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ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ φορά έρχεται στην Ελλά-
δα η απονομή των τρίτων Greek 
International Women Awards 
(GIWA). H διαδικασία υποβο-
λής για όλες τις υποψήφιες πα-
ρατάθηκε έως τις 16 Δεκεμβρί-
ου 2022, ενώ η τελετή απονομής 
θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 
του 2023, στην Αθήνα. Η πρόε-
δρος και ιδρύτρια των διεθνών 
βραβείων, Σοφία Κωνσταντοπού-
λου, μίλησε μαζί μας. 

Θα θέλατε να μας συστήσετε  
τα GIWA;

«Είναι ένας θεσμός που δη-
μιουργήθηκε με στόχο να 
εντοπίσει και να επιβραβεύ-
σει τις Ελληνίδες που έχουν 
καταφέρει να διαπρέψουν και 
να διακριθούν για τα επαγγελ-
ματικά τους επιτεύγματα στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Δι-
οργανώνονται φέτος για τρί-
τη φορά παγκοσμίως και για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το 
2017, φιλοξενήθηκαν στο Βρε-
τανικό Μουσείο, στο Λονδίνο, 
ενώ το 2022 λόγω της πανδη-
μίας μεταδόθηκαν τηλεοπτι-
κά και διαδικτυακά σε όλο τον 
κόσμο από τις ψηφιακές πλατ-
φόρμες ERT World και Ertflix. 

Οι κατηγορίες που οι Ελλη-
νίδες μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή είναι οι ακόλου-
θες 15: Τέχνες & Πολιτισμός, 
Επιχειρηματικότητα, Σχέδιο, 
Εκπαίδευση και Ψυχολογία, 
Περιβάλλον & Βιωσιμότητα, 
Μόδα, Οικονομικές Επιστή-
μες, Τουρισμός και Φιλοξενία, 
Νομική και Πολιτικές Επιστή-
μες, Μέσα Επικοινωνίας και 
Μάρκετινγκ, Θετικές Επιστή-
μες και Τεχνολογία, Ναυτιλια-
κά, Κοινωνική Ευθύνη, Αθλη-
τισμός, Βραβείο Πρωτοεμφανι-
ζόμενων Γυναικών. 

Τα βραβεία αυτά συμβολί-
ζουν ένα εθνικό αφήγημα κα-
ταξίωσης και επιτυχίας σε διε-
θνές επίπεδο. Έχοντας την ΕΥ 
Hellas ως process reviewer, δι-
ασφαλίζουμε την αξιοκρατία 
και τη διαφάνεια των αποτε-
λεσμάτων, και σε συνδυασμό 
με τους αξιόλογους επαγγελ-
ματίες της κριτικής επιτροπής 
μας, επιδιώκουμε να εμπνεύ-
σουμε ακόμη πιο πολλές γυ-
ναίκες να μοιραστούν την 
ιστορία τους. Μέσω του public 
voting, που είναι και το τρί-

το στάδιο των βραβείων, ολο-
κληρώνουμε τον στόχο μας 
να μοιραστούμε τις ιστορί-
ες των υποψηφίων ώστε να 
εμπνεύσουμε ακόμη περισ-
σότερες γυναίκες να υλοποι-
ήσουν τους στόχους τους, όχι 
μόνο στον επαγγελματικό το-
μέα αλλά και στον κοινωνι-
κό. Να ζητήσουν τα αυτονόη-
τα: μια αύξηση, μια προαγω-
γή, ακόμη και να ξεφύγουν 
από μια δύσκολη οικογενεια-
κή κατάσταση». 

