 

1. Ολοκληρώσαμε το πόρισμα της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επικύρωση 

της «Σύμβασης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 

της ενδοοικογενειακής βίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναμένουμε τον 

εφαρμοστικό  νόμο  από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο επόμενο διάστημα. 

2. Ετοιμάσαμε το νομοσχέδιο για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων, το 

οποίο έχουμε ήδη καταθέσει στον Υπουργό Εσωτερικών προκειμένου να εισαχθεί στη 

Βουλή. Πρόκειται για ένα καινοτόμο νομοσχέδιο, που στοχεύει στην εξειδίκευση των 
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κανόνων που απορρέουν από την αρχή της ισότητας των φύλων, την εξασφάλιση της 

εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών. 

 

Στον τομέα των δημόσιων πολιτικών σημαντικές υπήρξαν και οι εξής δράσεις 

 

 Μετά από  παρέμβαση μας επιτύχαμε σημαντική προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αναφορά στις γυναίκες. 

 Με στόχο να γίνεται εξίσου «ορατό» το γυναικείο φύλο και στο γραπτό μας 

λόγο, εκδώσαμε την  εγκύκλιο για τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα 

δημόσια έγγραφα. Η εφαρμογή της παρακολουθείται στενά από την ΓΓΙΦ. 

 Εργαζόμαστε να εφαρμοστεί επιτέλους ο Ν.2839/2000, που υποχρεώνει τη 

συμμετοχή των γυναικών κατά 1/3 στα συλλογικά όργανα της διοίκησης των 

Δημόσιων φορέων. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκδώσαμε τη σχετική εγκύκλιο 

για την εφαρμογή της, ώστε να παρεμβαίνουμε άμεσα όταν παραβιάζεται η 

ποσόστωση. 

 

Προτεραιότητα στον τομέα της Εκπαίδευσης 

 

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 2 περσινών μας Πανελληνίων  

Διαγωνισμών (μαθητικός και φοιτητικός) με θέμα την εξάλειψη της βίας και 

των έμφυλων στερεοτύπων, προκηρύξαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά δυο 

επίσης πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, με θέματα την έμφυλη 

διάσταση στο παιχνίδι και στο περιβάλλον. Με τους διαγωνισμούς αυτούς, 

έχουμε καταφέρει να αποσπάσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος συμμετοχών από 

σχολεία όλης της Ελλάδας, γεγονός που αποδεικνύει την ευαισθητοποίηση 

μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών για θέματα που άπτονται της ισότητας. 

 Δεχόμαστε επισκέψεις σχολικών τμημάτων στην ΓΓΙΦ, όπου έμπειρα και 

εξειδικευμένα στελέχη μας πραγματοποιούν ολοκληρωμένες παρουσιάσεις 

γύρω από θέματα που αφορούν τις υγιείς σχέσεις φύλου και την εξάλειψη της 

έμφυλης βίας. 

 Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

προκηρύξαμε διαγωνισμό για τη χορήγηση 5 υποτροφιών για μεταπτυχιακές 

σπουδές στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίες δόθηκαν σε 

γυναίκες απόφοιτες Πανεπιστημιακές εκπαίδευσης με χαμηλά εισοδηματικά 

κριτήρια.  

 Συμμετείχαμε ενεργά με τα  στελέχη της ΓΓΙΦ και των Σ.Κ. στη θεματική 

εβδομάδα με θέμα «ταυτότητα και φύλο» του Υπ. Παιδείας, που 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στα γυμνάσια της χώρας μας. 

 Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Παιδείας για την 

οριζόντια και κάθετη διάχυση της διάστασης του φύλου σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης, καθώς και  την εισαγωγή της έμφυλης σεξουαλικής 
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εκπαίδευσης ως διακριτό και αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο στην 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, εντάξαμε τη θεματική  της ισότητας των φύλων 

στη διδακτέα ύλη και στις επιμορφώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Πριν ένα 

χρόνο  υπογράψαμε  πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΓΓΙΦ-ΕΚΔΔΑ-

ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΕΘΙ και επιμορφώθηκαν δεκάδες δάσκαλοι και δασκάλες. 

Αντίστοιχα, θα συνεχίσουμε και σε καθηγητές με τη νέα προγραμματική 

συμφωνία για 3 επιπλέον χρόνια. 

