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ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00 - 11:00 Εναρκτήρια Συνεδρία

Προεδρία: Έφη Καλλιγά, Πρόεδρος ΕΣΕ
Έναρξη: Ευγενία Τσουµάνη, Γενική Γραµµατέας Ισότητας
Χαιρετισµοί: Anamah Tan, Πρόεδρος του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών ICW - CIF
Grace Wedekind, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του 
Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών ECICW-CECIF
Απολογισµός 100 χρόνων: Έφη Καλλιγά

11:00 - 11:30 Διάλειµµα

11:30 - 12:30 Συζήτηση επί του απολογισµού, σχολιασµός από αντιπροσώπους σωµατείων 
µελών και µη µελών της Οµοσπονδίας
Προεδρία: Φωτεινή Στεργιοπούλου, Αντιπρόεδρος ΕΣΕ

12:30 - 13:30 Προοπτικές 21ου Αιώνα: Η πρόκληση της πολυπολιτισµικής κοινωνίας

Προεδρία: Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου , Αντιπρόεδρος, τ.Πρόεδρος ΕΣΕ
Θάλεια Δραγώνα, καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Π.Α. , Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ
Αντιγόνη Λυµπεράκη, Καθηγήτρια Οικονοµικών, Πάντειο Πανεπιστήµιο

13:30 - 14:45 Διάλειµµα για ελαφρύ γεύµα

14:45 - 15:30 Συζήτηση-Πορίσµατα- Κλείσιµο της Συνέλευσης

Συντονίστρια: Τζίνα Κορέλλα, µέλος Ε.Ε. του ΕΣΕ

Με την οικονοµική υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
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• Έφη Καλλιγά: Καληµέρα σας. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ που κάνατε όλοι 
την προσπάθεια να έρθετε σήµερα εδώ µε τις συνθήκες που προέκυψαν (γενική 
απεργία µεταφορικών µέσων και πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση των ΙΧ στο κέντρο). 
Συνθήκες που δεν µπορούσαµε να τις έχουµε προβλέψει έξι µήνες πριν, όταν 
ορίστηκαν αυτές οι ηµεροµηνίες και κλείστηκαν οι αίθουσες που µας φιλοξενούν. 
 Ο φάκελος που παραλάβατε από τη γραµµατεία περιέχει την µικρή αφίσα 
«Αγκαλιά» που φιλοτέχνησε φίλη και µέλος της Ε.Ε. του ΕΣΕ ειδικά για την 
εκατονταετία µας, ένα αντίτυπο της πιο πρόσφατης έκδοσης του ΕΣΕ «Μορφές Βίας 
κατά παιδιών και γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία», το πρόγραµµα της σηµερινής 
Έκτακτης Επετειακής Συνέλευσης και πρόγραµµα της αυριανής εορταστικής 
εκδήλωσης. 
 Σε ότι αφορά το πρόγραµµα, εφόσον αρχίζουµε µε καθυστέρηση µιας ώρας, θα 
πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές επειδή οι οµιλήτριες που θα µας παρουσιάσουν 
το θέµα που αφορά τις προοπτικές και την συνέχεια της δουλειάς µας, µπορούν να 
βρίσκονται κοντά µας για πολύ λίγο, και µόνο µεταξύ 12:30 και 1:30. 
 Επειδή λοιπόν αυτές οι παρουσιάσεις είναι αδύνατο να µετατεθούν χρονικά θα 
αναγκαστούµε να µεταθέσουµε αµέσως µετά το µεσηµεριανό φαγητό τη συζήτηση 
που θέλουµε και πρέπει να έχουµε, δηλαδή τον σχολιασµό επί του Απολογισµού 
και τις παρατηρήσεις των Οργανώσεων (εντός και εκτός της Οµοσπονδίας) που 
παρίστανται. Ελπίζω οι περισσότερες από εσάς να έχετε την δυνατότητα να 
παραµείνετε ως τότε. Αν κάποιες είστε αναγκασµένες να φύγετε, αφήστε µας, αν 
θέλετε, ένα µικρό γραπτό µήνυµα έστω σε περίληψη, µε ό,τι είχατε σκοπό να πείτε 
σχετικά µε το Εθνικό Συµβούλιο και τις εµπειρίες σας από τη συνεργασία µαζί µας. 
  Έχω δίπλα µου στο βήµα την Γενική Γραµµατέα Ισότητας, την κ. Ευγενία 
Τσουµάνη, την οποία όλες γνωρίζετε, και η οποία για άλλη µια φορά, µας βοήθησε 
ουσιαστικά να πραγµατοποιήσουµε την σηµερινή και την αυριανή εκδήλωση.
  Έχουµε επίσης µαζί µας σήµερα δύο πρόσωπα πολύ σηµαντικά για το ΕΣΕ 

Εναρκτήρια Συνεδρία
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και πολύ σηµαντικά αυτά καθαυτά: Είναι η Πρόεδρος του Διεθνούς Συµβουλίου 
Γυναικών (International Council of Women - Conceil International des Femmes), 
της µεγάλης αυτής Οργανώσεως της οποίας είµαστε µέλος από την ίδρυσή µας και 
η οποία έχει ως µέλη Οµοσπονδίες Οργανώσεων, δηλαδή Εθνικά Συµβούλια σε 
πάρα πολλές χώρες, σε όλες τις ηπείρους και εφέτος είναι 120 ετών. Είναι δηλαδή 
µια πολύ ηλικιωµένη, υπεραιωνόβια οντότητα, η οποία έχει δώσει τις συµβουλές 
της, µέσα από το δίκτυο αυτό που διαθέτει, το λειτουργεί σε όλο τον κόσµο και 
σας βεβαιώνω ότι λειτουργεί αποτελεσµατικά. Καταφέρνει να συγκεντρώνει την 
πραγµατική πληροφόρηση για τα θέµατα των γυναικών και καταφέρνει να την 
περνά στο ανώτατο όργανο που έχουµε για τα θέµατά µας παγκοσµίως. Και µιλάµε 
για συµβουλευτική ιδιότητα στον ΟΗΕ. Η διεθνής µας Οργάνωση είναι σύµβουλος 
κατηγορίας Α’ µε δικαίωµα να παρεµβαίνει ακόµα και στις Γενικές Συνελεύσεις του 
ΟΗΕ αλλά χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
  Η σηµερινή Πρόεδρος του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών, η δρ. Άναµα Ταν, 
Νοµικός, έχει µια ακόµη ιδιότητα, είναι και µέλος της CEDAW. Όλοι ξέρετε τι 
είναι αυτή η περίφηµη Επιτροπή. Είναι η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για 
την εφαρµογή της συµβάσεως για την κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των 
γυναικών. 
  Έχουµε επίσης µαζί µας, µε µεγάλη µας χαρά, την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF), την Γκρέης 
Βέντεκιντ. Το European Centre of the International Council of Women είναι το 
Ευρωπαϊκό «παιδάκι» του Διεθνούς (ICW-CIF), µία συσπείρωση όλων των Εθνικών 
Συµβουλίων που ανήκουν γεωγραφικά στην Ευρώπη και όχι µόνο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. αφού λειτούργησε επιτυχώς ως άτυπη συσπείρωση επί 4 δεκαετίες, 
απέκτησε σχετικά πρόσφατα και νοµική υπόσταση, προκειµένου να εκπροσωπείται 
επισήµως και στα ευρωπαϊκά όργανα. Η σηµερινή Πρόεδρος κα Βέντεκιντ, είναι 
Βρετανίδα, διετέλεσε µερικά χρόνια και Αντιπρόεδρος και έχουµε άριστη συνεργασία 
µαζί της.
  Δίνω το λόγο αµέσως στην κυρία Τσουµάνη η οποία είχε την καλοσύνη να 
είναι εδώ εκ των πρώτων και έχουµε καταχραστεί το χρόνο της. Την παρακαλώ να 
κηρύξει την έναρξη αυτής της Συνέλευσης. 

• Ευγενία Τσουµάνη, Γ.Γ.Ισότητας: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητές φίλες, κατ' αρχήν 
θέλω να καλωσορίσω στη σηµερινή συνάντηση, την επετειακή αυτή περίοδο για 
το Εθνικό Συµβούλιο, την Πρόεδρο του Παγκοσµίου Συµβουλίου Γυναικών, την 
φίλη κυρία Άναµα Ταν που ήρθε από τόσο µακριά για να είναι µαζί µας και να της 
ευχηθώ καλή διαµονή και βεβαίως ό,τι καλύτερο σ’ αυτό που προσφέρει τόσα χρόνια 
στον τοµέα της Ισότητας των φύλων και της υποστήριξης των γυναικών. 
   Επίσης και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου 
Γυναικών που αντιλαµβάνοµαι πολύ καλά ότι σε επίπεδο κεντρικού σηµείου της 
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Ευρώπης έχει πολλά να προσφέρει συσπειρώνοντας και συγκεντρώνοντας όλες τις 
εµπειρίες αλλά και τις ανάγκες και τις προκλήσεις που προσφέρει ο ευρωπαϊκός 
χώρος σε µια παγκόσµια προσπάθεια για την υποστήριξη και την βελτίωση της θέσης 
των γυναικών. 
   Κατ' αρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ξέρετε πολύ καλά ότι η 
Γενική Γραµµατεία Ισότητας στηρίζει το γυναικείο Κίνηµα, τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και ιδιαίτερα µια Οργάνωση σαν την δική σας που είναι οργάνωση 
ιστορική, οργάνωση µε πολύ σηµαντικό έργο, µια Οργάνωση που µέσα στους στόχους 
και στους σκοπούς της έχει βάλει θέµατα διαχρονικά και πάντα επίκαιρα όπως 
είναι η βελτίωση της θέσης των γυναικών, όπως είναι η φροντίδα για τ’ ανθρώπινα 
δικαιώµατα, όπως είναι η υποστήριξη της νεολαίας. Ζητήµατα διαχρονικά που σε 
κάθε εποχή και κάθε φορά που µιλάµε, έχουν την αξία τους. Μια οργάνωση η οποία 
έχει σταθεί όχι µόνο στα θέµατα του γυναικείου Κινήµατος και της βελτίωσης της 
θέσης των γυναικών, όσο κυρίως και σε κοινωνικό έργο, σε ιστορικές περιόδους και 
ιστορικές στιγµές, που η χώρα µας είχε πολύ µεγάλη ανάγκη για την υποστήριξη. 
Και οι γυναίκες έχουν µεγάλο απόθεµα σε αυτό τον τοµέα της κοινωνικής 
προσφοράς.
 Αγαπητές φίλες, το θέµα µας είναι τεράστιο. Οι προκλήσεις είναι συνεχείς, τα 
προβλήµατα έχουν µια διάρκεια και µια επιµονή. Είναι βέβαιο, και το ξέρω, ότι 
όλες συµφωνούµε σ’ αυτό πως έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολλές βελτιώσεις 
στο θέµα της κατάστασης των γυναικών παγκόσµια, αλλά ας µιλήσουµε πιο πολύ 
για την δική µας την περιοχή και για τον δικό µας τον τόπο. Έχουν γίνει πολλές 
προσπάθειες, έχει βελτιωθεί η θέση της γυναίκας στην απασχόληση που είναι 
ένας πολύ σηµαντικός τοµέας για τη ζωή µας, έχει µειωθεί -αλλά όχι όσο θα 
επιθυµούσαµε και όσο είναι ο στόχος- η γυναικεία ανεργία, υπάρχουν παρεµβάσεις 
και φροντίδα καλύτερη για την αντιµετώπιση αρνητικών κοινωνικών φαινοµένων 
που πλήττουν τις γυναίκες όπως είναι ποικίλες µορφές βίας. Προσπαθούµε να 
παρέµβουµε στον τοµέα των στερεοτύπων αντιλήψεων που είναι και η βαθύτερη 
αιτία όλων αυτών των προβληµάτων και των διαφορών, αυτό είναι ένα µεγάλο 
ζήτηµα, θέλει πάρα πολύ χρόνο, θέλει συνείδηση του προβλήµατος και θέλει και 
δέσµευση για να µπορεί κανείς να δει αποτελέσµατα τα οποία παίρνουν πάρα πολύ 
χρόνο και, βεβαίως, βλέπουµε και µια, αν θέλετε, δειλή βελτίωση της συµµετοχής 
των γυναικών, στα κοινά. Είναι νοµίζω µεγάλα ζητήµατα αυτά στα οποία και εσείς 
ως Κίνηµα και ως Οργανώσεις έχετε κάνει και κάνετε τις παρεµβάσεις σας, αυτός 
είναι άλλωστε και ο ρόλος σας, αλλά και η πολιτεία στην ιστορική διαδροµή έχει 
δώσει την συνδροµή της.
  Εγώ θα ήθελα να εστιάσω, πολύ σύντοµα βέβαια, σ’ αυτά που τα τελευταία χρόνια 
έχουµε επιτύχει. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πρόγραµµά µας εστίασε σ’ αυτούς τους 4 
πολύ βασικούς άξονες που ανέφερα, δηλαδή: 1) στην ενίσχυση της απασχόλησης 
των γυναικών και την βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, 2) στο θέµα 
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της αντιµετώπισης της βίας, 3) στο θέµα των παρεµβάσεων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία προκειµένου ν’ αντιµετωπίσουµε τα στερεότυπα και να έχουµε καλύτερη 
ενηµέρωση των νέων παιδιών στις αξίες της ζωής και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
και βεβαίως 4) έχουµε προχωρήσει και στο θέµα της ενίσχυσης των ευκαιριών των 
γυναικών για συµµετοχή στα κοινά. 
  Όλο το έργο αυτό, όπως ξέρετε, έγινε αφ’ ενός µε θεσµικές παρεµβάσεις, που 
είναι πάντα απαραίτητες, δηλαδή βελτίωση του νοµοθετικού µας πλαισίου, έχει 
γίνει µε ενίσχυση των µηχανισµών που υπηρετούν αυτό τον σκοπό και, βεβαίως, µε 
την υλοποίηση πολλών έργων. Έργων τα οποία χρηµατοδοτούνται από Κοινοτικούς 
πόρους που έχει η χώρα µας, αυτή την µεγάλη ευκαιρία για να µπορέσει να 
προχωρήσει και, βεβαίως, και από εθνικούς πόρους. 
  Στο θεσµικό πλαίσιο, ξέρετε ότι έχουµε προχωρήσει στην ψήφιση του νόµου 
για τις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, µια σηµαντική παρέµβαση. Ήταν και 
ευρωπαϊκή υποχρέωση να το κάνουµε αυτό, νοµίζω όµως ότι το κάναµε µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα απ’ αυτό το νόµο αντιµετωπίσαµε και το θέµα 
της σεξουαλικής παρενόχλησης ως µορφής βίας µέσα στους χώρους εργασίας 
και δηµιουργήσαµε, µέσα απ’ αυτό τον νόµο, κι έναν νέο µηχανισµό για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής αυτής της αρχής των ίσων ευκαιριών στην εργασία 
µε την δηµιουργία νέου κύκλου στον Συνήγορο του Πολίτη.
  Εκτιµώ ότι είναι σηµαντικές αυτές οι παρεµβάσεις και µε βάση αυτές τις 
παρεµβάσεις µας, δηλαδή την βελτίωση των µηχανισµών και των θεσµών, η χώρα 
µας την προηγούµενη χρονιά αξιολογήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Βεβαίως δε θέλω να 
πω µε αυτό ότι έχουµε κάνει τα πάντα τέλεια ούτε ότι δεν έχουµε να κάνουµε πολλά 
πράγµατα ακόµα. Ωστόσο σ’ αυτό το κοµµάτι, θεσµοί και µηχανισµοί, κάναµε πολύ 
µεγάλες προόδους. Κι αυτό νοµίζω ότι πρέπει όλοι να το ξέρουµε. 
  Επίσης, προωθήσαµε την ψήφιση του νόµου για την βία µέσα στην οικογένεια. 
Δεν είναι η ώρα για να τα αναλύσουµε αυτά, ωστόσο, πρέπει να τ’ αναφέρουµε, γιατί 
ο νόµος αυτός έχει ν’ αντιµετωπίσει κυρίως την βία που στρέφεται στην γυναίκα, 
γιατί το µεγαλύτερο µέρος, ο συντριπτικός αριθµός των θυµάτων βίας µέσα στην 
οικογένεια είναι γυναίκες και βεβαίως και τα παιδιά. Επίσης, προωθήσαµε και 
νέες διατάξεις που εισάγουν την ποσόστωση για την συµµετοχή των γυναικών 
στις εθνικές εκλογές, στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών, καθώς και για την 
συµµετοχή τους σε Επιτροπές και όργανα που αφορούν την έρευνα και την 
τεχνολογία στη χώρα µας, ένας χώρος ο οποίος, όπως ξέρετε, ανδροκρατείται 
εξαιρετικά. Εκεί, λοιπόν, έπρεπε και πρέπει οι γυναίκες να έχουν µεγαλύτερες 
ευκαιρίες γιατί υπάρχουν γυναίκες επιστήµονες, υπάρχουν γυναίκες ερευνήτριες 
και αυτό το µέτρο που πιστεύουµε ότι σταδιακά θα βελτιώσει την συµµετοχή των 
γυναικών, νοµίζω ότι είναι και µια κινητήρια δύναµη και για νέες γυναίκες, νέα 
κορίτσια που ξεκινούν τις σπουδές τους, να βλέπουν µια προοπτική και στον τοµέα 
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αυτόν. 
  Επίσης, όπως ξέρετε, όλοι αυτοί οι στόχοι έχουν υποστηριχθεί και µε την 
υλοποίηση έργων που είπαµε, έργων χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς πόρους. Δεν θ’ αναφερθώ σ’ αυτά γιατί δεν είναι η ώρα. Και στους 
τέσσερις αυτούς τοµείς που σας είπα έχουµε κάνει σηµαντικά έργα. Αξίζει να σας 
πω ότι στην αρχή του Γ’ ΚΠΣ, δηλαδή το 2000, υπήρχε η δέσµευση του 11,8 των 
πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για τη χώρα µας για δράσεις ισότητας 
των φύλων. Σήµερα που κλείνουν τα έργα του Γ’ ΚΠΣ, το 2008, σας λέω µε χαρά 
ότι έχουν αξιοποιηθεί πόροι, έχουν γίνει έργα -όχι υλοποιηθεί όλα- της τάξεως του 
13,5%. Άρα υπερέβηµεν και την δέσµευση που υπήρχε για την πολιτική αυτή, και 
δεν συνυπολογίζονται σε αυτό οι πόροι που διατέθηκαν από άλλες πρωτοβουλίες 
ευρωπαϊκές όπως είναι η EQUAL, όπως είναι τα µεσοπρόθεσµα προγράµµατα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κτλ. Και βεβαίως και άλλα προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από τον εθνικό προϋπολογισµό. 
  Θέλω λοιπόν να πω µε αυτό ότι γίνεται µια προσπάθεια ν’ αξιοποιούµε τις 
ευκαιρίες που υπάρχουν. 
  Σε όλη αυτή την προσπάθεια και σε όλη αυτή την πορεία η άποψή µας και η 
επιλογή µας ήταν να συνεργαζόµαστε και µε την κοινωνία και µε τις παραγωγικές 
τάξεις, µε τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες και τους εργαζοµένους, µε τις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, την Κοινωνία των Πολιτών όπως είστε εσείς, µέσα 
από συναντήσεις, από διαβουλεύσεις, από κοινωνικό διάλογο. Δηµιουργήσαµε την 
Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων που είναι ένας ακόµα µηχανισµός, 
ένα βήµα κοινωνικού διαλόγου. Και εκεί όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Συµβούλιο 
συµµετέχει ως θεσµικός συνοµιλητής. Εποµένως η στήριξή µας, κα Πρόεδρε, δεν 
είναι µόνο οικονοµική όποτε και όσο µπορούµε, αλλά και θεσµική. Μέσα από εκεί 
νοµίζω ότι το Εθνικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και να πάρει, 
γιατί σ’ αυτές τις διεργασίες και δίνουµε και παίρνουµε. 
  Βεβαίως µιλάµε για ό,τι κάναµε, καλά ή αρκετά καλά, αυτό θα το κρίνετε και 
εσείς. Η ιστορία είναι τι κάνουµε αύριο, δεν σταµατάµε στο σήµερα. Τι κάνουµε και 
αύριο, τι προετοιµασία έχουµε ξεκινήσει, πού στρέφουµε την προσοχή µας, ποια 
θεωρούµε ότι είναι τα µεγάλα προβλήµατα του αύριο. Εκεί λοιπόν κατ' αρχήν θέλω 
να σας διαβεβαιώσω ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουµε εργασθεί πολύ σκληρά στην 
περίοδο σχεδιασµού του ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ, όπως ξέρετε, είναι οι χρηµατοδοτήσεις 
που θα έχει η χώρα µας την επόµενη 7ετία, 2007-2013. Εκεί λοιπόν έχουµε 
εργασθεί σκληρά και έχουµε πετύχει ώστε σε όλα τα προγράµµατα κάθε Τοµέα 
και κάθε περιφέρειας της χώρας να περιλαµβάνονται δράσεις για την ισότητα των 
φύλων. Ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου ανήκει η πολιτική της Ισότητας 
των Φύλων, έχουµε εξασφαλίσει και πόρους και ένα ιδιαίτερο άξονα µέσα απ’ τον 
οποίο θα υποστηρίξουµε αυτή την πολιτική.
  Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχουµε φροντίσει να υπάρχουν ευκαιρίες 
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χρηµατοδότησης και ενίσχυσης και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων γιατί 
εκτιµούµε ότι ο ρόλος τους είναι σοβαρός και ότι δεν έχουν αυτή τη στιγµή τους 
πόρους, κι επειδή δεν έχουν τους πόρους δεν µπορούν ν’ αναπτυχθούν. Εποµένως, 
πρέπει να δώσουµε την ευκαιρία οι Οργανώσεις αυτές µε ήπιες προϋποθέσεις, γιατί 
δεν µπορούν να έχουν πιο σοβαρές προϋποθέσεις, να µπορέσουν να υποστηριχθούν 
για να αναπτυχθούν και να κάνουν το ρόλο τους πιο ουσιαστικό. 
  Πιστεύω ότι η επόµενη περίοδος έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Βεβαίως έχει 
τις προκλήσεις της εποχής, τις προκλήσεις τις παγκόσµιες, που είναι η οικονοµική 
κρίση, που είναι οι εστίες φτώχιας που δηµιουργούνται και ξέρουµε όλοι ότι οι 
γυναίκες πλήττονται κατ' αρχήν και σε µεγαλύτερο βαθµό, είναι το µεταναστευτικό 
Κίνηµα, το µεταναστευτικό ρεύµα, είναι οι κλιµατικές αλλαγές, είναι ζητήµατα που 
αποτελούν προκλήσεις για το µέλλον. Αυτά, νοµίζω θα τα συζητήσουµε και στη 
συνέχεια και θ’ ακούσουµε και τα δικά σας συµπεράσµατα και προτάσεις και στη 
αυριανή, την επετειακή συνάντηση, ωστόσο, αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι 
ότι αυτή την περίοδο, από τώρα, από το 2008 και µετά, εκεί που σχεδιάζουµε να 
δώσουµε την µεγαλύτερη ενέργειά µας και το βάρος µας, είναι τα εξής:
  Πρώτον, να δηµιουργήσουµε, να επεξεργαστούµε και να υλοποιήσουµε νέα µέσα 
παρέµβασης όπως είναι το mainstreaming -δεν είναι νέο µέσο παρέµβασης, ωστόσο 
θα του δώσουµε πιο ουσιαστικό χαρακτήρα-, όπως είναι η εξέταση των επιπτώσεων 
κάθε πολιτικής και νοµοθετήµατος στο φύλο, αυτό που λέµε gender impact 
assessment, όπως οι προϋπολογισµοί µε βάση το φύλο, είναι νέα µέσα παρέµβασης 
που στη χώρα µας δεν έχουν ακόµα εισαχθεί και λειτουργήσει σε έναν βαθµό 
που να έχει αποτελέσµατα. Είναι µέσα τα οποία πρέπει να δουλέψουµε και είναι 
µέσα τα οποία εσείς τ’ αντιλαµβάνεστε, αλλά η κοινωνία και ο πολύς κόσµος δεν 
τα αντιλαµβάνεται. Αυτό το γνωρίζουµε πολύ καλά, ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει ότι 
κάνουµε ό,τι ο πολύς κόσµος µόνο καταλαβαίνει, αλλά αυτό που πιστεύουµε εµείς 
ότι θα βοηθήσει στα επόµενα χρόνια να πετύχουµε καλύτερα αυτούς τους στόχους.
  Και βεβαίως, παράλληλα δεν ξεχνάµε, πέρα από τα νέα µέσα παρέµβασης, που 
είναι τεχνοκρατική παρέµβαση, δεν ξεχνάµε ότι ιδιαίτερη ανάγκη υπάρχει για την 
στήριξη των ευπαθών οµάδων γυναικών. Οι ευάλωτες οµάδες γυναικών δυστυχώς, 
τα σηµεία των καιρών δείχνουν ότι πολλές φορές πληθαίνουν και εποµένως εκεί 
πρέπει να δώσουµε το µεγάλο βάρος και την προσοχή µας.
  Με αυτά λοιπόν και βεβαίως, και µε όσα κυρίως ακούσουµε και από τα δικά 
σας συµπεράσµατα και τις προτάσεις και µε την στήριξη όλων και την συνεχή 
συνεργασία, νοµίζω ότι µπορούµε να βαδίσουµε στο µέλλον . 
  Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας, υγεία σε όλες και, αφού κυρία Πρόεδρε 
µου δώσατε αυτή την ευκαιρία, για την οποία σας ευχαριστώ, κηρύττω την έναρξη 
των εργασιών της Συνελεύσεως. 
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• Έφη Καλλιγά: Ευχαριστούµε πολύ την κυρία Τσουµάνη για την πολύ πλήρη 
εισήγησή της, αλλά και για τις επιλογές που βλέπουµε ότι έχει κάνει η Γενική 
Γραµµατεία, µερικές από αυτές µας βρίσκουν πάρα πολύ σύµφωνες κι εµάς. Την 
ευχαριστούµε για την στήριξη που µας έχει παρέξει µέχρι τώρα και που ελπίζουµε 
ότι θα συνεχίσει να µας παρέχει και στο µέλλον. Γιατί είναι βέβαιο ότι χωρίς την 
δική της βοήθεια, ούτε η σηµερινή εκδήλωση ούτε η αυριανή θα µπορούσαν να 
πραγµατοποιηθούν µε τα πολύ λιτά µέσα του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων. 
 Θα παρακαλέσω τώρα την Πρόεδρο του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών, την 
πολύ αγαπητή Δρ. Anamah Tan να πάρει τον λόγο και να µας πει τις σκέψεις της µε 
αφορµή αυτή τη συνάντηση. 

• Δρ Άναµα Ταν, Πρόεδρος ICW-CIF (ΔΣΓ): (Μεταφραζόµενη από τα Αγγλικά)
 Ευχαριστώ! Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων, 
αγαπητή µου αδελφή Έφη Καλλιγά, ερίτιµη προσκεκληµένη εξοχώτατη Γενική 
Γραµµατέα Ισότητας και αγαπητή φίλη Ευγενία Τσουµάνη, Πρόεδρε του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών κυρία Grace Wedekind, 
κυρίες Πρόεδροι και προεδρεύουσες των ΜΚΟ που συνδέονται µε το Εθνικό µας 
Συµβούλιο Γυναικών: Καλώς ήλθατε και είµαι ενθουσιασµένη που βρίσκοµαι 
εδώ µαζί σας! Κρίµα που έχετε σήµερα προβλήµατα µε τη συγκοινωνία, αλλά, αν 
σκεφτούµε ότι δυο Παγκόσµιοι Πόλεµοι και το ΕΣΕ είναι πάντα εδώ, τί σηµασία 
έχει µια δυσκολία µε την συγκοινωνία! Είµαι σίγουρη ότι θα µπορέσετε να πείτε 
σε όλες τις αδελφές σας για αυτή την υπέροχη συνάντηση που έχασαν. Ίσως να 
σας ζητήσω να κάνετε το ίδιο και για όλες εµάς, γιατί γνωρίζω πόσο σκληρά έχουν 
εργαστεί η Πρόεδρος και τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για τον εορτασµό 
των 100 χρόνων δουλειάς σε γυναικεία θέµατα. Είναι δύσκολη δουλειά και πρέπει 
να είσαι πολύ αφοσιωµένος σε αυτή. Αλλά εδώ βρίσκεστε µετά από 100 χρόνια και 
θα συµφωνήσουµε ότι αυτή η µικρή ατυχία µε τις συγκοινωνίες δεν µας επηρεάζει. 
Εντάξει;
  Λοιπόν, kalimera σε όλες και είναι πράγµατι υπέροχο να βρίσκοµαι σε αυτή 
την όµορφη πόλη την Αθήνα. Είχα έρθει και το 1968 όταν ήµουν πολύ νέα, ήρθα 
και το 1977 µε την Παγκόσµια ΧΕΝ. Είχαν τότε µια µεγάλη εκδήλωση, τη Γενική 
Συνέλευση στην Αθήνα. Και τώρα γύρισα ως Πρόεδρος του Διεθνούς Συµβουλίου 
Γυναικών. Έτσι είναι! Κυκλοφορούµε. Και είµαι σίγουρη ότι κάποια µέρα θα σας δω 
όλες εσάς σε κάποια άλλη συνάντηση!
  Τώρα λοιπόν! Ερχόµαστε στο σήµερα. Ο κόσµος µας αντιµετωπίζει βασικές 
προκλήσεις πολέµου και ειρήνης και ποιος προχωρά µπροστά και ποιος µένει 
πίσω. Πώς, λοιπόν, µπορούµε να βοηθήσουµε τους πιο ευάλωτους να βελτιώσουν 
τη ζωή τους στα χρόνια που έρχονται; Αυτό έθεσε πολύ περιεκτικά η αξιότιµη 
Γενική Γραµµατέας Ισότητας στην εισήγησή της. Εµείς ως ICW-Δ.Σ.Γ, είµαστε µια 
οργάνωση οµπρέλα, έχουµε περισσότερα από 60 εθνικά συµβούλια ανά την υφήλιο, 
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και πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι οφείλουµε να ενισχύσουµε τις ικανότητές µας 
να κάνουµε τα εθνικά µας συµβούλια να εργαστούν, να εργαστούν από κοινού, να 
συνεργαστούν προς όφελος της προώθησης της θέσης των γυναικών. Σε αυτό το 
πνεύµα, επιθυµώ να ενσταλάξω ανανεωµένη και πληρέστερη δύναµη και ενέργεια 
στο να γίνει εφικτό τα εθνικά συµβούλια ανά τον κόσµο, να γίνουν πραγµατικά 
αποτελεσµατικά για τις γυναίκες και τις οικογένειες, ιδιαίτερα για τις απλές 
γυναίκες της βάσης. 
  Όπως, οι περισσότερες, γνωρίζετε, έχω εκλεγεί να υπηρετήσω ως ένας από 
τους 23 εµπειρογνώµονες σε θέµατα φύλου στην Επιτροπή για την Απάλειψη των 
Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW). Αυτή η Επιτροπή συγκροτείται από 23 
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες που εκλέγονται µε τετραετή θητεία. Η επιτροπή 
συνεδριάζει δυο φορές το χρόνο, στη Γενεύη (παλιότερα ήταν στην Νέα Υόρκη). 
Αυτή η Επιτροπή, έχει σήµερα επικυρωθεί από 185 χώρες –µέλη. Με υπερηφάνεια 
σας λέω ότι συναντήθηκα µε την αγαπητή Γενική Γρµµατέα Ισότητας όταν κατέθεσε 
την 6η Εθνική Έκθεσή σας. Ελπίζω να την έχετε δει. Είναι κάτι πολύ σηµαντικό 
γιατί πρόκειται για την έκθεση των γυναικών της Ελλάδας, την πρόοδό σας κατά 
το παρελθόν µέχρι το 2004. Η νέα έκθεσή σας θα κατατεθεί σύντοµα, το 2008. 
(απευθυνόµενη στη Γ.Γ.Ι.) Ναι, κυρία Γενική Γραµµατέα, γνωρίζω ότι εργάζεστε 
πολύ σκληρά για αυτήν την έκθεση. Κι εσείς,(προς το ακροατήριο) που βρίσκεστε 
στη βάση, που είστε οι εθνικές οργανώσεις, έχετε την ευκαιρία να συµβάλετε 
καταθέτοντας ό,τι έχετε προσφέρει καθεµία στον δικό της τοµέα εργασίας. Εδώ, η 
συµβολή σας είναι πραγµατικά απαραίτητη, κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
ήθελα σήµερα να µιλήσω σε όλες σας για αυτή την πάρα πολύ σηµαντική δουλειά 
που µπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε, να βοηθήσετε την κυβέρνησή σας, τη 
Γενική Γραµµατέα Ισότητας, να περιγράψει ακριβώς ποια είναι η θέση των γυναικών 
στην Ελλάδα. 
  Γνωρίζω πόσο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η επιτροπή CEDAW είναι από τις 
ελάχιστες του ΟΗΕ που πραγµατικά ακούν αυτά που έχουν να πουν οι ΜΚΟ. Και 
είναι τόσο σηµαντικό εσείς, ως ΜΚΟ, να κάνετε τη δουλειά σας αξιόπιστα. Αυτό 
σηµαίνει ότι θα πρέπει να επιβεβαιώνετε τα δεδοµένα σας. Να είστε σίγουρες ότι 
αυτά που λέτε ανταποκρίνονται στην αλήθεια στο επίπεδο που εργάζεστε εσείς. 
Γιατί είναι τόσο σηµαντικό, αν ότι λέτε υποστηρίζεται από δεδοµένα, µε νούµερα, 
στατιστικές, κανείς δεν µπορεί να σας βρει λάθος. Και η Επιτροπή είναι πάντοτε 
πρόθυµη να ακούσει τις παράπλευρες αναφορές που φθάνουν, και ο όγκος της 
δουλειάς αυξάνεται για την Επιτροπή. Πολλή δουλειά σας λέω, και ειδικά όχι µόνο 
από τις επίσηµες εκθέσεις των Κυβερνήσεων. Πρέπει να µελετήσουµε κάθε σελίδα 
της έκθεσης και να την αναλύσουµε. Έχουµε πληροφορίες και από τις ΜΚΟ, 
αναλύουµε τις εκθέσεις τους, κοιτάζουµε αυτά που ονοµάζουµε «κενά». Εσείς 
µπορείτε να επισηµάνετε αυτά τα κενά και εµείς να βοηθήσουµε.
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Κάποιες από το ακροατήριο: Διαµαρτύρονται υποστηρίζοντας ότι αυτά λέγονται 
από αβροφροσύνη αλλά δεν αληθεύουν...

• Δρ Άναµα Ταν: Όχι! όχι! Είναι αλήθεια! Είναι πολύ σηµαντικό. Η δική σας 
δουλειά είναι το ίδιο σηµαντική και είναι κάτι για το οποίο θέλω πράγµατι να σας 
ενεργοποιήσω γιατί συµβαίνει να βρίσκοµαι σε µια θέση όπου µπορώ να βλέπω 
και τις δυο πλευρές. Βλέπω και την Κυβερνητική θέση και τη θέση των ΜΚΟ. 
Και αντιλαµβάνοµαι ότι αν υπάρχει περισσότερη συνεργασία και είστε σε θέση να 
προβάλλετε καλύτερα την άποψή σας, να την προωθήσετε, τότε είµαι σίγουρη ότι 
δεν θα προκύπτει αυτό που θα ονόµαζα «ανταγωνιστική πολιτική». Δεν πιστεύω 
στην ανταγωνιστική πολιτική. Πιστεύω στην πολιτική που χτίζει γέφυρες και νοµίζω 
ότι εδώ ακριβώς είναι που εµείς οι ΜΚΟ µπορούµε να συµπαρασταθούµε. Το λέω 
από τα βάθη της καρδιάς µου, ότι έχω δουλέψει σε αυτόν τον τοµέα πολλά, πολλά, 
πολλά χρόνια πριν µπω στη CEDAW. Ο ΟΗΕ, όπως ξέρετε, είναι µια οργάνωση που 
συνδιαλέγεται µε κυβερνήσεις, εγώ όµως ακούω επίσης τι έχει να πει ο απλός λαός, 
η βάση. Εντάξει; 
  Κι εδώ είναι που θέλω να σας ενθουσιάσω, να σας δώσω κίνητρο και να 
προσπαθήσω να ζητήσω από όλες σας: Παρακαλώ σας, όλες εργαζόµαστε για τον 
ίδιο στόχο. Τί είναι αυτός ο στόχος; Να εξασφαλίσουµε ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις 
κατά των γυναικών, να βεβαιωθούµε πως όποια κι αν είναι η οικονοµία, σε όλες 
τις διαστάσεις της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής ζωής, οι γυναίκες κρατούν 
τη θέση τους. Αυτό είναι αδιαπραγµάτευτο δικαίωµά µας. Ξέρετε ότι όταν το 1888, 
το ιδρυτικό µας µέλος ξεκίνησε το ICW, είπε «Ας είναι 100 χρόνια γυναικείας 
δραστηριότητας που θα φέρουν τις γυναίκες στο ίδιο επίπεδο µε τους άνδρες. Ας 
µην είµαστε περιουσία, ιδιοκτησία των ανδρών». Τώρα, 100 χρόνια αργότερα, έχοµε 
προχωρήσει αρκετά.
  Έτσι, συµπερασµατικά, επιτρέψτε µου να πω: Εύχοµαι 100 χρόνια από σήµερα οι 
Ελληνίδες να πουν στον κόσµο: Επιτύχαµε να εξαλείψουµε κάθε µορφή διακρίσεων 
απέναντι στις γυναίκες. Και ας είµαστε τα επόµενα 100 χρόνια περήφανες ως 
γυναίκες του κόσµου, να λέµε πως όχι µόνο φέραµε την ισότητα, αλλά ειρήνη και 
ευµάρεια στην κοινότητά µας, στη χώρα µας, σε όλον τον κόσµο. Είναι αδύνατη η 
αποτυχία, ας επιτύχουµε λοιπόν όλοι. 
  Σας ευχαριστώ. Κι ας το πω κι ελληνικά: Efcharisto poly!

• Έφη Καλλιγά: Εµείς σας ευχαριστούµε πολύ. Αυτό που πρέπει να κρατήσουµε 
όλες από έναν έµπειρο άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται µέσα στο κέντρο των 
πληροφοριών και της ουσίας όλης της δουλειάς που κάνουµε, είναι η έκκλησή 
της να εργαζόµαστε και εµείς ως Οργανώσεις µη Κυβερνητικές, να καταγράφουµε 
τα κακώς κείµενα και να τα προβάλλουµε, ασφαλώς όχι µε πνεύµα αντιδικίας και 
αντιπαράθεσης. Φυσικά, να προσπαθούµε να τα δίνουµε πρώτα στις δικές µας Αρχές 
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και να υποδεικνύουµε πού είναι τα προβλήµατα, αλλά να µην θεωρούµε ότι µια 
καλή έκθεση εµπεριστατωµένη και τεκµηριωµένη δεν πρέπει να πηγαίνει και κατ’ 
ευθείαν, στην σηµαντική αυτή Επιτροπή του ΟΗΕ.
  Μας είπε δηλαδή, η απέναντι όχθη, «θα τα διαβάζουµε, θα τα προσέχουµε, 
θα τα λαµβάνουµε υπ' όψιν αρκεί να είναι τεκµηριωµένα και αυτά όχι για να 
δηµιουργήσουµε ψέµατα, αλλά για να τα αξιοποιήσουµε για το καλύτερο και για 
την πρόοδο στο θέµα των διακρίσεων. Νοµίζω πως πιο καθαρά και πιο αναλυτικά 
δεν µπορούσε να µας το πει κανένας. Να το καταγράψουµε ως Οργανώσεις και να 
ξέρουµε πως ότι µπορούµε να συνεισφέρουµε µε αυτόν τον τρόπο είναι σε όφελος 
της κοινής µας υπόθεσης. 
  Θα παρακαλέσω την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού, την πολύ αγαπητή µας κυρία 
Grace Wedekind, να πει κι αυτή τις σκέψεις της µε αφορµή αυτή την Συνέλευση. 

