ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2018

Μήνυμα του Προέδρου ΠΕΠΙΣ Ηπείρου,

Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη
Το 2018 ολοκληρώθηκε αναδεικνύοντας για μία ακόμη χρονιά την ανάγκη για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τα οποία παρά τις διεθνείς διακηρύξεις εξακολουθούν να καταπατώνται. Γυναίκες, παιδιά,
πρόσφυγες, άνθρωποι σε σωματική, συναισθηματική ή νοητική αδυναμία είναι ευάλωτοι σε κάθε μορφής βία
και κακοποίηση, γι' αυτό είναι χρέος όλων μας να κινητοποιηθούμε για την προστασία τους.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη στήριξης όλων των ευπαθών
ομάδων εργάστηκε και το 2018 με τα αξιόλογα μέλη της για την ανάδειξη αυτών των ζητημάτων, οργανώνοντας
ενημερωτικές ημερίδες και παρεμβάσεις, στην προσπάθειά της να μεταδώσει μηνύματα συμπαράστασης σε
όσους έχουν ανάγκη.

Η ανταπόκριση των φορέων ισότητας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνίας, ενθαρρύνουν την Επιτροπή
να εξακολουθήσει το έργο της, για την προάσπιση των θεμάτων ισότητας και τη δημιουργία μίας κοινωνίας, η
οποία θα λειτουργεί με όρους αλληλεγγύης, ισότητας και δικαιοσύνης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΠΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2018

Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα ημερίδα που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων Ηπείρου και η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα:

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σημείο αναφοράς στην Ισότητα, στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνική Δικαιοσύνη».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλήτριες η κα Φωτεινή Βρύνα, περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, η κα Αγγελική Φωτεινού,
περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Ηπείρου, η κα Πολυξένη Τάπραντζη-Κοίλια, αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου, η
κα Γιούλα Μητροκώστα, Αντιπρόεδρος της ΠΕΠΙΣ Ηπείρου, η κα Ελένη Μαραγκουδάκη, κοινωνιολόγος της εκπαίδευσης, η κα
Αναστασία Τάσιου-Σίμου, περιφερειακή σύμβουλος Άρτας η κα Πολυξένη Παπαχρήστου, πρώην σχολική σύμβουλος, η κα Δέσποινα
Καμπούρη προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και η κα Ευγενία Μπράτη, γραμματέας ΠΕΠΙΣ Ηπείρου.
Οι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις έθεσαν προβληματισμούς αναφορικά με τις τρεις θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν, και οι
συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις στο νομοθετικό πεδίο με την τροποποίηση των διατάξεων
περί ποσόστωσης και του νόμου «Καλλικράτη», τα ζητήματα που ανακύπτουν στην εκπαίδευση με τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των
γυναικών σε θέσεις ευθύνης και τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης.
Μία εξαιρετική μουσική εισαγωγή προσέφεραν οι μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων «Βαλάνειο», και η κα Νίκη Ειρήνη
Λαμπρίδη υπεύθυνη μουσικός της ομάδας «Φλογεροπαίκτες», η οποία ενθουσίασε το κοινό.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ &
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 Ξενοδοχείο «Du Lac» Ιωάννινα
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
17:30-18:00

Άφιξη και Εγγραφή

18:00-18:15

Μουσική Εισαγωγή από τους «Φλογεροπαίκτες» του 5 ου Δημοτικού
Σχολείου Ιωαννίνων «Βαλάνειο» ιΙωαννίνων

18:15-18:30

Χαιρετισμοί
Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης
Επικεφαλής Τομέα Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. κα Φωτεινή Βρύνα
Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου κα Αγγελική Φωτεινού
1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ»

18:30-18:45

Φωτεινή Βρύνα,
Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
Επικεφαλής Τομέα Ισότητας Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.),
«Ισόρροπη Συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων»

18:45-18:55

Πολυξένη Τάπραντζη-Κοίλια
Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου-Περιφερειακή Σύμβουλος Άρτας
«Γυναίκα- Φεμινιστικές προκλήσεις στα χρόνια της κρίσης»

18:55-19:00

Ευγενία Μπράτη, Γραμματέας ΠΕΠΙΣ Ηπείρου
«Αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας»