 Ετοιμάζουμε, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 

προγράμματα ψηφιακής τεχνολογίας για την επιμόρφωση γυναικών που 

ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

Για την αντιμετώπιση και  εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 

 

 Υπό την εποπτεία της ΓΓΙΦ, λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό 

πανελλαδικό δίκτυο για την αντιμετώπιση και στήριξη των γυναικών που έχουν 

υποστεί βία.(Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, 39 Συμβουλευτικά  Κέντρα και 21 

Ξενώνες Φιλοξενίας). 

  Παρά την οικονομική κρίση, εξασφαλίσαμε τη συνέχιση της λειτουργίας αυτών 

των δομών.  

 Στηρίζουμε και αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν, ενώ 

διευρύναμε  και τις ευάλωτες ομάδες γυναικών.   

 Πραγματοποιούμε επισκέψεις στα Σ.Κ. και τους Ξ.Φ. των δομών μας - και εδώ 

στη Θεσ/κη σήμερα -  στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε το έργο τους και να 

συμβάλουμε στη διάχυση δράσεων εξωστρέφειάς τους, ώστε να γίνουν όσο το 

δυνατό πιο γνωστές σε κάθε τοπική κοινωνία.  

 Αξίζει να αναφέρω ότι το έργο μας στο συγκεκριμένο τομέα έλαβε διεθνή 

διάκριση, με τη συμπερίληψή του στην Έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ για τη βία 

κατά των γυναικών. 

 

Στην Αυτοδιοίκηση ενισχύουμε τις θεσμικούς φορείς για την ισότητα (ΠΕΠΙΣ-

ΔΕΠΙΣ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΑΡΤΑ) 

 

 Συνεχίζουμε να διευρύνουμε την Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την 

Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει 

207 Δήμοι, αριθμός που καθιστά τη χώρα μας παγκοσμίως πρωτοπόρα. 

Παρακολουθούμε όμως  την εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων από κάθε  

δημοτική αρχή  για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας στους δήμους. 

 Εν όψει της μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, συστήσαμε Ομάδα Έργου από 

αιρετές γυναίκες, προκειμένου να συμβάλλουμε στην προώθηση της ισότητας 

στους δήμους και τις περιφέρειες. Η επιτροπή έχει ήδη επεξεργαστεί 
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προτάσεις  και  νομοθετικές  παρεμβάσεις  για την προώθηση των γυναικών 

στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην αυτοδιοίκηση και σύντομα θα τις 

καταθέσουμε στο Υπουργείο. 

 Με επιτυχία έχει ξεκινήσει και η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για 

την ποσόστωση του φύλου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., 

των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. Πρόκειται για μία εύχρηστη ηλεκτρονική 

εφαρμογή, η οποία καθοδηγεί τα όργανα της Διοίκησης στη συγκρότηση και 

καταχώρηση των συσταθέντων ή υπό σύσταση συλλογικών οργάνων και 

διευκολύνει τόσο την  τήρηση της ποσόστωσης όσο και την παρακολούθησή 

της από τη ΓΓΙΦ. 

 Μόλις 4% οι γυναίκες δήμαρχοι. Ετοιμάζουμε πρόγραμμα για την ενίσχυση και 

ενδυνάμωση  των αιρετών και υποψηφίων αιρετών γυναικών σε θέσεις 

πολιτικής ευθύνης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα ίσης συμμετοχής ανδρών και 

γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων,  καθώς και τη λειτουργία 

Γραφείων Υποστήριξης της Ισότητας των Φύλων στα Συλλογικά Όργανα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βασική μέριμνά μας είναι και η επανίδρυση των 

γραφείων ισότητας στην ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ. 

 

Για τους τομείς: Εργασία - Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Συμφιλίωση 
επαγγελματικής,  οικογενειακής ζωής & προσωπικής ζωής. 

 

 Σε ένα αποδιοργανωμένο εργασιακό περιβάλλον με πολλαπλές μορφές  

επισφαλούς εργασίας στις οποίες απασχολούνται  περισσότερο οι γυναίκες, 

στηρίζουμε τις εργαζόμενες γυναίκες από την εργοδοτική αυθαιρεσία είτε 

αφορά γονικές άδειες η απόλυση λόγω εγκυμοσύνης. 

 Εντάσσουμε τη συμβουλευτική εργασίας στις υπόλοιπες υπηρεσίες των 

Συμβουλευτικών Κέντρων προκειμένου να ενισχύσουμε τις γυναίκες και σε 

αυτόν τον τομέα.  