• Γκρέης Βέντεκιντ, Πρόεδρος ECICW-CECIF (ΕΚΔΣΓ):
(µεταφραζόµενη από τα Αγγλικά)
  Κυρία Πρόεδρε, µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων, Κυρία Τσουµάνη, Δρ. 
Ταν και προσκεκληµένες, KALHMERA SAS! Με αυτές τις δύο λέξεις φοβούµαι ότι 
εξήντλησα τις γνώσεις µου του ελληνικού λεξιλογίου και απολογούµαι γι αυτό! 
  Χαίροµαι ιδιαίτερα που προσκλήθηκα στη σηµερινή σας Συνέλευση στην 
Αθήνα και σας εκφράζω θερµότατα συγχαρητήρια για έναν αιώνα έργου του 
Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων για τις γυναίκες και τα παιδιά. Τα επιτεύγµατα 
και η πρόοδος που είδαµε σε αυτά τα 100 χρόνια δεν θα µπορούσαν να έχουν 
πραγµατοποιηθεί χωρίς την αφοσιωµένη εργασία οργανώσεων όπως η δική σας.
  Σας φέρνω χαιρετισµούς και συγχαρητήρια από τις αδελφές οργανώσεις του 
Ευρωπαϊκού Τµήµατος του Διεθνούς συµβουλίου Γυναικών.
  Το ECICW-CECIF (ΕΚΔΣΓ) ιδρύθηκε το 1961 και έχει συναντήσεις δυο 
φορές το χρόνο σε κάποια από τις χώρες µέλη, για να σκεφτεί και να συζητήσει 
συντονισµένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Έχουµε τώρα 23 εθνικά συµβούλια –µέλη 
στην Ευρώπη που εκτείνονται από την Μεγάλη Βρετανία στη Δύση µέχρι τη Ρωσία 
στην Ανατολή. Η Ελλάδα ήταν στην πρώτη γραµµή στο έργο της προαγωγής της 
θέσης της γυναίκας σ΄όλη τη διάρκεια των 100 χρόνων, και το ΕΣΕ ήταν ιδρυτικό 
µέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του ΔΣΓ. Έκτοτε πολλά µέλη από την Ελλάδα 
έχουν ενθουσιωδώς συµβάλει στις συντονισµένες µας εργασίες και τα ονόµατα της 
Έφης Καλλιγά και της οµάδας των βοηθών της είναι πολύ γνωστά στις 23 χώρες 
µέλη µας. 
  Η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει Συνελεύσεις του ΕΚΔΣΓ-ECICW δυο φορές τα 
τελευταία χρόνια, το 1997 και ξανά το 2006 όταν οργανώσατε εδώ στην Αθήνα 
ένα καταπληκτικό σεµινάριο για τις νέες µορφές βίας κατά των παιδιών και των 
γυναικών. Η Ελένη Βαλάσση-Αδάµ, Αντιπρόεδρός µας στο ECICW-CECIF, 
εξακολούθησε να επεξεργάζεται το θέµα µε άλλα ευρωπαϊκά Συµβούλια και 



21

καταλήξαµε σε κοινό ψήφισµα που έγινε ευµενώς δεκτό από το Συµβούλιο της 
Ευρώπης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα δυνατά στοιχεία της κοινής µας δουλειάς, 
το ότι µπορούµε να συµφωνούµε σε πολιτικές που διαχέουµε ανά την Ευρώπη 
σε διάφορους οργανισµούς, ευαισθητοποιώντας σε πολλά προβλήµατα και αδικίες 
που δεν λαµβάνουν επαρκή δηµοσιότητα και για κάποιους ανθρώπους ίσως να 
θεωρούνται και απαγορευµένο θέµα.
  Οι κοινές εργασίες µέσα στο ECICW-ΕΚΔΣΓ καλύπτουν πολλά πεδία, από 
την ισότητα µεταξύ γυναικών-ανδρών, µέχρι θέµατα πολυπολιτισµικότητας και 
περιβάλλοντος. Και ακόµη εργαζόµαστε σε θέµατα που µας απασχολούν για πάρα 
πολλά χρόνια, όπως η παράνοµη διακίνηση γυναικών (trafficking) και η ενδο-
οικογενειακή βία. Πολύ πρόσφατα, επίσης, στείλαµε µια δήλωση στους ηγέτες της 
Ευρώπης σχετικά µε το θέµα που απασχολεί µερικές από τις οργανώσεις-µέλη 
µας για την έκρηξη εχθροπραξιών εντός του γεωγραφικού χώρου της Ευρώπης. Το 
ECICW-ΕΚΔΣΓ ζήτησε να αναληφθούν πρωτοβουλίες διαµεσολάβησης εντός της 
Ευρώπης µε σκοπό να βοηθήσουν ώστε οι αντιπαλότητες να µην εξελίσσονται σε 
ένοπλες συρράξεις. Ήδη είχα ανταπόκριση από το γραφείο του Προέδρου Μπαρόζο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Συµβούλιο της Ευρώπης.
  Το ECICW-ΕΚΔΣΓ ενεργοποιείται επίσης µέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Λόµπυ Γυναικών στις Βρυξέλλες, συνεργαζόµενο σε πολλά από τα προγράµµατά 
του, πράγµα που βοηθά στο να δοθεί µια ευρύτερη διάσταση στην ενασχόληση µε τα 
θέµατα που αφορούν γυναίκες στην Ευρώπη .
  Πολλά έχουν επιτευχθεί για τις γυναίκες, αλλά δεν έχει γίνει ακόµη ένα µέγιστο 
βήµα προς την ισότητα. Αυτό, φυσικά, αφορά την κοινοβουλευτική δηµοκρατία 
όπου, στις περισσότερες χώρες οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε µικρό ποσοστό 
µεταξύ των προσώπων που παίρνουν αποφάσεις και των οποίων οι πράξεις µπορούν 
και πράγµατι επηρεάζουν τη ζωή µας. Το ΕΛΓ έχει αναλάβει µια πρωτοβουλία 
επ΄ αυτού, πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζουµε. Και είµαι βέβαιη ότι η Μίκα 
Ιωαννίδου η συνάδελφός µου στο Δ.Σ. του ΕΛΓ θα έχει την ευκαιρία να σας µιλήσει 
περισσότερο γιαυτήν.
  Τα εθνικά συµβούλιά µας στην Ευρώπη εµπλέκονται σε πολλούς κύκλους. Πέρσι 
τέτοιον καιρό επισκεφτήκαµε το Συµβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο όπου 
τα µέλη µας είχαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τις διακρίσεις και τις αδικίες που 
υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια σήµερα. Συναντήσαµε τον Γενικό Γραµµατέα 
του Συµβουλίου της Ευρώπης και µια από τις δικαστίνες του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου.
  Τον περασµένο µήνα συµµετείχα σε µια συνάντηση της UNESCO στο Παρίσι 
αφιερωµένη στα δικαιώµατα του ανθρώπου. Εκεί, ο Γενικός Γραµµατέας των 
Ηνωµένων Εθνών µας υπενθύµισε το πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος των 
γυναικείων οργανώσεων στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων που σήµερα 
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απειλούνται σοβαρά σε πολλές περιοχές ανά τον κόσµο.
  Τον επόµενο µήνα το ΕΚΔΣΓ-ECICW συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, όπου θα γίνει 
και ένα σεµινάριο εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέµατα που απασχολούν τις 
γυναίκες, και όπου θα εστιάσουµε σε επιτεύγµατα από και για τις γυναίκες.
  Έτσι µέσω του ECICW, τα εθνικά µας συµβούλια συµµετέχουν σε πολλά διεθνή 
φόρα και µπορούν να βοηθούν στην επέκταση της θετικής επιρροής του ΔΣΓ-ICW 
ανά την Ευρώπη
  Το ECICW-ΕΚΔΣΓ ευχαριστεί το Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων που συµµετείχε 
τόσο ενεργά σε αυτό το έργο όλα αυτά τα χρόνια και ενώνω τη φωνή µου µε όλα 
τα αδελφά συµβούλια της Ευρώπης για να σας ευχηθούµε κάθε καλό. Ευχόµαστε 
επιτυχία στην Γενική σας Συνέλευση σήµερα, και πολλές επιτυχίες για τα 
επόµενα 100 χρόνια. Και πάλι, προς τιµήν των επιτυχιών των περασµένων 100 
χρόνων, θα προσπαθήσω να πάλι να αποτολµήσω να το πω στην ελληνική γλώσσα: 
SYNHARITIRIA !
Ευχαριστώ!

• Έφη Καλλιγά: Ευχαριστούµε θερµά την Γκρέης Βέντεκιντ για όλα όσα είπε 
για µας. Νοµίζω, υπερβάλλει σε ότι αφορά τη βοήθειά µας, αλλά είναι αλήθεια ότι 
είµαστε παρούσες στο ευρωπαϊκό Κέντρο από την αρχή και προσπαθήσαµε να 
µην αφήσουµε πίσω κανένα από τα θέµατα που αναφέρατε. Πιστεύω ότι έχουµε 
κερδίσει πάρα πολλά από αυτή την ανταλλαγή και διδαχθήκαµε πάρα πολλά από 
τη συνεργασία µε σας και µε το Διεθνές. Σας ευχαριστούµε. Σε αυτή τη χώρα, δεν 
έχουµε το όνοµα, ότι είµαστε καλοί στην οργάνωση. Νοµίζω υπάρχει σ΄αυτό κάποια 
αντικειµενική αλήθεια. Αλλά µε το να συνεργάζεται το ΕΣΕ τόσα πολλά χρόνια µε 
το Ευρωπαϊκό και µε το Διεθνές, πρέπει να έχει κερδίσει πολλά στον τοµέα της 
οργάνωσης. 
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• Έφη Καλλιγά: Μου ανέθεσαν να κάνω τον Απολογισµό των 100 χρόνων και µου 
ζητήθηκε η διάρκεια να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη. Με το να χάσουµε την 
πρώτη ώρα είµαστε εξαιρετικά συµπιεσµένοι χρονικά. Αλλά έτσι κι αλλιώς, είναι 
δυνατό να χωρέσουµε σε 10 λεπτά, σε ένα τέταρτο µια ιστορία 100 χρόνων; Τι θα 
πούµε, τι δεν θα πούµε, τι θ’ αφήσουµε απ’ έξω; 
 Αυτή η ιστορική αναδροµή δεν αφορά εµάς διότι εµείς, απ’ αυτή την ιστορία, µε 
πολύ µικρό κοµµάτι µπορούµε να παινευόµαστε ότι έχουµε κάποια σχέση. Αλλά 
είναι όλη αυτή η τεράστια προσφορά, όλη αυτή η κατάθεση ψυχής που άλλες 
έκαναν, οι οποίες δεν υπάρχουν σήµερα µεταξύ µας και αξίζουν το σεβασµό µας. Δεν 
νοείται να περάσουν «στα ψιλά γράµµατα» προσπάθειες και προσφορά τόσων ετών.
 Υποσχόµαστε σε όλες που είναι σήµερα παρούσες και σε όσες δεν µπόρεσαν 
να έρθουν, ότι σύντοµα θα έχετε στα χέρια σας, γραµµένη, µια εικόνα αυτής 
της ιστορίας: Ετοιµάζουµε την έκδοση ενός λευκώµατος, ενός αφιερώµατος. Θα 
έχει κοµµάτια από όλο το παρελθόν µας, θα τιµώνται άξια οι πρωτεργάτες αυτής 
της ιστορίας που χάνονται εκεί βαθιά στις αρχές του περασµένου αιώνα. Θα 
προσπαθήσουµε ν’ αποπνέει το πνεύµα αυτών των ανθρώπων περισσότερο, παρά τα 
απλά γεγονότα. Για αυτό το λεύκωµα είχαµε µια γενναία χειρονοµία από την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος την οποία ευχαριστούµε. Έτσι µπορούµε να σας υποσχεθούµε 
ότι όταν θα εκδοθεί θα µπορείτε όλες να έχετε ένα αντίγραφο.
 Τα στοιχεία µε τα οποία µπορούσαµε να ανασυγκροτήσουµε νοερά την ιστορία 
του Εθνικού Συµβουλίου για τα πρώτα χρόνια, ήταν λίγα. Τα αρχεία χάθηκαν 
µέσα στην Κατοχή από κάποια υδραυλική βλάβη στα υπόγεια όπου στεγάζονταν 
προσωρινά τα γραφεία του ΕΣΕ. Έτσι έχουµε µόνο τις λογοδοσίες και κυρίως τα 
τεύχη του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΣ» που εξέδιδε το ΕΣΕ µεταξύ 1921-1940. Και, 
σας βεβαιώνω ότι µείναµε κατάπληκτες από τα όσα έκαναν αυτές οι γυναίκες, από 
τί σκέψεις προχωρηµένες για την εποχή τους, από τί ζήλο επέδειξαν σε κάθε τι µε 
το οποίο καταπιάστηκαν. Έχουµε µείνει εξαιρετικά εντυπωσιασµένες. Πέραν όµως 
αυτού, είναι σχεδόν αδύνατο να παραλείψει κανείς πράγµατα τα οποία για πρώτη 
φορά γίνονταν σ’ αυτή τη χώρα. Θα τις αδικούσαµε εντελώς. Επ' ευκαιρία του έτους, 
βρήκαµε τον τρόπο να ψηφιοποιηθεί η «ΕΛΛΗΝΙΣ» κι έτσι έχετε όλες σας την 
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν µέσω του διαδικτύου.
 Θα προσπαθήσω να αναφέρω τα πιο σηµαντικά από το λεπτοµερέστερο ιστορικό 
που περιλαµβάνεται στο ειδικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ «100 χρόνια Εθνικό Συµβούλιο 
Ελληνίδων»
 Το ότι γεννηθήκαµε πριν από έναν αιώνα το ξέρετε. Σκεφτείτε ότι γνωρίζουµε 
τα ονόµατα µόνο τριών προσώπων απ’ αυτά που ίδρυσαν το ΕΣΕ. Η Αικατερίνη 
Πασπάτη, η Σοφία Σλήµαν και η Ελένη Γρίβα, η οποία υπήρξε και η πρώτη 

Απολογισµός 100 χρόνων
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Πρόεδρος της Οργανώσεως.
 Η οµάδα αυτή πλαισιώθηκε γρήγορα από µια ολιγοµελή οµάδα πολύ αξιόλογων 
γυναικών. Ήταν όλες γυναίκες της αστικής τάξης. Μορφωµένες και γλωσσοµαθείς. 
Το όνοµα της Σοφίας Σλήµαν άλλωστε σας παραπέµπει αµέσως στο επίπεδο. Με 
ευαισθησία στα κοινωνικά θέµατα και προβληµατισµό για την κατάσταση των 
γυναικών της χώρας µας. παρακολουθούσαν τις αντίστοιχες αλλαγές και προόδους 
σε άλλες χώρες και είχαν διαµορφώσει άποψη για τις επιθυµητές αλλά και τις 
αναγκαίες εξελίξεις στον τοµέα αυτόν. 
 Πάνω απ’ όλα όµως, ήταν γυναίκες διορατικές, και γενναίες γιατί η προσπάθεια 
που ξεκινούσε µέσα στο περιβάλλον εκείνης της εποχής, µέσα στη νοοτροπία 
εκείνης της εποχής, µέσα στις συνθήκες και της δικής τους ακόµα της τάξης, 
προϋπέθετε πολύ µεγάλη γενναιότητα. Η στιγµή που ιδρύθηκε στη χώρα µας το 
ΕΣΕ, το 1908, αυτή η προσπάθεια αναβάθµισης της γυναίκας της Ελλάδος δεν ήταν 
τυχαία. Η αµφισβήτηση των καθιερωµένων αντιλήψεων για την µέχρι τότε θέση 
των γυναικών είχε αισθητά ενταθεί και κερδίσει έδαφος σε πολλές χώρες παρά τις 
µεταξύ των χωρών διαφοροποιήσεις, πολιτικών, κοινωνικών κτλ. και ήδη µεγάλες 
οργανωµένες προσπάθειες είχαν αναδειχθεί και αναπτυχθεί για αρκετά χρόνια.
 Συγκεκριµένα το 1888 -ακούσατε µόλις πριν από την κυρία Ταν, δεν θα µπω 
και εγώ σε λεπτοµέρειες- είχε ιδρυθεί στην Ουάσινγκτον το Διεθνές Συµβούλιο 
Γυναικών, εκπρόσωπος του οποίου είναι εδώ δίπλα µας η σηµερινή Πρόεδρος. 
Ήταν Συνοµοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων που αποσκοπούσε στην προσέγγιση 
των Πρωτοβαθµίων Οργανώσεων Γυναικών της κάθε χώρας µέσω Εθνικών 
Οµοσπονδιών. Κοινός σκοπός της κίνησης σε όλα τα επίπεδα, η βελτίωση της θέσεως 
των γυναικών κάθε χώρας και συνολικά, µε συντονισµένες ενέργειες, αλλά και η 
άσκηση µέσω µιας διεθνούς συνοµοσπονδίας δράσης, ισχυρής και συντονισµένης σε 
παγκόσµιο επίπεδο για την επίτευξη, κατά περίπτωση, των εκάστοτε κοινών στόχων 
υπέρ των γυναικών.
 Αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα είχε προηγηθεί της ίδρυσης του ΕΣΕ, 
όπως όλες γνωρίζετε, η πρωτοβουλία της Καλλιρόης Παρρέν µε την ίδρυση του 
Λυκείου των Ελληνίδων και µε την έκδοση της «Εφηµερίδας των Κυριών» ενώ 
είχε πραγµατοποιηθεί και στο Αγρίνιο ένα πάρα πολύ σηµαντικό συνέδριο, θα σας 
εκπλήξει, Ευρωπαϊκό Συνέδριο, το οποίο είχε οργανώσει η «Εργάνη Αθηνά» και είχε 
καταφέρει να συγκεντρώσει απ’ όλη την Ελλάδα χειροτεχνήµατα -κάποιοι ίσως της 
ηλικίας µου αν υπάρχουν εδώ στην αίθουσα θα θυµούνται ότι υπήρχε ένα πρατήριο 
της οργάνωσης «Εργάνη Αθηνά» στην οδό Πανεπιστηµίου. Λοιπόν, η Εργάνη Αθηνά 
µε ανθρώπους που έτυχε να βρίσκονται στο Αγρίνιο κατάφερε και οργάνωσε στο 
Αγρίνιο διεθνές Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Συνέδριο και έκανε µια έκθεση χειροτεχνίας 
εκπληκτική, µε χειροτεχνήµατα απ’ όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω, να γυναικείες 
πρωτοβουλίες που µπορεί να µην τις έχουµε υπ' όψιν µας. 
 Ο σκοπός του ΕΣΕ, σύµφωνα µε το πρώτο του καταστατικό ήταν η επιδίωξη 
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της προόδου, αναπτύξεως και ευηµερίας της γυναίκας ως ατόµου. Η έννοια της 
ευηµερίας -πιάστε αυτή την έννοια την οποία ακόµα τώρα δεν την βάζουν σε 
καταστατικά, είναι κάπως αόριστη- ως ατόµου, ως µέλους της οικογενείας, της 
κοινωνίας και της πολιτείας. Αυτή ήταν η αρχή! Η βασική αρχή ήταν η ισότητα των 
δικαιωµάτων των δυο φύλων. Εκεί παιζόταν όλο το παιχνίδι.
 Αυτό το καταστατικό τροποποιήθηκε πάρα πολλές φορές στη διάρκεια των 100 
χρόνων, ο σκοπός παρέµεινε ο ίδιος και τα Σωµατεία που εντάχθηκαν έπρεπε 
απλώς να έχουν καταστατικό, δηλαδή να έχουν υπόσταση, εντάσσονταν µε την 
ελεύθερη θέλησή τους, εδέχοντο αυτό τον σκοπό µεταξύ των δικών τους σκοπών 
που µπορούσε να είναι άλλοι επιµέρους σκοποί και µόνο έπρεπε να είναι ελεύθερα 
από υπαγορεύσεις απ’ την Οργάνωση. Τι εννοώ µ’ αυτό: Δεν έπρεπε να έχουν 
δεσµεύσεις κοµµατικές. Τονίζω ότι να πούµε να µην έχουν δεσµεύσεις πολιτικές 
δεν ισχύει: Εµείς έχουµε δέσµευση πολιτική, αγωνιζόµαστε για τα δικαιώµατα µιας 
κατηγορίας ανθρώπων. Κοµµατική δέσµευση όµως το ΕΣΕ δεν είχε και δεν έχει και 
ως Οµοσπονδία πάρα πολύ καλά κάνει και θα πρέπει να παραµείνει έτσι. 
 Πρώτη ενέργεια του ΕΣΕ µετά την ίδρυσή του ήταν η κατάρτιση εκθέσεως για 
την κατάσταση των γυναικών στη χώρα. Και γι’ αυτό τον σκοπό επιστράτευσε 
άντρες και γυναίκες, όσους µπορούσαν να βοηθήσουν και να φωτίσουν το θέµα, 
γιατί µη νοµίζετε πως είχαµε και τότε πάρα πολλές πανεπιστηµιακού επιπέδου, 
όπως θα λέγαµε σήµερα. Πανεπιστηµιακές δεν ήταν οπωσδήποτε, αλλά ήταν 
τέτοιας µορφώσεως που να µπορούν να καταθέσουν ( βλέπε και εικόνα 1, σχόλιο 
από τις ίδιες στα δεκάχρονα της Ελληνίδος το 1930). Όµως αυτή η πρώτη έκθεση 
που εξετιµήθη πολύ, θεωρήθηκε πολύ σοβαρή, έδωσε την βάση για ένα υπόµνηµα 
που υποβλήθηκε στην πρώτη κυβέρνηση, µε υποβολή συγκεκριµένων αιτηµάτων. 
Συµπεριλαµβανοµένου και του αιτήµατος για τα πολιτικά δικαιώµατα των γυναικών. 

« Τὰ δεκάχρονα τῆς Ἑλληνίδος 1921-1930»
«…ἔβαλαν τὰ θεµέλια ἑνὸς καθαρῶς γυναικείου περιοδικοῦ, τὸ βάφτισαν µὲ τὸν τίτλο 

«Ἑλληνίς» καὶ καθώρισαν τὸ σκοπό του: ὄργανο τοῦ Ε.Σ.Ε. καὶ τῆς γυναικείας κοινωνικῆς 
προόδου µὲ τάσεις νεωτεριστικὲς συγχρονισµένες. Τὸ Α΄ τεῦχος τῆς «Ἑλληνίδος» ἐξεδόθηκε 
µὲ 9 συνεργάτριες καὶ δυὸ συνεργάτες, ντυµένους γυναικεία ὀνόµατα. Στὸ τέλος τοῦ Α΄ ἔτους 
της ἡ «Ἑλληνίς» ἀριθµοῦσε 33 συνεργάτες, ἐξ΄ὧν τέσσερες µόνον ἐπιστήµονες γυναῖκες καὶ 
τέσσερες ἄνδρες (Γεωργία Δότου, Κορίννα, Μαρία Ἲ. Κόσκορη, Κα Λώτ). Στὸ Β΄τόµο της 
εἶχε 40 συνεργάτες ἐξ΄ὧν οἱ 7 ἄνδρες… Στὸν Ζ΄ τόµο 60, ἐξ΄ὧν 10 ἄνδρες, στὸν Θ΄ 58 

ἐξ΄ὧν 4 ἄνδρες. Ἀξίζει νὰ τονίσουµε τὸ γεγονὸς ὅτι στὰ 9 πρῶτα χρόνια της λιγόστεψαν οἱ 
ἄνδρες συνεργάτες, ἐπειδὴ πλήθυναν οἱ γυναῖκες, ποὺ γράφουν ὠριµότερα καὶ ἐλαττώθηκε 
ἡ ἀνάγκη νὰ προστρέχουµε σὲ κείνους. Στὸν Α΄καὶ Β΄τόµο της ἡ «Ἑλληνίς» παρουσιάζεται 

µόνο µὲ 5 λογοτέχνισσες συνεργάτριες, µὲ µία γιατρό, µία φιλόλογο, δυὸ κοινωνιολογοῦσες, 4 
παιδαγωγούς, 2 δικηγόρους καὶ µία τεχνοκρίτρια. Στὸ Ζ΄ τόµο της ἔχει 14 λογοτέχνισσες, στὸν 

Η΄ 23 καὶ στὸν Θ΄ 25 λογοτέχνισσες, 5 παιδαγωγούς, 4 κοινωνιολόγους κλπ»

Απόσπασµα από σχόλιο στο περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΣ» 1930 για τα δεκάχρονα 
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 Ξεκινήσαµε µε πολύ καλούς οιωνούς, σε 4 χρόνια είχε το πράγµα προχωρήσει 
αλλά µεσολαβούν οι βαλκανικοί πόλεµοι και το ΕΣΕ αναστέλλει τις εργασίες του 
σ’ αυτό το διάστηµα µε ένα σκεπτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής που δείχνει 
ευαισθησίες που βλέπουµε ν’ αναφύονται και αργότερα, µε άλλες αφορµές. Η 
Επιτροπή λοιπόν του ’12 αποφασίζει την αναστολή των εργασιών µε το σκεπτικό, 
ότι όλη η εν Ελλάδι γυναικεία εργασία πρέπει να συγκεντρωθεί στην περίθαλψη 
των θυµάτων του πολέµου. Δηλαδή «παιδιά εδώ έχουµε µάχη, αφήστε τα όλα αυτά 
στην άκρη και όταν περάσει η µπόρα βλέπουµε». Γίνεται µια πρώτη προσπάθεια 
ανασύστασης το 16, αυτή δεν επιτυγχάνει και τελικώς, το 19 ανασυστήνεται το 
Εθνικό Συµβούλιο µε την Προεδρία της Ειρήνης Πασπάτη.
 Η πρώτη κίνηση είναι να µαζέψουν τα Σωµατεία Αθηνών και Πειραιώς, όσα 
υπήρχαν ήδη και αµέσως µετά γίνεται, µε την έγκριση και την εκλογή της νέας 
Επιτροπής, άνοιγµα προς όλη τη χώρα. Όπως εκείνες το διατυπώνουν µέσα στα 
δελτία τους, ακολουθεί αµέσως άνοιγµα προς όλες τις γυναικείες Οργανώσεις των 
επαρχιών ανά την χώρα, παλαιά Ελλάδα, νέα Ελλάδα και νησιά µε πρόσκληση να 
προσέλθουν, εφ' όσον το επιθυµούν, στην Οµοσπονδία. Καταλαβαίνετε την εικόνα, 
τι γινόταν... Έτσι, µέσα στον πρώτο χρόνο από την επανασύσταση τα 27 Σωµατεία 
γίνονται 50.
 Η υπόθεση της ψήφου, θα δείτε στη συνέχεια, είναι µια υπόθεση όπως λέµε στα 
µαθηµατικά, διαδοχικών προσεγγίσεων. Δηλαδή κάθε φορά γίνεται µια κρούση, 
δεν τις τροµάζει η αποτυχία. Γίνεται µετά από λίγα χρόνια ή λίγον καιρό µε άλλη 
ευκαιρία άλλη κρούση και ούτω καθ' εξής. Η πρώτη τέτοια κίνηση χρονολογείται 
από το 1920, όταν υπήρχε στη Βουλή των Ελλήνων κάποιος βουλευτής που ζήτησε 
την ισοπολιτεία των Ελληνίδων και το ΕΣΕ της εποχής εκείνης έσπευσε αµέσως 
να υποστηρίξει και να υποβάλλει υπόµνηµα του Νοµοθετικού Τµήµατος. Είχαµε 
Νοµοθετικό Τµήµα το οποίο ετοίµασε υπόµνηµα και µε επιχειρήµατα νοµικά 
προσπάθησε να υποστηρίξει αυτή την πρόταση. 
 Είπα πριν ότι µας βοήθησε πολύ η συµµετοχή µας στο Διεθνές Συµβούλιο 
Γυναικών. Το Διεθνές είχε µια οργάνωση η οποία δεν ήταν ένας καταναγκασµός, 
αλλά ήταν χρήσιµο να έχουµε κι εµείς την αντίστοιχη οργάνωση. Αυτό µας βοήθησε 
πάρα πολύ γιατί αµέσως δηµιουργήθηκαν τοµείς και οµάδες εργασίας. Μεταφράζω 
το «τοµείς» σε «οµάδες εργασίας» γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν, ένας υπεύθυνος, 
κατάλληλο πρόσωπο µε γνώσεις για το θέµα και η οµάδα που τον συνεπικουρούσε 
περιστασιακά. Τα πρόσωπα αυτά άλλαζαν, προέρχονταν κι από τις Οργανώσεις. 
Τα πρώτα Τµήµατα ήταν 7, σας τ’ αναφέρω χωρίς άλλες αναλύσεις: Τµήµα 
Οικονοµικών, Τµήµα Τύπου -κοιτάξτε και σε ποια σειρά τα βάζουν-, Κοινωνικής 
Ηθικής, Υγιεινής, Εκπαιδεύσεως, Νοµοθεσίας και Εργασίας. Αυτά λειτουργούσαν 
µε βάση το διεθνές πρόγραµµα αλλά επιλέγαµε τις δικές µας προτεραιότητες µέσα 
σ’αυτό το πρόγραµµα. Ήταν το πρόγραµµα το διεθνές 3-5 θέµατα, για την πενταετία 
που ήταν τότε η θητεία του Διεθνούς, εµείς διαλέγαµε αυτό που ταίριαζε στη χώρα 
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µας ή για τις γυναίκες της χώρας µας, ήταν στη νοοτροπία µας.
 Το ’20 αποφασίζεται η έκδοση του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΣ» που θα συνοψίζει 
-µεταφέρω αυτά που γράφονται επισήµως- την γυναικεία δράση στη χώρα 
και στο εξωτερικό και, προσέξτε την ηµεροµηνία στην οποία κυκλοφορεί το 1ο 
τεύχος, στις 25 Μαρτίου 1921. Ακριβώς έναν αιώνα από την εθνική ανεξαρτησία! 
Βασικός συντελεστής στην έκδοση της «Ελληνίδας», αναφέρω πάλι ένα όνοµα γιατί 
έπαιξε τεράστιο ρόλο, η Αγλαϊα Γαϊτάνου-Γιαννιού, η οποία πέραν της διάθεσης 

του τυπογραφείου της, συνέβαλλε 
ουσιαστικά και στην έκδοση του 
περιοδικού για πάρα πολλά χρόνια 
και αρθρογραφούσε µέσα σ’ αυτό, 
θα το δείτε όταν ανατρέξετε στην 
ηλεκτρονική έκδοση της «Ελληνίδος». 
 Την ίδια χρονιά, το 1921, ιδρύεται 
το Νοµικό Γραφείο του ΕΣΕ το οποίο 
λειτούργησε µέχρι το 1980 περίπου, 
για την παροχή δωρεάν νοµικών 
συµβουλών σε άπορες γυναίκες.
 Αυτά γίνονται από το 1919 
ως το1921. Κι έρχεται το ’22, η 
µικρασιατική καταστροφή και βρίσκει 
το ΕΣΕ αναδιοργανωµένο, ισχυρό, 
αποτελεσµατικό και τα τεράστια 
προβλήµατα και οι ανάγκες που 
ανέκυψαν δίνουν στο ΕΣΕ ένα πεδίο 
δράσης για να κινητοποιήσει τις 
δυνάµεις του αλλά και όλο το δίκτυο 
των Σωµατείων µελών του. Δεν υπήρχε 
άλλη οργανωµένη δύναµη την εποχή 

εκείνη στο χώρο µας. Και ήταν σπουδαίο που υπήρχε αυτό το Σωµατείο. 
 Το ’22 οργανώνει ειδικό Τµήµα Περιθάλψεως Προσφύγων για την υλική και 
ηθική συνδροµή των µελών πολλών Οργανώσεων της Μικράς Ασίας και Ανατολικής 
Θράκης σκορπισµένων σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα σας πω τα πάντα γιατί δεν έχω το 
χρόνο. Θα σας πω ότι ιδρύει Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, το πρώτο ιδιωτικό Γραφείο 
Ευρέσεως Εργασίας στη χώρα µας, µορφωµένων γυναικών προσφύγων, γιατί υπήρχε 
και αυτό το είδος, και επιτυγχάνει πολλούς διορισµούς σε Υπουργεία, Τράπεζες, 
σχολεία, εταιρείες, µεγάλες επιχειρήσεις. 
 Περιθάλπει πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και παιδιά και οργανώνει µαθήµατα 
εκµάθησης Γλώσσας, Υγιεινής, Οικοτεχνίας, Κοπτικής-Ραπτικής, Κεντήµατος και 
Ταπητουργίας γιατί έφερναν την παράδοση από εκεί. Όµως δεν αρκείται σ’ αυτό. 
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 Δηµιουργεί Τµήµα Βιοτεχνίας και Παροχής Εργασίας και ειδικό πρατήριο. 
Εγώ το πρατήριο αυτό το θυµάµαι, η τελευταία στέγη του πρατηρίου ήταν 
στην πλατεία Κολοκοτρώνη, στο νεοκλασικό κτίριο στη στροφή, όπου η Καίτη 
Στασινοπούλου–Ζέγγελη διέθετε ένα µέρος του ακινήτου και είχε δώσει αυτόν το 
χώρο για να συνεχίζει το πρατήριο, το οποίο πρατήριο εκτός από πωλήσεις εντός 

Ελλάδος, έκανε εξαγωγές των 
προϊόντων σε διάφορες χώρες του 
εξωτερικού. 
 Όλο αυτό δεν ήταν για να βγάζει 
χρήµατα το ΕΣΕ αλλά για να 
έχουν εισόδηµα οι γυναίκες που 
εργάζονταν σ’ αυτά τα εργαστήρια 
τα οποία είχε οργανώσει. Το 
σηµαντικότερα από αυτά τα 
εργαστήρια, ως γνωστό, είναι ένα 
παλιό ταπητουργείο στον Βύρωνα 
όπου ένας ολόκληρος όροφος 
500 τ.µ. είχε αργαλειούς και 
µπορούσαν εκεί να κάνουν και 
παραγωγή και µάθηµα στα παιδιά 
και γυµναστική στο ενδιάµεσο 
τις ώρες της δουλειάς, πράγµα 
το οποίο µόνο σήµερα έχουν 
αρχίσει ν’ αντιλαµβάνονται ότι οι 
εργαζόµενες κι επαναλαµβάνοντας 
τις ίδιες κινήσεις πρέπει να 
κάνουν διαλείµµατα στην διάρκεια 
της εργασίας, διότι αλλιώς έχουν 
επιπτώσεις για την υγεία τους κτλ. 
Τόσο προχωρηµένα πράγµατα. 

 Δεν θα σας πω περισσότερα, αλλά 
απλώς καταλαβαίνετε ότι ήταν µια 
µοναδική ευκαιρία να δώσει το 
ΕΣΕ ένα παρόν και να βοηθήσει. 
Θα σας αναφέρω ότι το ’36 - γιατί 

θέλω να κάνω και µια έκκληση σε όλες σας- καταρτίζεται από το ΕΣΕ και εκδίδεται, 
µε την επιµέλεια της Αγνής Ρουσοπούλου που ήταν και παρέµεινε όλο αυτό το 
διάστηµα µέλος του Νοµικού µας Γραφείου, σε 5.000 αντίτυπα, Οδηγός Ιδρυµάτων 
Κοινωνικής Πρόνοιας µε στοιχεία για το ιστορικό, τον σκοπό και την λειτουργία 
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430 Σωµατείων και Ιδρυµάτων, τα πλείστα των οποίων όφειλαν την ίδρυσή τους σε 
γυναίκες Ελληνίδες. 
 Και θα ήθελα να κάνω µια έκκληση: Απ’ αυτά τα 5.000 αντίτυπα, εµείς στο 
αρχείο µας δεν βρήκαµε ούτε ένα. Γι αυτό όποια από σας τύχει να βρει κάπου ένα 
τέτοιο αντίτυπο, σας παρακαλούµε πάρα πολύ µας το δώσει να το αντιγράψουµε.. 
 Η ενασχόληση του Εθνικού Συµβουλίου µε το παιδί, άρχισε ήδη από την 
εποχή του ’22 αλλά εντάθηκε µέσα στα χρόνια. Θα σας πω για την δηµιουργία 
µορφωτικών κέντρων µεταπολεµικά σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, εγώ πρόλαβα 
να λειτουργούν µόνο τρία. Ήταν αυτό που λέµε σήµερα Κέντρα Δηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών. 
 Αυτό που ήταν όµως πολύ σηµαντικό ήταν τα νοµικά θέµατα τα οποία ήγειρε µε 
αφορµή το παιδί, το Εθνικό Συµβούλιο. Το 1927 υποβάλλει υπόµνηµα στο Υπουργείο 
Εθνικής Οικονοµίας για την προστασία των εργαζοµένων παιδιών, πολλά από τα 
οποία χρησιµοποιούνται παράνοµα σε βλαβερές για την ηλικία τους εργασίες, σε 
παράνοµα ωράρια και µε άδικες και αυστηρές τιµωρίες. Αγαπητές φίλες, εκείνη 
την εποχή, 80 χρόνια πριν, αυτά δεν ήταν συνειδητοποιηµένο ότι είναι εγκλήµατα 
καθοσιώσεως, οι γυναίκες του ΕΣΕ το επεσήµαναν. 
 Το 1928 το ΕΣΕ υποβάλλει υπόµνηµα στο Υπουργείο Παιδείας για την καθιέρωση 
6ετούς υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως στα Δηµοτικά Σχολεία. Εισηγείται προς τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης για την ανάγκη καθιερώσεως του θεσµού της λειτουργίας 
παιδικών Δικαστηρίων. 
 Και κάτι που για όσες θυµούνται την κατοχή δεν µπορώ να µην το αναφέρω 
γιατί πρόκειται περί άθλου: ’40-’41, το ΕΣΕ δηµιουργεί δυο ορφανοτροφεία για τα 
ορφανά του πολέµου. Εγκαθίστανται σε δυο ακίνητα ιδιωτών, ένα στα Πατήσια 
κι ένα στην Κηφισιά, παραχωρηµένα δωρεάν απ’ τους ιδιοκτήτες τους βέβαια και 
φαίνεται απίστευτο το γεγονός για όσους από εµάς θυµούνται την κατοχή, ότι αυτά 
τα δυο ορφανοτροφεία-οικοτροφεία, στέγασαν, µόρφωσαν και προπαντός σίτισαν 
-γνωρίζετε τι γινόταν τότε για να βρεις κάτι να φας στην Αθήνα- άνω των 100 
παιδιών σε όλη την διάρκεια της κατοχής και µέχρι την απελευθέρωση. 
Αυτά σας τα λέω για να σας δείξω ότι έγιναν πράγµατα την εποχή εκείνη, τα οποία 
ήταν πολύ πριν απ’ τον καιρό τους. Πιστεύω ότι αυτό οφείλετο στην ποιότητα 
των ανθρώπων που αποτελούσαν εκείνη την εποχή την συγκεκριµένη Οργάνωση 
και στην µεγάλη τους αφοσίωση στους σκοπούς τους οποίους είχαν δεχθεί και 
υιοθετήσει. 
 Δεν έχω το χρόνο δυστυχώς όπως µ’ ενηµερώνουν, για να σας πω τους αγώνες 
που έκανε το ΕΣΕ µαζί µε τον Σύνδεσµο για τα δικαιώµατα της γυναίκας και µε 
άλλες Οργανώσεις για το θέµα της κατάκτησης των πλήρων πολιτικών δικαιωµάτων. 
Ίσως όµως αυτά να τα ξέρετε εσείς καλύτερα, γιατί οι τελευταίες εξελίξεις είναι πιο 
πρόσφατες.
 Θέλω να σας πω ότι πάρα πολύ σηµαντικά για το ΕΣΕ υπήρξαν η καλή 
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συνεννόηση µεταξύ µας και η καλή συνεννόηση µε τις Οργανώσεις µέλη µας. Θέλω 
ν’ ακούσω κι από σας. Αργότερα που θα έχουµε την ευκαιρία ίσως προσθέσουµε και 
κάτι, είχα την εντύπωση ότι και παλαιά δεν υπήρχαν παρεµβάσεις της Οµοσπονδίας 
µέσα στα εσωτερικά των Οργανώσεων και πιστεύω ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ 
στην µακροβιότητά µας ως Οµοσπονδία.
 Επίσης αυτό που θέλω να θυµίσω είναι ότι είχαµε καλές συνεργασίες προς τα 
έξω, περιστασιακά, µε Οργανώσεις εκτός Οµοσπονδίας, για θέµατα πολύ σηµαντικά. 
Τα τελευταία χρόνια έχουµε δουλέψει µε Τµήµατα γυναικών πολιτικών κοµµάτων, 
έχουµε συνεργαστεί µε Οργανώσεις που είναι καθαρά κάτω από κάποια κοµµατική 
σηµαία. Αν τα θέµατα αυτά είναι θέµατα ενδιαφέροντός µας, κάνουµε τις ανταλλαγές 
µας και βγαίνουν πολύ συχνά συµπεράσµατα τα οποία µπορούµε όλοι µαζί να 
υποστηρίξουµε και έτσι ισχυρές οι οµάδες αυτές να βγαίνουν και να εκθέτουν τις 
απόψεις τους και να γίνονται πιστευτές και ενδεχοµένως να κερδίζουν και την 
υπόθεσή τους.
 Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι ιδιότητες ήταν που βοήθησαν το ΕΣΕ να περάσει 
αυτά τα 100 χρόνια και να φτάσει σήµερα να υπάρχει ακόµα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.



• Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου: Κυρία Πρόεδρε του Διεθνούς 
Συµβουλίου Γυναικών, κυρία Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς 
Συµβουλίου Γυναικών, αγαπητά µέλη του Εθνικού Συµβουλίου, αγαπητές φίλες του 
Εθνικού Συµβουλίου, σας καλωσορίζουµε. Καλή σας µέρα! 
 Τα 100 χρόνια, όπως ακούσατε είναι όντως ένας σταθµός για το ΕΣΕ, δηλαδή το 
Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων. Το θέµα είναι: Και µετά; Ποιο όραµα; Ποια δράση για 
το αύριο; Θα πρέπει ν’ ανοίξουµε όντως µια σελίδα. Και βέβαια την ανοίγουµε. Και 
ανοίγουµε τη σελίδα 21ος αιώνας. Προκλήσεις, προβλήµατα, προοπτικές. 
 Πολλά προβλήµατα έχει ο 21ος αιώνας. Το Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων, η 
Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων µετά από µελέτη, σκέψη 
και συζήτηση, απεφάσισε µαζί µε όσα θέµατα κληρονόµησε από τον προηγούµενο 
αιώνα: Ισότητα περιβάλλον, αειφόρο ανάπτυξη, δικαιώµατα ανθρώπου και άλλα, να 
προσθέσει στον καµβά του τη «νέα µορφή της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας». 
 Γιατί; Γιατί δεν είναι η οµοιογενής πλέον ελληνική κοινωνία που µέχρι σήµερα 
γνωρίζουµε. Σήµερα διακρίνουµε από την πρώτη µατιά ότι ζούµε ανάµεσα σε 
ανθρώπους διαφορετικής φυλής, χρώµατος, θρησκείας, παραδόσεων πολιτισµού. Και 
όλοι εµείς µαζί πρέπει αρµονικά να ζήσουµε και να συµβάλλουµε στην ανάπτυξη του 
τόπου µας. Ποιος είναι ο παράγων αυτός που διαµόρφωσε έτσι τις νέες κοινωνίες 
που είναι κοινωνίες του δυτικού κόσµου µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα βέβαια; 
Είναι οι µετανάστευση. Η µετανάστευση πληθυσµών. Η παγκοσµιοποίηση µε θετικά 
ή αρνητικά αποτελέσµατα στην οικονοµία, στο εµπόριο, στην αγορά εργασίας, 
προκάλεσε µετακινήσεις ανθρώπων, µετακινήσεις πληθυσµών. Άνθρωποι που 
µπήκαν στις νέες κοινωνίες πρέπει να προσαρµοστούν και άνθρωποι που δέχτηκαν 
αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους αποδεχθούν. 
 Είναι γνωστό ότι η ελληνική κοινωνία γνώριζε το φαινόµενο της µετανάστευσης 
ως χώρα εξαγωγής µεταναστών. Σήµερα αντιλαµβάνεται πλέον το φαινόµενο ως 

Προοπτικές 21ου Αιώνα:
Η πρόκληση της πολυπολιτισµικής κοινωνίας

Προεδρία: Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου, Αντιπρόεδρος, τ. Πρόεδρος ΕΣΕ 

Οµιλήτριες: Θάλεια Δραγώνα, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Π.Α., Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ
Αντιγόνη Λυµπεράκη, Καθηγήτρια Οικονοµικών, Πάντειο Πανεπιστήµιο
Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
Ελένη Βαλάσση-Αδάµ, Υφηγήτρια παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών 
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χώρα προορισµού και εισαγωγής µεταναστών. Είναι πράγµατι έτοιµη ν’ αποδεχθεί 
αυτή την καινούργια πρόκληση; Θα µπορέσει να αποδεχθεί τον µετανάστη, την 
µετανάστρια; Θα δεχθεί τα ίδια δικαιώµατα; Θα δεχθεί την αλληλοκατανόηση, την 
ανοχή και την αλληλεγγύη; Θα µπορέσει ο µετανάστης, η µετανάστρια ν’ απαλλαγεί 
από τον φόβο του ξένου, να µην έχει πλέον δυσπιστία σε ό,τι συµβαίνει γύρω τους; 
 Όλα αυτά όταν λείψουν θα µπορέσει να δηµιουργηθεί µια κοινωνία που θα ζει 
αρµονικά, µε αλληλεγγύη, µε κατανόηση και µε σεβασµό στη διαφορετικότητα. 
 Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι όντως η επιλογή του θέµατος από το Εθνικό 
Συµβούλιο είναι επιτυχηµένη. Είναι πρόκληση, νεοφανές φαινόµενο της κοινωνίας. 
Φυσικά, οι κυρίες οµιλήτριές µας θα µας παρουσιάσουν το θέµα της µετανάστριας 
γυναίκας και µέσα στην κοινωνία πώς εντάσσεται και θα µας το φωτίσουν από 
διάφορες οπτικές γωνίες έτσι ώστε θα µας προκαλέσουν σκέψεις, ίσως και στάσεις 
καινούργιες απέναντι σε αυτό το φαινόµενο. 
Το λόγο έχει η κυρία Δραγώνα.

• Θ. Δραγώνα: Καληµέρα σας. Να ευχαριστήσω το Εθνικό Συµβούλιο για την 
πρόσκληση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου µε την 
οποία µας συνδέει παλαιά και πολύ ζεστή σχέση.
 Λέγοµαι Θάλεια Δραγώνα, είµαι Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, αυτή τη στιγµή είµαι σε αναστολή γιατί είµαι Βουλευτής 
Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και έχω δουλέψει γύρω από τα θέµατα τα πολυπολιτισµικά 
πολλά χρόνια της ζωής µου, εξ ου και νοµίζω ότι γι’ αυτό µε καλέσατε. 
 Ο τρόπος που έχουµε σκεφτεί να οργανώσουµε αυτή την ώρα που είναι στη 
διάθεσή µας είναι γυναικεία συνεργατικός, άρα θα έπρεπε ουσιαστικά ν’ αρχίσουµε 
από κάποια στοιχεία τα οποία είχε την καλοσύνη η κα Αδάµ να µας προσφέρει. 
Εγώ θα κάνω µια πιο γενική εισήγηση για τα θέµατα της µετανάστευσης και η 
συνάδελφός µου η Αντιγόνη Λυµπεράκη θα µιλήσει ειδικότερα για τα θέµατα των 
γυναικών σε σχέση µε τη µετανάστευση.
 Όµως αλλάζουµε ανορθόδοξα αυτή τη σειρά κι ενώ τα στοιχεία θα έπρεπε να 
προηγηθούν, θα µε συγχωρέσετε πολύ για την αγένειά µου αλλά µε καλεί ένα 
καθήκον στη Βουλή, ακριβώς στο απέναντι κτίριο, που δυστυχώς δεν µπορούσα 
να το προγραµµατίσω. Έχουµε ένα σηµαντικό θέµα σήµερα που έχει να κάνει µε το 
Μουσείο της Ακρόπολης και είµαι οµιλήτρια και θα πρέπει να φύγω κάποια στιγµή, 
γι’ αυτό µε συγχωρείτε πολύ. 
 Όπως είπε πολύ ωραία η Πρόεδρος, κυρία Σταυριανοπούλου, το φαινόµενο της 
µετανάστευσης έχει αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωµία των σύγχρονων κοινωνιών 
του δυτικού κόσµου. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ πια έχουµε αντικειµενικά 
δεδοµένα που πιστοποιούν ότι η µετανάστευση από φτωχές προς τις πλούσιες 
χώρες δηµιουργεί σηµαντικές θετικές οικονοµικές επιπτώσεις τόσο στις χώρες 
της υποδοχής αλλά και στις χώρες αποστολής, το φαινόµενο της µετανάστευσης 
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ανακινεί ισχυρές αρνητικές αντιδράσεις. Τόσο στους πολιτικούς όσο και στους 
πολίτες. Και είναι ενδιαφέρον που ενώ είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι η 
µετανάστευση αποτελεί, διεθνώς, ισχυρό αναπτυξιακό µοχλό που διευρύνει 
τις παραγωγικές, τις τεχνολογικές, τις καταναλωτικές δυνατότητες όλων των 
συµβαλλοµένων, δηλαδή κι αυτών που έρχονται, και των γηγενών και των χωρών 
τους, αυτό δεν γίνεται αυτονόητα αποδεκτό. Ο σκεπτικισµός που κατά καιρούς 
εκφράζεται ως προς τις αρνητικές συνέπειες στους µισθούς, στην ανεργία και 
στα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, είναι κατά κανόνα αθεµελίωτος. Ωστόσο, 
τα αβάσιµα αυτά επιχειρήµατα, δηλαδή το ότι θίγονται οι µισθοί ή θίγονται τα 
συστήµατα κοινωνικής προστασίας, αυτά τα επιχειρήµατα στάθηκαν ικανά αφ΄ ενός 
ν’ ανακινήσουν ξενοφοβία και ρατσιστικές αντιδράσεις, αφ΄ ετέρου να κερδίζουν 
µέρος των εκλογικών σωµάτων σε πολλές δυτικές χώρες. Τα ξέρετε, δεν είναι ανάγκη 
να τα επαναλάβω... 
 Τι είναι λοιπόν αυτό που απειλείται βαθύτερα µε την µετανάστευση; Πολύ 
επιγραµµατικά θ’ απαντούσα ότι µε την µετανάστευση οι σύγχρονες κοινωνίες 
καλούνται να διαχειριστούν έναν όλο και αυξανόµενο ανοµοιογενή πληθυσµό ως 
προς την γλώσσα, την θρησκεία, την κουλτούρα, τις παραδόσεις. 
 Η εθνοπολιτιστική αυτή ποικιλία, θέτει υπό επερώτηση την ιδέα της εθνικής 
οµοιογένειας του 19ου αιώνα και προκαλεί τον τρόπο που µέχρι σήµερα 
αντιλαµβανόµαστε τις έννοιες της ιδιότητας του πολίτη και του έθνους, της ατοµικής 
και της συλλογικής ταυτότητας.
 Με άλλα λόγια αυτό το ερώτηµα που τίθεται και δεν είναι αυτονόητα απλή 
απάντηση, δηλαδή όλους µας περιλαµβάνει είναι: Μπορεί κανείς να αισθάνεται ότι 
ανήκει σε περισσότερες από µία χώρες, να έχει αφοσίωση σε δυο πατρίδες; Γίνεται 
αυτό; Το θέτουν συνεχώς οι άνθρωποι. Είτε το θέτουν συνειδητά, είτε µέσα τους 
ασυνείδητα, αυτό δουλεύει. Οι προκλήσεις όµως δεν είναι µόνο στη σφαίρα του 
φαντασιακού. 
 Τίθενται νέα ερωτήµατα που αφορούν αµέσως την πολιτική και για την οποία, 
όπως κατάλαβα κι από εσάς κα Πρόεδρε, ενδιαφέρεστε να σκεφτείτε πάνω σ’ αυτή 
την πολιτική. Τι είναι αυτά τα ερωτήµατα; Για παράδειγµα, οι εθνοπολιτιστικές 
διαφορές χρειάζεται ν’ αναγνωρίζονται ή να υποβαθµίζονται; Και σε ποιον βαθµό; 
Τι ρόλο παίζει η κυρίαρχη κουλτούρα και πώς αρθρώνεται µε τις υπόλοιπες 
κουλτούρες που δεν είναι κυρίαρχες; Πώς επιτυγχάνεται ο ταυτόχρονος σεβασµός 
για την πολιτισµική ποικιλία αλλά παράλληλα και η πολιτική ενότητα; Η ισοπολιτεία 
και η ισονοµία συνεπάγονται ουδετερότητα και αµεροληψία ή όχι; Είναι λοιπόν αυτά 
σοβαρά ερωτήµατα που αποκρυσταλλώνονται στον σύγχρονο φιλοσοφικό στοχασµό 
και θεωρώ ότι δεν µπορούµε να τα παραβλέψουµε όταν µιλάµε για πολυπολιτισµικές 
κοινωνίες και για µεταναστευτική πολιτική. 
 Να έρθουµε τώρα λίγο στα δικά µας, τα ελληνικά. Η ελληνική κοινωνία ήταν, 
το ξέρετε όλοι, απαράσκευη ν’ αντιµετωπίσει την εξαιρετικά γρήγορη µετατροπή 
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από χώρα εξαγωγής µεταναστών σε χώρα εισαγωγής. Μέσα σε 10 χρόνια απέκτησε 
από τα υψηλότερα ποσοστά αλλοδαπών στο σύνολο του πληθυσµού και βρέθηκε 
µε το πρόβληµα της νοµιµοποίησης και στη συνέχεια της ένταξής τους. Το ποσοστό 
έφτασε σε 10% του ελληνικού πληθυσµού µέσα σε 10 χρόνια. Αυτό δεν έχει συµβεί 
πουθενά, σε χώρες που έχουµε έντονα φαινόµενα. Σκεφτείτε τον Λεπέν στην 
Γαλλία, ας πούµε. Δεν έχουµε 10% του πληθυσµού και δεν το έχουµε και σε τόσο 
γρήγορο διάστηµα.
 Ο σηµερινός απολογισµός και πολλά προβλήµατα τα οποία είναι σήµερα στην 
ατζέντα –η Ελλάδα ίσως ξέρετε, θα έχετε ακούσει, είναι στα σύνορα της εισαγωγής 
των µεταναστών, είµαστε το όριο της Ευρώπης, άρα δεχόµαστε όλο και περισσότερο 
µεταναστευτικά κύµατα τα οποία πρέπει µετά να βρούµε έναν τρόπο είτε να τα 
ενσωµατώσουµε, είτε να τα προωθήσουµε, είτε να τα επαναπροωθήσουµε- είναι 
σοβαρά προβλήµατα, δύσκολα, στα οποία ενώ εγώ προσωπικά στέκοµαι κριτικά, 
αλλα δεν µπορώ παρά να σκεφτώ και τις δυσκολίες µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπη 
η ελληνική πολιτεία... 
 Ο σηµερινός απολογισµός δύσκολα µπορεί λοιπόν ν’ αµφισβητήσει, στα ελληνικά 
πράγµατα, την συνολική ευεργετική επίπτωση που έχει η µετανάστευση στην 
ελληνική οικονοµία. Η κυρία Λυµπεράκη είναι Καθηγήτρια Οικονοµίας, τα ξέρει 
καλύτερα, τα έχω πάρει από εκείνη. Πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου αποκαλύπτουν ότι η µετανάστευση προσθέτει 1,5-2% ετησίως στο εθνικό 
ακαθάριστο προϊόν. Και µια έκθεση στο ΙΣΤΑΜΕ στο οποίο ήταν µέλος η κα 
Λυµπεράκη, επισηµαίνει ότι οι µετανάστες, συνέβαλλαν στην συγκράτηση του 
κόστους παραγωγής, και άρα στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού παραγωγικού 
συστήµατος και περιγράφει τη µετανάστευση ως «δώρο» στην ελληνική οικονοµία. 
 Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ένταξης είναι ακόµα ανεπαρκής, θεωρώ θετικό 
ότι σήµερα, µια σειρά νοµοθετηµάτων προσπάθησε, µε µικρότερη ή µεγαλύτερη 
επιτυχία, να προσφέρει το αναγκαίο πλαίσιο για ν’ αντιµετωπίσει την καινούργια 
για τα δεδοµένα της χώρας πρόκληση. Και θα µπορούσα να υποστηρίξω ότι µετά 
το 2000, εκεί που σε χώρες της Ευρώπης υπάρχει ένα κλίµα σκλήρυνσης και 
πολλαπλασιασµός εµποδίων, στην Ελλάδα, οι πολιτικές που υιοθετούνται, ευτυχώς, 
κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. Και σας µιλά κάποιος που βρίσκεται στον 
χώρο της αντιπολίτευσης... 
 Το θέµα είναι ιδιαίτερα ευρύ και θα περιοριστώ σε σηµεία που αφορούν την 
ένταξη και το στοίχηµα της συµβίωσης και δε θα µιλήσω καθόλου για το θέµα 
της διαρκούς ροής των παράνοµων µεταναστών, τα οποία κάθε µέρα διαβάζετε 
-η Πάτρα, η Σάµος, δε θα µιλήσω για θέµατα συνοριακού ελέγχου και δε θα 
µιλήσω για θέµατα προστασίας βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που θεωρώ 
ότι είναι ένα µεγάλο-µεγάλο θέµα και στο οποίο δεν παίρνουµε πάρα πολύ καλό 
βαθµό, παίρνουµε µηδέν. Θα ξέρετε ίσως ότι πολλές χώρες ευρωπαϊκές αρνούνται 
να επαναπροωθήσουν πίσω µετανάστες που έχουν φύγει από την Ελλάδα γιατί 
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θεωρούν ότι οι συνθήκες της αντιµετώπισης των µεταναστών είναι τόσο αρνητικές 
που κινδυνεύουν τ’ ανθρώπινα δικαιώµατά τους. 
 Παρά τη µεγάλη προσαρµοστικότητα και ευελιξία που χαρακτηρίζει κατά 
κανόνα τους µετανάστες, υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στις επιµέρους 
µεταναστευτικές οµάδες. Άρα, για να µιλάµε για αποτελεσµατική ένταξη, χρειάζεται 
το σύστηµα να µπορεί ν’ αφουγκραστεί αυτές τις διαφορές, δεν µπορούµε να τους 
βάλουµε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είναι καθόλου ίδιοι. Όχι µόνο στην Ελλάδα, 
πουθενά στον κόσµο. Έχουµε εδώ την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
που είναι Αγγλίδα, ξέρουµε στην Αγγλία τι συµβαίνει π.χ. µε την επίδοση στο 
σχολείο. Είναι τροµακτικά διαφορετική η επίδοση για τα παιδιά που είναι από 
ασιατικές χώρες απ’ ότι είναι γι’ αυτά από την Τζαµάικα. Άρα λοιπόν, χρειάζεται 
ν’ αναρωτηθούµε αν µέτρα που έχουν υιοθετηθεί οδηγούν στις διαδικασίες 
νοµιµοποίησης ή τις αποθαρρύνουν αυτές τις διαδικασίες. 
 Πρέπει να σας πω µερικά µέτρα που είναι αρνητικά. Αναφέρω τους εξαιρετικά 
ακριβούς εισοδηµατικούς όρους, δηλαδή το κόστους που τίθεται για την 
οικογενειακή επανένωση, για να φέρει κάποιος την οικογένειά του, τις δυσκολίες 
απόκτησης της ιδιότητας του επί µακρόν διαµένοντος, δηλαδή κάποιος να µπορεί να 
µείνει στην Ελλάδα και η συνθήκη αυτή να συνεπάγεται εξοµοίωση µε τους Έλληνες 
πολίτες σε σηµαντικούς τοµείς, αυτό είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα, την έλλειψη 
ενηµέρωσης των µεταναστών προκειµένου ν’ αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές γι’ αυτούς 
προβλεπόµενες διαδικασίες, δηλαδή οι µετανάστες δεν µπορούν να έχουν την 
δυνατότητα να τις µάθουν αυτές τις πληροφορίες.
 Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι ο σχεδιασµός πολιτικών που σκοπεύουν 
στην κοινωνική ένταξη των µεταναστών, χωρίς την συµµετοχή των ίδιων των 
προσώπων που τους αφορά άµεσα, δεν µπορούν να έχουν προοπτικές επιτυχίας. Σε 
όλο τον κόσµο, δεν είναι ελληνικό µόνο το φαινόµενο, υπάρχει µια ηγεµονική στάση 
απέναντι στους µετανάστες. Εµείς είµαστε εδώ, εκείνοι είναι εδώ, και άρα εµείς 
αποφασίζουµε γι’ αυτούς. Δεν γίνεται, δεν περπατάει αυτό το σύστηµα. Πρέπει να 
τους εντάξουµε όσο το δυνατόν στους µηχανισµούς ενσωµάτωσής τους. Υπάρχει ένα 
ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Δράσης που λέγεται «Εστία», για την οµαλή προσαρµογή 
και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, που πρέπει να σας πω είχε 
αποτελέσει αντικείµενο κριτικής από φορείς που εκπροσωπούν οι µετανάστες, οι 
ίδιοι οι µετανάστες, γιατί θεωρούν ότι δεν έγινε διαβούλευση µαζί τους. 
 Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η διασφάλιση της συµµετοχής στην δηµόσια ζωή µε 
το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, τουλάχιστον στις δηµοτικές εκλογές. 
Δεν µπορεί άνθρωποι που ζουν στον τόπο να µην έχουν οι ίδιοι συµµετοχή στα 
τεκταινόµενα του τόπου τους. Διότι όπως καταλαβαίνετε, η συµµετοχή φέρνει 
και ωριµότητα, φέρνει και ευθύνη. Παρέχεις ένα δικαίωµα το οποίο αυτόµατα 
µετατρέπεται σε υποχρέωση. Πώς αλλιώς θα βάλεις τον άλλον υπεύθυνα σ’ αυτή την 
συνθήκη; 
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 Επίσης θέλω ν’ αναφερθώ στις αυστηρότατες προϋποθέσεις απόδοσης της 
ελληνικής ιθαγένειας γιατί, ξέρετε, στην Ελλάδα χρησιµοποιείται το δίκαιο του 
αίµατος, που αποκλείει αυτό το δίκαιο του αίµατος, αυτούς που βρίσκονται στην 
Ελλάδα 3 και 4 γενιές. Δηλαδή η νοµοθεσία δεν παρέχει µια ρητή διαφοροποιητική 
ρύθµιση κτήσης της ιθαγένειας για τα παιδιά που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν 
στην Ελλάδα. Η µόνη χώρα που γνωρίζουν αυτά τα παιδιά, η µόνη πατρίδα, είναι η 
Ελλάδα. Φτάνουν 18 χρονών και είναι άπατρεις, είναι στον αέρα. 
 Μετά από αυτά τα προβλήµατα τα οποία προσπάθησα να σας δώσω 
επιγραµµατικά, θ’ αναφερθώ λίγο παραπάνω στην εκπαίδευση, που είναι κάτι που κι 
εµένα, επειδή υπηρετώ Τµήµα εκπαίδευσης, µ’ ενδιαφέρει ιδιαίτερα, . 
 Μαζική σχολική αποτυχία χαρακτηρίζει τα παιδιά των µεταναστών και το 
εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να διαχειριστεί την εθνοπολιτισµική ετερογένεια 
των σχολικών τάξεων ώστε να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για µια επιτυχηµένη 
σχολική και αργότερα κοινωνική ένταξη. Από το 1997 µέχρι σήµερα, µε 5 Υπουργούς 
Παιδείας και 2 κυβερνήσεις, υιοθετούνται προγράµµατα που εγγράφονται στο 
πλαίσιο αυτής της προσπάθειας. 
 Εδώ παίζεται το δίληµµα για το οποίο σας µίλησα στην αρχή. Δηλαδή αφοµοίωση 
ή ενσωµάτωση; Ταχεία εκµάθηση της επίσηµης γλώσσας της χώρας, προσαρµογή 
στις αξίες και στους επίσηµους πολιτισµικούς κώδικες ή κατάκτηση της 
ελληνικής, παράλληλη διδασκαλία της µητρικής και διατήρηση των πολιτισµικών 
ιδιαιτεροτήτων; Δεν είναι αυτονόητα αυτά τα ερωτήµατα κι αυτονόητες οι 
απαντήσεις. Ταλαιπωρούνται οι χώρες όλες. Προχθές γύρισα απ’ την Αµερική και 
ήταν ακριβώς για το ίδιο θέµα. 
 Πόσο θέλουµε να εξοµοιωθούν, ν’ αφοµοιωθούν µέσα στη σχολική τάξη τα παιδιά; 
Πόσο θέλουµε να κρατήσουν την ιδιαιτερότητά τους; Είναι δύσκολο γιατί στην 
πραγµατικότητα θέλουµε να ενσωµατωθούν όσο γίνεται χωρίς να χάσουν αυτό που 
είναι η ξεχωριστή τους ταυτότητα. 
 Γνωρίζουµε άριστα από την διεθνή βιβλιογραφία ότι η τεράστια σχολική αποτυχία 
των παιδιών των µεταναστών συναρτάται µε την ελλιπή αποδοχή της γλωσσικής 
θρησκευτικής και πολιτισµικής ταυτότητάς τους. Ο Τζιµ Κάµις, ένας συνάδελφος 
από τον Καναδά, έχει δουλέψει εξαντλητικά πάνω σ’ αυτό και µιλά πέρα από 
οτιδήποτε άλλο που πρέπει να κάνουµε στο σχολείο για την έννοια της αποδοχής της 
διαπραγµάτευσης αυτής της ταυτότητας. 
 Γνωρίζουµε επίσης πόσο δύσκολο είναι για τους εκπαιδευτικούς να 
δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο διαπραγµάτευσης και διαλόγου µέσα στην τάξη µε 
στόχο την ένταξη όλων των παιδιών σε αυτό το πλαίσιο. Όλα αυτά είναι δύσκολα 
και προκλητικά. Και πιστώνονται στα θετικά της µετανάστευσης. Υποστηρίζω ότι µε 
την εθνοπολιτισµική ποικιλοµορφία των παιδιών των µεταναστών, το εκπαιδευτικό 
σύστηµα αφυπνίστηκε και άρχισε να καταλαβαίνει ότι η οµοιογένεια των σχολικών 
τάξεων δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία φαντασιωτική κατασκευή. Δεν υπάρχει 
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οµοιογενής τάξη, οι σχολικές τάξεις υπήρξαν πάντα ανοµοιογενείς! Οι µαθητές 
διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την κοινωνικοοικονοµική προέλευση, ως προς το 
φύλο, ως προς την γλώσσα που φέρνουν στο σχολείο που συχνά είναι άλλη από την 
επίσηµη µορφή της εθνικής γλώσσας του σχολείου, τους ρυθµούς µάθησης, κάποιος 
µαθαίνει γρήγορα, κάποιος µαθαίνει αργά, τις µαθησιακές ανάγκες, τις πολιτισµικές 
ιδιαιτερότητες.
 Ήταν πάντα ανοµοιογενείς οι σχολικές τάξεις, ήταν ψέµα που µας έκαναν να 
πιστεύουµε ότι ήταν οµοιογενείς. Όταν εσείς κι εγώ πηγαίναµε σχολείο µας έλεγαν 
ότι είναι οµοιογενείς, ακόµα και τώρα το λένε στους εκπαιδευτικούς. Δεν ήταν ποτέ 
οµοιογενείς. Η µετανάστευση, η πολυπολιτισµικότητα των σηµερινών κοινωνιών 
αυτό το έφερε ξαφνικά στο προσκήνιο. 
 Μέσα από την αναγκαστική συνάντηση µε την εθνοπολιτισµική συµπεριφορά, 
γεννήθηκε σταδιακά η αναγνώριση ότι αυτό που πρέπει να τεθεί σε επερώτηση 
είναι ο εθνοκεντρισµός του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Αυτό µας απειλεί, το 
ζήσαµε µε το πολύπαθο βιβλίο της Ιστορίας, πέρυσι έγινε ένας χαµός. Το ζούµε µε 
το ποιος θα κρατήσει τη σηµαία στις σχολικές παρελάσεις, όµως παρ’ όλα αυτά, παρ’ 
όλο που µας απειλεί, άρχισε να παίρνει µια νέα θέση στη ζωή µας. Οι εκπαιδευτικοί 
αλλά και όλοι µας αρχίσαµε να καταλαβαίνουµε ότι η συνάντηση µε τον άλλον είναι 
πρωτίστως συνάντηση µε τον εαυτό. Η Χιούλια Κρίστεβα, µια ψυχαναλύτρια λέει 
ότι είναι συνάντηση µε το κρυµµένο µας πρόσωπο. Η ένταξη των µεταναστών και 
των παιδιών τους λοιπόν είναι µια δυναµική, µια µακρόχρονη διαδικασία αµοιβαίας 
αποδοχής που απαιτεί τη συµµετοχή και την προσπάθεια και των δυο πλευρών, και 
οι δυο πρέπει να κάνουν σ’ αυτή την ιστορία δρόµο. 
 Εµείς, οι κυρίαρχοι, εµείς αυτή τη στιγµή οι ευνοηµένοι, ίσως πρέπει να κάνουµε 
µεγαλύτερο δρόµο γιατί απλώς είµαστε ευνοηµένοι, αλλά ο δρόµος κάπου θα 
συναντηθεί, δεν γίνεται να γίνει µόνο από τη µια µεριά. Το «δώρο» των µεταναστών, 
όπως λέει η κα Λυµπεράκη, για µένα στο κοινωνικό επίπεδο και όχι στο οικονοµικό 
που εκείνη διατείνεται, -παίρνω τη φράση της- είναι η σταδιακή αναγνώριση ότι 
το θέµα µας αφορά όλους εξίσου και απαιτεί προσωπικό και κοινωνικό άνοιγµα και 
αλλαγή όλων µας. Σας ευχαριστώ. 

• Β. Σταυριανοπούλου: Ευχαριστούµε την κυρία Δραγώνα. Θα ήθελα να κρατήσω 
δυο τρία σηµεία. 
 Πράγµατι η µετανάστευση είναι µοχλός ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να γίνει 
αντιληπτό πρώτα από τους γηγενείς. Εµείς οι γυναίκες έχοµε αρκετές εµπειρίες 
πόσο οι µετανάστες και µετανάστριες µας έχουν διευκολύνει στην καθηµερινή µας 
ζωή. Αυτή τη γνώση πρέπει οι Γυναικείες Οργανώσεις να την περάσουν στο τοπικό 
επίπεδο, να προωθήσουν τη συνεργασία γηγενών και µεταναστών µέσα στο πνεύµα 
του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, µέσα στο πνεύµα της αλληλεγγύης, 
αποδοχής της διαφορετικότητας.έτσι θα είµαστε όλοι ωφεληµένοι, θα έχουµε µια 
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καλύτερη ζωή όλοι. 
 Ένα άλλο σηµείο που θα ήθελα να επισηµάνω είναι ότι η διαµόρφωση µιας 
αρµονικής και ήρεµης πολυπολιτισµικής κοινωνίας δεν απαιτεί την αφοµοίωση 
του διαφορετικού αλλά την ενσωµάτωσή του ίσως για µακρύ χρονικό διάστηµα. 
Έχω την εντύπωση ότι στη χώρα µας , δηλαδή στην ελληνική κοινωνία, η 
αποδοχή και ο σεβασµός της διαφορετικότητας επηρεάζεται από την προέλευση 
των µεταναστών. ευκολότερα η ελληνική κοινωνία αποδέχεται τους µετανάστες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Γιατί άραγε; Η ευρωπαϊκή κουλτούρα, 
η γεωγραφική γειτνίαση , η θρησκεία, οι άλλοτε εµπορικές –οικονοµικές σχέσεις 
που αναπτύσσονται και σήµερα; Πάντως η κουλτούρα του Έλληνα που γνωρίζει τη 
µετανάστευση από πολλά –πολλά χρόνια πριν, η µεσογειακή του ευαισθησία βοηθάει 
να αποδέχεται ευκολότερα τον όποιον µετανάστη και να του συµπεριφέρεται, 
πιστεύω, µε καλλίτερο τρόπο από άλλους λαούς, ευρωπαϊκούς και πλούσιους. Ο 
ξένιος Δίας δεν ξεχάστηκε στην Ελλάδα. Για τους λόγους αυτούς πιστεύω ότι αν 
σχεδιαστεί µια µεταναστευτική πολιτική όχι µόνο µε οικονοµικά κριτήρια αλλά και 
µε κοινωνικά και πολιτισµικά θα µπορέσει χωρίς δυσκολίες η Ελληνική κοινωνία να 
διαµορφωθεί σε µια πραγµατικά πολυπολιτισµική κοινωνία προς το συµφέρον όλων 
µας.
 Νοµίζω ότι πολύ σωστά και µελετηµένα το ΕΣΕ προσδιόρισε για το µέλλον το 
θέµα της διαµόρφωσης της Ελληνικής Κοινωνίας σε πολυπολιτισµική κοινωνία και 
πιστεύουµε ότι τα σωµατεία που ανήκουν στο ΕΣΕ και όχι µόνον θα εργαστούν γι 
αυτό το θέµα, ερχόµενα αρωγά στις προσπάθειες της Πολιτείας. Έτσι θα ακουσθεί 
και η φωνή των πολιτών. 
Τώρα ας δώσουµε τον λόγο στην κυρία Λυµπεράκη.

• Α. Λυµπεράκη: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι µεγάλη µου τιµή να δεχθώ αυτή 
την πρόσκληση του ΕΣΕ. Λέγοµαι Αντιγόνη Λυµπεράκη, είµαι Οικονοµολόγος και 
Καθηγήτρια Οικονοµικών στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
 Θα επικεντρωθώ περισσότερο στο θέµα «Γυναίκες και µετανάστευση» και από τις 
δυο πλευρές. Και από την πλευρά των γυναικών που µεταναστεύουν και από την 
πλευρά των γηγενών γυναικών που ζουν στην κοινωνία υποδοχής. Το ότι η Ελλάδα 
έχει γίνει µια χώρα προορισµού, µεταναστευτικού προορισµού είναι κάτι που το 
λέµε µεν και το θεωρούµε αυτονόητο, αλλά πολύ συχνά ξεχνάµε ότι ακόµα και στα 
τραγούδια που ακούµε ή που ακούγαµε παλαιότερα, η Ελλάδα ήταν µια χώρα όπου 
οι άνθρωποι έφευγαν, µετανάστευαν προς άλλες κατευθύνσεις.
 Πολλές φορές νοµίζουµε ότι η µετανάστευση που δεχόµαστε σήµερα στην Ελλάδα 
είναι ένα αποτέλεσµα, ένα απότοκο της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης και 
θεωρούµε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, που δεν υπήρχε στο παρελθόν. 
Δεν είναι έτσι όµως. Πρέπει να σας πω ότι µε βάση όλα τα επίσηµα στοιχεία του 
ΟΗΕ πριν από 100 χρόνια και οπωσδήποτε στη στροφή του 19ου προς τον 20ο και 
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µέχρι τον Α’ παγκόσµιο πόλεµο, το ποσοστό των κατοίκων των ανεπτυγµένων χωρών 
που είχαν γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτήν που ζούσαν ήταν πολύ υψηλότερο απ’ 
ότι στις µέρες µας, δηλαδή παλαιότερα οι άνθρωποι µετανάστευαν περισσότερο.
 Και είναι περίεργο που σε µια εποχή που αυξάνεται η κίνηση των εµπορευµάτων, 
των αγαθών, του κεφαλαίου, των επενδύσεων προς όλες τις κατευθύνσεις, η 
µετακίνηση ανθρώπων υπολείπεται ακόµα πάρα πολύ. Και ο λόγος δεν είναι ότι 
οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειµένοι να µετακινηθούν, αλλά είναι κυρίως ότι οι 
πολιτικές στις πλούσιες χώρες, αυτές που αποτελούν πόλο έλξης αν θέλετε, είναι 
πολύ αποτρεπτικές στη µετανάστευση. 
 Δε θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο στην µεταναστευτική εµπειρία 
του καιρού µας. Έχουν αλλάξει οι προορισµοί. Η χώρα µας από αφετηρία έγινε 
προορισµός. Υπάρχει µεγαλύτερη κινητικότητα και κυκλικότητα στη µετανάστευση 
καθώς είναι πιο φθηνές οι µετακινήσεις, πιο εύκολη η επαφή, δεν ξέρω αν έχετε 
δει στα internet cafe Φιλιππινέζες που είναι πιο κοντά στην τεχνολογία αιχµής 
αλλά και άλλοι µετανάστες, Άραβες, που κάθονται µπροστά στην οθόνη µε τη µικρή 
κάµερα και µιλάνε µε 2 ευρώ την ώρα και βλέπουν την οικογένειά τους, σχολιάζουν 
τι φοράνε, τι κάνουν, τι ψώνισαν, πώς πέρασαν, για µία ώρα. 
 Θυµηθείτε πριν από 30 χρόνια πώς επικοινωνούσαµε µε τα µέλη της οικογένειάς 
µας που τύχαινε να σπουδάζουν ας πούµε στην Αγγλία –δεν σας λέω σε εξωτικούς 
προορισµούς, µέσα στην Ευρώπη. Έχουν γίνει πιο εύκολες οι µετακινήσεις, υπάρχει 
µια κινητικότητα, δεν υπάρχει αµφιβολία αλλά οι αιτίες που ωθούν τους ανθρώπους 
να µετακινούνται είναι λίγο πολύ αυτές που ήταν πάντα: Μεγάλες διαφορές στην 
ανάπτυξη, στον πλούτο, στις ευκαιρίες, στους µισθούς. 
 Υπάρχουν βέβαια κι άλλοι λόγοι: Εξαναγκασµοί, πόλεµοι, λιµοί, καθεστώτα 
εξαιρετικά καταπιεστικά, γενοκτονικά κτλ. Αλλά να ξέρετε ότι οι φτωχότεροι και οι 
πλέον ευάλωτοι δεν µεταναστεύουν ποτέ και πουθενά. Αυτοί που µεταναστεύουν 
συνήθως διαθέτουν και κάποιο οικονοµικό κεφάλαιο και κάποιο γνωστικό κεφάλαιο. 
Που σηµαίνει ότι οι πραγµατικά απελπισµένοι αυτού του κόσµου είναι αιχµάλωτοι 
του τόπου που γεννήθηκαν συνήθως. Αυτοί που έρχονται είναι τα καλύτερα 
συνήθως δείγµατα της χώρας απ’ όπου έρχονται. 
 Στην Ελλάδα την µεγάλη αντιστροφή την ζήσαµε στην δεκαετία του ’90. Η 
µετανάστευση προς την χώρα µας κυρίως προέρχεται από την ευρύτερη γειτονιά. 
Η συντριπτική πλειοψηφία, γύρω στο 60-65% είναι από την Αλβανία, αλλά και 
χώρες της βαλκανικής και της ανατολικής Ευρώπης, και αν βάλουµε και τις 
δηµοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι η πλειοψηφία των µεταναστών και 
µεταναστριών.
 Πολλές γυναίκες! Η ανάδειξη των γυναικών σαν αυτοτελή υποκείµενα της 
µετανάστευσης δεν αφορά µόνο τη χώρα µας, είναι µια γενικότερη τάση που 
χαρακτηρίζει την σύγχρονη µεταναστευτική κίνηση. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουµε 
πολλές γυναίκες, αυτή τη στιγµή είναι λίγο πάνω από το 45% του συνόλου των 

