ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση βιβλίου στην ΓΓΙΦ
Πέρα από το ροζ και το γαλάζιο – όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά
Tα έμφυλα στερεότυπα κρύβονται πίσω από τα παιδικά παιχνίδια
Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Δήμητρας Κογκίδου «Πέρα από το ροζ και
το γαλάζιο – όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά», πραγματοποιήθηκε στις 27/4/2017 στη
ΓΓΙΦ . Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εγχειρίδιο, το οποίο δεν κοσμεί απλώς τα ράφια
της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλων, αλλά αποτέλεσε και σημαντικό εργαλείο για
τον έναν από τους φετινούς Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς της ΓΓΙΦ , τον
ομότιτλο «όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά», που απευθύνεται στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση.
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, αρχικά αναφέρθηκε
γενικότερα στη βαρύτητα που αποδίδει το έργο της ΓΓΙΦ στον τομέα της Εκπαίδευσης, υπό
την πάγια θέση της ότι κρίνεται ως αναγκαία η εισαγωγή της θεματικής για την ισότητα των
φύλων ως αυτοτελές και ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο στην Εκπαίδευση, στη βάση
μιας διεπιστημονικής διαθεματικής προσέγγισης.
Ειδικότερα για το βιβλίο, η Γενική Γραμματέας έκανε λόγο για ένα επιστημονικά
τεκμηριωμένο εγχειρίδιο, το οποίο αποκαλύπτει με μαεστρία ότι τα βαθιά εδραιωμένα
έμφυλα στερεότυπα που κρύβονται πίσω από τα παιχνίδια, θέτουν σημαντικούς
περιορισμούς στις επιλογές των παιδιών ανάμεσα σε «κοριτσίστικα» και «αγορίστικα»
παιχνίδια -από την πολύ νεαρή κιόλας ηλικία τους- και επηρεάζουν τη μετέπειτα
διαμόρφωση της ταυτότητάς τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι: «Στόχος μας είναι να
διευρύνουμε τους ορίζοντες των επιλογών των παιδιών και να τους εξελίξουμε με
επιλογές που υπηρετούν τις αρχές τις ισότητας των φύλων, απαλλαγμένες από την
προβληματική διχοτόμηση του κοριτσίστικου και αγορίστικου, που είναι βαμμένα με το
ροζ και το γαλάζιο, αντίστοιχα. Στη θέση της, διεκδικούμε και προτάσσουμε ακριβώς ό, τι
και ο υπότιτλος του βιβλίου, να είναι δηλαδή όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά».
Επίσης, η Γενική Γραμματέας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την συγγραφέα για
την εξαιρετική και αφιλοκερδή συνεργασία της με την ΓΓΙΦ και την προσφορά του
εκπαιδευτικού υλικού της, το οποίο και διαμόρφωσε σημαντικά τον ομότιτλο Πανελλήνιο
μαθητικό διαγωνισμό της ΓΓΙΦ.
Ακόμη, ευχαρίστησε και το υπόλοιπο πάνελ των ομιλητριών για τις σημαντικές
εισηγήσεις τους, οι οποίες φώτισαν τις διάφορες πτυχές της θεματικής, δηλαδή τις κκ

Μαρία Στρατηγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του
Παντείου Πανεπιστημίου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας στο
Δήμο Αθηναίων, Στέλλα Μπελιά, Νηπιαγωγός, και τα στελέχη της ΓΓΙΦ, Εύα Σπαθάρα και
Κατερίνα Μπαρτζώκα.
H κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, οι ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις των ομιλητριών
και παρευρισκομένων και οι εποικοδομητικές θέσεις της συγγραφέα, επιβεβαίωσαν για
ακόμη μια φορά το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις παρουσιάσεις
βιβλίων της ΓΓΙΦ, όπως αυτές έχουν επιλεγεί και προγραμματιστεί σε συνεργασία με τη
Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου.
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