 Δώσαμε θέσεις εργασίας στην καθαριότητα της Βουλής σε 10 γυναίκες από τα 

Σ.Κ. 

 Συμβάλλουμε με συγκεκριμένες προτάσεις  στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

για γυναίκες,   ιδίως στις  νέες , που έχουμε και τη  μεγαλύτερη ανεργία.  

 Έχουμε υποβάλει προτάσεις στο Υπουργείο Εργασίας για την ενιαιοποίηση των 

αδειών τοκετού μέσα στο δημόσιο και βελτίωση στον  ιδιωτικό τομέα. 

 Προτείναμε την επιδότηση της θέσης εργασίας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

ώστε να προσλαμβάνονται και μην απολύονται οι γυναίκες λόγω μητρότητας. 

 Εδώ να αναφέρω ότι το ολοήμερο σχολείο, η αύξηση των παιδικών σταθμών, η 

υποχρεωτική εκπαίδευση από τα τέσσερα έτη, τα δωρεάν σχολικά γεύματα στα 

δημόσια σχολεία που εφαρμόζονται σήμερα και θα ολοκληρωθούν τον 
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επόμενο χρόνο, εκτός των άλλων, βοηθούν και συντελούν στην εναρμόνιση της 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής μια μητέρας. 

 Επιδιώκουμε να βγάλουμε τις γυναίκες αγρότισσες από την αφάνεια και 

αναδείξουμε την πολλαπλότητα των ρόλων που επωμίζονται.  

 Καταθέσαμε ολοκληρωμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) για την ανάπτυξη της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή και μεταποιητικό αγροτοδιατροφικό 

τομέα της οικονομίας μας. 

  Αντίστοιχα,  πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα άρθρα του 

Σχεδίου Νόμου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς γύρω από θεματικές που 

άπτονται της ισότητας των φύλων και συμμετείχαμε στη συνδιοργάνωση 

Συνεδρίου για τους Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, με παράλληλη 

έκθεση παραδοσιακών προϊόντων. 

 Διοργανώσαμε το διήμερο διεθνές συμπόσιο «Γυναίκες των Πρεσπών – 

Γυναίκες του Κόσμου. Οι γυναίκες των Πρεσπών επιχειρούν». 

 Συμμετείχαμε στο έργο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών». 

 Ενισχύουμε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, μέσω της ηγεσίας 

της ΓΓΙΦ στην πρωτοβουλία «Ψηφιακή Συμμαχία» (από το 2014). 

 Συμμετείχαμε, προσφέροντας την αιγίδα μας, στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την 

ανάπτυξη και προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, σε 

συνδιοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του 

Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών  

 Προτείνουμε την πιστοποίηση των εταιρειών που εφαρμόζουν πολιτικές 

ισότητας ενώ δεν παραιτούμαστε από τον ευρωπαϊκό στόχο της ψήφισης  

οδηγίας για την εφαρμογή της ποσόστωσης φύλου στα Δ.Σ. των εισηγμένων 

στα χρηματιστήρια εταιρειών. 

 Προτείναμε στις πρυτανικές αρχές να εντάξουν στις προπτυχιακές εργασίες 

των φοιτητών και φοιτητριών την επιμόρφωση- βοήθεια σε θέματα ψηφιακής 

τεχνολογίας  γυναικείων συνεταιρισμών  η μικροεπιχειρήσεων και αναμένουμε 

την απάντηση τους. 

 

Στο προσφυγικό δε μείναμε αδρανείς -Μέριμνα για τις Γυναίκες Πρόσφυγες: 

 

 Συστήσαμε  Ομάδα Εργασίας  για την παρακολούθηση και  εξέταση θεμάτων 

των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, με έμφαση στις γυναίκες 

πρόσφυγες. 

 Ανοίξαμε τα Σ.Κ και τους Ξενώνες Φιλοξενίας της ΓΓΙΦ και σε γυναίκες 

πρόσφυγες και τα παιδιά τους σε όλη την Ελλάδα. 

 Υπογράψαμε Πρωτόκολλο Συνεργασίας της ΓΓΙΦ με το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας, τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Υγείας, το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας, την Ένωση Περιφερειών 
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Ελλάδας, την Κεντρική ένωση Δήμων Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

προκειμένου να συντονίσουμε και να ανταποκριθούμε στο δύσκολο και 

πολύπλοκο αυτό έργο. 