39



µεταναστών, κοντά στο µισό δηλαδή. Πολλές απ’ αυτές έρχονται µόνες τους, όχι σαν 
τµήµα της µετακίνησης όλης τους της οικογένειας. Και δεν είναι 20-25 ετών όπως 
όλοι θεωρούµε, είναι και γυναίκες µέσης ηλικίας, γυναίκες µε εργασιακή εµπειρία 
στην χώρα από την οποία προέρχονται, και έρχονται κυρίως για εργασία. 
 Τι µισθούς έχουν οι µετανάστες στην Ελλάδα: Γίνεται πολύς λόγος για συνθήκες 
ακραίας εκµετάλλευσης. Η εικόνα που έχω παρακολουθώντας για µια δεκαετία και 
µε πρωτογενή έρευνα αλλά και τα δευτερογενή στοιχεία είναι ότι αρχικά υπήρχε ένα 
σηµαντικό χάσµα αµοιβών ανάµεσα σε Έλληνες και µετανάστες. Όσο παρατείνουν 
την διαµονή τους στην Ελλάδα βελτιώνουν τη θέση τους, κλείνει η ψαλίδα, και αυτή 
τη στιγµή οι άντρες µετανάστες έχουν αµοιβές ανάλογες µε τις γηγενείς γυναίκες 
εργαζόµενες. Δηλαδή τους πιο υψηλούς µισθούς τους έχουν οι άντρες Έλληνες, 
ακολουθούν οι γυναίκες Ελληνίδες περίπου στο ίδιο επίπεδο µε τους µετανάστες 
άντρες και αρκετά πιο πίσω είναι οι µετανάστριες γυναίκες. Το λέω αυτό γιατί πάρα 
πολλοί άνθρωποι που ρητορικά κόπτονται για την «εκµετάλλευση», εντός ή εκτός 
εισαγωγικών των µεταναστών, στην πραγµατικότητα δε νοιάζονται τόσο πολύ για το 
θέµα της διαφορετικής µισθολογικής µεταχείρισης διότι θαυµάσια δίνουν µάχες για 
να κρατούν τα προνόµια τα µισθολογικά έναντι των γυναικών συναδέλφων τους. Οι 
γυναίκες µετανάστριες έχουν σίγουρα χαµηλότερες µισθολογικές αποδοχές και έχει 
να κάνει µε το σε ποιον τοµέα απασχολούνται, στο οποίο θα έρθω αµέσως µετά. 
 Τι συνέβη λοιπόν στην ελληνική οικονοµία στην δεκαετία του ’90 και κυρίως 
από τα µέσα της κι έπειτα, όταν πραγµατικά οικοδοµήθηκε αυτό το ρεύµα 
της µεταναστευτικής εισόδου: Όλοι οι δείκτες, όλα τα πραγµατικά µεγέθη της 
οικονοµικής ευηµερίας βελτιώθηκαν από εκείνη την εποχή κι έπειτα. Δηλαδή το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, η κατανάλωση, οι επενδύσεις. Στη συνέχεια άρχισε να 
µειώνεται και η ανεργία. Και αυτό έγινε, και το υπογραµµίζω, χωρίς ν’ αυξηθεί το 
ποσοστό της φτώχιας, δηλαδή το ποσοστό των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από 
αυτό που συµβατικά ορίζουµε όριο φτώχιας και χωρίς όξυνση των ανισοτήτων. 
 Αν µάλιστα κρατήσουµε τη γραµµή φτώχιας σταθερή –γιατί ξέρετε, η γραµµή 
φτώχιας ανεβαίνει µαζί µε τα συνολικά εισοδήµατα, είναι µια σύµβαση το πώς 
ορίζεται, κρατώντας την γραµµή φτώχιας σ’ αυτήν που ήταν το 2000, αντί για 
20% του πληθυσµού κάτω απ’ τη γραµµή φτώχιας όπως βγαίνει µε τα τελευταία 
στοιχεία, θα είχαµε 11%. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κοινωνία ευηµερεί και µαζί της 
ανεβαίνουν λίγο πολύ και όλες οι βάρκες.
 Αυτό που θέλω να υπογραµµίσω είναι ότι σ’ αυτό το διάστηµα που βελτιώνονται 
όλα τα οικονοµικά µεγέθη, ένα πολύ ενδιαφέρον µέγεθος που βελτιώνεται και που 
λίγο το βλέπουν και οι Οικονοµολόγοι είναι η απασχόληση των γυναικών. Εάν η 
απασχόληση των γυναικών ανέβαινε µε τη σκάλα, µετά το ’91 άρχισε ν’ ανεβαίνει µε 
το ασανσέρ! 
 Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυξάνει σε ηλικίες, από 25 έως 45, που ήταν οι 
ηλικίες που οι προηγούµενες γενιές γυναικών άρχιζαν να κάνουν drop out 
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από την αγορά εργασίας, δηλαδή αυτό που λέµε αναπαραγωγικές ηλικίες. Εάν 
παρακολουθήσουµε την συµµετοχή στην απασχόληση διαφορετικών γενεών 
γυναικών οι παλαιότερες γενιές σηµείωναν µια αύξηση της συµµετοχής τους καθώς 
µεγάλωναν, δηλαδή από τα 20 στα 25 και ίσως και µέχρι τα 30, καθώς συσσώρευαν 
εκπαιδευτικό κεφάλαιο αλλά κάπου στα 30 άρχιζαν να φυλλορροούν και η γραµµή 
άρχιζε να πέφτει προς τα κάτω. 
 Επόµενες γενιές γυναικών, παρουσίαζαν λίγο πιο καλές επιδόσεις αλλά πάλι οι 
ρυθµοί εισόδου στην αγορά εργασίας κάµπτονταν µετά τα 25-28. Στις πιο νέες γενιές 
έχουµε µια συνεχή αύξηση. Αν πάρουµε δε και σαν σηµείο κρίσιµο να δούµε τι 
γινόταν πριν από το ’91 και µετά από το ’91, έχω κάνει ένα τέτοιο διάγραµµα, δεν το 
έχω φέρει µαζί µου να σας το δείξω, βλέπουµε ότι µετά την έλευση των µεταναστών 
και µεταναστριών έχουµε ταχύτερη αύξηση της γυναικείας απασχόλησης σε όλες 
τις σχετικά ανώτερες ηλικίες και σταθεροποίηση ή σχετική µείωση της πτώσης στις 
µεγαλύτερες ηλικίες. 
 Δηλαδή όλες οι ηλικιακές οµάδες γυναικών φαίνεται ότι ωφελούνται απ’ αυτή 
την αύξηση ταχύτητας στην αγορά εργασίας. Γιατί συµβαίνει αυτό; Νοµίζω ότι 
η κρυφή διάσταση εδώ είναι ένας τοµέας που οι Οικονοµολόγοι συνήθως τον 
περιφρονούν γιατί δεν είναι ακριβώς οικονοµικός τοµέας, οι κοινωνιολόγοι οι 
ορθόδοξοι επίσης τείνουν να τον παραβλέπουν γιατί θεωρείται λίγο πολύ σαν µια 
δραστηριότητα σχεδόν αναψυχής, είναι ο τοµέας της φροντίδας. 
 Νοµίζω ότι ο τοµέας της φροντίδας των ανθρώπων, των οικογενειών, των 
νοικοκυριών, είναι ένας πολύ σηµαντικός και οικονοµικός τοµέας ο οποίος µπορεί 
να µας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε και µετά από το ’91 έχουµε αυτή την πολύ 
αυξηµένη ροπή των γυναικών προς την εργασία. 
 Να σηµειώσουµε ότι αυτή είναι και µια εποχή που η κοινωνία µας γηράσκει. 
Παρατείνεται η διάρκεια της ζωής, µειώνονται οι γεννήσεις, οι οικογένειες γίνονται 
µικρότερες και άρα την εποχή που αυξάνονται οι ανάγκες για φροντίδα τουλάχιστον 
των µεγαλύτερων ανθρώπων, έχουµε λιγότερα παιδιά διαθέσιµα για να την 
αναλάβουν στο πλαίσιο της οικογένειας και µικρότερο µέγεθος οικογένειας που θα 
µπορούσε καλύτερα να διαχειριστεί εκ των ενόντων –αδελφές, νύφες, παιδιά κτλ., 
αυτό το βάρος. 
 Αυτή είναι η εποχή που έρχονται µετανάστες και µετανάστριες στην Ελλάδα, 
αυτή είναι η εποχή που από εκεί που η οικογένεια σήκωνε µόνη της το βάρος 
των αναγκών και της φροντίδας, αρχίζει να κάνει αυτό που λένε outsourcing οι 
Οικονοµολόγοι, δηλαδή να δίνει δουλειά έξω απ’ αµοιβή. Είναι µια άτυπη λύση. 
Στις στατιστικές θα βρείτε ελάχιστα πράγµατα γύρω απ’ αυτό. Κοιτάζοντας στις 
παλαιότερες στατιστικές έβλεπα ότι στην δεκαετία του ’60 και µέχρι τα µέσα της 
δεκαετίας του ’70 υπήρχαν πάλι κάποιες γυναίκες οι οποίες αθέατα βοηθούσαν 
τις οικογένειες στις φροντίδες τις καθηµερινές τους, που ήταν η εσωτερική 
µετανάστευση, τα κορίτσια, οι ψυχοκόρες κτλ., στην κάθε οικογένεια ακουγόταν ένα 
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άλλο όνοµα, ήταν όµως µια πολύ πραγµατική κοινωνική οµάδα η οποία εξέλειπε 
µετά, σαν σύµπτωµα της ανάπτυξης και της ευηµερίας που διαχύθηκε παντού. 
Τότε, παρά το πρώιµο outsοurcing αν θέλετε της φροντίδας, δεν δούλευαν πολλές 
γυναίκες στα νοικοκυριά που είχαν τέτοιου είδους υποστήριξη. Σήµερα δουλεύουν 
πάρα πολύ περισσότερες. Αυτό που υποστηρίζω και προσπαθώ να το στηρίξω µε όσο 
γίνεται περισσότερα στοιχεία είναι ότι η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών 
και η έλευση των µεταναστών-µεταναστριών δεν είναι µια απλή σύµπτωση. Δεν 
συµπίπτει να είναι και τα δυο αποτελέσµατα µιας άλλης, τρίτης διεργασίας, αλλά 
συµβαίνει να συνδέονται αιτιακά µεταξύ τους. Και ναι µεν ξέρουµε από έρευνες 
αλλού ότι όταν σε µια οικογένεια δουλεύουν και τα δυο µέλη του ζευγαριού 
αυξάνεται η ζήτησή για υπηρεσίες φροντίδας και στην Αµερική ισχύει ότι για κάθε 
ζευγάρι που δουλεύει δηµιουργείται περίπου µία θέση µερικής απασχόλησης στο 
πεδίο της φροντίδας, στην Ευρώπη φαίνεται ότι είναι λίγο λιγότερη αυτή η ροπή. 
Αυτό που δεν ξέρουµε όµως, είναι, και νοµίζω ότι αυτό έγινε στην Ελλάδα, πώς 
η διαθεσιµότητα ανθρώπων να δουλέψουν, να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας 
υποκίνησε ανθρώπους, ή απελευθέρωσε αν θέλετε γυναίκες οι οποίες αποφάσισαν 
ή για πρώτη φορά να δουλέψουν ή να µην φύγουν από την δουλειά τους όπως θα 
έκαναν αλλιώτικα. 
 Αυτό είναι που µε κάνει να λέω ότι οι µετανάστριες λειτούργησαν σαν από 
µηχανής θεές για την ελληνική κοινωνία όχι µόνο για τις γυναίκες που έχουν 
την δυνατότητα να εργάζονται, αλλά αυτό έχει ένα πολλαπλασιαστικό όφελος 
για ολόκληρη την κοινωνία γιατί αξιοποιεί την δηµιουργικότητά τους, την 
παραγωγικότητά τους, το δικαίωµά τους να διαλέγουν, το δικαίωµά τους να 
επιλέγουν πώς θα ζήσουν µε βάση την πλήρη ή την σχετική τους οικονοµική 
ανεξαρτησία κτλ. 
 Σήµερα λοιπόν έχουµε µια κατάσταση όπου η φροντίδα στο πλαίσιο της 
οικογένειας συνεχίζει ν’ αποτελεί µια οικογενειακή και εν πολλοίς αόρατη υπόθεση, 
αλλά γίνεται µε υποστήριξη και µε κάποιον βαθµό outsοurcing, µε καθήκοντα που 
ανατίθενται σε άλλους. Στην Ιταλία, µια φίλη µου φεµινίστρια, οικονοµολόγος, λέει 
ότι αυτό είναι το µοντέλο κοινωνικού κράτους, ότι η οικογένεια µεν φροντίζει, αλλά 
έχει και µια µετανάστρια για να στηριχθεί επάνω της. 
 Και εδώ έχουµε ένα πολύ παράξενο φαινόµενο: Αυτό που στο ατοµικό, ιδιωτικό 
επίπεδο είναι µια λύση στο πρόβληµα, στο συλλογικό επίπεδο εµφανίζεται σαν 
απειλή. Δηλαδή µιλάω µε ανθρώπους που µου λένε «αχ, η δική µου Αλβανίδα.. 
καταπληκτικοί άνθρωποι, τους βάλαµε σπίτι µας, αλλά οι άλλοι; Ξέρω εγώ τι κάνουν 
οι άλλοι ξένοι που δεν τους ξέρω;»
 Λοιπόν, έχουµε µια δυσκολία να µετασχηµατίσουµε την ατοµική µας 
εµπειρία, την θετική ατοµική µας εµπειρία από την καθηµερινή µας επαφή και 
µερική εξάρτηση, απελευθέρωση εξαιτίας των συγκεκριµένων µεταναστών και 
µεταναστριών, σε µια συλλογική εικόνα του κόσµου. Αυτό είναι κάτι που µε 
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δυσκολεύει πάρα πολύ να το καταλάβω. Γιατί το ατοµικό πρόβληµα εγγράφεται σαν 
συλλογική απειλή. Είναι άλλες επιστήµες.. .Τσαλαβουτώντας ωστόσο έχω την υποψία 
ότι η ταχύτητα της αλλαγής πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο. Δηλαδή η ταχύτητα µε 
την οποία αλλάζει ο κόσµος γύρω µας, οι ρόλοι µας, ο εαυτός µας.
 Και αυτός ο µύθος περί οµοιογένειας που έλεγε προηγουµένως η Θάλεια 
Δραγώνα, πραγµατικά νοµίζω ότι έχει κουµπώσει πολύ καλά µε µια αµυντική 
ταυτότητα που έχουµε οικοδοµήσει µε τα χρόνια, σαν λίγο να υπάρχει µια διεθνής 
συνωµοσία που µας έχει ως στόχο, επειδή όταν εµείς κάναµε Παρθενώνες οι άλλοι 
ήταν στα δέντρα και άρα µας ζηλεύουν και γι’ αυτό µας κουτσοµπολεύουν και 
κάπως µας επιβουλεύονται. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ αµυντική ταυτότητα, 
και αµυντική ταυτότητα σηµαίνει δυσκολία διαχείρισης της αλλαγής και επίσης 
δυσκολία διαχείρισης του ρίσκου.
 Και επιτρέψτε µου να κλείσω µε δυο σκέψεις που οφείλονται στην κρίση των 
χρηµατοοικονοµικών αγορών. Μπήκα στον πειρασµό και ξανακοίταξα τι γινόταν µε 
τις προηγούµενες κρίσεις. Και ενώ όλοι θυµόµαστε και γράφουν και οι εφηµερίδες 
για την κρίση του ’30 και την κρίση του ’30, υπήρχε και µια άλλη κρίση πριν από το 
’30, του 1890. Σ’ εκείνη την κρίση λοιπόν στην Αµερική, τα µεγαλύτερα θύµατα ήταν 
οι µετανάστες και οι µετανάστριες οι οποίοι τότε ήταν βιοµηχανικοί εργάτες και ήταν 
νεοαφιχθέντες και δεν είχαν πολιτικά δικαιώµατα και πέρασαν πολύ ζοφερές µέρες 
τότε. Δεν γράφτηκε τόσο πολύ µέσα στην κουλτούρα, στα τραγούδια, στις αφηγήσεις, 
γιατί ήταν νεοφερµένοι και ξένοι. Περίπου οι ίδιες οικογένειες οµαλοποιηµένες 
όµως πλέον και µε υπηκοότητα αµερικανική, ξαναχτυπήθηκαν στην κρίση του ’30, 
τα παιδιά τους. Τότε, επειδή ήταν κανονικοί πολίτες, η αίσθηση ήταν σαν µια πολύ 
χτυπητή αν θέλετε απώλεια. Τι θα γίνει τώρα; Θα περάσει η κρίση στην πραγµατική 
οικονοµία; Θα υπάρχει πρόβληµα στ’ ακίνητα και κατ’ επέκταση στην οικοδοµή 
και κατ’ επέκταση στους άντρες µετανάστες και στις δουλειές που έκαναν; Είναι 
οι µισθοί που δίνουµε στις βοηθούς, στις κυρίες που βοηθούν στα σπίτια ελαστικοί 
ως προς τα εισοδήµατα; Αν δηλαδή δυσκολέψουν τα πράγµατα θα είναι η πρώτη 
οικονοµία που θα κάνει µια οικογένεια; Η πρώτη περικοπή; Ή µήπως όχι κιόλας; 
Νοµίζω ότι µέσα σ’ όλα τ’ άλλα πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε την πεποίθηση ότι 
δεν µας έχει υποσχεθεί κανείς ότι το αύριο θα είναι καλύτερο απ’ το σήµερα όπως 
ήταν τα προηγούµενα 20 χρόνια. 
 Αυτό είναι µια αλήθεια δύσκολη, κινδυνεύει να µας βγάλει τον χειρότερο 
κρυµµένο εαυτό µας. Είναι όµως και µια ευκαιρία να επανεξετάσουµε εαυτούς και 
αλλήλους, να δούµε τι τελικώς είναι πραγµατικά αναγκαίο για την ευηµερία µας και 
για την ευτυχία µας, για το πώς είµαστε, για το πώς θέλουµε να φανταζόµαστε τον 
κόσµο. 
 Έχω την εντύπωση ότι η συµφιλίωση µε την ετερογένεια και η συνέχεια του 
outsourcing θα παραµείνει συστατικό της κοινωνίας µας, το ελπίζω τουλάχιστον.
Ευχαριστώ πολύ.
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• Β. Σταυριανοπούλου: Ευχαριστούµε την κυρία Λυµπεράκη που µας έδωσε 
άλλου είδους διαστάσεις του φαινοµένου της µετανάστευσης και επικεντρώθηκε 
άλλωστε στο σηµείο που είναι πιο σηµαντικό για όλους εµάς, στη γυναικεία 
µετανάστευση. 
 Κυρία Λυµπεράκη πράγµατι, στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν γίνει 
πολλές µετακινήσεις πληθυσµών για διαφόρους λόγους. Όµως η µετανάστευση των 
τελευταίων δεκαετιών έχει έναν τελείως ξεκάθαρο χαρακτήρα. Έχει οικονοµικό 
χαρακτήρα, τελείως ξεκάθαρο. Και ιδιαιτέρως προς τις χώρες της Δύσης, που η 
ανάπτυξη, όπως είπατε, και η ευηµερία από το ’90 και ύστερα, για να µην πάµε λίγο 
πιο πίσω, ήταν σηµαντική και εποµένως η αγορά εργασίας είχε ανάγκη. Δηλαδή η 
γυναικεία απασχόληση η οποία φανερώθηκε ήταν ένας σηµαντικός παράγων της 
ανάπτυξης και πιστεύεται ότι η ανάπτυξη που υπήρξε τις τελευταίες δεκαετίες 
οφείλετο πάρα πολύ στην είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας οι οποίες δεν 
διεκδίκησαν τις θέσεις εργασίας µόνο για οικονοµικούς λόγους αλλά και για λόγους 
αξιοποίησης ικανοτήτων, γνώσεων, βελτίωση της θέσης στην κοινωνία και πολιτεία. 
Αυτό νοµίζετε ότι είναι έτσι ή όχι; 

• Α. Λυµπεράκη: Ναι. 

• Β. Σταυριανοπούλου: Αναφερθήκατε κυρία Λυµπεράκη στο ατοµικό και 
συλλογικό πρόβληµα για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής. Εγώ νοµίζω ότι όταν το 
ατοµικό έχει ως στόχο την βελτίωση του επιπέδου ζωής διαµορφώνει το συλλογικό. 
Όταν παρουσιάζουµε όλοι µια κοινή συµπεριφορά, ένα κοινό στόχο, διαµορφώνουµε 
τη συνολική θέση. Εσείς πώς το νοµίζετε;

• Α. Λυµπεράκη: Ναι, αλλά αλλιώς το προσλαµβάνουµε στο ατοµικό και αλλιώς 
στο συλλογικό. 

• Β. Σταυριανοπούλου: Και για να επανέλθω στις γυναίκες, θα µου επιτρέψετε να 
σας πω ότι η γυναικεία µετανάστευση όπως παρουσιάζεται σήµερα, έχει πράγµατι 
µια αυτονοµία. Ξέραµε τη µετανάστευση για συνένωση οικογένειας, για τους 
συγγενείς, κάποιος περίµενε κάπου τη γυναίκα. Σήµερα όµως υπάρχει δυνατότητα 
να µην την περιµένει κανείς και µόνη της ν’ αποφασίσει να µετακινηθεί. Δεν είναι 
ένα σηµαντικό στοιχείο αυτό στην πρόοδο των γυναικών, στην ενίσχυση γενικότερα 
της γυναίκας µέσα στην κοινωνία; Δε νοµίζετε ότι αυτή η µετανάστρια η σηµερινή 
είναι κάπως διαφορετική από οποιαδήποτε µετανάστρια των παλαιοτέρων χρόνων;

• Α. Λυµπεράκη: Είναι αλήθεια ότι ένα –και το ότι το είπα κι αν δεν το είπα το 
εννοούσα- από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης µετανάστευσης είναι ότι είναι 
πιο πολλές γυναίκες αυτοτελώς υποκείµενα της µετανάστευσης. Δεν είναι όµως 
µοναδικό αυτό. Αν διαβάσει κανείς λίγο τι γινόταν στην βικτωριανή Αγγλία αν 
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θέλετε, εκεί µετανάστευαν τα κορίτσια σε ειδικές θέσεις εκπαιδευτικές είτε µέσα στα 
σπίτια είτε εκτός σπιτιών και το ταξίδι να φύγεις από τη νότια Αγγλία και να πας 
στον βιοµηχανικό βορρά τότε ήταν πιο δύσκολο απ’ ό,τι είναι τώρα να φύγεις από 
την Αίγυπτο και να πας στην Ελλάδα ή από την Αλβανία και να πας στην Ελλάδα.
 Θέλω να πω ότι υπάρχουν προηγούµενα αυτοτελώς µετακινούµενων γυναικών 
µε στόχο το να βρουν δουλειά, τώρα είναι πιο πολλά και οπωσδήποτε από τις χώρες 
που προέρχονται, από την κεντρική Ευρώπη µε τις χώρες του πρώην λεγόµενου 
υπαρκτού σοσιαλισµού, εκεί οι γυναίκες αυτοτελώς είχαν οικονοµική δραστηριότητα 
και πριν. Δηλαδή δεν ήταν κάτι καινούργιο γι’ αυτές να πάρουν µια απόφαση να 
φύγουν.

• Β. Σταυριανοπούλου: Από τα στοιχεία που µας έχει διαθέσει η κα Πουλοπούλου 
(για δηµοσίευση στο Λεύκωµα που ετοιµάζουµε) µας λέει το εξής, ότι το 2001 στη 
χώρα µας υπήρχαν 791.091 µετανάστες εκ των οποίων το 54% ήταν άντρες και το 
45% ήταν γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες µετακινήθηκαν χωρίς να έχουν συµβόλαια 
εργασίας, χωρίς να υπάρχει µια προσδιορισµένη «µεταναστευτική πολιτική». Είναι 
κυρίως νέες, εργάζονται, δηµιουργούν δεσµούς, οικογένειες, παιδιά και έχουν τη 
φροντίδα τους. Αυτές οι γυναίκες µας απασχολούν.
 Ακόµη, θα ήθελα να ρωτήσω αν στις στατιστικές που αναφέρατε περιλαµβάνεται 
και η απασχόληση των µεταναστριών.

• Α. Λυµπεράκη: Να ξεκινήσω πρώτα µε τις νοσηλεύτριες και το επάγγελµα όπου 
φαίνεται να γίνεται κάποιος συνωστισµός. Οι συνήθεις ανάγκες µιας οικογένειας σε 
φροντίδα δεν είναι εξειδικευµένης νοσηλεύτριας, είναι κάτι ανάµεσα σε λίγο βοήθεια 
στο σπίτι, λίγο βοήθεια στα ψώνια, λίγο ένα µάτι να παρακολουθεί τον ηλικιωµένο 
ή το παιδί όταν γυρνάει απ’ το σχολείο χωρίς όµως να χρειάζεται να είναι κανείς 
νοσοκόµος για να µπορεί να το κάνει. Είναι πολύ ειδικές οι περιπτώσεις εκείνες που 
πραγµατικά είναι πολύ βαριές περιπτώσεις και θα χρειαζόταν νοσοκόµα. Οι αµοιβές 
των νοσηλευτριών που δουλεύουν σε σπίτια µε το 8ωρο είναι τρεις µε πέντε φορές 
παραπάνω απ’ όσο κοστίζει σε µια οικογένεια από όσο να καλύψει τις ανάγκες µε 
την χρήση των γυναικών που βρίσκει.
 Πού είναι το πρόβληµα το µεγάλο: Η ελληνική αν θέλετε παροχή φροντίδας, 
δεν είναι µόνο ότι δεν παρέχεται από το κράτος γιατί σε τελευταία ανάλυση το 
κράτος είναι ένας µόνο φορέας που θα µπορούσε να την παρέχει. Αυτό που είναι 
το µεγάλο πρόβληµα είναι ότι δεν ρυθµίζεται ούτε σαν ποιοτική προδιαγραφή ούτε 
σαν περιγραφή εργασίας ούτε σαν ούτε σαν υποχρεώσεις ούτε σαν δικαιώµατα. 
Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να επικρατεί µια κατάσταση µέχρι Ελ Ντοράντο. Δηλαδή 
µπορεί να είναι από σούπερ καλή οικογενειακή συνεννόηση µε σεβασµό κτλ., 
µπορεί όµως να είναι µέχρι ό,τι µπορεί να φανταστεί κανείς και µάλιστα πίσω από 
κλειστές πόρτες, ιδιωτικούς τοίχους, που αφήνει πάρα πολλά περιθώρια. Εγώ δεν 
έχω ενδείξεις ότι οι ακραίες περιπτώσεις είναι πλειοψηφικές. Νοµίζω αντιθέτως, ότι 
οι οικογένειες στο ατοµικό επίπεδο, αν θέλετε, στο ιδιωτικό, καταλαβαίνουν πολύ 
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καλά ότι όσο καλύτερη σχέση έχουν µε τον άνθρωπο που φροντίζει το παιδί τους και 
τη γιαγιά τους τόσο πιο καλή φροντίδα απολαµβάνει το παιδί τους και η γιαγιά τους. 
Γιατί, όσο µεγαλύτερη άνεση έχουν και εµπιστοσύνη τόσο το καλύτερο για όλους και 
αυτό το βλέπουν στο ατοµικό επίπεδο και το χειρίζονται όπως µπορούν καλύτερα. 
 Το πρόβληµα είναι ότι από άποψη κοινωνικού κράτους θεωρούµε ακόµα ότι ή 
θα τις παρέχει αυτές τις υπηρεσίες το κράτος ή κανείς. Δεν µπαίνει στον κόπο το 
κράτος να θεσπίσει προδιαγραφές και κανόνες. Αυτό είναι µεγάλο θέµα και µεγάλο 
πρόβληµα και, ναι µεν είναι µια λύση το κράτος, αλλά η λύση αυτή πηγαίνει δίπλα-
δίπλα, χέρι-χέρι, µε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο φορολογίας. Να µην κοροϊδευόµαστε. 
Δεν µπορεί να έχουµε µέτρια φορολογία και πλήρη κρατική κάλυψη αυτών των 
πραγµάτων. Ή θα έχουµε άνω του 50%, σουηδικού τύπου, µε κοινωνικό κράτος ή θα 
έχουµε κοινωνικό κράτος ρυθµιστικού τύπου που θα λέει στην αγορά ότι µπορούν 
να δοθούν λύσεις, µπορούν δηλαδή πέντε Φιλιππινέζες να φτιάξουν µια οµάδα 
παροχής βοήθειας και να εξυπηρετούν 15 σπίτια, όπως κάνουν, αλλά θα µπορεί να 
ελέγχεται κάθε τόσο, αν οι ίδιες είναι συνεπείς, αν είναι εντάξει, και αν οι εργοδότες 
τους φέρονται καλά, αν τις πληρώνουν. Δεν είναι δηλαδή απάνθρωπες όλες οι άλλες 
λύσεις και ας µην τις αποκλείοµε µέχρι να µπορέσουµε να πληρώσουµε την ακριβή 
άλλη λύση.
 Τώρα για το αν στη συµµετοχή γυναικών µετράνε και οι µετανάστριες, αυτό ήταν 
το πρώτο πράγµα που µε απασχόλησε όταν έβλεπα τις στατιστικές. Την απασχόληση 
και την συµµετοχή των γυναικών την µετράµε µε άλλα στοιχεία από αυτά που 
µετράµε τους µετανάστες. Οι µετανάστες µετρώνται µε την απογραφή πληθυσµού και 
πάλι µας ξεφεύγουν κάποιοι. Η απασχόληση και η ανεργία µετριέται µε την έρευνα 
εργατικού δυναµικού που έχει πολύ µικρότερο δείγµα στο οποίο η συµµετοχή των 
µεταναστών είναι πολύ µικρότερη και άρα οι αναγωγές που γίνονται στον συνολικό 
πληθυσµό υποεκτιµούν την συµµετοχή των µεταναστών και µεταναστριών και άρα, 
για το δικό µου επιχείρηµα αυτό βοηθά βέβαια, γιατί είναι γυµνή η πραγµατικότητα 
των γηγενών ανδρών και γυναικών που σας περιγράφω και άρα το επιχείρηµά 
µου ενισχύεται, πλην όµως τα στοιχεία που έχουµε για το πώς απασχολούνται οι 
γυναίκες µετανάστριες είναι πιο ασαφή και γι’ αυτό χρειάζονται επιτόπιες έρευνες.

• Αντωνίου: Από το ακροατήριο (δεν ακούγεται καθαρά η παρέµβαση), αναφέρεται 
στα δίκτυα των µεταναστών.

• Β. Σταυριανοπούλου: Κυρία Αντωνίου, βεβαίως, λειτουργούν τα τελευταία 
χρόνια αυτά τα άτυπα δίκτυα στα οποία αναφερθήκατε. Λειτουργούν πολύ 
περισσότερα και καλύτερα για τις µετανάστριες από χώρες της Ευρώπης και 
κάποιες χώρες της Αφρικής. Δεν νοµίζω ότι έχουν αναπτυχθεί δίκτυα (εκτός από 
τις Φιλιππίνες) από χώρες της Ασίας από τις οποίες προέρχονται οι περισσότεροι 
παράνοµοι µετανάστες. Πάντως έγκυρα στοιχεία δεν υπάρχουν ιδιαίτερα για την 
παράνοµη µετανάστευση.
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• Μίκα Ιωαννίδου: Χαίροµαι που µου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω το ΕΣΕ 
για την πολύ καλή σηµερινή συνάντηση, προσωπικά και βεβαίως εκ µέρους του 
Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών του Ελληνικού Τµήµατος. Δεν θα έχω την ευκαιρία 
να τα πούµε µετά, απλώς θα ήθελα να σηµειώσω σε αυτό το πολύ σηµαντικό θέµα 
που θίγεται σήµερα και που νοµίζω ότι αποτελεί µια βάση για την δράση των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, το λέω αυτό γιατί και στο Ευρωπαϊκό Λόµπυ Γυναικών 
έχουµε θέσει στην αιχµή της πολιτικής µας το πρόβληµα που υπάρχει όχι µόνο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο µε την µετανάστευση και µε τις 
θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις που, πολύ σωστά, σήµερα έχουν αναλυθεί.
 Θα ήθελα να πω ότι ένα θέµα που δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε είναι ότι 
στην ελληνική κοινωνία, και ελέχθη ήδη, έχουν αναπτυχθεί αυτά τ’ αντίστροφα 
συναισθήµατα τα οποία εδώ δεν µπορεί παρά µόνο µέσα από πολύ συγκεκριµένες 
δράσεις να αντιµετωπιστούν, µέσα από τα δίκτυα που υπάρχουν- γιατί εγώ δεν θα 
συµφωνήσω ότι δεν υπάρχουν δίκτυα και για τους παράνοµους µετανάστες: προχθές 
είχαµε µια πολύ µεγάλη συγκέντρωση µεταναστριών και µεταναστών αλλά κυρίως 
µεταναστριών, όπου εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν δίκτυα τα οποία αναφέρονται και 
στην παράνοµη και στη νόµιµη µετανάστευση.
 Το πρόβληµα είναι πώς αυτά τα δίκτυα εκµεταλλεύονται την γυναικεία ιδιαιτέρως 
µετανάστευση. Και απλώς βάζω µια παράµετρο η οποία είναι ντροπή για τον 
πολιτισµό µας, είναι µια πραγµατικά εκτός ελληνικής κοινωνίας πρακτική η οποία 
όµως αποτελεί την υπ' αριθµόν ένα πλουτοπαραγωγική πηγή και στη χώρα µας, η 
οποία πλέον έχει καταστεί κέντρο του trafficking, είναι το θέµα της εµπορίας των 
γυναικών, µε ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια.
 Θεωρώ ότι είναι εντελώς αναγκαίο να βάλουµε πολύ γρήγορα τις γραµµές, 
εργαζόµαστε και σε συνεργασία µε το Εθνικό Συµβούλιο και σε εθνικό και σε διεθνές 
επίπεδο κι αν δεν συνενώσουµε δυνάµεις πάνω σ’ αυτό, η Ελλάδα ωραιοποιηµένη 
ή µε τον λόγο και µόνο δεν θα µπορέσει ν’ ανταποκριθεί στο τεράστιο ζήτηµα 
που τίθεται, της διακίνησης γυναικών. Θεωρώ ότι είναι ένα δείγµα µείωσης της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του ελληνικού τρόπου σκέπτεσθαι, γιατί ποτέ κανείς δεν 
µπορεί ν’ απαρνηθεί αυτό που λέγαµε πάντα, ότι η Ελλάδα είναι µια φιλόξενη χώρα, 
αυτή τη στιγµή αποδεικνύεται όµως ότι στρέφεται σε µια πηγή πλουτισµού η οποία 
αναφέρεται σε µέσο παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
 Θα ήθελα λοιπόν αυτό να προσθέσω πάνω στο πολύ ενδιαφέρον θέµα που σήµερα 
θίγετε. 

• Β. Σταυριανοπούλου: Μίκα, έτσι είναι όπως το λες, αλλά επειδή εστιάσαµε το 
θέµα µας στην πολυπολιτισµική κοινωνία και στην ένταξη των µεταναστών, δεν 
θελήσαµε ν’ ακουµπήσουµε πάνω σ’ αυτό το τραγικό φαινόµενο της παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του trafficking, γιατί αν ανοίγαµε αυτή τη σελίδα θα 
είχαµε κι άλλες παραµέτρους να συζητήσουµε και ίσως αποµακρυνόµαστε από την 
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ένταξη και την πολυπολιτισµική κοινωνία. Θέλουµε λοιπόν να συζητήσουµε για το 
«υγιές» κοµµάτι πώς θα ενταχθεί στη νέα κοινωνία. 

• Ε. Καλλιγά: Υπάρχουν άλλες οργανώσεις και άτυπες οµάδες οι οποίες ήδη έχουν 
ασχοληθεί στη χώρα µας µε το θέµα αυτό ειδικότερα, δηλαδή των προβληµάτων µε 
τις παράνοµες και εντελώς γκανγκστερικές διακινήσεις γυναικών κτλ. και έχουν 
καταθέσει σηµαντικό έργο µέχρι τώρα. Το ΕΣΕ θέλησε να αξιοποιήσει το εύρος 
των Οργανώσεών του για να προσεγγίσει το γενικότερο πρόβληµα, όχι αυτό το 
εξειδικευµένο αλλά αυτό της απλής, καθηµερινής αντίδρασης που διαισθανόµαστε 
ότι υπάρχει στην κοινωνία µας και της αίσθησης ότι ενδοµύχως η ελληνική 
κοινωνία, ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα (δυστυχώς για την ύπαιθρο δεν είµαι 
σε θέση να πω πολλά, θα είµαστε σοφότεροι σε ένα δυο χρόνια), νοµίζει ότι το 
φαινόµενο θα λυθεί από µόνο του, θα εξαλειφθεί, θα εξαφανιστεί, το πρόβληµα δεν 
θα υπάρχει. Αντίθετα κατά την εκτίµησή µας, αυτή είναι µια πραγµατικότητα µε την 
οποία έχουµε να ζήσουµε. Γι’ αυτό δεν θελήσαµε να µείνουµε στα επιµέρους, αλλά 
να πιάσουµε το γενικότερο θέµα, της αποδοχής ή µη αυτού του θέµατος, αυτής της 
αλήθειας: το πρόβληµα είναι εδώ και πρέπει να το αντιµετωπίσουµε για το καλύτερο 
και γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Η Ελλάδα έχει αναµνήσεις για το πώς «εξήγαγε» 
κόσµο ακόµη και πολύ πρόσφατα. Τα ωραιότερα τραγούδια µας όπως έλεγε πριν 
νοµίζω η κα Λυµπεράκη, έχουν γραφτεί για την ξενιτιά και για τα βάσανά της και 
για τον µετανάστη κτλ. Ήταν ο καηµός ολόκληρου του λαού µας, δεν µπορεί αυτά να 
τα έχουµε ξεχάσει, τα τραγουδάµε ακόµα.
 Είναι σκόπιµο λοιπόν να το δούµε αλλιώς, να δούµε το θέµα θετικά και γι’ αυτούς 
και για µας και, νοµίζω θα είναι το καλύτερο. Αυτός ήταν ο λόγος που αφήσαµε 
απέξω την ειδικότερη πτυχή του trafficking. 

• Β. Σταυριανοπούλου: Δυστυχώς έχουµε ξεπεράσει τον χρόνο αλλά νοµίζω ότι 
θα ήταν παράλειψη, να µην αναφέρουµε µερικά στοιχεία που αφορούν τις ίδιες 
τις µετανάστριες και τα παιδιά τους. Στοιχεία από έρευνα που έχει κάνει το ΚΕΘΙ 
θα µας τα παρουσιάσει η κα Λάουρα Αλιπράντη-Μαράτου, Διευθύντρια Ερευνών 
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Η κα Ελένη Βαλάσση-Αδάµ, 
Παιδίατρος, Γενική Γραµµατέας του ΕΣΕ, θα παρουσιάσει στοιχεία για τα παιδιά των 
µεταναστών από έρευνα που έχει κάνει στο ΕΚΚΕ. Έτσι θα µπορέσουµε να δούµε 
τι προοπτική διαµορφώνεται για το µέλλον. Γιατί νοµίζω ότι όταν γνωρίζεις τι έχεις 
σήµερα, ακούς και τις σκέψεις του άλλου, είναι πιθανό να µπορέσεις να διακρίνεις τι 
θα συµβεί στο µέλλον. 
Κυρία Αλιπράντη έχετε τον λόγο. 