Πώς προέκυψε η ιδέα του θεσμού; 
«Όταν στα 24 μου άρχι-

σα να εργάζομαι στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο και στα Ευ-
ρωπαϊκά Γυναικεία Βραβεία, 
στις Βρυξέλλες, είδα ότι σε 
ένα χρονικό διάστημα 10 χρό-
νων είχε βραβευτεί μόνο μία 
Ελληνίδα μεταξύ 30 διαφορε-

τικών εθνικοτήτων και αυτή, 
βέβαια, ήταν η Ειρήνη Παπά. 
Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι 
αυτή είναι η πραγματική θέ-
ση της Ελληνίδας σε ευρωπα-
ϊκό ή σε διεθνές επίπεδο. Από 
τότε καλλιεργούσα μέσα μου 
την ιδέα». 

Κάτι ξεχωριστό που θα θέλατε  
να μοιραστείτε μαζί μας από την 
εμπειρία των δύο προηγούμενων 
βραβεύσεων; 

«Highlight των περσινών 
βραβείων ήταν ότι εκεί που 
νομίζαμε ότι θα ήμασταν μό-
νες μας, λόγω των μέτρων της 
κοινωνικής αποστασιοποίη-
σης που μας περιόρισαν στα 
σπίτια μας, βρήκαμε τους Έλ-
ληνες και τις Ελληνίδες από 
όλα τα μέρη του κόσμου ενω-
μένους, κάτω από δύσκολες 
συνθήκες (Covid, MeToo και 
γυναικοκτονίες), να γιορτά-
ζουν την επιτυχία της επαγ-
γελματία γυναίκας φωναχτά! 
Σε αυτό το σημείο να σημειώ-
σω ότι η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, απηύθυνε λόγο κα-
τά την απονομή των βραβείων 
και μας έδωσε ακόμη περισ-
σότερη δύναμη για να συνεχί-
σουμε το έργο μας». 

Μια δυσκολία που έχετε 
συναντήσει;

«Να πείσουμε διακεκρι-
μένες στον τομέα τους γυναί-
κες να θέσουν υποψηφιότη-
τα. Θα πρέπει οι Ελληνίδες 
που ζουν στην Ελλάδα να γί-
νουν πιο εξωστρεφείς και να 
απαλλαχθούν από καθετί που 
τις περιορίζει να “επικοινω-
νήσουν” τα επιτεύγματά τους 
στον εργασιακό τομέα όπου 
δραστηριοποιούνται». 

Στις 18 Μαΐου θα πραγματοποιη-
θεί η τελετή απονομής, στο 
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος 
Ελληνισμού. Θα μας δώσετε ένα 
στίγμα της επερχόμενης 
διοργάνωσης; 

«Σκεφτείτε μια παραγωγή 
διεθνών διαστάσεων με υπέρ-
λαμπρες παρουσίες, με πολ-
λή έμπνευση και ιστορίες επι-
τυχίας. Θα παρευρεθούν όλες 
οι υποψήφιες και η διοργά-
νωση θα έχει κι ένα στοιχείο 
από την τελετή απονομής των 
Oscar: οι νικήτριες δεν θα γνω-
ρίζουν από πριν ότι είναι αυ-
τές που θα λάβουν το βραβείο 
στον τομέα τους. Αυτό, άλλω-
στε, κάνει και μοναδικά αλλά 
και μαγικά αυτά τα βραβεία». 

Λίγα λόγια σας για τον σχεδιασμό 
του βραβείου που απονέμεται και 
τον συμβολισμό του; 

«Ο εμβληματικός σχεδια-
σμός του αγαλματιδίου και 
της ταυτότητας των βραβείων 
από τη μια αντανακλά την ορ-
γανική και θηλυκή γεωμετρία 
της γυναικείας φύσης και από 
την άλλη αναπαριστά τα φτε-
ρά που ανοίγουν για να πετά-
ξει κάθε γυναίκα προς τον στό-
χο της, προς το όνειρο».