2 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Συντονίστρια: Πολυξένη Παπαχρήστου, εκπαιδευτικός, πρώην σχολική σύμβουλος
19:00-19:15

Αγγελική Φωτεινού,
Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου
«Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Φύλο»

19:15-19:30

Ελένη Μαραγκουδάκη,
Κοινωνιολόγος της Εκπαίδευσης, πρώην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
στο Τμήμα (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Εκπαίδευση και Φύλο: εξελίξεις και σταθερότητες»

19:30-19-40

Αναστασία Τάσιου-Σίμου, Περιφερειακή Σύμβουλος Άρτας, Εκπαιδευτικός
«Η Ελληνίδα γυναίκα στην εκπαίδευση»

19:40-20:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

3 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ»

20:00-20:15

20:15-20:30

Γιούλα Μητροκώστα, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Περιφερειακής Ισότητας των Φύλων
«Ενδυνάμωση της θέσης των Γυναικών –
Προκλήσεις και Δυνατότητες Ισότητας των Δύο Φύλων»
Δέσποινα Καμπούρη, Κοινωνική Λειτουργός,
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφέρειας Ηπείρου
«Γυναίκες και Οικονομική Κρίση»

Στις 6 Ιουλίου 2018 η Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων διοργάνωσε στα Ιωάννινα,
σε συνεργασία με την ΠΕΠΙΣ Ηπείρου, εκδήλωση
για την «Παρουσίαση του Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας της ΓΓΙΦ για τις γυναίκες πρόσφυγες
επιζήσασες έμφυλης βίας».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους
η κα Γιούλα Μητροκώστα αντιπρόεδρος της
ΠΕΠΙΣ, η κα Ελένη Μαραγκουδάκη και η κα
Αναστασία Νικηφόρου μέλη της ΠΕΠΙΣ Ηπείρου.
Εκ μέρους της Γ.Γ.Ι.Φ. συμμετείχαν η κα Αγγελική Παπάζογλου, από το Κ.Ε.Θ.Ι. η κα Ματίνα Παπαγιάννη
και από την Κ.Ε.Δ.Ε. η κα Βασιλική Αθανασοπούλου.

• Στις
9
Νοεμβρίου
2018
ο
Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος
Καχριμάνης,
υπέγραψε
Σύμφωνο
Συνεργασίας με το Συμβούλιο της
Ευρώπης και την εκστρατεία «ΈΝΑ
ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ» για την πρόληψη της
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο
Περιφερειάρχης
στήριξε
την
πρωτοβουλία της ΠΕΠΙΣ Ηπείρου για
τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και τη διανομή ενημερωτικού
υλικού από τη συντονίστρια της
εκστρατείας «ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ»,
βουλευτή Θεσσαλονίκης κα Έλενα
Ράπτη. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Άρτα, την Πρέβεζα και τα
Ιωάννινα.

• Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, με τη
συνδρομή του Δήμου Αρταίων και της
Περιφερειακής
Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης
Ηπείρου, διοργανώθηκε στην Άρτα η πρώτη
εκδήλωση, η οποία διεξήχθη στο Δημαρχείο, με
τη συμμετοχή αιρετών, εκπαιδευτικών και
στελεχών
των
κοινωνικών
υπηρεσιών.
Ακολούθησε συζήτηση στην οποία τέθηκαν οι
προβληματισμοί των συμμετεχόντων και
διατυπώθηκαν προτάσεις.

• Το ίδιο απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου 2018, με
την συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας, η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη «Θεοφάνειο»
Αίθουσα Τέχνης, παρουσία πλήθους ενδιαφερομένων, στους οποίους διατέθηκε, όπως και
σε όλες τις εκδηλώσεις, ενημερωτικό υλικό σε
ψηφιακή μορφή, με ειδικά διαμορφωμένα
μηνύματα απευθυνόμενα σε παιδιά.

• Τέλος, στις 11 Νοεμβρίου 2018, σε μία κατάμεστη
αίθουσα στα Ιωάννινα, ολοκληρώθηκε ο κύκλος
των ιδιαίτερα επιδραστικών εκδηλώσεων οι οποίες,
κατά κοινή ομολογία των συμμετεχόντων,
προσέφεραν μία νέα προοπτική στην ενημέρωση
και τη σωστή αντιμετώπιση του ζητήματος της
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
• Η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου, διαβεβαίωσε για την
υποστήριξη της εκστρατείας «ΈΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ»
με την αναπαραγωγή και προώθηση του
ενημερωτικού υλικού στα σχολεία της Ηπείρου.