• Λάουρα Αλιπράντη-Μαράτου: Ευχαριστώ που µε καλέσατε. Ως Διευθύντρια 
Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) είχα συντονίσει µια 
πανελλήνια έρευνα που κάναµε στο ΚΕΘΙ για τη γυναίκα µετανάστρια στην Ελλάδα. 
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 Τα στοιχεία, αναλυτικά για όποιον ενδιαφέρεται, βρίσκονται στο Η Γυναικεία 
Μετανάστευση στην Ελλάδα, Αποτελέσµατα Πανελλήνιας Έρευνας. Αλιπράντη-
Μαράτου Λ. κ.συν., Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, 2007. 
Εδώ σας παρουσιάζω µερικά από τα ευρήµατα που θεωρώ πιο χτυπητά.
 Η Ελλάδα από χώρα αποστολής µεταναστών, τα τελευταία χρόνια έχει 
µετατραπεί σε χώρα υποδοχής και έχει εγκατασταθεί µεγάλος αριθµός οικονοµικών 
µεταναστών-τριών που πλέον σήµερα ξεπερνούν το ένα εκατοµµύριο, ενώ 
οι γυναίκες είναι 300.000 περίπου. Οι γυναίκες προέρχονται κυρίως από τις 
βαλκανικές και τις ανατολικο-ευρωπαϊκές χώρες. Η παρουσία τους δεν περνάει 
απαρατήρητη εφόσον εργάζονται κυρίως ως βοηθητικό προσωπικό, σε οικιακές 
υπηρεσίες και αποτελούν µέρος της οικονοµικής και οικογενειακής ζωής πολλών 
ελληνικών νοικοκυριών. Κι αυτό γιατί σε αντίθεση µε τις παλαιότερες οικιακές 
βοηθούς, σήµερα οι µετανάστριες απασχολούνται σε µεγάλο βαθµό από τα µεσαία 
κοινωνικά στρώµατα 
 Στο πλαίσιο της πανελλήνιας µελέτης «Η Γυναικεία Μετανάστευση στην 
Ελλάδα» που πραγµατοποίησε το ΚΕΘΙ βασική υπόθεση εργασίας ήταν ότι και 
στη χώρα µας έχει αρχίσει η αυτόνοµη µετανάστευση γυναικών και ότι αρκετές 
µετανάστριες έρχονται µόνες τους αναζητώντας µια καλύτερη ζωή. Με βάση λοιπόν 
τα εµπειρικά δεδοµένα της µελέτης του ΚΕΘΙ παρουσιάζουµε το προφίλ των 
γυναικών µεταναστριών που περιλήφθηκαν στο δείγµα της έρευνας καθώς και τις 
µεταναστευτικές διαδροµές και τις συνθήκες εγκατάστασής τους στη χώρα µας. 
 Πληθυσµό της έρευνας αποτέλεσαν γυναίκες µετανάστριες, ηλικίας 16-77 
ετών, σε πανελλήνιο επίπεδο. Το µέγεθος του δείγµατος είναι τελικά 612 γυναίκες. 
Το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού των γυναικών µεταναστριών, 
µε βάση τα στοιχεία της Απογραφής της ΕΣΥΕ του 2001. Για τη συλλογή των 
εµπειρικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των δοµηµένων συνεντεύξεων 
µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίου µε προσωπική συνέντευξη, διάρκειας 30 λεπτών. 
Ας σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη έρευνα που έγινε µε δείγµα, υπάρχουν άλλες 
µικρότερες ανθρωπολογικής κατεύθυνσης οι περισσότερες. Αυτή ήταν µια πρώτη 
καταγραφή των προβληµάτων τους και µια καταγραφή του τι γίνεται, σε όλη την 
Ελλάδα. 

Το προφίλ των µεταναστριών του δείγµατος 

 Αρχίζοντας από τη χώρα υπηκοότητας των µεταναστριών του δείγµατος 
διαπιστώνουµε ότι οι περισσότερες κατάγονται από την Αλβανία (67,2%). Οι 
υπόλοιπες προέρχονται από τις Βαλκανικές χώρες 11,3% (Ρουµανία, Βουλγαρία), 
από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (16,5%) και (5,1%) από την Πολωνία και τις 
Φιλιππίνες (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Χώρα υπηκοότητας των γυναικών µεταναστριών

Χώρα Υπηκοότητας Συχνότητα (N) Ποσοστό (%)
Αλβανία 411 67,2 

Βαλκανικές χώρες 69 11,3 

Χώρες Πρώην ΕΣΣΔ 101 16,5 

Λοιπές χώρες (Πολωνία,Φιλιππίνες) 31 5,1 

Σύνολο 612 100,0
 Πηγή: Έρευνα ΚΕΘΙ

Οι γυναίκες του δείγµατος κατανέµονται ισόρροπα στις ηλικιακές κατηγορίες 
και οι περισσότερες από αυτές είναι µέσης ηλικίας 30-49 χρόνων. Εξάλλου, οι 
περισσότερες είναι παντρεµένες ή ζουν µε σύντροφο, ενώ οι ανύπαντρες είναι λίγες 
(14,1% στο σύνολο). 
 Σηµαντικές ωστόσο διαφορές, παρατηρούνται όσον αφορά στην οικογενειακή 
κατάσταση των γυναικών ανάλογα µε την υπηκοότητά τους. Συγκεκριµένα, οι 
Αλβανίδες είναι σε µεγαλύτερο βαθµό έγγαµες από ό,τι οι γυναίκες που προέρχονται 
από Βαλκανικές χώρες. Αυτές που προέρχονται από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, 
αρκετά πιο συχνά είναι ανύπαντρες, χωρισµένες ή σε διάσταση (Πίνακας 2).
 
Πίνακας 2: Οικογενειακή κατάσταση των γυναικών µεταναστριών σε σχέση µε τη 
χώρα υπηκοότητάς τους

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Χώρα Υπηκοότητας

Σύνολο
Αλβανία Βαλκανικές 

χώρες

Χώρες πρώην 
Δηµ. Σοβιετικής 

Ένωσης
Λοιπές χώρες

Ν= % Ν= % Ν= % Ν= % Ν= %

Ανύπαντρη 48 11,7 10 14,5 22 21,8 9 29,0 89 14,5

Παντρεµένη 325 79,1 40 58,0 55 54,5 20 64,5 440 71,9

Διαζευγµένη
16 3,9 12 17,4 17 16,8 2 6,5 47 7,7

Σε διάσταση

Χήρα 4 1,0 1 1,4 1 1,0 - - 6 1,0

Συζεί µε 
σύντροφο 11 2,7 2 2,9 6 5,9 - - 19 3,1

Άλλο/Δ.Α. 7 1,7 4 5,8 - - - - 11 1,8

Σύνολο 411 100,0 69 100,0 101 100,0 46 100,0 612 100,0

 Πηγή: Έρευνα ΚΕΘΙ
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Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι ο µικτός γάµος είναι αρκετά συνηθισµένο 
φαινόµενο και συνολικά µια στις δέκα µετανάστριες έχει παντρευτεί σύζυγο άλλης 
εθνικότητας. Στην περίπτωση γάµου µε σύζυγο διαφορετικής εθνικότητας, οι γάµοι 
µε Έλληνες κατέχουν την πρώτη θέση (90%) και οι διαφορές ανάλογα µε τη χώρα 
υπηκοότητας των γυναικών είναι ενδεικτικές: η µεγαλύτερη συχνότητα σε γάµους 
µε Έλληνα, παρατηρείται ανάµεσα σε γυναίκες που προέρχονται από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση.

 Οι περισσότερες γυναίκες µετανάστριες βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο του 
οικογενειακού κύκλου ζωής, η πλειοψηφία τους έχει παντρευτεί και τεκνοποιήσει: 
66,4% έχει 1 ή 2 παιδιά και 22,9% κανένα παιδί (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Αριθµός παιδιών των γυναικών µεταναστριών σε σχέση µε τη χώρα 
υπηκοότητάς τους

Αριθµός 
παιδιών

Χώρα Υπηκοότητας
Σύνολο

Αλβανία Βαλκανικές 
χώρες

Χώρες πρώην Δηµ. 
Σοβιετικής Ένωσης

Λοιπές 
χώρες

Ν= % Ν= % Ν= % Ν= % Ν= %

Κανένα 82 20,1 22 31,9 25 25,3 10 32,3 139 22,9 

1 98 24,1 25 36,2 34 34,3 10 32,3 16 27,6 

2 174 42,8 19 27,5 34 34,3 8 25,8 235 38,8 

3+ 53 13,0 3 4,3 6 6,1 3 9,7 65 10,7 

Σύνολο 407 100 69 100 99 100 31 100 606 100 

 Πηγή: Έρευνα ΚΕΘΙ

 Με βάση τα δεδοµένα της µελέτης, οι γυναίκες µετανάστριες έχουν αρκετά 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης: 19,1% από αυτές έχει τελειώσει την 9χρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση, 48,5% το Λύκειο (12χρονη), ενώ 26,5% έχει πάνω από 
13 χρόνια σπουδών. Οι περισσότερες γυναίκες έχουν φοιτήσει ή έχουν πτυχίο από 
Παιδαγωγικές Σχολές, από Σχολές Επιστηµών Υγείας και από Σχολές του κλάδου 
των Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, επιβεβαιώνοντας τα διεθνή δεδοµένα 
όσον αφορά στα παραδοσιακά «γυναικεία» επαγγέλµατα, και δεν υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τη χώρα υπηκοότητάς τους. 
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Οι µεταναστευτικές διαδροµές των γυναικών

 Διερευνώντας τις µεταναστευτικές τους διαδροµές διαπιστώνουµε ότι ξεκινούν, 
συνήθως, από τη χώρα καταγωγής τους, ενώ πολύ λίγες µετανάστριες διέµεναν σε 
κάποια άλλη χώρα, πριν έρθουν στην Ελλάδα. Χαµηλό, επίσης, είναι το ποσοστό 
των γυναικών που χρησιµοποίησαν κάποιο ενδιάµεσο σταθµό, πριν φτάσουν στη 
χώρα µας, µε µοναδική εξαίρεση τις γυναίκες µε προέλευση από τις Φιλιππίνες, που 
έζησαν για µικρό χρονικό διάστηµα σε κάποια άλλη χώρα. 
 Τα 2/3 των µεταναστριών ήρθαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας. Παρατηρούµε ότι ο χρόνος άφιξής τους διαφοροποιείται ανάλογα µε την 
υπηκοότητά τους: πρώτες ξεκίνησαν να έρχονται οι γυναίκες µετανάστριες από 
την Πολωνία και τις Φιλιππίνες, ακολούθησαν οι Αλβανίδες, ενώ πιο πρόσφατη 
εγκατάσταση εµφανίζουν οι µετανάστριες από τις Βαλκανικές χώρες και την 
Ανατολική Ευρώπη. Πάντως, από τη στιγµή που φτάνουν στην Ελλάδα, οι γυναίκες 
παρουσιάζουν την τάση να παραµένουν στη χώρα και δεν διαφαίνονται περιπτώσεις 
«κυκλικής – προσωρινής µετανάστευσης» (Πίνακας 4).
 Τα δεδοµένα του πίνακα 4 δείχνουν ότι µεγάλο ποσοστό µεταναστριών (51,6%) 
από την Πολωνία και τις Φιλιππίνες έχει παραµείνει στη χώρα µας για περισσότερο 
από 10 έτη. Τα αντίστοιχα ποσοστά των µεταναστριών από τις άλλες χώρες είναι 
αρκετά πιο χαµηλά. Η πλειοψηφία των µεταναστριών από την Αλβανία (51,5%) 
και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (46,5%) έχει παραµείνει στην Ελλάδα 6-10 χρόνια, 
ενώ τη µικρότερη διάρκεια παραµονής στη χώρα µας έχουν οι µετανάστριες από τις 
Βαλκανικές χώρες.

Πίνακας 4: Συνολικά έτη παραµονής των µεταναστριών στην Ελλάδα σε σχέση µε τη 
χώρα υπηκοότητάς τους

Συνολικά έτη 
παραµονής

Χώρα Υπηκοότητας
Σύνολο

Αλβανία Βαλκανικές 
Χώρες

Χώρες Πρώην 
ΕΣΣΔ Λοιπές Χώρες

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %

1-5 έτη 57 13,9 35 50,7 37 36,6 9 29 138 22,6

6-10 έτη 211 51,5 20 29 47 46,5 6 19,4 284 46,5

10+ έτη 142 34,6 14 20,3 17 16,8 16 51,6 189 30,9

Σύνολο 410 100 69 100 101 100 31 100 611 100

 Πηγή: Έρευνα ΚΕΘΙ

 Εξετάζοντας το κοινωνικό µοντέλο άφιξης διαπιστώνουµε ότι η µετανάστευση 
αποτελεί οικογενειακή υπόθεση για την πλειοψηφία των γυναικών του δείγµατος, 
καθώς έρχονται στην Ελλάδα συνήθως µαζί µε το σύζυγο ή µε κάποιο άλλο µέλος 
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της οικογένειας. Το οικογενειακό αυτό µοντέλο µετανάστευσης συναντάται κυρίως 
στις γυναίκες που προέρχονται από την Αλβανία και την Πολωνία. Ωστόσο, 
επαληθεύοντας εν µέρει την υπόθεση µας, ένα σηµαντικό ποσοστό του συνολικού 
δείγµατος (22,5%) των γυναικών ανέφερε ότι ήρθαν «µόνες τους» στη χώρα µας. Η 
τάση για αυτόνοµη µετανάστευση και εγκατάσταση γυναικών µεταναστριών και στη 
χώρα µας αποτελεί µια πραγµατικότητα η οποία εµφανίζεται, ως επί το πλείστον, 
ανάµεσα στις γυναίκες που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης και από τις Φιλιππίνες (Πίνακας 5). 

Πίνακας 5: Κοινωνικό µοντέλο άφιξης µε βάση την υπηκοότητα των γυναικών 
µεταναστριών (πολλαπλής επιλογής)

Κοινωνικό 
µοντέλο άφιξης

Χώρα Υπηκοότητας

Σύνολο
Αλβανία Βαλκανικές 

χώρες

Χώρες πρώην 
Δηµ. Σοβιετικής 

Ένωσης

Λοιπές 
χώρες

Ν % Ν % Ν % Ν % N= %

Μόνη µου 45 10,9 25 36,2 54 53,5 14 45,2 138 22,5 

Με το σύζυγό µου 188 45,7 24 34,8 19 18,8 10 32,2 241 39,4 

Με κάποιο/-α 
µέλος/-η της 
οικογένειάς µου

215 52,3 5 7,2 31 30,7 4 12,9 255 41,7 

Με φιλικό/-α 
πρόσωπο/-α 
ή/και µε οµάδα 
συµπατριωτών

29 7,1 15 21,7 3 2,9 3 9,6 50 8,2 

Μέσω 
πρακτορείου 1 0,2 - - 6 5,9 - - 7 1,1 

Άλλο - - - - 1 0,9 - - 1 0,2 

 Πηγή: Έρευνα ΚΕΘΙ

 Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους, 
οι περισσότερες µετανάστριες δέχτηκαν βοήθεια από «άτυπα κοινωνικά δίκτυα», 
αποτελούµενα συνήθως από συγγενικά πρόσωπα ή οµοεθνείς. Ελάχιστες (2,5%) 
είναι οι περιπτώσεις γυναικών που απάντησαν ότι δέχτηκαν βοήθεια από φορείς 
και Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπως Δηµόσιες Υπηρεσίες, Μ.Κ.Ο., την Εκκλησία ή 
Συλλόγους µεταναστών.
 Eξάλλου, ο συνηθέστερος λόγος που επέλεξαν οι γυναίκες του δείγµατος την 
Ελλάδα έχει και πάλι σχέση µε τη παρουσία συγγενικών προσώπων εδώ, ενώ ο 
δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας είναι η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας µε 
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τις χώρες καταγωγής των γυναικών από την Αλβανία και τη Βουλγαρία.
 Εξετάζοντας τη σύνθεση των νοικοκυριών που διαµένουν οι γυναίκες, 
διαπιστώνουµε ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στις µορφές διαβίωσης των 
νοικοκυριών σε σχέση µε τη χώρα προέλευσής των γυναικών έχουν σχέση µε τα 
µοντέλα µετανάστευσης, στα οποία αναφερθήκαµε πιο πάνω, και προσδιορίζουν το 
βαθµό ένταξής τους στην κοινωνία υποδοχής. 
 Δεν εκπλήσσει λοιπόν το γεγονός, ότι η µεγάλη πλειοψηφία των γυναικών 
διαµένει σε νοικοκυριά µε παρουσία συγγενικών προσώπων (γονείς, συγγενείς,  
σύζυγο-σύντροφο, παιδιά), ενώ στο σύνολο, λίγες µένουν µόνες τους (5,2%). To πιο 
µεγάλο ποσοστό (48,2%) παρατηρείται στα νοικοκυριά µε συζυγικές οικογένειες 
(γονείς και παιδιά), ενώ οι διευρυµένες οικογένειες µε τη συγκατοίκηση τριών 
γενεών (γονείς, σύζυγοι-σύντροφοι και παιδιά) είναι λίγες(9,3%). Οι µονογονεϊκές 
οικογένειες, δηλαδή µόνες γυναίκες που ζουν µόνο µε το/-α παιδί/-ά τους 
αντιστοιχούν στο 5,1% του συνόλου (Πίνακας 6). 

Πίνακας 6. Σύνθεση των νοικοκυριών και µορφές συγκατοίκησης σε σχέση
µε τη χώρα υπηκοότητας των γυναικών

Μορφές 
Συγκατοίκησης

Χώρα Υπηκοότητας Μεταναστριών

Σύνολο
Αλβανία Βαλκανικές 

Χώρες
Χώρες Πρώην 

ΕΣΣΔ

Λοιπές χώρες 
(Πολωνία/
Φιλιππίνες)

Ν= % Ν= % Ν= % Ν= % Ν= %

Ζει µόνη 8 1,9 8 11,6 16 15,8 - - 32 5,2

Με γονείς/άλλους 
συγγενείς 53 12,9 3 4,3 9 8,9 2 6,5 67 10,9

Σύζυγο ή σύντροφο 
και παιδιά 239 58,2 17 24,6 28 27,7 11 35,5 295 48,2

Μόνο µε παιδιά 16 3,9 8 11,6 6 5,9 1 3,2 31 5,1

Μόνο µε σύζυγο ή 
σύντροφο 49 11,9 24 34,8 14 13,9 5 16,1 92 15,0

Εσωτερική/άλλο 6 1,5 8 11,6 16 15,8 7 22,6 37 6,0

Με γονείς/συγγενείς, 
σύζυγο/σύντροφο και 
παιδιά

26 6,3 - - 5 5,0 2 6,5 33 5,4

Με γονείς/συγγενείς 
και σύζυγο/σύντροφο 10 2,4 - - 4 4,0 - - 14 2,3

Με γονείς/συγγενείς 
και παιδιά 4 1,0 1 1,4 2 2,0 3 9,7 10 1,6

ΔΑ - - - - 1 1,0 - - 1 0,2

ΣΥΝΟΛΟ 411 100 69 100 101 100 31 100 612 100
 Πηγή: Έρευνα ΚΕΘΙ
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 Τα δεδοµένα αυτά, όταν εξετάζονται σε σχέση µε τις υπηκοότητες των γυναικών 
διαφοροποιούνται σηµαντικά. Έτσι, ανάµεσα στις γυναίκες Αλβανικής υπηκοότητας 
ελάχιστες είναι αυτές που ζουν µόνες (1,9% ή εσωτερικές 1,5%). Στην πλειοψηφία 
τους ζουν σε νοικοκυριά µε την οικογένειά τους, είτε µε τα παιδιά τους και το 
σύζυγό τους, είτε µαζί µε γονείς ή/και µε άλλους συγγενείς (58,2% και 6,3% 
αντίστοιχα). Αντίθετα, για τις γυναίκες από τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της 
πρώην ΕΣΣΔ η οικογενειακή συµβίωση (οι πυρηνικές οικογένειες) µειώνεται και 
αντιστοιχεί στο 24,6% και 27,7% αντίστοιχα και λίγο περισσότερο για τις γυναίκες 
από Φιλιππίνες/Πολωνία (35,5%). Στις υπηκοότητες αυτές, συναντάµε είτε 
περισσότερες γυναίκες που ζουν εσωτερικές σε σπίτια (15,8% και 22,6% αντίστοιχα) 
είτε γυναίκες που ζουν µόνες σε αντίθεση µε τις γυναίκες από την Αλβανία όπου 
ελάχιστες εργάζονται ως εσωτερικές οικιακοί βοηθοί (1,5%) 
 Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελείται η εγκατάσταση των γυναικών 
µεταναστριών στη χώρα µας αντανακλώνται και στη σύνθεση των νοικοκυριών που 
ζουν καθώς και στα µοντέλα οικογένειας.
 Οπωσδήποτε, το γεγονός ότι αρκετές από τις µετανάστριες βρίσκονται και 
εργάζονται στην Ελλάδα έχοντας αφήσει πίσω τους παιδιά και σύζυγο, αν και αυτό 
δεν προεξοφλεί τις µελλοντικές επιλογές τους, αποτελεί, ωστόσο, ένδειξη µιας 
πρόσκαιρης παραµονής και πιθανής επιστροφής στην πατρίδα τους. 

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 
 Με βάση τα δεδοµένα της έρευνας του ΚΕΘΙ που παρουσιάστηκαν διαπιστώθηκε 
ότι οι περισσότερες γυναίκες-µετανάστριες κατάγονται από τη γειτονική Αλβανία, 
είναι παντρεµένες ή ζουν µε σύντροφο, ενώ υπάρχουν και λίγες άγαµες. 
 Η πλειονότητα των γυναικών του δείγµατος ήλθε στην Ελλάδα µαζί µε το 
σύζυγο ή µε κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας. Το οικογενειακό αυτό µοντέλο 
µετανάστευσης ακολουθούν κυρίως οι γυναίκες που προέρχονται από την Αλβανία 
και την Πολωνία. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα σηµαντικό ποσοστό του συνολικού 
δείγµατος (22,5%) ανέφερε ότι ήρθαν «µόνες τους» δείχνει ότι και στη χώρα 
µας η αυτόνοµη γυναικεία µετανάστευση αποτελεί πλέον πραγµατικότητα για 
πολλές γυναίκες, επαληθεύοντας έτσι την υπόθεση µας σχετικά µε τη σταδιακή 
«θηλυκοποίηση» της µετανάστευσης και στην Ελλάδα. Η τάση αυτή εµφανίζεται, 
περισσότερο ανάµεσα στις γυναίκες µετανάστριες που προέρχονται από τις χώρες 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και από τις Φιλιππίνες. 
 Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους, 
οι µετανάστριες δέχτηκαν βοήθεια από «άτυπα κοινωνικά δίκτυα», αποτελούµενα 
συνήθως από συγγενικά πρόσωπα ή οµοεθνείς που παίζουν το σηµαντικότερο ρόλο 
αλληλοϋποστήριξης κατά την πρώτη φάση. 
 Η µεγάλη πλειοψηφία των γυναικών διαµένει σε νοικοκυριά µε παρουσία 
συγγενικών προσώπων (σύζυγο, παιδιά, γονείς, συγγενείς) και λίγες µένουν µόνες. 
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Σε σχέση µε την χώρα υπηκοότητας οι διαφοροποιήσεις είναι ενδεικτικές. Έτσι, όπως 
διαπιστώθηκε, για τις Αλβανίδες η µετανάστευση αποτελεί οικογενειακή υπόθεση, 
ενώ για σηµαντικό ποσοστό γυναικών που προέρχονται από τις Βαλκανικές χώρες 
και την Ανατολική Ευρώπη η διαδικασία µετανάστευσης αποτελεί προσωπική 
επιλογή και εµπειρία χωρισµού µε τα µέλη της οικογένειάς τους.
 Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι προβλήµατα γραφειοκρατίας, 
τα ξέρουµε, και εργασιακά προβλήµατα. Δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, ιδίως 
νόµιµες, χαµηλές αποδοχές, πολλές ώρες εργασίας κτλ. Οι περισσότερες βέβαια 
εργάζονταν την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα και κάλυπταν θέσεις ανειδίκευτες, 
βοηθητικό προσωπικό, οικιακό προσωπικό για την φύλαξη των παιδιών ή 
ηλικιωµένων, παραϊατρικό προσωπικό στην παροχή υπηρεσιών κτλ. Δηλαδή ήταν 
βοηθητικό προσωπικό οι περισσότερες. 
 Επίσης αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι είναι αρκετές ανασφάλιστες. Ενώ 
δεν είναι παράνοµες, εν τούτοις οι εργοδότες δεν τις ασφαλίζουν. 42% απάντησαν 
ότι δεν έχουν ασφάλιση εξαιτίας του εργοδότη-εργοδότριας, δηλαδή είναι ένα 
σηµαντικό πρόβληµα αυτό, ότι οι Έλληνες προσπαθούν να τις εκµεταλλευτούν να µην 
πληρώνουν το ΙΚΑ… 
 Επίσης κάτι άλλο είναι σηµαντικό: Έµαθαν µόνες τους την ελληνική γλώσσα ενώ 
ακούµε συχνά ότι γίνονται µαθήµατα ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς, στα 
ΙΕΚ, τα ΚΕΚ, όλα αυτά τα προγράµµατα τα EQUAL, οι περισσότερες είπαν 90% ότι 
έµαθαν Ελληνικά µόνες τους, δεν πήγαν σε κάποια Υπηρεσία να τα µάθουν, επίσης 
90% δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραµµα, σεµινάριο επαγγελµατικής 
κατάρτισης ή επιµόρφωσης στην Ελλάδα. 
 Πάνω από το 50% επιθυµούν να παραµείνουν στη χώρα µας, δεν θέλουν 
να φύγουν, να γυρίσουν πίσω, ή να γυρίσουν και να έχουν δυνατότητα να 
πηγαινοέρχονται. Πολλές γυναίκες από την Αλβανία αγοράζουν σπίτια, κάνουν 
επενδύσεις στη χώρα τους αλλά δεν θέλουν να εγκατασταθούν ακόµα µονίµως, 
θέλουν να δουν πώς θα πάει εκεί η οικονοµία και θ’ αποφασίσουν αργότερα, αλλά 
πάντως οι περισσότερες, πάνω από το 50% θέλουν να µείνουν στη χώρα µας. 
 Η διεθνής συζήτηση λοιπόν γύρω από την γυναικεία µετανάστευση για την 
θηλυκοποίηση της µετανάστευσης και τις επιδράσεις που ασκεί η οικονοµική 
µετανάστευση στην ευηµερία είναι τεράστια, συχνά έχει αλληλοσυγκρουόµενα 
συµπεράσµατα και ο σκοπός αυτής της έρευνας δεν ήταν να πει ποια είναι τ’ 
αποτελέσµατα, ήταν να δει ποιες είναι οι συνθήκες εγκατάστασης αυτών των 
γυναικών. 

• Β. Σταυριανοπούλου: Αγαπητές κυρίες, η κυρία Αλιπράντη µας έδωσε ένα αδρό 
προφίλ των µεταναστριών και λίγα στοιχεία για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 
Αυτά τα στοιχεία µας χρειάζονται γιατί πρέπει κι εµείς ν’ αλλάξουµε στάσεις, σκέψεις, 
θέσεις.
Η κα Αδάµ έχει τον λόγο. 
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• Ε. Αδάµ: Παρουσιάζω στοιχεία από την έρευνα «ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, Γίτσα Κοτταρίδη, Ελένη 
Βαλάσση-Αδάµ, Μαρία Μαλικιώση-Λοϊζου, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2007» Η µελέτη έγινε 
τον Μάρτιο του 2006, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, µετά από αίτηµα 
του Δήµου της Αθήνας µε υποκίνηση της αντιδηµάρχου Ηρας Βαλσαµάκη-Ράλλη.
 Συλλέξαµε στοιχεία για την ποιότητα ζωής των παιδιών της περιοχής του 
Δήµου Αθηναίων παίρνοντας πληροφορίες από τα ίδια τα παιδιά και από τους 
εκπαιδευτικούς τους. Ήταν αντιπροσωπευτικό δείγµα σχολείων και παιδιών 
(1092 παιδιά της Ε΄ Δηµοτικού, 494 παιδιά της Β΄ Γυµνασίου και 393 παιδιά της 
Β΄Λυκείου/ΤΕΕ). 
 Τα παιδιά απάντησαν γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούσαν την εθνικότητά τους, 
τη σύνθεση και τη λειτουργία της οικογένειάς τους, το σπίτι τους, τις καθηµερινές 
τους συνήθειες, το σχολείο, το περιβάλλον τους, την κοινωνική τους ζωή, τις 
σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητές τους, την αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου τους, την ψυχαγωγία, το χαρτζιλίκι τους, διατροφικές συνήθειες, την 
πρόσβαση και αξιοποίηση διαφόρων υπηρεσιών (πχ βιβλιοθήκης-αθλητικών 
εγκαταστάσεων), τις σχέσεις τους µε γονείς, δασκάλους, οµηλίκους, και βέβαια, την 
ικανοποίηση από διάφορες διαστάσεις της ζωής τους, το σχολείο, τη γειτονιά, την 
οικογένεια, τον ελεύθερο χρόνο. Δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ικανοποίηση που 
είναι κάτι υποκειµενικό και εξαρτάται κυρίως από προσωπικές και πολιτισµικές 
αξίες και από προσδοκίες, αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον να συσχετισθεί µε διάφορα 
συγκεκριµένα αντικειµενικά στοιχεία. Έχοµε λοιπόν αξιόπιστες πληροφορίες που 
δίνουν µια λεπτοµερή εικόνα για τη ζωή των παιδιών. 
 Αναλύσαµε αυτά τα στοιχεία µε σκοπό να δούµε και να δουν και στο Δήµο, πού 
χρειάζονται παρεµβάσεις για να βελτιωθεί η ζωή των παιδιών της Αθήνας. 
Είχαµε επίσης την ευκαιρία να κάνουµε συγκρίσεις µεταξύ αλλοδαπών και ελλήνων 
µαθητών και µε µεγάλη έκπληξη και µεγάλη ανακούφιση διαπιστώσαµε ότι 
σπουδαίες διαφορές δεν υπάρχουν στις διαστάσεις της ζωής των παιδιών. 
 Το ποσοστό των αλλοδαπών µαθητών στα σχολεία της περιοχής του Δήµου 
Αθηναίων είναι 30,7% (ας σηµειωθεί ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία στο δείγµα, 
όχι γιατί τα εξαιρέσαµε, αλλά γιατί τα ιδιωτικά βρίσκονται όλα εκτός περιοχής Δήµου 
Αθηναίων). Η κατανοµή δεν είναι ίδια. Υπάρχει σχολείο µε λίγους αλλοδαπούς 
(5,4%) και σχολείο µε πάρα πολλούς (83,7%). Στο 1/3 των σχολείων το ποσοστό είναι 
πάνω από 40% και σε 1/3 είναι µεταξύ 20% και 40%, δηλαδή η µαθητική κοινότητα 
είναι χωρίς αµφιβολία, πολυεθνική. 
 Αυτά τα παιδιά, οι αλλοδαποί µαθητές, όταν ρωτήθηκαν «που θα ήθελες να ζεις 
µετά από 15 χρόνια;» σε ποσοστό 38% απάντησαν «στην Ελλάδα», 10% «στη χώρα 
καταγωγής µου», 27% «σε άλλη χώρα» και 24% «δεν το έχω σκεφτεί, δεν ξέρω». 
Θυµίζω, ότι από τα στοιχεία της έρευνας που παρουσίασε η κυρία Αλιπράντη πάνω 
από τις µισές µετανάστριες βλέπουν το µέλλον τους στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνεται 
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από παντού ότι η κοινωνία µας θα παραµείνει πολυεθνική.
 Αναµενόµενο είναι κάποιοι αλλοδαποί µαθητές να έχουν επιπλέον προβλήµατα 
που σχετίζονται µε την διαφορετική καταγωγή:
Προβλήµατα ένταξης των αλλοδαπών στο σχολείο αναφέρουν περίπου 17% των 
εκπαιδευτικών, περισσότερο στο Δηµοτικό.
Πολιτισµικά προβλήµατα αναφέρουν 3%. Το ποσοστό µοιάζει πολύ µικρό. 
Διακινδυνεύω την υποψία ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα 
παιδιά αυτά έχουν στο σπίτι τους ένα διαφορετικό πολιτισµικό περιβάλλον. 
Προβλήµατα γλώσσας «πολλά ή αρκετά» αναφέρουν 36% των εκπαιδευτικών, ενώ 
50% εκτιµούν ότι υπάρχουν «λίγα ή ελάχιστα προβλήµατα». Ας σηµειωθεί ότι τα 
παιδιά του δείγµατος δηλώνουν ότι στο σπίτι τους µιλούν, συνήθως, άλλη γλώσσα 
εκτός από Ελληνικά, σε ποσοστό 35% στο Δηµοτικό, 28,5% στο Γυµνάσιο και 24% 
στο Λύκειο. 
Επίδραση της παρουσίας αλλοδαπών στο επίπεδο της τάξης: 63% των 
εκπαιδευτικών εκτιµούν ότι η παρουσία αλλοδαπών δεν επηρεάζει το επίπεδο της 
τάξης, 33% θεωρούν ότι το επηρεάζει αρνητικά, 5% θεωρούν ότι το επηρεάζει θετικά, 
µάλιστα στα Λύκεια 19% των εκπαιδευτικών αναφέρουν θετική επίδραση. 
Επιθετικότητα. Από τους εκπαιδευτικούς καταγράφονται, κάποιες διαφορές 
µεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων, δηλαδή κάποιοι λένε «α, ναι, οι αλλοδαποί µαθητές 
είναι πιο επιθετικοί» στο σχολικό χώρο, γενικά. Αντίθετα, τα ποσοστά παιδιών 
του δείγµατος της έρευνας που δηλώνουν θύµατα, δράστες ή και αµέτοχοι θεατές 
παραβατικής συµπεριφοράς/ βίας δεν έχουν διαφορές µεταξύ αλλοδαπών και 
ελλήνων µαθητών. Και οι εκπαιδευτικοί συµφωνούν για τα συγκεκριµένα παιδιά 
της έρευνας! Σηµειώνεται δηλαδή ασυµφωνία εντυπώσεων των εκπαιδευτικών 
για την επιθετικότητα του (απρόσωπου) συνόλου αλλοδαπών µαθητών γενικά και 
των συγκεκριµένων µαθητών (τους) του δείγµατος. Πιθανόν οι απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών για το σχολείο γενικά, εκφράζουν άθροισµα εµπειριών, στο χρόνο 
και στο χώρο, ενώ για τα παιδιά του δείγµατος αφορούν εµπειρίες της τρέχουσας 
χρονιάς. Πιθανόν όµως, συµβαίνει και αυτό που είπε προηγουµένως η κυρία 
Λυµπεράκη για τη στάση µας απέναντι στους αλλοδαπούς: σε ατοµικό επίπεδο, για 
τους αλλοδαπούς που γνωρίζουµε προσωπικά, λέµε τα καλύτερα λόγια αλλά όταν 
αναφερόµαστε σε αλλοδαπούς γενικά, εκφράζουµε επιφυλακτικότητα και αρνητικά 
συναισθήµατα. Έτσι, νοµίζω, και κάποιοι εκπαιδευτικοί: «Οι αλλοδαποί; ε, βέβαια, 
είναι επιθετικά παιδιά» αλλά «σε αυτή την τάξη, οι αλλοδαποί, οι δικοί µου µαθητές, 
µια χαρά παιδιά είναι...» 
Οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 40% δηλώνουν απαράσκευοι να αντιµετωπίσουν 
τα προβλήµατα. Με δεδοµένη την πολυεθνική σύνθεση των τµηµάτων, είναι µικρό 
το ποσοστό (3 στους 5) αυτών που φέρονται να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις 
για την υποστήριξη των παιδιών, ελληνόπουλων και αλλοδαπών, στη διαµόρφωση 
πολυ-πολιτισµικής κοινωνίας. Είναι επίσης πολύ µικρό το ποσοστό (28% των 
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διευθυντών και 19% των εκπαιδευτικών) που αναφέρουν ότι έχουν χρησιµοποιήσει 
ειδικά βοηθήµατα για αυτό το σκοπό. Ως ειδικά βοηθήµατα αναφέρονται βιβλία/
έντυπα, ηλεκτρονικό υλικό, βιβλία ενισχυτικής διδασκαλίας, σεµινάρια, υλικό του 
ΥΠΕΠΘ, προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
Σχέσεις µεταξύ των παιδιών. Τα παιδιά αναφέρουν ότι «κάποια παιδιά µε 
αποφεύγουν» (συναίσθηµα όχι σπάνιο στην µαθητική ηλικία) σε ποσοστά που δεν 
διαφέρουν µεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων. 
Οµολογούν ότι «έχουν φερθεί άσχηµα» σε κάποια παιδιά στο σχολείο περίπου 
ένα στα τρία παιδιά, χωρίς διαφορές σηµαντικές µεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων. 
Δηλώνουν ότι έχουν φίλους άλλης εθνικότητας σε ποσοστό 84% στο Δηµοτικό 
και 76% στο Γυµνάσιο/Λύκειο. Από όσους απάντησαν ότι δεν έχουν φίλους 
άλλης εθνικότητας, οι περισσότεροι, 65%, διευκρινίζουν ότι «δεν έτυχε», 23% «δεν 
ταιριάζουµε», 6% «δεν θέλουν να κάνουν παρέα µαζί µου» και 3-5% «δεν θέλουν οι 
γονείς µου». 
 Χαρήκαµε ιδιαίτερα µε αυτές τις απαντήσεις που είναι νοµίζουµε ιδιαίτερα 
θετικές γιατί ουδέ υποψία απόρριψης της διαφορετικότητας υποδηλώνουν.
Ικανοποίηση. Σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν ικανοποίηση για διάφορες 
παραµέτρους (από τη ζωή γενικά, την οικογένεια, τη γειτονιά, την παρέα, το 
περιβάλλον του σχολείου, τα µαθήµατα, τον ελεύθερο χρόνο), δεν παρατηρήθηκαν 
διαφορές µεταξύ αλλοδαπών και ελλήνων µαθητών, µε εξαίρεση την απόδοσή 
τους στο σχολείο. Εκεί, οι Έλληνες εµφανίζονται, σε όλες τις σχολικές βαθµίδες, 
ευχαριστηµένοι, πολύ ή αρκετά, σε µεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι οι αλλοδαποί: στο 
Δηµοτικό 84,4% έναντι 78,4%, στο Γυµνάσιο 60,7% έναντι 34,3% και στο Λύκειο 
48,8% έναντι 41%. Η διαφορά στα ποσοστά βαθµού ικανοποίησης από την απόδοση 
στο σχολείο µεταξύ αλλοδαπών και ελλήνων µαθητών πιθανόν οφείλεται στο 
γεγονός ότι κάποιοι αλλοδαποί δυσκολεύονται στα µαθήµατα λόγω γλώσσας, ίσως 
όµως και να είναι αυτοί που νιώθουν λιγότερο ικανοποιηµένοι γιατί επιδιώκουν όλο 
και πιο υψηλούς στόχους.
 Γενικά, τα όποια προβλήµατα πηγάζουν από την διαφορά στην καταγωγή 
φαίνεται να µειώνονται όσο προχωρεί η ηλικία. Θα πρέπει, βέβαια, να ληφθεί υπόψη 
ότι, ενδεχοµένως, στο Λύκειο γίνεται φυσική επιλογή των αλλοδαπών που έχουν 
λιγότερα προβλήµατα προσαρµογής, µεγαλύτερη έφεση για µάθηση και καλύτερες 
επιδόσεις.
 Πιστεύω ότι τα στοιχεία που έχουµε από αυτήν την έρευνα, τεκµηριώνουν 
την εικόνα της πολυεθνικής σηµερινής κοινωνίας, που είναι και, όπως φαίνεται, 
θα παραµείνει πολυεθνική, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό. Πέραν αυτού, τα 
στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά ήδη τα καταφέρνουν να ζουν αρµονικά στο σχολείο 
και επιτρέπουν αισιοδοξία για την δυνατότητα εξέλιξης αυτής της κοινωνίας σε 
πολυπολιτισµική όπου οι πολίτες θα ζουν αρµονικά µε τον «άλλο».
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• Β. Σταυριανοπούλου: Ευχαριστώ κυρία Αδάµ.

• Τζ. Κωνσταντινίδου: Επιτρέψτε µου µια µικρή παρέµβαση για την πολυεθνική 
µαθητική κοινωνία επειδή έχω προσωπική εµπειρία, σε σχολείο που λειτουργήσαµε 
στην Κύπρο όπου 90% των µαθητών ήταν παιδιά µεταναστών κυρίως από την 
Γεωργία. 
 Η αποδοχή η δική µας προς αυτά και η αγάπη που έδειχναν εκείνα προς εµάς 
ήταν αµοιβαία. Λειτουργήσαµε 13 ολόκληρα χρόνια και τα παιδιά εκείνα έχοντας 
και από το σχολείο µεγάλη βοήθεια και αποδοχή, είχαν τόσο πολύ ενσωµατωθεί 
µαζί µας και αυτό που ελέχθη προηγουµένως για τη σχολική αποτυχία, σ’ εµάς 
συνέβαινε το αντίθετο. Το ενδιαφέρον αυτών των παιδιών για τη µάθηση ήταν 
πολύ µεγαλύτερο από ότι των παιδιών Κυπριακής εθνικότητας. Συγκεκριµένα 
µας είχε επισκεφθεί η κα Ροδοσάκη, ψυχολόγος, και ρώτησε τα παιδιά για κάτι 
τελείως ιστορικό ελληνικό και η µόνη µαθήτρια που απάντησε ήταν µια από την 
Γεωργία, της Δ’ τάξης. Ουδεµία από τις δικές µας ήξερε τα ιστορικά γεγονότα. Και 
είπε συγκεκριµένα, «η Ελλάδα έχει ιστορία». Είναι το µόνο σχολείο που ο Σύλλογος 
Γονέων είχε διορίσει δασκάλα δικής τους εθνικότητος για να τους βοηθήσει στην 
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και να βοηθήσει σε συνεργασία και τους γονείς.
 Ήταν πραγµατικά µια µικρή αντιπροσωπευτική κοινωνία αποδοχής και 
ενσωµάτωσής µέσα στην κυπριακή κοινωνία. Διότι έχουµε κι εµείς τελείως 
παρόµοιο πρόβληµα µ’ εσάς. Σας ευχαριστώ.