 Υπογράψαμε επίσης πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ύπατη 

Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και συνεργαζόμαστε για την 

υιοθέτηση κοινών δράσεων για την προστασία και την προσωρινή στέγαση, 

την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης προς τις γυναίκες πρόσφυγες και τα 

παιδιά τους που βρίσκονται σε κίνδυνο, ή είναι θύματα βίας ή πολλαπλών 

διακρίσεων. 

 Επισκεπτόμαστε τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και  φροντίζουμε για την 

αρτιότερη ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων στον πολιτισμό μας, με ήδη 

πραγματοποιημένες δράσεις όπως εκδρομές, μουσικές εκδηλώσεις 

μουσικοχορετυτικές παραστάσεις, έκθεση φωτογραφίας κ.α.  

 Απαλύνουμε την καθημερινότητα τους (π.χ. εφοδιάσαμε με τόπια ύφασμα τις 

γυναίκες στο Σκαραμαγκά που ράβουν) 

 

Μέριμνα για τις φυλακισμένες 

 

 Επισκεφτήκαμε τις γυναίκες των φυλακών στη Θήβα. Κατόπιν και δικών μας 

παρεμβάσεων σήμερα μετατρέπεται ένα μέρος των γυναικείων φυλακών στη 

Θήβα σε αγροτικές 

 Ζητήσαμε τροποποιήσεις στο νόμο για τις φυλακισμένες μητέρες 

 Τους εξασφαλίσαμε είδη υγιεινής από συγκεκριμένες εταιρίες οι οποίες 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΓΓΙΦ. 

 

Αντιμετώπιση της Πορνείας και η προστασία των γυναικών 

 

 Πρόσφατα συγκροτήσαμε επιστημονική Ομάδα Διοίκησης Έργου, για την 

χάραξη εθνικής στρατηγικής, την επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων και 

νομοθετικών παρεμβάσεων, που θα προστατεύουν τις γυναίκες από τη βία και 

την εκμετάλλευση της πορνείας. Έργο της ΟΔΕ αποτελεί επίσης η μελέτη του 

σκανδιναβικού νομοθετικού μοντέλου αντιμετώπισης της πορνείας και η 

επεξεργασία και διατύπωση συναφών προτάσεων και νομοθετικών 

παρεμβάσεων. 

 

Το Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων 

 

 Είναι ο διαδικτυακός κόμβος της ΓΓΙΦ για τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία 

και διάχυση στατιστικών δεδομένων και δεικτών που σχετίζονται με τις 

πολιτικές ισότητας των φύλων.  
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 Σκοπός του είναι η αποτύπωση των έμφυλων διαφοροποιήσεων σε 12 βασικά 

πεδία πολιτικής και η παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων στη χώρα μας 

σε βάθος χρόνου.  

 Στο Παρατηρητήριο περιλαμβάνονται 82 δείκτες φύλου που, είτε έχουν 

υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την Πλατφόρμα Δράσης 

του Πεκίνου, είτε σχετίζονται με ειδικότερες εθνικές προτεραιότητες. 

 Για το Παρατηρητήριο λάβαμε επίσης διάκριση, αφού συμπεριλήφθηκε ως 

εθνική καλή πρακτική στην Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2016). 

 

Άρση των έμφυλων στερεοτύπων στα ΜΜΕ 

 

 Σημαντική βαρύτητα του έργου μας δίδεται και στις παρεμβάσεις που κάνουμε 

προς διάφορες κατευθύνσεις για στην εξάλειψη των έμφυλων 

αναπαραστάσεων και της προβολής ανισοτήτων φύλου μέσω των ΜΜΕ. 

  Για το λόγο αυτό  χρηματοδοτήσαμε το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της 

Γυναίκας για τη σύνταξη Οδηγού Καταπολέμησης των Διακρίσεων λόγω Φύλου 

στα ΜΜΕ, το οποίο και εκπονήσαμε. 

 Αξίζει να αναφέρω και την απόφαση του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας 

υπέρ της ΓΓΙΦ στο αίτημά της για απόσυρση σεξιστικής φράσης τηλεοπτικού 

μηνύματος. 

 Καταθέσαμε στη δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ)  προτάσεις για την εφαρμογή της 

Ισότητας τόσο στα προγράμματα της  όσο και στην ισόρροπη συμμετοχή των 

γυναικών στη Διοίκηση της. 