• Η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου, συμμετείχε σε σύσκεψη
με την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Μαρίνα
Χρυσοβελώνη, στο περιθώριο του 6ου
Συνεδρίου
της
Ένωσης
Περιφερειών
Ελλάδας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα
Ιωάννινα στις 17-18 Δεκεμβρίου 2018.
• Τα μέλη της ΠΕΠΙΣ, έθεσαν τις απόψεις, τους
προβληματισμούς τους και τις προτάσεις τους
στη σύσκεψη, και ενημερώθηκαν από την κα
Υφυπουργό για τις επερχόμενες εξελίξεις στη
λειτουργία των Περιφερειακών Επιτροπών
Ισότητας των Φύλων.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε την 31-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα
13.00 μ.μ. σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων, στο γραφείο 240 στον 1ο όροφο της
Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2.
Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2017.
3.
Ενημέρωση των μελών από τα στελέχη του
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ιωαννίνων για τις
δράσεις του κατά το έτος 2017.
4.
Σχεδιασμός πλαισίου δράσεων και παρεμβάσεων για
το τρέχον έτος.

Σας καλούμε στις 25-05-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.00 μ.μ. σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων, στο γραφείο 240 στον 1ο όροφο της
Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2.
Εκδήλωση ΠΕΠΙΣ στις 30-3-2018. Συμπεράσματα
3.
Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση της
συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
4.
Προγραμματισμός δράσεων-επισκέψεων σε χώρους
φιλοξενίας για μητέρες πρόσφυγες.
5.
Προώθηση μέτρων για την ενίσχυση των Γυναικείων
Συνεταιρισμών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στις 17-09-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.
σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων,
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2.
Προγραμματισμός δράσεων-επισκέψεων σε χώρους φιλοξενίας
για μητέρες πρόσφυγες.
3.
Συζήτηση με τα μέλη αναφορικά με τις δυνατότητες στήριξης και
ενίσχυσης των Γυναικείων Συνεταιρισμών.
4.
Ενημέρωση αναφορικά με την πρωτοβουλία της Επιτροπής για
τον προγραμματισμό δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής
των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στην τοπική
αυτοδιοίκηση, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
5.
Συζήτηση θεμάτων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 2018
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
25 Νοεμβρίου 2018 Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Περισυλλογής
Η παγκόσμια ημέρα για την «εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών», για μία ακόμη
χρονιά, μεταδίδει ισχυρό μήνυμα, από όλους τους φορείς και μας καλεί να εξακολουθήσουμε
να δραστηριοποιούμαστε και να μην εφησυχάζουμε, διότι η βία κατά των γυναικών θα
εξαλειφθεί με κινητοποίηση, πληροφόρηση, στοχευμένες δράσεις και εκπαίδευση.
Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται αποκαλύπτουν δυστυχώς μόνο μέρος της
ζοφερής πραγματικότητας, η οποία κρύβεται πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες, τη σιωπή
και το φόβο. Νομοθετικά εργαλεία όπως η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), και η ψήφιση το 2018 του
εφαρμοστικού νόμου, βρίσκονται πλέον στη διάθεση κάθε φορέα που δρα για την
υπεράσπιση των γυναικών και την προστασία τους από κάθε μορφής βία.
Η γραμμής SOS 15900, εξακολουθεί να καταγράφει καταγγελίες έμφυλης βίας για
περιστατικά που αφορούν σε γυναίκες εργαζόμενες, άνεργες, έγγαμες, άγαμες, διαζευγμένες,
χήρες, όλων των ηλικιών από 15 έως άνω των 65. Η Γ.Γ.Ι.Φ. κάνει λόγο και για τα
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και θίγουν
το θεσμό της οικογένειας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση
των παιδιών, μετέπειτα πολιτών της κοινωνίας μας.
Η βία κατά των γυναικών, σε όλες τις μορφές, ψυχολογική, λεκτική σωματική, ή
σεξουαλική συνιστά έγκλημα, κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και
μορφή διάκρισης φύλου. Είναι χρέος όλων να συμπαραστεκόμαστε στα θύματα βίας και να
αντιμετωπίζουμε κάθε τέτοια πράξη όχι ως ένα συνηθισμένο φαινόμενο, επιδεικνύοντας
μηδενική ανοχή στη βία.
Ως Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων μεταδίδουμε μαζί με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς το μήνυμα: «ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΝΗ- ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ»,… μίλησέ
μας! Οι συμβουλευτικές δομές και οι ξενώνες φιλοξενίας που λειτουργούν σε όλη την
Ελλάδα, είναι στη διάθεση όλων των γυναικών, να τους συμπαρασταθούν και να τις
καθοδηγήσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στην Ήπειρο, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης, από
Συμβουλευτικά Κέντρα τα οποία λειτουργούν στα Ιωάννινα (τηλ. 2651077449), στην Άρτα
(τηλ. 2681077400), και στη Πρέβεζα (τηλ. 2682024444), με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, ενώ στην
τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 παρέχεται 24ωρη ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες
θύματα βίας.