• Ν. Δάµψα: Κι εγώ θα ήθελα να καταθέσω µια παρόµοια εµπειρία. Στο 
νηπιαγωγείο που λειτουργεί το Σωµατείο Ελληνίδων Κυριών «Μάνα» στην Κύπρο, 
φοιτούν και παιδιά από την Ρωσία, τη Γεωργία και τον Πόντο. Τα παιδιά αυτά 
γρήγορα γίνονται φίλοι µε τα Κυπριόπουλα, µιλούν την Ελληνική Γλώσσα το 
ίδιο καλά µε τα ντόπια παιδιά έτσι που δύσκολα ξεχωρίζει κανείς τη διαφορετική 
καταγωγή τους. Η µόνη διαφορά είναι τα ξανθά µαλλιά και τα γαλανά µάτια που 
είναι σπάνια στους Κύπριους. Δηλαδή κι η δική µας εµπειρία από την «πολυεθνική 
κοινωνία του νηπιαγωγείου» είναι πολύ ενθαρρυντική. 

• Β. Σταυριανοπούλου: Ακούσαµε ότι οι αλλοδαποί µαθητές είχαν υψηλές 
επιδόσεις. Λίγα χρόνια πριν, κυκλοφορούσε στην Ελλάδα ένα ανέκδοτο που έλεγε: 
«Διαβάζεις βρε; Τι είσαι; Αλβανός;» και µετά ξαφνιαζόµαστε για τ’ αριστεία των 
Αλβανών. Βεβαίως, τα παιδιά αυτά έχουν όντως την ικανότητα, έχουν τη θέληση, 
την βούληση και βέβαια έχουν καλύτερες επιδόσεις.
 Διότι και η ζωή είναι λίγο πιο στερηµένη από την χαλαρή ζωή που ζουν οι 
κοινωνίες της αφθονίας, αισθάνονται «ξένοι» και έχουν µια δύναµη να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες της ζωής. Μη µας φαίνεται παράξενο, ας γυρίσουµε λίγα χρόνια 
πίσω, ας θυµηθούµε τη µετανάστευση στην Γερµανία που ήταν οργανωµένη και 

60



προσωρινή, ας θυµηθούµε τη µετανάστευση στην Αµερική µετά τον 2ο παγκόσµιο 
πόλεµο που ήταν µόνιµη. Ας αναλογιστούµε όχι µόνο την τύχη, τις δυσκολίες και 
σταδιοδροµίες των µεταναστών αλλά και των παιδιών τους, των παιδιών πρώτης, 
δεύτερης, τρίτης γενιάς στη Γερµανία και ιδιαίτερα στην Αµερική και Καναδά. Μη 
θεωρούµε ότι αυτά τα φαινόµενα ήταν µόνο γι αυτές τις χώρες, το ίδιο θα συµβεί 
κι εδώ. Ας προσπαθήσουµε λοιπόν να βρούµε τρόπους προσέγγισης, συµβιβασµού , 
αποδοχής, αλληλεγγύης για να ζήσουµε αρµονικά. Η σηµερινή µετανάστευση και για 
δηµογραφικούς ακόµη λόγους δεν θα είναι προσωρινή. 

• Φ. Στεργιοπούλου: Υπάρχει µια οµάδα µεταναστριών, γυναικών για την οποία 
δεν µιλάµε καθόλου, είναι αφανής. Είναι αυτές οι γυναίκες άλλης κουλτούρας,- 
δεν θα ήθελα να πω άλλης θρησκείας, να µην ανακατεύουµε θρησκείες-, άλλης 
κουλτούρας που ζουν στο Γκάζι, που ζουν στα Μεσόγεια, που είναι κλεισµένες σε 
κάτι σπίτια κουκουλωµένες µε µπούρκες, γυναίκες που δεν τις βλέπουµε. Υπάρχουν 
όµως! Και αν ακόµα σήµερα δεν έχουµε τις συνέπειες του χειρισµού τους από τους 
άντρες της οικογένειάς τους, µεθαύριο θα τις έχουµε. Είχαµε ήδη ένα παράδειγµα. 
Εκείνη η µικρή που πήγε σε κάποιο σχολείο µε τη µαντίλα και νοµίστηκε ότι 
έφταιγε ο δάσκαλος που δεν την δεχόταν µε µαντίλα. Κατόπιν απεκαλύφθη ότι 
δεν έφταιγε ο δάσκαλος που δεν πήγαινε η µικρή σχολείο αλλά η οικογένειά της. 
Φοβούµαι ότι µεθαύριο αντί για τη µικρή µε τη µαντίλα και το σχολείο, θα έχουµε 
δολοφονίες γυναικών, κοριτσιών που µεγαλώνουν στην Ελλάδα, που πηγαίνουν στο 
σχολείο, κι όταν γίνονται 12 χρονών τις κλείνουν µέσα κι όταν θέλουν να βγουν έξω 
τις δολοφονούν.
 Λοιπόν, να έχουµε υπ' όψιν µας αυτές τις περιπτώσεις και να τις σκεφτόµαστε. 
Θέλω να σκεφτούµε και µπορούµε να το συζητήσουµε κάποια άλλη στιγµή: 
Μπορούµε να επέµβουµε σ’ αυτές τις γυναίκες, εµείς ως γυναίκες; Και πρέπει να 
επέµβουµε; Και τι µπορούµε να κάνουµε; Λέω για τις Πακιστανές, τις Ιρακινές, τις 
Αφγανές, για όλες…

• Α. Ροµπόκου: Καλησπέρα. Εκπροσωπώ το Λύκειο των Ελληνίδων το οποίο είναι 
το δεύτερο σε αρχαιότητα θα λέγαµε µετά το ΕΣΕ γιατί ιδρύθηκε από τη Καλλιρρόη 
Σιγανού- Παρρέν το 1910 και άρχισε να λειτουργεί το 1911 και στα πλαίσια του 
Λυκείου των Ελληνίδων υπάρχει και η Επιτροπή Επιστηµόνων για τα γυναικεία 
θέµατα και την ισότητα που λειτουργεί εδώ και 12 χρόνια. 
 Ήθελα να πω πάνω στο θέµα των µεταναστριών ότι όπως ελέχθη ήδη, πολύ 
σηµαντική για την ενσωµάτωση είναι η εκπαίδευση. Γι’ αυτή την εκπαίδευση σε 
εθελοντικό επίπεδο έχει γίνει πολύ µεγάλη προσπάθεια, όχι για τα παιδιά αλλά για 
τις µεγάλες γυναίκες σε εθελοντικό επίπεδο. Το Λύκειο των Ελληνίδων ήδη πάνω 
από µια 10ετία λειτουργεί τµήµα όπου εκπαιδεύονται αυτές οι γυναίκες δωρεάν, 
γίνονται δωρεάν µαθήµατα ελληνικής γλώσσας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί 
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πέραν του ότι µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και µαθαίνουν να συνεννοούνται 
αυτές οι γυναίκες, µαθαίνουν και τον ελληνικό πολιτισµό, την ελληνική κουλτούρα. 
Έτσι µπορεί να έρθουν πολύ πιο κοντά σ’ εµάς και να ενσωµατωθούν σιγά-σιγά. Σας 
ευχαριστώ. 

• Μ. Χρυσικοπούλου: Λέγοµαι Μαίρη Χρυσικοπούλου, είµαι η πρόεδρος του 
Παναιτωλοακαρνανικού Συλλόγου Γυναικών µε έδρα το Αγρίνιο, µε ιστορία 30 
χρόνων. Εµείς γιορτάσαµε πέρυσι τα 30 µας χρόνια και πάµε πολύ καλά γιατί είναι 
όπως και το ΕΣΕ µη κοµµατικός, πολιτιστικός, κοινωνικός Σύλλογος. Εκτιµούµε 
πολύ το ΕΣΕ και γι’ αυτό έχουµε ενταχθεί, είµαστε µέλος. Χαιρετίζουµε το Συνέδριο 
και χαρήκαµε µε όσα ειπώθηκαν.
 Απλώς εγώ θ’ αναφέρω δυο λόγια για τις µετανάστριες. Αυτό που είπαν, που 
έρχονται σε κάποια αντίθεση, οι Ελληνίδες, οι νοσηλεύτριες µε τις µετανάστριες 
οικιακές βοηθούς ή και βοηθούς σε νοσηλεία, συµβαίνει το εξής: Οι Ελληνίδες 
πάνε για ορισµένες ώρες και φεύγουν. Οι µετανάστριες έρχονται µόνες γυναίκες 
και µένουν µόνιµα µέσα στο σπίτι. Είναι ανά πάσα στιγµή για ό,τι τις θελήσουν. 
Είναι φθηνότερες, είναι οικονοµικό το θέµα, πολύ φθηνότερες από τις Ελληνίδες, 
εκµεταλλεύσιµες. 
 Έρχοµαι λιγάκι στη συνύπαρξη, πολυπολιτισµική, και επεκτείνοµαι λίγο 
στον πολιτισµό και στην κοινωνική συνύπαρξη. Στο Αγρίνιο συµµετείχαν σε 
πολυπολιτισµική συνεστίαση, διότι εµείς έχουµε κάνει και το Λαογραφικό Μουσείο 
και µέσω του Υπουργείου Πολιτισµού και του Διεθνούς Συµβουλίου Μουσείων, 
ήταν διεθνώς µια χρονιά µε θέµα «Ο πολιτισµός στο τραπέζι». Μετά από µια ηµερίδα 
κάναµε και συνεστίαση στο Παπαστράτειο Δηµοτικό Πάρκο και καλέσαµε και 
τους αλλοδαπούς, ήταν ιδέα της κας Μπάδα , Καθηγήτριας Κοινωνιολόγου από το 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
 Καλέσαµε την αραβική κοινότητα, υπάρχει στο Αγρίνιο αραβική κοινότητα και 
άλλες εθνικότητες, µαγείρεψαν, έφεραν τα φαγητά τους, ήταν µια ωραία εκδήλωση, 
ανταλλάσσαµε φαγητά και συνυπήρχαµε στον πολιτισµό. Θέλω να πω όχι ότι όχι 
µόνο στην εργασία, αλλά και κοινωνικά και πολιτιστικά µπορούµε να έχουµε 
συνύπαρξη. Ευχαριστώ. 

• Β. Σταυριανοπούλου: Θα µου επιτρέψετε να πω µια ακόµα λέξη: Από διάφορα 
Συνέδρια και µάλιστα από ένα Συνέδριο που έγινε για τη φτώχια µέσα στην οποία 
περιλαµβάνεται και η µετανάστευση, στο δίκτυο των πόλεων, διαπιστώθηκε και 
τονίστηκε ότι οι δράσεις στην τοπική κοινωνία πρέπει και ν’ αυξηθούν γιατί είναι 
αποτελεσµατικές. Ένα άλλο στοιχείο: Μεταξύ των µεταναστών της υπαίθρου, ας 
πούµε της επαρχίας/ της περιφέρειας, και των αστικών πόλεων, υπάρχει µια 
διαφορά ως προς την αντιµετώπιση ή την ενσωµάτωσή τους. Οι τοπικές όµως 
δράσεις είναι οι πιο αποτελεσµατικές. Και οι τοπικές δράσεις µπορούν έστω και κατά 
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συνοικίες ν’ αναπτυχθούν και στην Αθήνα. Δυσκολότερη η Αθήνα αλλά απαραίτητη. 

 Πριν κλείσουµε για ένα ελαφρύ γεύµα θα ήθελα να θυµίσω στα γρήγορα ότι 
υπάρχει µια καµπάνια του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών ενόψει των εκλογών, των 
ευρωεκλογών, µε τον τίτλο «50-50» που αποσκοπεί σε προώθηση των γυναικών 
στα Κοινοβούλια και µαζεύονται υπογραφές. Υπογράφει ο καθένας απλώς µε τ’ 
όνοµά του σε µια ηλεκτρονική φόρµα. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του 
Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών µας έχει στείλει µια εγκύκλιο ενθαρρύνοντάς µας 
να συµµετέχουµε. Εµείς, ήδη σε µια άλλη συγκέντρωση, συγκεντρώσαµε υπογραφές 
τις οποίες πέρασε η γραµµατεία µας στις ηλεκτρονικές φόρµες. Νοµίζουµε λοιπόν 
ότι είναι ευκαιρία και σήµερα που µαζευτήκαµε, όσες θέλουν να υπογράψουν στη 
διάρκεια του διαλείµµατος στην κατάσταση που βρίσκεται έξω στη γραµµατεία κι 
εµείς θα µεταφέρουµε τις υπογραφές σε ηλεκτρονική µορφή ώστε να διευκολυνθείτε 
και να µαζευτούν υπογραφές. 

 Κλείνουµε τώρα για ένα ελαφρύ γεύµα.
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Συζήτηση επί του απολογισµού, σχολιασµός 
από αντιπροσώπους σωµατείων µελών και
µη µελών της Οµοσπονδίας

Προεδρία: Φωτεινή Στεργιοπούλου, Αντιπρόεδρος ΕΣΕ

• Φ. Στεργιοπούλου: Πριν ξεκινήσουµε η Πρόεδρος του ΕΣΕ θα ήθελε να πει 
κάποια συµπληρωµατικά για την συνεργασία του ΕΣΕ µε τα Σωµατεία

• Έ. Καλλιγά: Στον «απολογισµό» που έκανα το πρωϊ παρέλειψα λόγω έλλειψης 
χρόνου πολλά ουσιώδη. Δεν είναι όµως δυνατόν να µην αναφερθούµε σε αυτή 
την εκδήλωση στα «Συνεργαζόµενα Σωµατεία», τη µεγάλη δύναµη που αυτά 
αντιπροσώπευαν και κατάφεραν να φέρουν αποτελέσµατα σε πολύ σηµαντικά µας 
θέµατα. Πέραν της συνεργασίας για τη νοµοθεσία που λίγο πολύ όλοι θα ξέρετε, 
τις αλλεπάλληλες προσπάθειες του παρελθόντος, από πότε πήραµε την ψήφο, 
πώς αλλάξαµε το Σύνταγµα κτλ. είχαµε πολύ αποτελεσµατική συσπείρωση σε 
εθνικά θέµατα και δεν µιλήσαµε καθόλου για τον ρόλο των Συνεργαζοµένων και 
του Εθνικού Συµβουλίου ιδιαίτερα, στο κοµµάτι των εθνικών θεµάτων. Και εκεί 
είναι ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι που πρέπει να το θυµόµαστε διότι, ενώ η Διεθνής 
Οργάνωση, το ICW-CIF απαγορεύει ανάµιξη σε πολιτικά και τέτοιου είδους 
θέµατα, εµείς παρ’ όλα αυτά, και ως Εθνικό Συµβούλιο και τα Συνεργαζόµενα, το 
καθένα στην αντίστοιχη δική του διεθνή οργάνωση, µπορέσαµε να κινηθούµε και 
να προβάλουµε τις απόψεις της χώρας µας για τα δίκαια της χώρας µας: Και παλιά, 
στην εποχή του 1922 για τις καταγγελίες που γίνονταν σχετικά µε τις συνθήκες σε 
βάρος των γυναικών σε περιοχές όπου συνέβαιναν περίπου αυτά που συνέβαιναν 
και στα Βαλκάνια πριν από λίγα χρόνια, και για τους αιχµαλώτους πολέµου και 
για τις γυναίκες που είχαν ξεµείνει στην Μικρά Ασία ή αλλού, και για διαβήµατα 
που έκανε η χώρα µας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κύπρο, 
την φάση που µετά την απελευθέρωση, ήµασταν όλοι πικραµένοι γιατί η Ελλάς 
αν και νικήτρια δεν είχε πάρει το µερίδιό της από τη νίκη. ( µόνο τα Δωδεκάνησα 
µας έδωσαν...) Δεν αναφερθήκαµε επίσης στη δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι 
ελληνικές Οργανώσεις εδώ για τους πρόσφυγες και αργότερα, όταν έγινε η εισβολή 
και η κατοχή στην Κύπρο, για την περίθαλψη και για την διακήρυξη και την 
κυκλοφορία πληροφοριών και την διακήρυξη των δικαιωµάτων. 
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Σας θυµίζω µόνο την θαυµάσια και αξέχαστη συνάντηση των γυναικών στο Ηρώδειο 
που οργάνωσαν τα Συνεργαζόµενα, η οποία επέτυχε κινητοποίηση µε ενηµέρωση 
από στόµα σε στόµα, ούτε τηλεόραση δούλεψε, ούτε τηλεπαρουσιαστές δούλεψαν, 
ούτε ραδιόφωνα δούλεψαν. Από στόµα σε στόµα το Ηρώδειο γέµισε γυναίκες, 
ανεξάρτητα από Οργάνωση, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις που ήρθαν να 

διαµαρτυρηθούν στην πρώτη 
επέτειο της εισβολής. Έχοµε 
µια συγκινητική φωτογραφία 
αυτής της εκδήλωσης.
 Το λέω γιατί έχουµε και 
φίλες εδώ από την Κύπρο που 
ήρθαν, από τις Οργανώσεις- 
µέλη του Εθνικού Συµβουλίου, 
µε τις οποίες η συνεργασία 
κρατήθηκε όλα αυτά τα χρόνια 
και βεβαίως διότι πιστεύω 
ότι οι αγώνες δεν τελείωσαν, 
έχουµε ακόµα πολλά να 
κάνουµε και να βοηθήσουµε. 
και σαν παραδείγµατα αυτά 
απ’ την δράση Συνεργαζοµένων 
Σωµατείων και µεµονωµένων 
Σωµατείων και του Εθνικού 
Συµβουλίου µόνον, µε 
τελευταία την αναφορά στις 
προσπάθειες που γίνονται 
για την ανατροπή των 
εντυπώσεων σχετικά µε το 
θέµα του Σκοπιανού που µας 
απασχολεί τώρα όλες πάρα 
πολύ και εντός Ελλάδος και 
εκτός. Κλείνω την µακρά αυτή 
παρένθεση, και δίνω το λόγο 
στην Προεδρεύουσα Φωτεινή 
Στεργιοπούλου. 

• Φ. Στεργιοπούλου:
Αγαπητές φιλοξενούµενες και φίλες, ας έρθουµε στο πρόγραµµά µας γιατί δεν 
έχουµε πολύ χρόνο. Έχοµε παραλείψει το δεύτερο θέµα, δηλαδή τη συζήτηση επί 
του απολογισµού και τον σχολιασµό από αντιπροσώπους Σωµατείων, µελών και 
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Στο κέντρο, µε µαύρα, οι γυναίκες εκπρόσωποι των προσφύγων
της Κύπρου. 

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία εισέρχεται στο Ηρώδειο



µη µελών της Οµοσπονδίας. Ο απολογισµός δεν έγινε πλήρης, αλλά νοµίζω ότι 
λίγο πολύ πήραµε ένα προφίλ και µια γενική ιδέα της δραστηριότητας, 100 χρόνια 
εξάλλου δεν περιγράφονται εύκολα. 
  Ήθελα όµως να τονίσω το πολύ σηµαντικό στο οποίο είχε συντονιστικό 
και πρωτεύοντα ρόλο το Εθνικό Συµβούλιο, την αλληλεγγύη µε την οποία 
συνεργάστηκαν γενικώς τα γυναικεία σωµατεία και το γεγονός ότι υπήρξε µια 
οµοψυχία παρ’ όλο ότι µέσα στην οµάδα αυτή των γυναικείων σωµατείων, σε όλες 
τις εκδηλώσεις είτε τις νοµοθετικές είτε τις εθνικές, συµµετείχαν και σωµατεία και 
γυναικείες οργανώσεις που ήταν φανερά προσκείµενες σε κάποιο πολιτικό κόµµα, ή 
είχαν καθαρά κοµµατικό πρόσωπο. 
 Παρ’ όλα αυτά έγινε µια απόλυτη συνεργασία χωρίς ποτέ να διαπληκτισθούµε για 
θέµατα πολιτικά και νοµίζω ότι αυτό δεν έχει συµβεί σε άλλους χώρους και άλλες 
χώρες. 

 Και πάνω σ’ αυτό, και επειδή οι περισσότεροι από µας είχαµε συνεργαστεί και είτε 
ήταν Σωµατεία που ήταν κάτω από την οµπρέλα του Εθνικού Συµβουλίου είτε ήταν 
Σωµατεία συνεργαζόµενα είτε και απλώς φιλικά που συνεργάστηκαν σε ορισµένα 
µόνο θέµατα, νοµίζω ότι έχουν κάποια γνώση της δράσης και της φυσιογνωµίας του 
Εθνικού Συµβουλίου. Όσες, λοιπόν, παρευρίσκονται εδώ είτε ως εκπρόσωποι είτε ως 
µέλη, είτε θέλουν να µιλήσουν και ατοµικά για το Εθνικό Συµβούλιο, παρακαλώ να 
προσέλθουν στο βήµα. 
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Εκδήλωση που διοργάνωσαν τα Συνεργαζόµενα Γυναικεία Σωµατεία µαζί µε τις γυναίκες-µέλη του 
Κοινοβουλίου, κατά το Διεθνές Έτος Γυναίκας 16 Ιανουαρίου 1975.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Έφη Μαρκεζίνη Αντιπρόεδρος της Ζόντα, Αλίκη Μαραγκοπούλου Πρόεδρος 
του Συνδέσµου για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας, Λίνα Τσαλδάρη Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας 
Γυναικείων Σωµατείων και Λεσχών, Καίτη Στασινοπούλου Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων, 
Λίνα Κουτήφαρη Βουλευτής, Μ. Σουλιώτη τ.Υπουργός Κύπρου, Αµαλία Φλέµιγκ Πρόεδρος του Συνδέσµου 
Ελληνίδων Επιστηµόνων. 



• Σ. Αντωνίου: Λέγοµαι Σούλα Αντωνίου, είµαι Α’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου 
Ελληνίδων Επιστηµόνων, το επάγγελµά µου είναι Κοινωνιολόγος Πανεπιστηµιακός 
και πάντα µ’ ενδιέφερε ιδιαίτερα η ιστορία του φεµινιστικού Κινήµατος. 
 Με αυτό αν θέλετε το ερευνητικό µου πάθος ξεκίνησα σήµερα και κατόπιν 
πρόσκλησης της Προέδρου, της κυρίας Καλλιγά, να παρουσιάσω µερικά πράγµατα 
συναφή µε τον Σύνδεσµο, τη σχέση δηλαδή που είχε συνάψει ο Σύνδεσµος 
Ελληνίδων Επιστηµόνων µε τον ΕΣΕ. 
 Ο Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστηµόνων συµµετέχοντας ολόψυχα στον εορτασµό 
της συµπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της οµοσπονδιακής Οργάνωσης 
του ΕΣΕ απευθύνει θερµό και εγκάρδιο χαιρετισµό στην Πρόεδρο, τα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου και εκφράζει τις ευχές του για την διαιώνιση του έργου 
του. Ένας αιώνας πέρασε, περιµένουµε άλλους αιώνες... 
 Αγαπητές µου φίλες, έχοντας κανείς στραµµένη τη σκέψη του στο παρελθόν 
όπως απαιτεί η σηµερινή µέρα και προσηλωµένο το βλέµµα του στο παρόν, µπορεί 
να διακρίνει και ν’ αποτιµήσει την τεράστια προσφορά στην γυναικεία υπόθεση του 
πολυφωνικού, πολυθεµατικού και πολυσυλλεκτικού οργάνου, του ΕΣΕ.
 Οι σχέσεις που συνδέουν το ΕΣΕ µε τον Σύνδεσµο Ελληνίδων Επιστηµόνων, 
υπήρξαν σχέσεις ιστορικές, αµοιβαίας συνεργασίας αλλά, θα έλεγα και θυγατρικής 
στοργής. Ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο της ίδρυσης του Συνδέσµου Ελληνίδων 
Επιστηµόνων. 
 Χάρις στην διαθεσιµότητα των στηλών του εκδοτικού οργάνου του ΕΣΕ, του 
περιοδικού «Ελληνίς» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1921 όπως ελέχθη, 
κατέστη δυνατή η γρήγορη διάδοση των ιδεών του γυναικείου Κινήµατος και η 
γνωστοποίηση της σύστασης των νέων Συλλόγων. Από την «Ελληνίδα» µαθαίνουµε 
την ίδρυση του Συνδέσµου Ελληνίδων Φοιτητριών που είναι ο πρόδροµος Σύνδεσµος 
του Συνδέσµου Ελληνίδων Επιστηµόνων. 
 Ο σύνδεσµος Ελληνίδων Φοιτητριών ιδρύεται το 1921 και ο Σύνδεσµος 
Ελληνίδων Επιστηµόνων το 1924 κάτω από την Προεδρία της Μαρίας 
Λαµπουριάρη. Χαιρετίζοντας µάλιστα η «Ελληνίδα» λέει: «Υπό την φωτεινήν 
και δραστήριαν Προεδρίαν της δίδος Μαρίας Λαµπουριάρη, δεν αµφιβάλλει ότι 
ο Σύνδεσµος Ελληνίδων Φοιτητριών θα χαράξει νέους δρόµους στην σκέψη των 
Ελληνίδων φοιτητριών».
 Επισηµαίνω τον παράγοντα «δηµοσιότητα», διότι ήδη ελέχθη ότι υπήρχε και 
Επιτροπή Τύπου στο ΕΣΕ, και αυτό είναι σηµαντικό. Επισηµαίνω λοιπόν τον 
παράγοντα δηµοσιότητα διότι θεωρώ ότι υπήρξε καθοριστικός στην διαµόρφωση 
της γυναικείας υποκειµενικότητας. Υπό την εµπνευσµένη λοιπόν καθοδήγηση των 
προοδευτικών αρχισυντακτριών της «Ελληνίδας», όπως της σοσιαλίστριας Αθηνάς 
Γαϊτάνου- Γιαννού και της Ελένης Ρουσοπούλου, η «Ελληνίδα» υπόσχεται, όπως 
λέει η συντάκτρια, ότι θ’ αντικατοπτρίζει όλη την γυναικεία κίνηση και θα καταστεί 
το εντευκτήριο των σκέψεων των απανταχού Ελληνίδων. 
 Οι σελίδες του περιοδικού θα γίνουν χώροι προβολής αιτηµάτων, πεδία 
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ανταλλαγής και αντιπαράθεσης απόψεων και γνωµών, ζυµωτήρια ιδεών και δίαυλοι 
επικοινωνίας των γυναικών σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο δια µέσω της 
σχέσης γραφής ανάγνωσης και του διαπολιτισµικού ιµάντα – µετάφραση. 
 Στις στήλες λοιπόν της «Ελληνίδας» θα φιλοξενηθεί το άρθρο της ιδρύτριας 
του Συνδέσµου Ελληνίδων Επιστηµόνων, της νοµικού Μαρίας Φλαµπουριάρη 
µε τίτλο «Η νοµική θέση της γυναίκας εν Ελλάδι». Η σύνταξη της «Ελληνίδας» 
το ’25 ζητά στο όνοµα των ευρύτερων γυναικείων συµφερόντων τον συνασπισµό 
όλων των γυναικείων Σωµατείων στην Οµοσπονδία του Εθνικού Συµβουλίου 
Ελληνίδων γράφοντας: «Προσδέχεται µε στοργή όλας τας προηγµένας εθνικάς 
απόψεις που ενδιαφέρουν την Ελληνίδα γυναίκα. Αγωνίζεται να προαγάγει αυτήν 
προς τας πολιτισµένας αντιλήψεις της ζωής, όσες µπορούν ν’ ανεχθούν και να 
δεχθούν βαθµιαίως αι τοπικαί µας συνθήκαι. Θεωρητικώς αποδεχόµενη ολόκληρο 
το πρόγραµµα των γυναικείων αιτηµάτων. Πρακτικώς ζητούσα την εφαρµογή των 
αιτηµάτων εξελικτικώς».
 Στην τελευταία αυτή παράγραφο δίνεται το στίγµα στην βάση του οποίου θα 
κινηθεί ο αγώνας του Εθνικού Συµβουλίου για την χειραφέτηση των Ελληνίδων. 
Επίσης η οργανική σύνδεση των γυναικείων Σωµατείων στην Ελλάδα µε 
αντίστοιχες διεθνείς Οργανώσεις, το Εθνικό Συµβούλιο Γυναικών, δίνουν το µέτρο 
της κατανόησης, το γιατί στο εσωτερικό του ελληνικού γυναικείου Κινήµατος 
εµφανίστηκαν διαφορετικοί στόχοι, τακτικές και προτεραιότητες. 
 Το Εθνικό Συµβούλιο και ο Σοσιαλιστικός Όµιλος Γυναικών υπό την Γαϊτάνου, 
θα ρίξουν το βάρος των ενδιαφερόντων και προσπαθειών τους στην υπόθεση 
της ευηµερίας της µητέρας, της γυναίκας και του παιδιού. Και βεβαίως και στην 
µόρφωση. Και κατ’ επέκταση βεβαίως στην ευζωία όπως λέει, των παιδιών ζητώντας 
9τάξιο υποχρεωτικό σχολείο και δωρεάν εκπαίδευση σε µια χώρα που οι γυναίκες 
µαστίζονταν κατά 96% από αναλφαβητισµό, όταν αντίθετα ο Σύνδεσµος για τα 
δικαιώµατα της γυναίκας στις προτεραιότητές του θα θέσει σύµφωνα µε τις αρχές 
του πολιτικού φιλελευθερισµού το ζήτηµα της αναγνώρισης του δικαιώµατος της 
ψήφου, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ταυτόχρονα δεν θα ενδιαφερθεί και για την 
ανύψωση της µορφωτικής στάθµης των γυναικών.
 Η Γαϊτάνου επιχειρηµατολογώντας από τις στήλες της «Ελληνίδας», µε τα άρθρα 
της «Η γυναίκα και η ψήφος» και «Γύρω απ’ την ψήφο» εξηγεί τους λόγους για 
τους οποίους οφείλει να προηγηθεί η µόρφωση των Ελληνίδων και η πολιτική 
τους διαπαιδαγώγηση και θα πει εκείνο το αµίµητο «όταν δίδεται η ψήφος σε 
απροετοίµαστα κοπάδια, εξυπηρετεί µονάχα τους αστούς της Δεξιάς». Λόγια που 
θέλουν να δείξουν ότι όταν δίνεται και ασκείται το δικαίωµα της ψήφου από 
απαίδευτες και πολιτικά απληροφόρητες γυναίκες, καταλήγει στην αυτοαναίρεσή 
του.
 Το γεγονός ότι τα γυναικεία Σωµατεία είχαν διαφορετικές εκτιµήσεις για το 
γυναικείο ζήτηµα και είχαν θέσει στην ατζέντα τους διαφορετικές προτεραιότητες 
και στόχους, δεν θα τα εµποδίσει όταν χρειαστεί να υποστηρίξουν το δικαίωµα 
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του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των γυναικών. Αφορµή όµως για την εκδήλωση 
διαφωνιών και τριβών, διαµαχιών θα έλεγα ανάµεσα στις διάφορες τάσεις του 
γυναικείου Κινήµατος, θ’ αποτελέσει το ερώτηµα ή αν θέλετε το δίληµµα, κατά 
πόσον έπρεπε στο όνοµα της επιζητούµενης ισότητας οι εργαζόµενες γυναίκες 
και µητέρες να υπαχθούν σε µια προστατευτική νοµοθεσία. Έτσι το ερώτηµα ή 
ψευτοδίληµµα ήταν: Ισότητα ή διαφορά; 

• Γκρέης Βέντεκιντ: (µεταφράζεται) Συγχωρήστε µε που παρεµβαίνω στα αγγλικά 
πάλι, αλλά πολύ µε ερέθισαν αυτά που είπε η τελευταία οµιλήτρια. Όσα είπε 
επαναλαµβάνουν σχεδόν επακριβώς την ιστορία του Εθνικού Συµβουλίου Γυναικών 
στη Μεγάλη Βρετανία, όπου υπήρχε η ίδια συζήτηση για τη µόρφωση, και τα πρώτα 
χρόνια δεν ήταν καθόλου ενθουσιώδεις µε την ιδέα της ψήφου των γυναικών 
πράγµα που τώρα βέβαια µας διασκεδάζει πολύ.
 Και παρόλον ότι το Εθνικό Συµβούλιο Γυναικών ιδρύθηκε στη Βρετανία το 1895, 
στην αρχή, σκέφτονταν µόνο για κοινωνική πρόνοια και µόρφωση. Φέρνονταν όπως 
αναµενόταν να φέρονται οι καλοανατεθραµένες κυρίες της εποχής. Και ακόµη κι 
όταν εκλήθηµεν να συµµετέχουµε στο Διεθνές Συµβούλιο Γυναικών, είχαν αρχικά 
κάποιες επιφυλάξεις µε το σκεπτικό ότι ίσως ήταν « πολύ πολιτικοποιηµένο».
 Γι αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω για την αλλαγή πλεύσης, γιατί το 
Εθνικό Συµβούλιο Γυναικών στη Μεγάλη Βρετανία ,ήταν µάλλον αργά, το 1911, 
που αποφάσισε να εντάξει πολιτικές διαστάσεις και να επιδιώξει την απόκτηση του 
δικαιώµατος ψήφου για τη γυναίκα. Μια υποσηµείωση κάνω, αλλά µου φαίνεται 
πολύ ενδιαφέρον που οι ιστορίες του γυναικείου κινήµατος ανά την Ευρώπη 
µοιάζουν τόσο πολύ. Ευχαριστώ. 

• Κ. Σαµαρτζή: Ονοµάζοµαι Καίτη Σαµαρτζή, είµαι από την Εστία Μητέρας 
Λειβαδιάς. Αισθάνοµαι την ανάγκη και την υποχρέωση ν’ αναφερθώ µε σεβασµό 
στις ιδρύτριες του ΕΣΕ που βρίσκονται στον ουρανό και εύχοµαι η µνήµη τους να 
είναι αιωνία. Να συγχαρώ την Πρόεδρο, κυρία Καλλιγά και τα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου για τις υπηρεσίες που προσφέρουν άοκνα, έργο σηµαντικό απ’ όσα 
γνωρίζουµε και απ’ όσα ακούσαµε. Εύχοµαι µια εποικοδοµητική συνεργασία, 
γιατί πάντα το αποτέλεσµα συνεργασίας απόψεων έχει θετικά αποτελέσµατα. Σας 
ευχαριστώ που µε ακούσατε. 

• Τ. Λαµπρινοπούλου: Κυρία Πρόεδρε, εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου 
του Συνδέσµου για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας που είναι και µέλος της Διεθνούς 
Ένωσης Γυναικών, εκφράζω τα θερµά µας συγχαρητήρια προς το Διοικητικό 
Συµβούλιο του ΕΣΕ που αξιώθηκε να γιορτάζει σήµερα τα 100χρονα του. 
 Είναι η πρώτη Οµοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων που είχαν µεν διάφορους 
επί µέρους σκοπούς, αλλά κοινό στόχο την βελτίωση της θέσης των γυναικών στην 
οικογένεια, την κοινωνία και την πολιτεία. Είναι πολύ σηµαντική η δράση του 
ΕΣΕ τα 100 αυτά χρόνια όπως µας τα εξιστόρησε εν συντοµία σήµερα η Πρόεδρός 

70



του, η κα Καλλιγά , σηµαντική η δράση του όχι µόνο ως Σωµατείο αλλά και ως 
Συνοµοσπονδία για την βελτίωση της θέσης της γυναίκας και σηµαντικό είναι ότι 
εξακολουθεί όχι απλώς να υπάρχει, αλλά να δραστηριοποιείται, να µετέχει σε όλες 
τις πρωτοβουλίες και δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην 
πράξη. 
 Επιτρέψτε µου ν’ αναφέρω δυο λόγια από την παράλληλη ιστορία µας. Ο 
Σύνδεσµος, από την ίδρυσή του το 1920, στόχευε βασικά στα ίσα δικαιώµατα, ίσες 
υποχρεώσεις και κυρίως το δικαίωµα της ψήφου. Το ΕΣΕ είχε πολλούς στόχους 
και ως Σωµατείο αλλά και ως προς την Οµοσπονδία. Τα δυο όµως Σωµατεία 
συνεργάστηκαν πάντα πάρα πολύ καλά µεταξύ τους κυρίως στο νοµικό επίπεδο 
και το µορφωτικό. Έγκριτες δικηγόροι µετείχαν στα νοµικά Τµήµατα και των 
δυο Σωµατείων και άρθρα µελών µας δηµοσιεύονταν στο περιοδικό του Εθνικού 
Συµβουλίου «ΕΛΛΗΝΙΣ». Αλλά και µεταξύ των Προέδρων υπήρχε µεγάλη 
αλληλοεκτίµηση και σεβασµός, των εκατέρωθεν απόψεων και των προτεραιοτήτων. 
Είχα την τιµή να γνωρίσω τις εξέχουσες αυτές προσωπικότητες, µπήκα πολύ νωρίς 
στο γυναικείο Κίνηµα, όχι ότι δεν είµαι µεγάλη, αλλά πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια 
δεν ξέρω... Γνώρισα την αείµνηστη Ελµίνα Παντελάκη, την Καίτη Στασινοπούλου 
και την Ειρήνη Μπογδάνου, αλλά µε συνδέει και φιλία µε την σηµερινή Πρόεδρο 
Έφη Καλλιγά, την Βάσω Σταυριανοπούλου, την Φωτεινή Στεργιοπούλου, τις 
Αντιπροέδρους και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΣΕ σήµερα. 
 Επίσης, οι δυο Οργανώσεις µετείχαµε και στα Συνεργαζόµενα Γυναικεία 
Σωµατεία που συνεργάστηκαν περίπου 20 χρόνια. Μετέπειτα συνεργαστήκαµε στην 
Συντονιστική Επιτροπή των Γυναικείων Σωµατείων και τοπικών Τµηµάτων των 
κοµµάτων για την καθιέρωση των ποσοστώσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και 
συµπίπταµε τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, στις ίδιες βασικές θέσεις. 
 Αυτό όµως που πρέπει να έχουµε σήµερα ως πρώτη προτεραιότητα είναι όλη 
αυτή η σπουδαία κληρονοµιά να περάσει στις νεότερες γενιές. Όχι ως ανάγνωσµα 
ιστορικό αλλά ως έµπνευση και παρακίνηση για δράση υπέρ των δικαιωµάτων των 
γυναικών. Υπάρχουν ακόµα πολλές ανισότητες αλλά και οι κατακτήσεις αν δεν 
περιφρουρούνται είναι επισφαλείς. Έχουµε πρόσφατο παράδειγµα την λεγόµενη 
µεταρρύθµιση του οικογενειακού δικαίου.
 Με την ευκαιρία του Ιωβηλαίου του ΕΣΕ χρειάζεται ν’ αναφέρουµε ότι πίσω από 
την αξιοθαύµαστη ιστορική προσφορά της Οργάνωσης, υπάρχει πολλή εθελοντική 
δουλειά, αφοσίωση στον σκοπό, υπάρχει η συµβολή εκατοντάδων και χιλιάδων 
γυναικών. Αυτό ας είναι διαρκές παράδειγµα και για τις σηµερινές γυναίκες και για 
τις γενιές που έρχονται. Καλή επιτυχία και στα άλλα 100 χρόνια. 