 Συμμετέχουμε ως ΓΓΙΦ στην Επιτροπή Κοινωνικού διαλόγου της ΕΡΤ και 

προεδρεύουμε συγκεκριμένης ομάδας. 

 Αναμένουμε συνάντηση με το ΕΣΡ. 

 

Αναβαθμίζουμε τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της ΓΓΙΦ 

 

 Η Βιβλιοθήκη μας αποτελεί τη μοναδική αποκλειστική Βιβλιοθήκη της χώρας 

μας, στην οποία συγκεντρώνονται ελληνικά και ξενόγλωσσα τεκμήρια για 

θέματα ισότητας των φύλων, γυναικείας ιστορίας και γυναικείου κινήματος. 

 Την εμπλουτίζουμε διαρκώς με έντυπα και ηλεκτρονικά τεκμήρια. Στην 

προσπάθειά μας να την αναδείξουμε, επιλέγουμε βιβλία με συναφείς με το 

έργο μας θεματικές και πραγματοποιούμε παρουσιάσεις βιβλίων στην ΓΓΙΦ. 

 Τελευταία παρέχουμε υπηρεσία σε άτομα που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο λόγω της οικονομικής συγκυρίας με δικαίωμα να κάνουν χρήση 

τους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης. 
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Στηρίζουμε την Τέχνη και τον Πολιτισμό 

 

 Θέτουμε υπό την αιγίδα μας θεατρικές παραστάσεις ή/και άλλες μορφές 

τέχνης που πραγματεύομαι ζητήματα που άπτονται της βίας, των έμφυλων 

στερεοτύπων και των σχέσεων φύλου, επειδή πιστεύουμε ότι μέσω της Τέχνης 

μπορεί να ευαισθητοποιηθεί μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, που ίσως μέχρι 

πρότινος να μην είχε άρτια πληροφόρηση επί των θεματικών.  

 Επίσης, υπερασπιζόμαστε και προάγουμε το έργο γυναικών δημιουργών. 

Σήμερα, μάλιστα, έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε το βραβευμένο 

ντοκιμαντέρ της Ευαγγελίας Κρανιώτη.  

 

Φίλες και φίλοι,  

 

Είναι γεγονός ότι η  ΓΓΙΦ στερείται σοβαρών οικονομικών πόρων. Ο 

σχεδιασμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ τη νέα προγραμματική περίοδο,  σε όλη την 

Ευρώπη,  δεν αφορούσε την ισότητα όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό μας 

στερεί  τη δυνατότητα να ενισχύουμε δράσεις γυναικών σε πολλά επίπεδα. 

 

Παρόλα αυτά με όλες τις παραπάνω πολιτικές - που δεν είναι οι μοναδικές - 

μεθοδευμένη εργασία και απόλυτη προσήλωση στο στόχο μας, έχουμε καταφέρει να 

«απεγκλωβίσουμε» την ΓΓΙΦ από τα δεσμά της συρρίκνωσης, στα οποία βρισκόταν 

στο παρελθόν, διεκδικώντας ολοένα και περισσότερο τη διάχυση του έργου της προς 

όλες τις κατευθύνσεις. 

 

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το έργο μας αναγνωρίζεται από τα 

ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα που συμμετέχουμε. Χαρακτηριστικά πρόσφατα, ο ΟΗΕ  

μας ανέδειξε στις 16 πρώτες χώρες του κόσμου που προσπαθούν για την προώθηση 

της ισότητας των φύλων. 

 

Κλείνοντας, δε θα ήθελα να παραλείψω να αναφέρω ότι στο πλαίσιο της 

συνολικής προσπάθειας που γίνεται σήμερα στη χώρα μας από την κυβέρνηση, 

προκειμένου να βγούμε από την επιτροπεία και να καθορίζουμε εμείς τις 

προτεραιότητες της κοινωνίας μας, κάθε γυναικεία κατάκτηση είναι ένα μικρό σκαλί 

προς την ισότητα και τη δημοκρατία. 

 

Τέλος, ένα καλύτερο αύριο, που θα υπηρετεί τις αρχές και τις αξίες της ισότητας, 

προϋποθέτει τον αγώνα του σήμερα, τον οποίο στην ΓΓΙΦ δίδουμε καθημερινά και 

σε βάθος, με στόχο τη θέση των έμφυλων ανισοτήτων και στερεοτύπων να πάρει η 

εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη. 

 

 