Μήνυμα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
για τη Γιορτή της Μητέρας
Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, ημέρα γιορτής, ημέρα
υπενθύμισης, ημέρα έμπρακτης απόδειξης στην εκτίμηση της
συνεισφοράς της στην οικογένεια, αλλά και ημέρα επισήμανσης του
δύσκολου ρόλου στον οποίο καλείται να ανταποκριθεί.
Η αναφορά μας στις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει
θα μπορούσαν να καλύψουν πλήθος σελίδων, ενώ πολλά από αυτά τα
προβλήματα μπορεί να μην ξεπεραστούν ποτέ. Αυτό όμως δεν αποτελεί
ικανό εμπόδιο για τις γυναίκες να επιδιώκουν με κάθε τρόπο τη
μητρότητα, διακινδυνεύοντας ακόμη και την υγεία τους, ως ύψιστη
απόδειξη της αγάπης τους όχι μόνο προς τα παιδιά αλλά και την ίδια τη
ζωή. Καθώς όμως κάθε γυναίκα παλεύει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
της μητρότητας, βρίσκεται πολλές φορές αντιμέτωπη με τους άλλους της
ρόλους στους οποίους καλείται να είναι εξίσου συνεπής πολλές φορές
καμία κατανόηση.
Αποτελεί επομένως χρέος όλων μας να συμβάλλουμε
με οποιοδήποτε τρόπο στην ανακούφιση όλων των μητέρων, ο καθένας
από τον τομέα που εκπροσωπεί λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την
υποστήριξη και την ενίσχυση της μητέρας-γυναίκας- εργαζόμενηςαγρότισσας.
Η
Περιφερειακή
Επιτροπή
Ισότητας
των
Φύλων,
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της μητέρας, κρίνει απαραίτητη:

Τη στήριξη του πολυδιάστατου ρόλου της γυναίκας – μητέρας, με
την πρόταση και δέσμευση για τη λήψη μέτρων για την αρμονική
συνύπαρξη οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Την ενίσχυση της παροχής της αναγκαίας πρόνοιας σε ουσιαστικά
θέματα μητρότητας.

Την αποτελεσματική στήριξη και ενθάρρυνση των τρίτεκνων και
πολύτεκνων οικογενειών, και

Την απαλλαγή (μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας) των
στερεότυπων αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων.
Πρέπει τέλος να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις μητέρες παιδιών με
αναπηρία, καθώς η στήριξη σε αυτές τις γυναίκες είναι περισσότερο
αναγκαία.
Ας αποτελέσει επομένως αυτή η ημέρα σημείο αναφοράς,
αφορμή και αφετηρία για την ουσιαστική ένδειξη αναγνώρισης και
συμπαράστασης προς τη μητέρα για το καλό όχι μόνο των παιδιών μας,
τα οποία θα μεγαλώνουν με όρους αγάπης, ισότητας και δικαιοσύνης
αλλά συνακόλουθα της ίδιας της κοινωνίας.
Ευχόμαστε σ' όλες τις μητέρες χρόνια πολλά.