• Φ. Στεργιοπούλου: Ευχαριστούµε τον Σύνδεσµο. Να κάνω µια διευκρίνιση: Εµείς 
είµαστε Οµοσπονδία, συνεπώς δεν έχουµε µόνο τη συνεργασία µε τα οµοιογενή 
γυναικεία Σωµατεία, έχουµε και την ενηµέρωση, την συνεργασία και την προστασία 
των δικών µας Σωµατείων, την ενηµέρωση κατ' αρχήν και την συνεργασία, 
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συµβούλευση και συνεπώς έχουµε δύο δουλειές όχι µόνο προς τα έξω… 

• Τζ. Κωσταντινίδου: Κυρία Πρόεδρε του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών, κα 
Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών, αγαπητή 
µας κυρία Καλλιγά- έτσι το αισθάνοµαι να σας απευθυνθώ-, αγαπητές φίλες, 
είµαι η Τζίλντα Κωνσταντινίδου. Είµαι Πρόεδρος της Πνευµατικής Αδελφότητας 
Ελληνίδων Κύπρου, ένα Σωµατείο που ιδρύθηκε το 1925 και αισθάνοµαι ιδιαίτερη 
συγκίνηση διότι ακούγοντας το πρωί τις οµιλίες και τα έργα και προοπτικές του ΕΣΕ 
διαπιστώνω ότι και το Σωµατείο µας ιδρύθηκε αυτούς ακριβώς τους µε βασικούς 
σκοπούς: Πρώτα την ανύψωση και την προαγωγή της θέσης της γυναίκας και κατά 
συνέπεια την ευηµερία του παιδιού. Σας συγχαίρω ιδιαίτερα και εύχοµαι κάθε 
επιτυχία, διότι φτάσατε σε αυτό το σπουδαίο έργο διατηρώντας το µέσα από πολλές 
αντιξοότητες που µεσολάβησαν στα 100 χρόνια και ασφαλώς ευχόµαστε ολόψυχα τη 
συνέχισή του.
 Θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία µας είναι µακρόχρονη, πολλά χρόνια 
συνεργαζόµαστε µε το ΕΣΕ, είµαστε µέλη του, και η συνεργασία µας υπήρξε πάντοτε 
πολύ θερµή και πολύ αγαστή. Αισθάνοµαι όµως ιδιαίτερη ανάγκη και πιστεύω ότι 
απηχώ και τις απόψεις και τα αισθήµατα και των άλλων κυπριακών Οργανώσεων, 
να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΕΣΕ για την έµπρακτη συµπαράστασή του και για 
την στήριξη που µας έχει προσφέρει, ειδικά στα διεθνή φόρα όταν πολλοί επίδοξοι 
φίλοι µας και εχθροί µας αγωνίζονται για τον καταποντισµό της Κύπρου και των 
δικαιωµάτων µας και το ΕΣΕ έχοντας το δικαίωµα να εκπροσωπείται εκεί, στέκεται 
και αντιστέκεται και υπεραµύνεται αυτών ακριβώς των ανθρωπίνων, καθαρώς 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Κύπρου η οποία, όπως όλοι γνωρίζετε, ακόµη 
αγωνίζεται για κάθε το αυτονόητο, για κάτι το οποίο της ανήκει.
 Σας ευχαριστούµε και πάλι θερµά, ευχόµαστε κάθε επιτυχία και πιστεύουµε και 
θέλουµε να είµαστε πάντοτε κοντά σας. 
 Ένα µικρό δείγµα της αγάπης και της εκτίµησής µας, είναι ένα µικρό δώρο 
από την Κύπρο (Επιδίδει στην Πρόεδρο Έφη Καλλιγά ένα ασηµένιο πιάτο ). 
Επειδή είµαστε µακριά θέλουµε να κάνουµε την παρουσία µας αισθητή! Είναι µια 
απεικόνιση ενός πουλιού το οποίο απεικονίζεται σε έναν οινοχόο της Κύπρου και 
ανάγεται στον 6ο και τον 7ο αιώνα. Με όλη µας την αγάπη για να µας θυµάστε. 

• Φ. Στεργιοπούλου: Ευχαριστούµε την κυρία Κωνσταντινίδου. Το δώρο σας θα 
κοσµεί τα γραφεία του ΕΣΕ. Ευχόµαστε κάθε επιτυχία στην Οργάνωσή σας και στην 
Κύπρο που αυτή τη στιγµή αγωνίζεται για να πετύχει αυτά που όλοι αναµένουµε.

• Ν. Δάµτσα: Κυρία Πρόεδρε του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών, κυρία Πρόεδρε 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών, κυρία Καλλιγά, εκ 
µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου Ελληνίδων Κυριών «Μάνα» 
χαιρετώ µε ιδιαίτερη χαρά το Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων µε την ευκαιρία των 100 
χρόνων από την ίδρυσή του. 
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 Σας ευχαριστώ επίσης θερµά για τα 50 χρόνια συνεργασίας µας και ιδιαίτερα 
για τη µεγάλη βοήθεια που είχαµε και έχουµε από εσάς στα δύσκολα χρόνια της 
τουρκικής εισβολής. Με την ευκαιρία αυτή επιθυµούµε να σας προσφέρουµε 
ένα αναµνηστικό µικρό δείγµα της αγάπης µας µαζί µε τις ευχές να συνεχίστε µε 
τον ίδιο ρυθµό την πλούσια δράση σας. Ευχαριστώ πολύ. (επιδίδει στην Πρόεδρο 
Έφη Καλλιγά ένα ασηµένιο πιάτο µε το σήµα του Σωµατείου «Μάνα» και ένα 
αναµνηστικό λεύκωµα που εξέδωσε το Σωµατείο για τα 75 χρόνια του)

• Φ. Στεργιοπούλου: Ευχαριστούµε την κα Δάµτσα και την Οργάνωσή της και 
ευχόµαστε να συνεχίσει κι εκείνη µέχρι τα 100 και τα 150. Η Ελένη Αργυριάδου θα 
διαβάσει Μήνυµα του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού. 

• Ε. Αργυριάδου: Εκ µέρους του Σώµατος του Ελληνικού Οδηγισµού θα ήθελα 
να συγχαρώ το Εθνικό Συµβούλιο για τα 100 χρόνια ενεργού δράσης στη χώρα µας. 
Ασφαλώς υπήρξε µια πρωτοπόρος δύναµη του γυναικείου Κινήµατος σε εποχές 
όπου οι γυναίκες µη έχοντας κατοχυρωµένα τα στοιχειώδη πολιτικά και ατοµικά 
τους δικαιώµατα, ήταν επισήµως ακόµα κάτοικοι β’ κατηγορίας. 
 Ασφαλώς ο ρόλος του Συµβουλίου στους αγώνες της γυναίκας υπήρξε 
καθοριστικός. Παράλληλη πορεία είχε και το ΣΕΟ όπου πέρυσι γιόρτασαν τα 75 
χρόνια προσφοράς στην Ελλάδα. Δύο Οργανώσεις αφιερωµένες στην προώθηση 
των γυναικών, η κάθε µία από την σκοπιά της µεν, αλλά όπου συχνά οι δρόµοι µας 
διασταυρώθηκαν κυρίως σε ώρες εθνικής προσταγής. Αρκεί να θυµηθούµε την 
κινητοποίηση των Οργανώσεών µας τις ώρες της κυπριακής τραγωδίας του 1974 και 
πάλι την ανταπόκριση όλων µας στο κάλεσµα διαµαρτυρίας, ένα χρόνο αργότερα, 
στο Ηρώδειο. Ας µην ξεχνάµε επίσης πόσο στενά συνεργαστήκαµε κατά το έτος του 
ΟΗΕ για τον εθελοντισµό, τότε που έγιναν σοβαρότατες προσπάθειες για δηµιουργία 
συντονιστικού φορέα των εθελοντικών Οργανώσεων. 
 Το ΕΣΕ είχε την ευθύνη της οµάδας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ενώ ο 
ΣΕΟ, υπό την προεδρία της Έφης Καλλιγά,είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτή 
την προσπάθεια η οποία δυστυχώς είχε άδοξο τέλος. Η Ελλάδα και αµφότερες οι 
Οργανώσεις µας συµµετέχουν ενεργά στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και 
σε παγκόσµιο µέσα από τα όργανα του ΟΗΕ. 
 Αυτό που επιδιώκουµε σήµερα είναι να καθορίσουµε τους µελλοντικούς µας 
στόχους, να µη µας καταβάλλει το φορτίο του παρελθόντος µας. Η πρόκληση που 
αντιµετωπίζουµε είναι η εξωστρέφεια, η προσαρµογή στις νέες πραγµατικότητες 
και στις νέες προκλήσεις. Μέσα από τον διάλογο και την συνεργασία ευχόµαστε ότι 
οι ιστορικές Οργανώσεις όπως είναι οι δικές µας θα βρουν µια θέση σύγχρονη και 
δηµιουργική ώστε η προσφορά µας να συνεχίσει να πιάνει τόπο τώρα περισσότερο 
παρά ποτέ. Ευχαριστώ. 

• Φ. Στεργιοπούλου: Η κυρία Οικονοµοπούλου έχει τον λόγο. 
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• Ε. Οικονοµοπούλου: Εκπροσωπώ τον Όµιλο Φίλων Αστυνοµίας Αθηνών 
και µεταφέρω τον χαιρετισµό της Προέδρου και των µελών του Διοικητικού 
Συµβουλίου. Συγχαρητήρια για την πάρα πολύ ωραία οργάνωση και για τους 
σκοπούς σας και για πολλά- πολλά ακόµα χρόνια να είστε στο προσκήνιο και να 
δουλεύουµε.
 Εγώ απλώς θέλω να πω ότι ο δικός µας Όµιλος έχει ιδρυθεί το ’45 από την 
αείµνηστη Ιωακείµογλου η οποία έδωσε όλη της την περιουσία και ο σκοπός του 
Οµίλου είναι να φροντίζουµε τα παιδιά των Αστυνοµικών τα οποία αριστεύουν και 
δίνουµε βραβεία χρηµατικά κάθε χρόνο σε κάθε τάξη Γυµνασίου και Λυκείου και 
σ’ αυτά τα οποία µπαίνουν στο Πανεπιστήµιο και, κατόπιν κληρώσεως, σ’ ένα δυο 
παιδιά αναλαµβάνουµε όλα τα χρόνια της σπουδής τους στο Πανεπιστήµιο δωρεάν.
 Επίσης φροντίζουµε τις οικογένειες των Αστυνοµικών, εφ' όσον έχουν ανάγκη, 
τους στέλνουµε στο εξωτερικό και φροντίζουµε και βαφτίζουµε παιδιά πολυτέκνων. 
Δηλαδή είναι µια πολύ καλή Οργάνωση και φροντίζει µια κατηγορία συνανθρώπων 
µας οι οποίοι ακούνε τα πλείστα όσα.. Κάνουµε ό,τι µπορούµε δηλαδή. Σας µεταφέρω 
πάλι πολλούς χαιρετισµούς και θα σας στείλουµε γραπτώς περισσότερα γιατί αξίζει 
να αναφέρουµε κάποιες δράσεις µας, πχ παλαιότερα στο σπίτι της Ιωακείµογλου 
στην Εκάλη λειτουργούσαν παιδικές κατασκηνώσεις, τώρα βέβαια όχι πλέον, αλλά 
γινόταν ένα πολύ καλό και αθόρυβο έργο. Ευχαριστώ.

• Φ. Στεργιοπούλου: Να διευκρινίσω, ο Όµιλος Φίλοι της Αστυνοµίας Αθηνών 
είναι από τα παλαιότερα Σωµατεία µας, έχει ιδρυθεί από γυναίκες, άρα είναι κατά 
κάποια λογική γυναικείο Σωµατείο και ασχολείται µε οικογένειες και παιδιά. Και γι’ 
αυτό έγινε µέλος του Εθνικού Συµβουλίου. 
 Η κα Σταυριανοπούλου εκ µέρους της Σοροπτιµιστικής Ένωσης Ελλάδος έχει τον 
λόγο. 

• Β. Σταυριανοπούλου: Η Σοροπτιµιστική Ένωση Ελλάδος, µέλος του Διεθνούς 
Σοροπτιµισµού µέσω της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας έχει περίπου τους ίδιους 
στόχους και σκοπούς µε το ΕΣΕ . Έχει συνεργαστεί και υποστηρίζει πάντοτε τις 
δραστηριότητές του ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, πολλά ιδρυτικά µέλη 
του Ελληνικού Σοροπτιµισµού που ιδρύθηκε το 1950, υπήρξαν µέλη ενεργά στο 
ΕΣΕ όπως και σήµερα υπάρχουν µέλη ενεργά, σοροπτιµίστριες και µάλιστα αρκετές 
συµµετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. 
 Ως µια Μη Κυβερνητική Οργάνωση ο Σοροπτιµισµός όπως το ΕΣΕ που διατηρεί 
την ουδετερότητα σε ό,τι χωρίζει τους ανθρώπους, όχι απλώς συνεργάζεται και 
συγχαίρει το ΕΣΕ για την δραστηριότητά του, αλλά είναι πρόθυµο να συνεργαστεί 
και ν’ αναλάβει κοινή δράση στο καινούργιο θέµα που το ΕΣΕ έχει επιλέξει. 
 Η συνεργασία όµως του Σοροπτιµισµού µε το ΕΣΕ ή µε τον Διεθνή Σοροπτιµισµό 
δεν περιορίζεται στο επίπεδο το εθνικό. Διότι ως διεθνής Οργάνωση ο Σοροπτισµός 
όπως και το Διεθνές Συµβούλιο Γυναικών, συνεργάζονται µαζί µε άλλες Οργανώσεις 
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σ’ ένα πρόγραµµα που λέγεται 5-Ο, ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα για γυναίκες και 5-
Ο σηµαίνει 5 Οργανώσεις, κι έτσι βλέπουµε ότι τις σχέσεις του Σοροπτιµισµού µε το 
διεθνές Συµβούλιο Γυναικών, τις συναντούµε σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορες 
στιγµές. 
 Συγχαίρουµε το Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων για το µεγάλο έργο που έχει 
προσφέρει µέσα στην 100ετία και µάλιστα σε εποχές δύσκολες, µε πρωτοποριακές 
δράσεις. Θα µου επιτρέψετε να πω ότι αποτείνουµε και φόρο τιµής σ’ αυτά τα µέλη 
του ΕΣΕ που σήµερα δεν είναι µαζί µας. Συγχαίρουµε λοιπόν και πάλι το ΕΣΕ και 
ευχόµεθα πλούσια και καρποφόρο δραστηριότητα και θα είµαστε στη διάθεσή τους. 
Ευχαριστώ. 

• Φ. Στεργιοπούλου: Ευχαριστούµε την Σοροπτιµιστική Ένωση για τα καλά της 
λόγια.

• Μ. Χρυσικοπούλου: Εκπροσωπώ τον Παναιτωλοακαρνανικό Σύλλογο Γυναικών 
µε έδρα το Αγρίνιο, ιστορία 30 χρόνων. Απ’ την αρχή συνεργαστήκαµε µε το ΕΣΕ, 
εκτιµήσαµε πάρα πολύ τους αγώνες που έχει κάνει καθώς και τον Σύνδεσµο για τα 
Δικαιώµατα της Γυναίκας, είµαστε µέλη και συνεργαζόµαστε πάντα. 
 Φέρνω θερµό χαιρετισµό από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και όλο τον 
Σύλλογο, θαυµάζουµε το έργο σας, ευχόµαστε επιτυχίες και στο µέλλον και πάντα θα 
συνεργαζόµαστε. 
 Θέλω να προσθέσω ακόµα, θυµάται η κα Καλλιγά ότι έχω γράψει ένα βιβλίο, 
«Γυναικείες µορφές της Αιτωλοακαρνανίας». Δηλαδή για τις πρωτοπόρες γυναίκες 
στην επιστήµη, τέχνη, πολιτισµό, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες. Ήταν η εποχή 
που άρχισαν από τον 19ο αιώνα οι γυναίκες να σπουδάζουν και δεν υστέρησε η 
Ελλάδα. Ήταν από την Ευρώπη το Κίνηµα, δεν υστέρησε και η Ελλάδα αλλά και η 
Αιτωλοακαρνανία. 
 Να επισηµάνω ότι δυο γυναίκες µέσα στο βιβλίο είναι η Μαρία Χρυσογέλου, 
νοµικός, όχι η πρώτη Ελληνίδα νοµικός, αλλά πρώτη Ελληνίδα που µίλησε στον 
Άρειο Πάγο για τ’ ανήλικα παραστρατηµένα παιδιά, ανήκε κι αυτή στην Εταιρεία 
Προστασίας Ανηλίκων µαζί µε την κα Γκινοπούλου, πάλι Αγρινιώτισσα και πολλές 
άλλες γυναίκες και η Πιπίτσα Πεταλά, γιατρός, που χειρουργούσε σε πλωτό 
νοσοκοµείο το 1914 κατά τον πόλεµο... Επίσης είναι και εθνικές αγωνίστριες, και 
κοινωνικές αγωνίστριες µέσα στο βιβλίο.
 Θέλω να πω ότι συνεργαζόµαστε, θα συνεργαζόµαστε πάντα µαζί σας. Σας 
συγχαίρουµε και ευχόµαστε κάθε πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ.

• Έ. Καλλιγά: Ευχαριστούµε πολύ τον Παναιτωλοακαρνανικό Σύνδεσµο Γυναικών, 
είναι µέλος µας από πολλά χρόνια και µπορώ να σας πω ότι έχει µια πολύ σηµαντική 
παρουσία στην Περιφέρεια, στην Αιτωλοακαρνανία, 30 µόνο ετών αλλά σηµαντική, 
πολύ σηµαντική παρουσία. Είναι πάρα πολύ αξιοσέβαστος φορέας στο Αγρίνιο, όπως 
µπόρεσα να διαπιστώσω τις δυο φορές που πήγα για να πάρω µέρος σε συζητήσεις 
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Στρογγυλής Τραπέζης. Ο Σύνδεσµος, αλλά κυρίως η Πρόεδρός του η οποία µας 
µίλησε πριν από λίγο, µπορώ να πω ότι κρατά όλο το Αγρίνιο στα χέρια της 
κρεµασµένο από µια κλωστούλα... 
 Σας διαβάζω ένα σύντοµο µήνυµα που µου άφησε η κα Σφανδού, Γενική 
Γραµµατέας της Ενώσεως Ελληνίδων Νοµικών. Η κα Σφανδού εκτός από Γενική 
Γραµµατέας τής Ενώσεως Ελληνίδων Νοµικών είναι και η Ελληνίδα που για 
την επόµενη διετία θα εκπροσωπεί το ελληνικό τµήµα του Ευρωπαϊκού Λόµπυ 
Γυναικών στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών και, εσείς 
κα Βέντεκιντ θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε µαζί της γιατί η κα Μίκα 
Ιωαννίδου τελειώνει τη θητεία της σε αυτή την Συνέλευση. 

Μήνυµα της Ενώσεως Ελληνίδων Νοµικών: 
 «Σας φέρνω τον χαιρετισµό της Ενώσεως Ελληνίδων Νοµικών. Όταν µε το νου µου 
γυρίζω 100 χρόνια πίσω µε πιάνει δέος στη σκέψη πως 100 χρόνια πριν µια οµάδα 
γυναικών είχε το θάρρος και την τόλµη να σηκώσει κεφάλι σ’ ένα ανδροκρατούµενο 
κράτος και σε µια ανδροκρατούµενη κοινωνία και να φτιάξει ένα γυναικείο Σωµατείο. 
Ένα Σωµατείο που εξακολούθησε να υπάρχει και κατόρθωσε να επιζήσει σε όλα τα 
δύσκολα χρόνια της χώρας µας µετά από δυο παγκοσµίους πολέµους, την γερµανική 
κατοχή και τον εµφύλιο. 
 Ένα Σωµατείο που αγωνίστηκε όλα αυτά τα χρόνια για τα δικαιώµατα των γυναικών, 
που συνεργάστηκε µε όλα τα γυναικεία Σωµατεία καθώς και µε την Ένωση Ελληνίδων 
Νοµικών, σωστά, καλοπροαίρετα και αποτελεσµατικά και πάνω απ’ όλα για το 
συµφέρον πάντοτε των γυναικών.
 Εύχοµαι απ’ τα βάθη της καρδιάς µου µετά από 100 χρόνια να εξακολουθήσει να 
υπάρχει και µετά από 100 χρόνια κάποιες άλλες γυναίκες να γιορτάσουν τα 200 χρόνια 
του Σωµατείου σας, του Σωµατείου µας θα έλεγα, γιατί µετά από συνεργασία τόσων 
χρόνων, το θεωρούµε και λίγο δικό µας». 

• Έ. Καλλιγά: Σας διαβάζω µήνυµα της Ένωσης Γυναικών Κρήτης. Η πρόεδρος 
κυρία Ρένα Κιτσοπανίδου ήταν εδώ το πρωί αλλά δεν µπόρεσε να µείνει περισσότερο 
και µου άφησε αυτό το µήνυµα: 

Μήνυµα της Ένωσης Γυναικών Κρήτης:
 «Με την ευκαιρία της επετειακής εκδήλωσής σας για τα 100 χρόνια του Συµβουλίου 
σας συγχαίρουµε τις παρευρισκόµενες φίλες και ιδιαίτερα το Διοικητικό Συµβούλιο για 
την παρουσία σας και την συµβολή σας στα 100 χρόνια στο γυναικείο Κίνηµα. Με τους 
αγώνες σας ανοίξατε δρόµους για να εδραιωθούν θεσµοί και δικαιώµατα των γυναικών. 
 Σήµερα βρισκόµαστε σε νέο τοπίο κοινωνίας και οικονοµίας όπου οι γυναικείες 
Οργανώσεις βρήκαν και στην κοινωνία των πολιτών την θέση που τους αξίζει. Δεν 
άφησαν τα νέα µεγάλα θέµατα όπως βία, σωµατεµπορία, ανεργία, µονοµερώς στα 
χέρια διαχειριστών. Τόσο το Λόµπυ όσο και τ’ ανεξάρτητα Σωµατεία διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο στις νέες συνθήκες της παγκοσµιοποίησης. Αγωνιζόµαστε, 
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παρεµβαίνουµε και συµµετέχουµε ενεργά στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά 
τις γυναίκες. Αυτές ήταν οι δικές µας σκέψεις στο κάλεσµα για τα 100 χρόνια του 
Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων. 
 Σας ευχόµαστε τα µελλοντικά χρόνια να είναι όπως και τα περασµένα αγωνιστικά 
και προ πάντων δηµιουργικά. 
Με φιλικούς χαιρετισµούς, Η Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Κρήτης,
Ρένα Κιτσοπανίδου».

• Φ. Στεργιοπούλου: Ευχαριστούµε τα Σωµατεία που µας κατέθεσαν τις 
απόψεις τους και νοµίζω µπορούµε να περάσουµε στο επόµενο θέµα που είναι τ’ 
αποτελέσµατα της συζήτησης για την µετανάστευση. 
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• Τζίνα Κορέλλα: Στο πρόγραµµα αναφέρεται ότι θα συντονίσω τη συζήτηση 
για τη διαµόρφωση ενός πορίσµατος. Όµως, όπως εξελίχθηκε η Συνέλευση δεν 
έχουµε καθόλου χρόνο, πρέπει να εκκενώσουµε την αίθουσα. Γι αυτό, κάναµε µια 
συζήτηση έξω και είπαµε, αν συµφωνούν και οι υπόλοιποι από το ακροατήριο, οι 
συµµετέχουσες, οι εκπρόσωποι Οργανώσεων, ν’ αξιοποιήσουµε ως σχέδιο πορίσµατος 
την εισήγηση της κυρίας Σταυριανοπούλου η οποία, αν θα είχε την ευγενή 
καλοσύνη, θα µπορούσε να το συντάξει εγγράφως. Εκτός αν νοµίζετε ότι έχουµε τη 
δυνατότητα να το επεξεργαστούµε από κοινού τώρα.

• Φ. Στεργιοπούλου: Το πόρισµα πρέπει να είναι σύντοµο, δεν µπορεί να έχει 
σχέση µε εισήγηση. 

• Τζίνα Κορέλλα: Λέγαµε για την εισαγωγή της εισήγησής της. Εάν θέλετε εγώ 
µπορώ να έρθω στο βήµα να το συζητήσουµε αλλά φοβάµαι ότι δεν υπάρχει ο χρόνος. 

• Φ. Στεργιοπούλου: Ένα πόρισµα να βγάλουµε, για να µπορέσουµε να το 
µεταβιβάσουµε ως αποτέλεσµα αυτού του τραπεζιού.
• Ε. Καλλιγά: Εγώ είχα το αίσθηµα ότι η αίθουσα είχε αποδεχθεί την 
προτεραιότητα που άνοιξε το Εθνικό Συµβούλιο ως µια εύλογη προτεραιότητα 
για δράση τα επόµενα χρόνια. Δεν πρόκειται φυσικά να εγκαταλείψουµε ούτε 
την παρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας ούτε τους κινδύνους 
υπαναχωρήσεων σε θέµατα που έχουµε ήδη κερδίσει κάποιο έδαφος µε τόσους 
κόπους. Το αποδείξαµε άλλωστε, χτες είδατε, έγινε αυτή η περίφηµη συγκέντρωση 
για την πρόθεση να γίνουν αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και αµέσως έγινε 
συναγερµός και ήδη ελπίζουµε ότι θ’ αποσυρθεί το εν λόγω νοµοσχέδιο το 
οποίο δουλεύτηκε εν απουσία όλων µας συµπεριλαµβανοµένης και της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. 
Δηλαδή κάτι πιο σκανδαλώδες απ’ αυτό δεν µπορούσε να γίνει. Κι αυτό που λέω 
δεν έχει καµία πολιτική χροιά. Απλώς βήµατα που έγιναν στο παρελθόν, µάχες που 
κερδήθηκαν στο παρελθόν αγνοούνται (Σας θυµίζω, το Οικογενειακό Δίκαιο πήρε 
6 χρόνια για να ετοιµαστεί και άλλον ένα χρόνο για να γίνει νόµος του κράτους 
και δούλεψαν δυο Επιτροπές εµπεριστατωµένα µε εκπροσώπους γυναικείων 
Οργανώσεων. Και µιλάµε για το 1976-80). Δεν είναι δυνατόν τώρα, µετά από 30 
χρόνια, να κάνουµε ρυθµίσεις που ν’ αφορούν τις γυναίκες ερήµην των γυναικών 
και µάλιστα ερήµην των οργανωµένων γυναικών! Διότι πώς λες δεν έχω συνοµιλητή, 

Συζήτηση-Πορίσµατα-Κλείσιµο της Συνέλευσης
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δεν φωνάζω την Υπηρεσία που εγώ έχω ιδρύσει για να χειρίζεται τα θέµατα των 
γυναικών και εν απουσία της νοµοθετώ; Αυτά είναι εξωφρενικά πράγµατα.
 Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή την παρακολούθηση θα συνεχίσουµε να την 
κάνουµε και δεν θα επιτρέψουµε υπαναχωρήσεις, δεν θα επιτρέψουµε παραβιάσεις. 
Αυτά είναι πάντα µέσα στις υποχρεώσεις µας. Επίσης θα συνεχίσουµε την 
εκπροσώπηση της χώρας µας προς τα έξω και τις συνεργασίες σε θέµατα όπως αυτά 
στα οποία αναφέρθηκαν η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού και η εκπρόσωπος του 
Διεθνούς. Αυτά είναι µέσα στην ρουτίνα µας. 
 Πέραν όµως αυτών ανοίξαµε σήµερα ή προσπαθήσαµε ν’ ανοίξουµε ένα θέµα. Και 
το θέµα αυτό αφορά την νέα ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα. Και την ελληνική 
πραγµατικότητα εµείς οι γυναίκες δεν µπορούµε να την αγνοήσουµε γιατί µας 
αφορά πάρα πολύ. Ισως µας αφορά στην καθηµερινότητά µας περισσότερο απ’ ότι 
τους άνδρες αυτής της κοινωνίας.

• Β. Σταυριανοπούλου: Η αίθουσα πρέπει να κλείσει, αυτό σηµαίνει ότι δεν θα 
µπορέσει ν’ αναπτυχθεί ένας διάλογος που θα ήταν πολύ πιο εποικοδοµητικός. Θα 
θέσω µόνο µερικά ερωτήµατα για να µπορέσουµε να καταλήξουµε σ’ ένα πόρισµα: 
 Ήδη είχαµε αναγγείλει ότι το καινούργιο θέµα το οποίο θέλει να επεξεργαστεί 
και να δουλέψει πάνω σ’ αυτό το Εθνικό Συµβούλιο και παροτρύνει τα µέλη του 
τουλάχιστον, είναι το θέµα της πολυπολιτισµικότητας της ελληνικής κοινωνίας. Θα 
ήθελα να µου εκφράσετε την θέση σας, αν το βρίσκετε ότι έχει µια προτεραιότητα 
για την εποχή µας, για τις καταστάσεις που ζούµε ή νοµίζετε ότι πρέπει να πάρει 
δεύτερη θέση.
 Το δεύτερο σηµείο: Λαµβάνουµε υπ' όψιν τις δυσκολίες, τις επιφυλάξεις, τις 
αντιρρήσεις, τις αντιθέσεις, τις θέσεις. Ωστόσο, για να θεωρήσουµε ότι έχουµε 
προσδιορίσει ένα αποδεκτό θέµα θα θέλαµε τουλάχιστον να σηκώσετε τα χέρια σας 
να δούµε την αποδοχή ή όχι. Βλέπω ότι όλες οι παρούσες σήκωσαν τα χέρια. 
 Το αποδέχεστε. Φυσικά δεν θα πρέπει να παραλείψουµε τις δυσκολίες. Ποιες 
δυσκολίες εσείς θεωρείτε ότι είναι σηµαντικότερες; Η αλλαγή της νοοτροπίας των 
γηγενών ή η αλλαγή της νοοτροπίας των µεταναστριών; 

• Φωνές από το ακροατήριο: Και τα δύο ! Είναι συγκοινωνούντα δοχεία!

• Β. Σταυριανοπούλου: Και τα δύο. Έτσι θα πρέπει να δουλέψουµε. 

• Ε. Καλλιγά: Είναι σαν την αφίσα που έφτιαξε ένα από τα µέλη του Συµβουλίου 
µας, η κα Γέρου για την σηµερινή ηµέρα. Είναι οι δυο αγκαλιασµένες γυναίκες που 
νοµίζω συµβολίζουν πάρα πολύ καλά το πνεύµα µε το οποίο δούλεψε το ΕΣΕ και 
µε τις Οργανώσεις µέσα και µε τις Οργανώσεις απ’ έξω και οι γυναίκες µεταξύ τους. 
Νοµίζω πως έτσι πρέπει να είµαστε στην προσέγγιση του θέµατος, µετανάστριες 
– γηγενείς. 
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• Β. Σταυριανοπούλου: Ένα τρίτο ερώτηµα : Πιστεύετε ότι εµείς οι γυναίκες 
µπορούµε πιο θετικά να συµβάλλουµε σε αυτό του θέµα; Συµφωνείτε; Μπορώ να 
δω τα χέρια σας; Για να δούµε τις τυχόν αντιρρήσεις. Πιστεύετε ότι ένα πρόγραµµα 
που µπορεί να υιοθετηθεί από το Εθνικό Συµβούλιο θα υποστηριχθεί από όλες τις 
Οργανώσεις; 
 Και το τελευταίο που πρέπει να πω είναι ότι οι δυσκολίες οι οποίες 
παρουσιάζονται και θα ξεπεραστούν, πρέπει να το κατανοήσουµε ότι η κατάσταση 
που υπάρχει σήµερα δεν φαίνεται να διαφέρει από το µέλλον. Θα πρέπει ν’ 
αποδεχθούµε ότι η µετανάστευση, αυτό που είπαµε και το πρωί, σ’ έναν µεγάλο 
βαθµό είναι και ανάγκη και πραγµατικότητα. 
 Η ελληνική κοινωνία θα πρέπει ν’ αποδεχθεί και η πολιτεία να λάβει τα 
κατάλληλα µέτρα ώστε η οµαλή συµβίωση των µεταναστών και των Ελλήνων να 
είναι πράγµατι αρµονική. Αυτή είναι η γνώµη µου. Δεν ξέρω, εσείς µπορείτε να 
συµπληρώσετε ακόµα λίγο.

• Ε. Καλλιγά: Το ΕΣΕ δεν απαίτησε ποτέ την 100% «σύµπραξη» δηλαδή την 
100% εφαρµογή των επιλογών του από τις Οργανώσεις-µέλη της Οµοσπονδίας. 
Όσες ήθελαν µπορούσαν ν’ ακολουθήσουν, όσες είχαν κάποιες επιφυλάξεις δεν 
ήταν λόγος, να µου επιτρέψετε το αστείο µε τα πολιτικά τα δικά µας, δεν ήταν 
λόγος «διαγραφής» από την Οµοσπονδία. Απλώς αν κάποιες Οργανώσεις είχαν µια 
επιφύλαξη για κάτι, δεν ακολουθούσαν. 
 Είναι η αρχή τής πλειοψηφίας, ελπίζουµε ότι η πλειονότης θα συµφωνήσει και 
θα πρέπει να τους το θέσουµε στην πρώτη επίσηµη κανονική Γενική µας Συνέλευση 
ως θέµα επεξεργασµένο, µε την ελπίδα ότι θα κερδίσουµε την πλειοψηφία που 
χρειαζόµαστε για να το µετατρέψουµε σε πρόγραµµα. Όσες από ταις Οργανώσεις 
δεν θα συµφωνήσουν µε αυτή την κατεύθυνση, την θεωρούν περιττή, την θεωρούν 
άχρηστη για οποιονδήποτε λόγο, έχουν οποιεσδήποτε επιφυλάξεις και δεν 
συναινέσουν, δεν θ’ ακολουθήσουν. Αν καταψηφιστεί στη Συνέλευση δεν θα είναι 
αυτό το επόµενο πρόγραµµά µας.

• Β. Σταυριανοπούλου: Άλλωστε η διαφοροποίηση των θέσεων και των απόψεων 
δηµιουργεί µια θετικότερη σκέψη και δράση. 

• Ε. Καλλιγά: Να ευχαριστήσω όλες για την υποµονή σας που µείνατε ως αυτή 
την ώρα, ήταν κουραστικό, πρέπει να φύγουµε τώρα. Είµαστε συνεννοηµένες για 
τη συνέχεια και αύριο το απόγευµα παρακαλώ πολύ να είστε στην ώρα σας στην 
αίθουσα της Παλαιάς Βουλής για τον επίσηµο Εορτασµό της 100ετίας. 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19:30 Χαιρετισµοί 

Ευγενία Τσουµάνη, Γενική Γραµµατέας Ισότητας
Anamah Tan, Πρόεδρος Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών ICW-CIF
Grace Wedekind, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κέντρου του 
Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών ECICW-CECIF

Σύντοµο ιστορικό της εκατονταετίας
Έφη Καλλιγά, Πρόεδρος Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων

20:15 Πορίσµατα Έκτακτης Επετειακής Συνέλευσης της 8ης Οκτωβρίου
Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου, Αντιπρόεδρος, τ. Πρόεδρος ΕΣΕ 

20:30 Μουσικό Διάλειµµα
Γυναικείο Κουαρτέτο Μουσικών Συνόλων Δήµου Αθηναίων

20:45 Τιµητική Αναγνώριση Συνεργασιών

21:00 Δεξίωση

Με την οικονοµική υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας



 Η Πρόεδρος του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών Anamah Tan, η Πρόεδρος του ΕΣΕ Έφη Καλλιγά,
η Γενική Γραµµατέας Ισότητας Ε.Τσουµάνη, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου 
Γυναικών Grace Wedekind στην Επετειακή Εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΕΣΕ, Παλαιά Βουλή, 
9 Οκτωβρίου 2008
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• Έφη Καλλιγά, Πρόεδρος Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων:
 Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούµε πάρα πολύ που µπορέσατε να έρθετε 
σήµερα εδώ γι’ αυτή την γιορτή που για µας έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Eίναι µια 
γιορτή µνήµης, για 100 χρόνια προσφοράς µιας µεγάλης γυναικείας Οργανώσεως 
και µπορούµε να το λέµε γιατί δεν µιλάµε για τον εαυτό µας, αλλά µιλάµε για 
όσους προηγήθηκαν και επίσης ταυτόχρονα µιλάµε λίγο πολύ για την ιστορία 
του γυναικείου Κινήµατος και της εξελίξεως στους όρους της ζωής όλων µας. Το 
ακροατήριο είναι σχεδόν αποκλειστικά γυναικείο, φυσικό είναι, το ενδιαφέρον είναι 
γυναικείο αλλά και πολλοί άντρες συνέβαλλαν στην πρόοδο αυτή. 
 Σήµερα έχουµε την χαρά να έχουµε κοντά µας δύο στελέχη από το εξωτερικό. 
Είναι η Πρόεδρος του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών κυρία Άναµα Ταν και είναι 
και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών 
η κυρία Γκρέης Βέντεκιντ, που είναι συνεργάτιδές µας πολύτιµες και στις δύο 
οργανώσεις όπου είµαστε µέλη, στην πρώτη από την ίδρυσή µας και στη δεύτερη 
πριν από 45 περίπου χρόνια ως ιδρυτικά µέλη. Δεν θα µιλήσω εγώ για τα δύο 
αυτά σηµαντικά όργανα στον χώρο του παγκοσµίου γυναικείου Κινήµατος, γιατί 
θα δώσω τον λόγο στις ίδιες τις καλεσµένες µας σε λίγο, για να µας αναπτύξουν 
τι ακριβώς κάνουν και ποιες είναι οι σχέσεις τους µαζί µας. Έχουµε επίσης δίπλα 
µας την Γενική Γραµµατέα Ισότητας, την κα Ευγενία Τσουµάνη χάρη στην βοήθεια 
της οποίας µπόρεσαν να γίνουν οι διήµερες αυτές εκδηλώσεις. Αναφέροµαι σε 
διήµερες εκδηλώσεις γιατί ακριβώς χτες έγινε µια έκτακτη επετειακή Συνέλευση της 
Οµοσπονδίας µας στην οποία πήραµε κάποιες αποφάσεις. Τα αποτελέσµατα θα σας 
ανακοινωθούν αργότερα και νοµίζω πως θα σας ενδιαφέρουν. Στην χθεσινή ανοιχτή 
Συνέλευση ήταν προσκεκληµένες όχι µόνο οι Οργανώσεις-µέλη του ΕΣΕ αλλά 
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και άλλες οργανώσεις εκτός της Οµοσπονδίας για να προβληµατιστούµε όλες µαζί 
επάνω στο ποιες είναι από δω και πέρα οι προκλήσεις για το γυναικείο Κίνηµα στην 
Ελλάδα. 
 Όσες δεν κατάφεραν να έρθουν λόγω των προβληµάτων µετακίνησης από τη 
χθεσινή απεργία... έχασαν από την απουσία τους! Και το λέω λίγο αυτάρεσκα αυτό, 
γιατί το πνεύµα ήταν πολύ καλό. 
 Θα δώσω τώρα τον λόγο στην Γενική Γραµµατέα Ισότητας κυρία Τσουµάνη, χωρίς 
την βοήθεια της οποίας, το επαναλαµβάνω, ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη από αυτές 
τις εκδηλώσεις θα µπορούσαν να έχουν πραγµατοποιηθεί.