Ένα όραμα, μια επιδίωξη για τη 
μελλοντική παρουσία του θεσμού; 

«Το όραμα για αυτά τα βρα-
βεία είναι να αναδειχτούν σε 
κορυφαία βραβεία για τη γυ-
ναικεία αριστεία σε όλο τον 
κόσμο. Ήδη είμαστε σε συ-
ζητήσεις και με άλλες χώρες 
προκειμένου να δημιουργη-
θούν εγχώρια GIWA branches, 
χρησιμοποιώντας την πλατ-
φόρμα μας. Προσωπική φιλο-
δοξία και στόχος είναι να βά-
λουμε την Ελλάδα και τις γυ-
ναίκες της στον παγκόσμιο 
χάρτη της αριστείας. Γιατί το 
αξίζουν». [SID: 15750770]

«Διεθνής η αριστεία των Ελληνίδων»

Σοφία Κωνσταντοπούλου: Θα πρέπει οι Ελληνίδες που ζουν στην Ελλάδα 
να γίνουν πιο εξωστρεφείς και να απαλλαχτούν από καθετί που τις περι-
ορίζει να «επικοινωνήσουν» τα επιτεύγματά τους στον εργασιακό τομέα 
όπου δραστηριοποιούνται.

Η Σοφία Κωνσταντοπούλου μιλά στη «Ν» για τα Greek International Women Awards

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. 
Ατομική έκθεση 
του Νίκου 
Κυριακόπου-
λου, με τίτλο 
«The Drawing 
Project - Works 

On Paper - Complete Series», 
εγκαινιάζεται αύριο, Τετάρτη 
7 Δεκεμβρίου, από τις 6 το 
απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, 
στον χώρο τέχνης «16 
Fokionos Negri» [Φωκίωνος 
Νέγρη 16, Αθήνα].

ΘΕΑΤΡΟ. Ο Χριστόφορος 
Ζαραλίκος εμφανίζεται αύριο, 
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, και 
κάθε Τετάρτη στις 9.15 το 
βράδυ, στο θέατρο Τζένη 
Καρέζη, με την παράσταση 
«Πρώτα ο Θεός» [Ακαδημίας 
3, Αθήνα].

ΜΟΥΣΙΚΗ. Οι θρυλικοί 
Βρετανοί The Godfathers 
γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους 
με μία ελληνική περιοδεία, που 
ξεκινά την Τετάρτη 14 Δεκεμ-
βρίου, στις 8.30 το βράδυ, από 
το Κύτταρο Live Club [Ηπείρου 
48 & Αχαρνών, Αθήνα].

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. Έκθεση 
του Πέτρου Χελιώτη, με τίτλο 
«Αναπάντεχες Συναντήσεις», 
θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 

9 Δεκεμ-
βρίου, στις 
8 το βράδυ, 
στην Blank 
Wall Gallery. 
Ο εικαστικός 
εστιάζει στη 
σημασία 
μιας μικρής 

φωτεινής λεπτομέρειας, η 
οποία μπορεί μέσα σε κλά-
σματα του δευτερολέπτου να 
μας αλλάξει τη διάθεση και την 
προοπτική [Φωκίωνος Νέγρη 
55, Κυψέλη].

ΣΥΝΑΥΛΙΑ. Οι Sugahspank! 
& The Swing Shoes επανέρχο-
νται δυναμικά με μία συναυλία 
την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, 
στις 9 το βράδυ, στη μουσική 
σκηνή του Faust Bar Theatre 
Arts. Η εμφάνισή τους θα 
περιλαμβάνει υλικό από τα δύο 
προηγούμενα άλμπουμ τους 
και από την καινούργια δουλειά 
τους [Αθηναΐδος 12, Αθήνα].

[SID:15750720]

Το όραμα για τα GIWA 
είναι να αναδειχτούν σε 
κορυφαία βραβεία για 
τη γυναικεία αριστεία 
σε όλο τον κόσμο.

ΠΡΟ 
ΤΑΣΕΙΣ

H διαδικασία 
υποβολής 
υποψηφιοτή-
των στα Greek 
International 
Women 
Awards  
παρατάθηκε 
έως τις 16 
Δεκεμβρίου 
2022.


