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11 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού 

 

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που χρονολογείται από τον 
Δεκέμβριο 2011, η 11η Οκτωβρίου έχει ανακηρυχθεί ως  Διεθνής Ημέρα Κοριτσιού 
(International Day of the Girl Child). 

Οι ολοένα και αυξανόμενες μαρτυρίες για κρούσματα βίας κατά των κοριτσιών 
παγκοσμίως, οδήγησαν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην απόφαση για την καθιέρωση 
μίας Παγκόσμιας Ημέρας, που να επικεντρώνει στην προσπάθεια για εξάλειψη κάθε 
παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που επισύρουν τραυματικές συνέπειες στη 
ζωή ενός κοριτσιού. 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στηρίζει τα δικαιώματα των κοριτσιών, 
καταδικάζοντας κάθε διάκριση και επιζήμια πρακτική. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
επενδύει  στην πολύπλευρη ενίσχυση και εξέλιξη των κοριτσιών, υλοποιώντας δράσεις, 
όπως: 

 προγραμματισμένες συναντήσεις για ενημέρωση σε θέματα σεξουαλικής 
αγωγής και υγείας, καθώς και σε γενικότερα ζητήματα που άπτονται της 
ισότητας των φύλων σε μαθητές/ μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

  προτάσεις της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων προς 
συναρμόδιους φορείς για την αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης 
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα 
σεξουαλικής αγωγής και ανάδειξης της συντροφικότητας, με ταυτόχρονη 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

 προκηρύξεις πανελληνίων μαθητικών και φοιτητικών διαγωνισμών 
καλλιτεχνικής /ψηφιακής δημιουργίας (εκπαιδευτική περίοδος 2015-16 / 
2016-17) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & 
Θρησκευμάτων , στόχος των οποίων αποτελεί η ευαισθητοποίηση των 
νέων αγοριών και κοριτσιών στα ζητήματα της έμφυλης (αν)ισότητας 

 εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου με τίτλους 
που πραγματεύονται τις έμφυλες προσεγγίσεις στην παιδική / εφηβική 
λογοτεχνία και τον ανάλογο κατάλογο Παιδικών βιβλίων με θέματα 
έμφυλων ταυτοτήτων και άρσης στερεοτύπων  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεθνής Ημέρα Κοριτσιού 2016 εστιάζει στους 17 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων 



περιλαμβάνεται και η ισότητα των φύλων (Στόχος 5) ως απαραίτητο θεμέλιο για τη 
επίτευξη ενός κόσμου ειρηνικού, βιώσιμου και ευημερούντος. 

Άλλωστε, η μέριμνα για την ισότιμη πρόσβαση των κοριτσιών και των γυναικών 
παγκοσμίως στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή απασχόληση, 
αλλά και κάθε έκφανση του καθημερινού βίου,  αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της 
ποιότητας της δημοκρατίας μας. 
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