• Ευγενία Τσουµάνη, Γενική Γραµµατέας Ισότητας: 
 Κυρία Πρόεδρε του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων, αγαπητή φίλη Έφη, 
ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έκανα απλώς το χρέος µου. 
 Κυρίες Βουλευτές, κυρία Πρόεδρε του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών, κυρία 
Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών, αγαπητές 
φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η συµπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του 
Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων, της πρώτης Οµοσπονδίας Γυναικείων Οργανώσεων 
στην Ελλάδα, αποτελεί τιµή για το γυναικείο Κίνηµα. Αποτελεί όµως και µια 
ευκαιρία να τονίσουµε µε έµφαση τόσο την δράση του όσον αφορά την βελτίωση 
της θέσης των γυναικών µέσα στην ιστορία όσο και την τεράστια κοινωνική του 
προσφορά. 
 Ορόσηµο στην πορεία αυτή αποτελούν µεταξύ άλλων η διεξαγωγή στις αρχές του 
20ου αιώνα της πρώτης έρευνας για την κατάσταση των Ελληνίδων, η ίδρυση του 
πρώτου Νοµικού Γραφείου που παρείχε δωρεάν νοµικές συµβουλές σε γυναίκες 
που δεν διέθεταν επαρκείς πόρους, η συνεισφορά τους στην κατάρτιση του νέου 
Συντάγµατος της χώρας, η λειτουργία ορφανοτροφείων και άλλων κοινωνικών 
Υπηρεσιών στην περίοδο των πολέµων που πέρασε η χώρα µας. 
 Η παρουσία των γυναικείων Οργανώσεων κυρίες και κύριοι συνιστά µια 
σηµαντική δύναµη αλλαγών και µια πηγή έµπνευσης στη ζωή µας. Στη σηµερινή 
κοινωνική και οικονοµική συγκυρία ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
και γενικότερα της κοινωνίας των πολιτών βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς 
ευρωπαϊκής και εθνικής διακυβέρνησης. 
 Η δηµιουργία λοιπόν του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων από τις αρχές ήδη του 
προηγούµενου αιώνα καταδεικνύει και τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα αλλά και 
την έµπνευση που είχαν οι ιδρύτριές του.
 Αγαπητές φίλες και φίλοι, η οργανωµένη πολιτεία των πολιτών διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στην προβολή των ανησυχιών του πολίτη. Η κοινωνία των πολιτών 
βλέπει όλο και περισσότερο την Ευρώπη σαν ιδανικό βήµα για την αλλαγή των 
πολιτικών προσανατολισµών. Πρόκειται για µια ευκαιρία να εµπλακούν πιο ενεργά 
οι πολίτες στην επίτευξη του ευρωπαϊκού οράµατος, αλλά και ν’ αρθρώσουν µε 
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οργανωµένο τρόπο την θέση, την κριτική και τις τυχόν διαµαρτυρίες τους. 
 Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συνεισφέρουν ουσιωδώς στην ανάπτυξη των 
δηµοκρατικών κοινωνιών, ιδιαίτερα µε την προώθηση της συλλογικής συνείδησης, 
της συµµετοχικής δράσης των πολιτών και της ελεύθερης έκφρασής τους. Με τον 
τρόπο αυτό, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συµβάλλουν στην πολιτική διαχείριση 
των κοινωνικών προβληµάτων συµπληρωµατικά µε το κράτος, στην διάχυση των 
πολιτικών και των δράσεων, στην καλύτερη αποδοχή πολλές φορές αυτών των 
πολιτικών από τους πολίτες και την κοινωνία. Αποτελούν συν-διαµορφωτές του 
γενικού συµφέροντος, προβάλλοντας τα επιµέρους συµφέροντα κυρίως ευπαθών 
οµάδων πληθυσµού. Λειτουργούν επίσης και σαν µηχανισµοί µεσολάβησης µεταξύ 
αυτών των οµάδων και των δηµοσίων αρχών ευαισθητοποιώντας ταυτόχρονα την 
κοινή γνώµη. 
 Αγαπητές φίλες και φίλοι, διανύουµε µια περίοδο αβεβαιότητας, όξυνσης των 
κοινωνικών προβληµάτων, αλλά και µεγάλων προκλήσεων. Η παγκοσµιοποιηµένη 
οικονοµική κρίση, οι δηµογραφικές πιέσεις, η αύξηση των µεταναστευτικών ροών 
αλλά και οι κλιµατικές αλλαγές αποτελούν νέα δεδοµένα και νέες προκλήσεις. 
 Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού επιδεινώνονται. 
Άνεργοι, µειονότητες, άτοµα µε ιδιαίτερες ανάγκες, µετανάστες, πλήττονται 
ιδιαίτερα, µε τις γυναίκες να είναι η πλέον ευάλωτη µερίδα πληθυσµού και να 
επιβαρύνονται περισσότερο καθώς αποτελούν άλλωστε όπως είναι γνωστό, το 
µεγαλύτερο µέρος των φτωχών του κόσµου. Αυτά τα νέα δεδοµένα, και ιδιαίτερα, 
αν θέλετε, το θέµα της µετανάστευσης και των κλιµατικών αλλαγών, φέρνουν 
κινδύνους µεγάλους για τις ευπαθείς µερίδες του πληθυσµού, για τις γυναίκες 
ιδιαίτερα αλλά συγχρόνως, κι αυτό έχει σηµασία να τονίσουµε, οι γυναίκες είναι 
εκείνες που µπορούν µε την κατάλληλη ενηµέρωση, πληροφόρηση και πρόσβαση 
στους πόρους ν’ αποδώσουν και να διαχειριστούν ακόµα καλύτερα αυτές τις αλλαγές 
και να βοηθήσουν στο ξεπέρασµά τους. 
 Οι σηµερινές συγκυρίες και προκλήσεις λοιπόν καταδεικνύουν την ανάγκη να 
προωθήσουµε µια πιο αλληλέγγυα κοινωνία επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσουµε 
τους πολίτες στα ευρωπαϊκά κεκτηµένα για την αξία και την αρχή της ισότητας, την 
ανάγκη εξάλειψης των διακρίσεων και να κινητοποιήσουµε όλο τον ενδιαφερόµενο 
κόσµο. 
 Το τρίπτυχο «ευκαιρίες – πρόσβαση – αλληλεγγύη» που έχει αναχθεί σε θέµα 
υψηλής πολιτικής προτεραιότητας στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, αποτελεί ένα 
έναυσµα για να επιβεβαιώσουµε την δέσµευσή µας για εξασφάλιση περισσότερων 
ευκαιριών, ιδίως για τις ευάλωτες οµάδες γυναικών που παραµένουν θύµατα 
πολλαπλών διακρίσεων. 
 Κυρίες και κύριοι, στη χώρα µας έχουν αναληφθεί σηµαντικές ευθύνες και 
δράσεις που η Γενική Γραµµατεία Ισότητας υπηρετεί µ’ έναν συνεκτικό τρόπο. Οι 
πολιτικές µας έχουν επικεντρωθεί στην αντιµετώπιση των διαρθρωτικών ανισοτήτων 
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στην απασχόληση, στα θέµατα της εκπαίδευσης, στη συµµετοχή των γυναικών στα 
κοινά, στην αντιµετώπιση των αρνητικών φαινοµένων της βίας. 
 Ενισχύσαµε τόσο το θεσµικό µας πλαίσιο, θωρακίζοντας τα δικαιώµατα των 
γυναικών όσο και τους µηχανισµούς προστασίας, ορίζοντας, ειδικότερα θ’ αναφέρω 
αυτό, και τον Συνήγορο του Πολίτη σαν αρµόδιο ανεξάρτητο φορέα για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής αυτής της πολιτικής της ίσης µεταχείρισης. 
 Σ’ αυτή την πορεία ο κοινωνικός διάλογος, ο διάλογος µε τους κοινωνικούς 
εταίρους, η διαβούλευση µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην κοινωνία 
των πολιτών, αποτέλεσε και αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασµού της 
πολιτικής µας. Σε αυτή τη βάση άλλωστε δηµιουργήθηκε και η Εθνική Επιτροπή για 
την Ισότητα των Φύλων σαν ένας µηχανισµός και βήµα διαλόγου όπου το Εθνικό 
Συµβούλιο Ελληνίδων συµµετέχει ως θεσµικός συνοµιλητής. 
 Κυρίες και κύριοι, νέες ευκαιρίες και νέες ευθύνες ανοίγονται µπροστά µας 
για το επόµενο διάστηµα. Η νέα προγραµµατική περίοδος µέσα από το εθνικό 
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, υπογραµµίζει ρητά τον οριζόντιο στόχο της 
ισότητας στον στρατηγικό σχεδιασµό της χώρας µας. Και αυτό θα υλοποιηθεί µε 
µια αποτελεσµατική κατά το δυνατόν ένταξη της εθνικής πολιτικής ισότητας σε 
όλο το πεδίο της δηµόσιας δράσης τόσο στην κεντρική Διοίκηση όσο και στην 
Αυτοδιοίκηση καθώς και µε την ενίσχυση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των 
πολιτικών ισότητας για την αντιµετώπιση κυρίως του αποκλεισµού ή του κινδύνου 
του αποκλεισµού των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων. 
 Σ’ αυτό το πλαίσιο η δέσµευσή µας για την ενίσχυση των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων κα Πρόεδρε, το είπαµε κι εχθές, περιλαµβάνεται στον προγραµµατισµό 
της νέας περιόδου. Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν προβλέπεται η υποστήριξη των 
γυναικείων Οργανώσεων που θα συµβάλλουν µε την ουσιαστική ανάµιξή τους 
στις πολιτικές προώθησης ίσων ευκαιριών. Συγκεκριµένα θα υποστηριχθούν οι 
Οργανώσεις στην διοικητική και επιχειρησιακή τους ικανότητα ώστε να µπορούν να 
συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να µπορούν µε πιο οργανωµένο 
και συστηµατικό τρόπο ν’ αναπτύξουν τον ρόλο τους ως εταίρων της κοινωνίας για 
την στήριξη των γυναικών και την βελτίωση της θέσης τους. 
 Επιτρέψτε µου τελειώνοντας να πω ότι είναι αυτονόητο ότι όσο εντείνονται 
οι κίνδυνοι που απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα αγαπητές φίλες και φίλοι, 
τόσο επιτακτικότερο γίνεται το χρέος όλων µας για επαρκή προστασία τους µε την 
κινητοποίηση και συµβολή όλων µας, όλων ως ενεργών πολιτών µε ίσες ευκαιρίες 
και ίσες ευθύνες. Η συνεχής λοιπόν και σταθερή παρουσία του ΕΣΕ επί 100 χρόνια 
αλλά και η απαραίτητη παρουσία του στις µελλοντικές εξελίξεις, αποτελεί ένα 
χειροπιαστό παράδειγµα της σηµασίας που έχει η συµµετοχή των γυναικών στην 
διαµόρφωση πολιτικών αποφάσεων που θα εκφράζουν το σύνολο της κοινωνίας. 
Πολιτικών αποφάσεων που ενδυναµώνουν την δηµοκρατία και εµπλουτίζουν τη 
σωστή διακυβέρνηση. 
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 Εύχοµαι λοιπόν κάθε καλό, επιτυχία στο έργο σας και στο µέλλον και υγεία σε 
όλους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

• Έφη Καλλιγά: 
 Ευχαριστούµε πάρα πολύ την Γενική Γραµµατέα για τις καλές της σκέψεις και για 
τις καλές της αποφάσεις, που µας ανακοίνωσε και χθες και ευχόµαστε να έχει όλη 
την δυνατότητα να τις εφαρµόσει.
 Επίσης µας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχουν γίνει αντιληπτές από τους 
αρµόδιους οι αδυναµίες των ελληνικών γυναικείων Οργανώσεων να στήσουν 
εκείνους τους µηχανισµούς τους απαιτητικούς σε προσωπικό, σε υπηρεσίες, σε 
διάφορα υποστηρικτικά συστήµατα και που είναι η αιτία που δεν µπορούν να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες ν’ αξιοποιήσουν πόρους και να κάνουν πραγµατικά 
ένα έργο χρήσιµο το οποίο φαίνεται ότι το έχει ανάγκη η κοινωνία. Αυτό µας 
ευχαριστεί ιδιαίτερα. Και πάλι σας ευχαριστούµε κυρία Τσουµάνη. 
 Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην Πρόεδρο του Παγκοσµίου Συµβουλίου 
Γυναικών. Η Δρ. Anamah Tan εκτός από Πρόεδρος του Συµβουλίου Γυναικών και 
σηµαντική προσωπικότητα στη χώρα της τη Σιγκαπούρη, είναι µαχόµενη δικηγόρος, 
είναι και ένα από τα 23 µέλη της Επιτροπής CEDAW του ΟΗΕ και όλες οι παρούσες 
γνωρίζετε την σηµασία αυτού του οργάνου: Είναι η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών 
που παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή της Διεθνούς Συµβάσεως για τη 
Κατάργηση των Διακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών.
 Με την διπλή της λοιπόν ιδιότητα είναι σήµερα εδώ. Την ευχαριστούµε που 
µπόρεσε να διαθέσει τον χρόνο και να έρθει από πολύ µακριά για να µετέχει στις 
γιορτές µας. 

• Δρ. Άναµα Ταν, Πρόεδρος του Διεθνούς
Συµβουλίου Γυναικών (ICW-CIF):
 Ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα! είµαι πολύ χαρούµενη 
που είµαι εδώ. Ενθουσιασµένη! Κυρία Γενική Γραµµατέα Ισότητας Ευγενία 
Τσουµάνη, κυρία Πρόεδρε του ΕΣΕ αγαπητή φίλη Έφη Καλλιγά, κυρία Πρόεδρε 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών Grace Wedekind, 
διακεκριµένα µέλη του κοινοβουλίου που βρίσκεστε µαζί µας, φίλοι του ΕΣΕ, 
σας ευχαριστώ που µε έχετε εδώ σε αυτή τη µεγαλοπρεπή αίθουσα όπου έχουν 
συζητηθεί τόσοι νόµοι, τα παλιά χρόνια , σε αυτό το όµορφο κτήριο. Τι ταιριαστός 
χώρος για να γιορταστούν τα 100 χρόνια του ΕΣΕ.
 Τα θερµά συγχαρητήρια έρχονται από όλον τον κόσµο: αντιπροσωπεύω το Διεθνές 
Συµβούλιο Γυναικών (ICW-CIF) και πράγµατι ερχόµαστε από όλες τις περιοχές 
του κόσµου και ευχόµαστε στο ΕΣΕ, όχι µόνο για τα 100 χρόνια που πέρασαν 
αλλά και για τα άλλα 100 χρόνια που έρχονται µε όλα τα θαυµάσια επιτεύγµατα 
που θα συµπορευτούµε για να φέρουµε στον κόσµο. Ας πούµε ότι 100 χρόνια από 
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σήµερα, το ΕΣΕ, και όλοι εδώ οι παρόντες, θα έχουν παίξει ένα ρόλο στο να γίνει 
ο κόσµος πιο ασφαλής, να γίνει ένας κόσµος όπου δεν θα υπάρχουν διακρίσεις 
κατά των γυναικών. Και νοµίζω ότι όλοι εµείς εδώ και οι διακεκριµένοι άνδρες 
επίσης -χρειαζόµαστε και τη δική σας υποστήριξη και συντροφική συνεργασία 
κύριοι- και θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας µέχρι εδώ, γιατί 
χωρίς το διακεκριµένο έτερο ήµισυ µας δεν νοµίζω ότι θα καταφέρουµε να 
φτάσουµε όσο µακριά θα θέλαµε να φτάσουµε. Και αυτό είναι να αποκτήσουµε το 
αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα στα πάντα δηλαδή να µοιραζόµαστε τα πάντα. Με αυτά 
τα λόγια επιτρέψτε µου να συγχαρώ ξανά το ΕΣΕ.
 Τώρα επιτρέψτε µου να σας δώσω µια σύντοµη ιστορία του Διεθνούς Συµβουλίου 
Γυναικών . Ιδρύθηκε το 1888 στα Seneca Falls της Ουάσιγκτον από µια οµάδα 
ακτιβιστριών, γυναικών ενεργοποιηµένων όπως όλες εσείς εδώ. Της οµάδας 
ηγείτο η Susan B. Anthony. Εκείνη και η οµάδα της κέρδισαν το δικαίωµα της 
ψήφου των γυναικών στις ΗΠΑ. Μάλιστα πήγαν και φυλακή γι αυτό. Γνωρίζατε 
ότι φυλακίστηκε γιατί πήγε να ψηφίσει για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ; Αναγκάστηκε 
να πληρώσει πρόστιµο 100 δολάρια, που ήταν σηµαντικό ποσό στα 1890. Πολλά 
λεφτά! Αλλά πήγε φυλακή και αυτό έκανε να αποκτήσουν οι γυναίκες στις ΗΠΑ 
την ψήφο. Θα σας εκπλήξει ότι σε µερικά µέρη του κόσµου, ασφαλώς λίγα, αλλά 
πάντως υπάρχουν ακόµη µέρη όπου οι γυναίκες δεν έχουν αποκτήσει δικαίωµα 
να ψηφίζουν. Και αυτό 120 χρόνια αργότερα! Λοιπόν, έχουµε αρκετή δουλειά να 
κάνουµε, για να εξασφαλίσουµε ότι σε κάθε µέρος του κόσµου, σε κάθε γωνιά 
της χώρας τους, οι γυναίκες θα έχουν δικαίωµα ψήφου, γιατί είναι πάρα πολύ 
σηµαντικό η νοµοθεσία να είναι ο µηχανισµός κάθε κράτους ώστε να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα υπάρχει διάκριση κατά των γυναικών.
 Και η CEDAW είναι το εργαλείο, η νοµική υποχρέωση των κρατών µελών που 
την έχουν υπογράψει και επικυρώσει, και µέχρι σήµερα 185 χώρες την έχουν 
επικυρώσει. Και θα πρέπει να πω ότι η Ελληνίδα Γενική Γραµµατέας Ισότητας 
ηγήθηκε µιας θαυµάσιας οµάδας γυναικών και ανδρών από την Ελλάδα στο CEDAW 
τον Ιανουάριο 2007. Και έκανε µια καταπληκτική παρουσίαση της 6ης Περιοδικής 
Έκθεσης. Σύντοµα θα υποβληθεί η 7η Περιοδική έκθεση, και είµαι βέβαιη ότι η 
κυρία Τσουµάνη προσβλέπει σε αυτό.
 Έχετε κάνει πολλά, πάρα πολλά, αλλά έχετε ακόµη µπροστά σας πολλά 
περισσότερα που πρέπει να κάνετε. Και για αυτά νοµίζω ότι βρίσκεστε σε πολύ 
καλά χέρια, η µάλλον, εµείς είµαστε σε καλά χέρια, και ελπίζω ότι µετά από 100 
χρόνια όλες οι γυναίκες θα γνωρίζουν ότι εξασφαλίσατε να µην υπάρχουν διακρίσεις 
κατά των γυναικών. Ας σκεφτούµε ότι η ιδρύτρια του ΔΣΓ, η Susan B. Anthony, 
κατηύθυνε τις γυναίκες για την κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ. Αλλά, 120 
χρόνια αργότερα, έχουµε ακόµη µια διαφορετική µορφή δουλείας, την παράνοµη 
διακίνηση γυναικών και κοριτσιών (trafficking) . Βλέπετε λοιπόν ότι έχουµε ακόµη 
πολλή δουλειά. Με ευχαρίστηση µαθαίνω ότι η χώρα σας κοιτάζει αυτόν τον τοµέα 
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πολύ, πολύ σοβαρά. Γι αυτό θα πρέπει να δουλέψουµε µαζί.
 Επίσης, η Susan B. Anthony ήθελε να βελτιώσει την θέση των γυναικών.
Ε, κάναµε κάποια πρόοδο! Δεν µπορούµε να πούµε πως δεν κάναµε καµιά πρόοδο. 
Κάτι κάναµε, αλλά υπάρχουν ακόµη προκλήσεις, προκλήσεις ως προς την ισότητα 
των φύλων. Και το πιο δύσκολο σε αυτού του είδους τις προκλήσεις είναι τα 
στερεότυπα. Ξέρετε πώς είναι. Δεν µπορούµε να απαλλαγούµε από στερεότυπα 
µέσα σε µια γενιά αλλά πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούµε πολύ σκληρά για να 
εξασφαλίσουµε ότι µε την εκπαίδευση, την καλή διάθεση και µε βοήθεια από όλους 
τα στερεότυπα θα εξαλειφθούν. Μπορούµε να το επιτύχουµε ψηφίζοντας νόµους 
αλλά στην πραγµατικότητα πρόκειται για αλλαγή νοοτροπίας. Ακόµη µας λείπουν οι 
ίσες ευκαιρίες, πιστεύω. Παρ’ όλον ότι προχωρούν τα πράγµατα, προχωρούν αργά. 
Πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν πρόκειται µόνο για ίσες ευκαιρίες στην εργασία, 
αλλά θα έπρεπε να έχουµε ίση πρόσβαση στην υγεία στις αστικές και τις αγροτικές 
περιοχές. Πρέπει να περάσουµε πολλούς ακόµη νόµους. Σε αυτόν τον τοµέα η 
Ελλάδα πιστεύω ότι πάει πολύ καλά, πραγµατικά πολύ καλά.
 Ωστόσο, αντιµετωπίζουµε κάποιους κινδύνους τώρα, όπως πιθανόν βλέπετε και 
στην τηλεόραση. Υπάρχει ο κίνδυνος της παγκόσµιας οικονοµίας που βρίσκεται σε 
άσχηµη κατάσταση. Ναι, και φυσικά, επιπλέον, έχουµε όλα τα άλλα προβλήµατα, 
φτώχειας, πολέµων, φυσικών καταστροφών, εµφυλίων συρράξεων, κοινωνικών 
αναταραχών και µυριάδες εσωτερικών µεταναστών καθώς και οικονοµικών 
µεταναστών.
 Αλλά, παρακαλώ, µην απελπίζεστε γιατί µε πολλή καλή θέληση και όντας 
αποφασισµένες να τα ξεπεράσουµε, µπορούµε να τα ξεπεράσουµε! Θα τα 
ξεπεράσουµε! Πρέπει να τα ξεπεράσουµε! Έχουµε ζήσει, ή µάλλον το ΕΣΕ έχει ζήσει, 
δύο Παγκόσµιους Πολέµους, έχει επιβιώσει αρκετών οικονοµικών κρίσεων και είµαι 
σίγουρη ότι θα ξεπεράσουµε και το επόµενο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε. 
 Τώρα, ας πούµε για το ICW. Είναι 120 ετών. Έχουµε µια Γενική Συνέλευση στη 
Νότιο Αφρική τον Οκτώβρη του 2009. Γνωρίζω ότι το ΕΣΕ έχει προσκληθεί και 
ελπίζω να δω εκεί όσο πιο πολλά Εθνικά Συµβούλια γίνεται. Για να γιορτάσουµε την 
120η επέτειό µας, ξεκινήσαµε ένα ταµείο της 120ης επετείου. Γνωρίζετε ότι ο στόχος 
µας είναι µάλλον σεµνός. Πάντα είµαστε ολιγαρκείς. Ο στόχος µας είναι µόνον 
120.000 Ευρώ. Δεν είναι και τόσο µεγάλο ποσό, αλλά γνωρίζοντας πόσο δύσκολη 
είναι η εξεύρεση πόρων, όπως µου λένε ξανά και ξανά - και µε την ευκαιρία να 
ευχαριστήσω την Γενική Γραµµατέα Ισότητας που βοήθησε το ΕΣΕ στον εορτασµό 
των 100 χρόνων του- αποφασίσαµε να ορίσουµε το ποσό στις 120.000 ευρώ. Και 
το αφήσαµε στα µέλη µας, στο κάθε ένα να συµβάλει όσο µπορεί. Ελπίζουµε να 
το επιτύχουµε µέσα από την αποδοχή πολλών ισόβιων µελών, και επίσης µέσω 
τακτικών υποστηρικτών του ICW-CIF.
 Το ICW είναι οργάνωση πολύ διακεκριµένη και παλιά. Η µεγάλη ηλικία της δεν 
σηµαίνει γήρανση και φθορά αλλά ωριµότητα και ενεργοποίηση. Λοιπόν το ΕΣΕ 
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µπήκε στις ένδοξες φάλαγγές µας ως µέλος όταν είµαστε µόνο 15. Περίπου 14 µέλη 
µας είναι αρχαιότερα στην οργάνωση. Και προκαλεί έκπληξη το πόσο δραστήρια 
είναι µερικά από τα πολύ παλιά µέλη µας. Με χρονολογική σειρά είναι: ΗΠΑ 1893, 
Καναδάς 1897, Γερµανία 1897, Μεγάλη Βρετανία 1897, Δανία 1899, Αυστραλία 
1899, Ολλανδία 1899, Ιταλία 1900, Νέα Ζηλανδία 1900, Αργεντινή 1901,Γαλλία 
1901, Αυστρία 1903, Ελβετία 1903, Βέλγιο 1906, Ελλάδα 1908.
 Σηµειώστε ότι δέκα από αυτές τις οργανώσεις ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
του Δ.Σ.Γ. (ECICW-CECIF) Λοιπόν, Grace (Wedekind) είσαι αρχηγός µιας πολύ 
ένδοξης οµάδας αιωνόβιων οργανώσεων που βρίσκονται σε πλήρη δραστηριότητα. 
Αλλά, έχεις επίσης κάτω από τις φτερούγες σου και ένα σωρό αναδυόµενα 
καινούργια Συµβούλια. Ανυποµονούµε να συναντήσουµε αυτά τα νέα µέλη.
 Έχουµε και άλλα Περιφερικά Συµβούλια εκτός από το ECICW-CECIF: το 
Regional Council of the Americas που καλύπτει τη Βόρεια, Νότια και Κεντρική 
Αµερική, το African Regional Council που καλύπτει όλη την Αφρική καθώς και το 
νεοσχηµατισµένο Asia-Pacific Regional Council που πριν αποτελείτο από το τµήµα 
της Ασίας και του Ειρηνικού που τώρα ένωσαν τις δυνάµεις τους.
Η εκπροσώπηση του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών (ICW-CIF) είναι πολύ 
σηµαντική όταν πρόκειται για διεθνείς διασυνδέσεις. Και έχουµε µερικές πολύ 
σπουδαίες διασυνδέσεις στα Ηνωµένα Έθνη, στα κεντρικά γραφεία τους στη Νέα 
Υόρκη- επίσης και στην Βιέννη, τη Ρώµη, την Γενεύη, και το UN ESCAP στη 
Μπαγκόγκ. Σε όλα αυτά τα σηµεία έχουµε τους εκπροσώπους µας. Είναι όλες 
γυναίκες και εργάζονται εθελοντικά. Σας βεβαιώνω ότι οτιδήποτε αποφασιστεί 
- ψηφίσµατα που εγκρίνονται από τον ΟΗΕ- διαχέεται προς όλα τα Εθνικά 
Συµβούλια. Τα Εθνικά Συµβούλια υποστηρίζονται από επιτροπές που εκλέγονται 
ανά τριετία, έχουν 20 συµβούλους που αναλαµβάνουν την ευθύνη να διασφαλίζουν 
τη µετάδοση των θεµάτων από τη βάση στο επίπεδο του ΟΗΕ, στους µόνιµους 
εκπροσώπους µας οι οποίοι µπορούν να διαπραγµατεύονται και στο Συµβούλιο του 
ΟΗΕ καµιά φορά, στις Γενικές Συνελεύσεις. Το ICW κάνει παρεµβάσεις στον ΟΗΕ. 
Αυτό µας επιτρέπεται , γιατί έχουµε Συµβουλευτική Θέση κατηγορίας 1. 
 Βλέπετε λοιπόν τη διασύνδεση µεταξύ όλων αυτών των εθνικών, διεθνών, 
περιφερικών επιπέδων και ακόµη και του τοπικού. Είναι δρόµος δύο κατευθύνσεων 
και νοµίζω είναι πάρα πολύ σηµαντικό, ιδιαίτερα αν δει κανείς το πώς εργαζόµαστε, 
το πώς βελτιώνουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούµε. Νοµίζω ότι µε αυτόν τον 
τρόπο πιστεύουµε ότι µπορούµε να διακρίνουµε και να συλλάβουµε ποια είναι τα 
νέα προβλήµατα που αναδύονται. Και αυτά είναι που θα µας απασχολήσουν στο 
µέλλον.
 Για το 2006-2009 η πρόκληση για µας ήταν η ισότητα των φύλων. Και επ΄αυτού 
θα κάνουν απολογισµό τα µέλη µας όταν συναντηθούµε το 2009 στη Νότια Αφρική. 
Θα αναφερθούν στις σχετικές δραστηριότητες των συµβουλίων τους.
 Όπως είπα και πριν, έχουµε ήδη επιβιώσει δύο παγκόσµιων πολέµων. Επιζήσαµε 
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και από µικρότερες συρράξεις και φυσικές καταστροφές και καταστροφές που 
προκλήθηκαν από ανθρώπους. Λοιπόν θα πρέπει να τα ξεπεράσουµε όλα και για µας 
η αποτυχία είναι αδύνατη. Δεν έχουµε περιθώρια αποτυχίας! Σας αφήνω, λοιπόν µε 
αυτά τα λόγια µε τα οποία έχω δεσµευτεί ως Πρόεδρος του Διεθνούς Συµβουλίου 
Γυναικών: Να ενεργοποιήσουµε, να κάνουµε κεφάλαιο τις θέσεις µας, και επίσης να 
εξασφαλίσουµε ότι η επόµενη γενιά της γυναικείας ηγεσίας θα τα βρει πιο εύκολα 
από εµάς.
 Σας ευχαριστώ.

• Έφη Καλλιγά: 
 Να ευχαριστήσω θερµά την αγαπητή µας Πρόεδρο, Δρ. Άναµα Ταν. Ελπίζω ότι 
µας µετέδωσε κάποιες από τις θετικές της σκέψεις, αφού διέτρεξε όλες τις δυσκολίες 
από τις οποίες έχουµε περάσει. 
 Θα παρακαλέσω τώρα την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς 
Συµβουλίου Γυναικών την αγαπητή Γκρέης Βέντεκιντ να πάρει το λόγο.

• Γκρέης Βέντεκιντ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς 
Συµβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF): 
 Κυρία Πρόεδρος, αγαπητή Έφη, κυρία Τσουµάνη, διακεκριµένα µέλη του 
Κοινοβουλίου, Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων , αγαπητοί προσκεκληµένοι,
 Είµαι ενθουσιασµένη που βρίσκοµαι απόψε µαζί σας και συµµετέχω στις 
εορταστικές σας εκδηλώσεις. Σας φέρνω χαιρετισµούς και συγχαρητήρια από τα 
άλλα 22 Εθνικά Συµβούλια Γυναικών στην Ευρώπη που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών (ICW-CECIF). Τα πιο θερµά µας 
συγχαρητήρια στο ΕΣΕ για έναν αιώνα προσφοράς στις γυναίκες και τα παιδιά.
 Οι αλλαγές που έγιναν κατά τον προηγούµενο αιώνα στην κοινωνική, 
επιστηµονική, τεχνολογική και οικονοµική ζωή είναι απίστευτες. Είµαι βέβαιη ότι 
και η γιαγιά µου που κι αυτή αναζητούσε ήδη από τότε καλύτερες συνθήκες για 
τις γυναίκες, δεν θα πίστευε τα µάτια της αν γυρνούσε στη ζωή για µια σύντοµη 
επίσκεψη! Θα γνώριζε πάντως, ότι λίγα από τα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη για 
τις γυναίκες και τις οικογένειες θα είχαν πραγµατοποιηθεί αν δεν υπήρχε η γενναία 
κινητοποίηση και δουλειά που έγινε από τις πρωτοπόρες στον τοµέα της ισότητας, 
και που συνεχίζεται και σήµερα από οργανώσεις όπως το Διεθνές Συµβούλιο 
Γυναικών και τα εθνικά συµβούλια.
 Η Ελλάδα, που είναι η χώρα της θεάς της σοφίας και η µητέρα της δηµοκρατίας, 
ήταν σ΄ όλη τη διάρκεια του αιώνα στην πρώτη γραµµή για την προώθηση της θέσης 
της γυναίκας. Το ΕΣΕ είναι ιδρυτικό µέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς 
Συµβουλίου Γυναικών που ιδρύθηκε το 1961. Έκτοτε, πολλά µέλη του ΕΣΕ έχουν 
ενθουσιωδώς συµβάλλει στις εργασίες µας και τα ονόµατα της Έφης Καλλιγά και 
των βοηθών της είναι γνωστά στις 23 χώρες µέλη µας. 
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 Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF) 
εργαζόµαστε στο πλαίσιο του Διεθνούς (ICW-ICW) αλλά επίσης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για τη Θέση της Γυναίκας. Έχουµε µια θέση στη 
Διοικούσα Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών στις Βρυξέλλες, και µας 
έχει δοθεί Συµµετοχική Ιδιότητα από το Συµβούλιο της Ευρώπης όπου έχουµε δύο 
τακτικές αντιπροσώπους στις συνεδριάσεις.
 Οι πολλαπλές επαφές µας βοήθησαν να χτιστεί γέφυρα µεταξύ γυναικών από 
πολλές χώρες και πολλές γλώσσες. Είµαστε σίγουρες ότι το έργο µας στο ΕΚΔΣΓ- 
ECICW βοήθησε να στεριώσουν φιλικές σχέσεις µεταξύ γυναικείων οργανώσεων της 
Ευρώπης, πράγµα που ίσως λειτούργησε ως σηµαντικός παράγων στην διατήρηση 
ειρηνικών σχέσεων στην Ευρώπη, που κατά το παρελθόν δεν ήταν από τις πιο 
ειρηνικές ηπείρους.
 Το συλλογικό έργο όλων των εθνικών συµβουλίων στο πλαίσιο του ΕΚΔΣΓ 
-ECICW καλύπτει πολλά πεδία, από την ισότητα των φύλων µέχρι θέµατα πολυ-
πολιτισµικότητας και περιβάλλοντος. Και, βέβαια, συνεχίζουµε να επεξεργαζόµαστε 
θέµατα που µας απασχολούν για πολλά χρόνια, όπως οι διάφορες µορφές της 
παιδικής κακοποίησης. Έχοµε, επίσης αναµιχθεί στις εργασίες του Συµβουλίου 
της Ευρώπης για τον δια- πολιτισµικό διάλογο, που είναι πολύ σηµαντικός για την 
επικράτηση αρµονικών σχέσεων µεταξύ των χωρών µας. Και πάλι, οι γυναίκες είναι 
αυτές που κάνουν τα πρώτα βήµατα για να δηµιουργήσουν φιλίες µεταξύ τους οι 
διάφορες κοινότητες.
 Στις γυναίκες αναφέρθηκε, επίσης, ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων 
Εθνών σε πρόσφατο συνέδριο της UNESCO στο Παρίσι τον περασµένο µήνα, 
όπου έκανε έκκληση να αυξηθεί η επαγρύπνηση απέναντι στην καταπάτηση των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου. Αυτή τη χρονιά είναι η 60η επέτειος της Διακήρυξης 
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, και ο Γενικός Γραµµατέας αναφέρθηκε στον 
σηµαντικό ρόλο των γυναικείων οργανώσεων ως υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων και ως έναυσµα για αλλαγές. Με τη δουλειά µας στην παράνοµη 
διακίνηση γυναικών (trafficking) και στην κακοποίηση των παιδιών, σίγουρα 
ανταποκρινόµαστε σε αυτό το ρόλο. 
 Ένα σηµαντικό θέµα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι γυναικείες οργανώσεις 
της Ευρώπης είναι, ασφαλώς, η καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην 
κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Στην προηγούµενη συνέλευση του ΕΚΔΣΓ –ECICW 
που έγινε στην Βρετανία, ένα σεµινάριο είχε τον τίτλο «Γυναίκες της Ευρώπης- 
Προς την ισότητα» µε οµιλητές από την Επιτροπή Ισοτήτων της Βρετανικής 
Κυβερνήσεως και από το εθνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι συµφώνησαν 
ότι χωρίς περισσότερες γυναίκες µέσα στα κοινοβούλια σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική ισότητα για τις γυναίκες, των 
οποίων η φωνή ακούγεται, προς το παρόν, πολύ λίγο σε αποφάσεις που µπορεί να 
επηρεάζουν τη ζωή τη δική τους και της οικογένειάς τους.
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 Στην επόµενη συνάντησή µας που θα γίνει στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τον Νοέµβριο, πάλι θα εστιάσουµε σε επιτεύγµατα από γυναίκες 
και για τις γυναίκες, καθώς και για την ανάγκη µεγαλύτερης εκπροσώπησης των 
γυναικών στα κοινοβούλια. Ελπίζουµε πάρα πολύ ότι οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά 
κόµµατα θα ακούσουν τις φωνές ανά την Ευρώπη που ζητούν περισσότερο ίση 
εκπροσώπηση γυναικών. Μετά από 100 χρόνια επιτυχηµένου έργου των γυναικείων 
οργανώσεων για πολλές κοινωνικές βελτιώσεις, ήρθε πια ο καιρός να γίνουν 
αποδεκτές οι γυναίκες σε ίσους αριθµούς σε οργανισµούς λήψης αποφάσεων.
 Στην Γενική σας Συνέλευση εχτές, ήταν φανερό ότι το Εθνικό Συµβούλιο 
Ελληνίδων είναι πάντοτε βαθειά αναµεµιγµένο σε όλα τα θέµατα που µας 
απασχολούν. Ήταν µεγάλη τιµή να είµαι παρούσα και σας εύχοµαι τα καλύτερα στα 
προγράµµατά σας την ερχόµενη χρονιά. Συγχαρητήρια για όλα όσα έχετε επιτύχει 
και σας ευχαριστώ για τον ενθουσιασµό µε τον οποίο εργάζεστε και υποστηρίζετε τα 
άλλα Εθνικά Συµβούλια της Ευρώπης.
 Ευχαριστώ. 

• Ε. Καλλιγά:
 Ευχαριστώ πάρα πολύ την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς 
Συµβουλίου Γυναικών µε το οποίο οι σχέσεις µας είναι πάρα πολύ στενές, είµαστε 
ιδρυτικά µέλη και έχουµε, όπως ξέρει κι εκείνη, βοηθήσει διότι έχουµε προσφέρει 
και αρκετές Γραµµατείες, Αντιπροεδρίες, στην διάρκεια των 40 και πλέον χρόνων 
της ζωής του. 
 Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η σχέση µας µε το Διεθνές και το 
Ευρωπαϊκό µας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις ανακατατάξεις των προτεραιοτήτων 
µας και στην πληροφόρηση σχετικά µε πράγµατα τα οποία γίνονται στον 
ευρύτερο χώρο της Ευρώπης και του κόσµου που ίσως δεν θα µπορούσε να τα 
πληροφορηθούµε µε την αντικειµενικότητα µε την οποία µας παρουσιάζονται µέσα 
από αυτές τις διαύλους. 
 Έχω στα χέρια µου δυο Χαιρετισµούς οι οποίοι προέρχονται από ανθρώπους που 
δεν µπόρεσαν να παραστούν. Ο πρώτος είναι από την Υπουργό Εξωτερικών κυρία 
Μπακογιάννη και είναι ο ακόλουθος: 

«Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
όταν το Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων ξεκίνησε την δράση του πριν 100 χρόνια 
κεκτηµένα που απολαµβάνουν οι σύγχρονες γυναίκες δεν ήταν καν ζητούµενα. 
Το Εθνικό Συµβούλιο αποτέλεσε για τις Ελληνίδες ένα παράθυρο στον έξω 
κόσµο, στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Άλλωστε υπήρξε 
ιδρυτικό µέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών, 
παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και την πρόοδο στα γυναικεία θέµατα στον 
κόσµο και ειδικότερα στην γηραιά ήπειρο. Με πολλή προσπάθεια και δουλειά 
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βάσης τόσο µε τις ίδιες τις γυναίκες όσο και µε την κοινωνία ευρύτερα, το Συµβούλιο 
άρχισε να διαµορφώνει στάσεις, θέσεις και πολιτική γύρω από τη γυναίκα. 
Έµφαση δόθηκε κυρίως στην εκπαίδευση και την επιµόρφωση των γυναικών 
στον κοινωνικό ρόλο που µπορούν ν’ αναπτύξουν προς όφελος του συνόλου 
και στη νοµική υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωµάτων. Σήµερα, έναν 
αιώνα µετά, πολλά βήµατα έχουν γίνει µπροστά. Ωστόσο νέες προκλήσεις 
υπονοµεύουν την ισότιµη συµµετοχή της γυναίκας στην οικονοµία, την 
κοινωνία, την πολιτική, την εκπαίδευση. Σε όλο τον κόσµο, αναπτυγµένο και 
αναπτυσσόµενο, προκλήσεις που ούτε καν φανταζόµασταν. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα συνιστά η κλιµατική αλλαγή. Οι γυναίκες και τα παιδιά 
απ’ τον αναπτυσσόµενο κόσµο συγκαταλέγονται στους πλέον ευάλωτους 
πληθυσµούς που θα υποστούν σε βάθος χρόνου και δυσανάλογα, τις συνέπειες 
της κλιµατικής αλλαγής.
Οι δυο αυτές οµάδες καθώς και οι µετακινούµενοι πληθυσµοί, αποτέλεσαν την 
προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας στον δίκτυο ανθρώπινης ασφάλειας. 
Στο πλαίσιο αυτό ειδικά κείµενα πολιτικής παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν
 σε διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας ευρύτερα την σχέση ανθρώπινης ασφάλειας
 και κλιµατικής αλλαγής. 
Φίλες και φίλοι,
έγινε και γίνεται ακόµα µεγάλη προσπάθεια για να συµµετέχουν οι γυναίκες 
στην οικονοµική και επιχειρηµατική ζωή. Τον περασµένο Ιούνιο το Υπουργείο 
Εξωτερικών στο πλαίσιο και της οµάδας γυναικών-ηγετών ανέλαβε συγκεκριµένες 
πρωτοβουλίες και δράσεις για την ενδυνάµωση και την επιχειρηµατική 
δραστηριοποίηση των γυναικών της βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 
Το ενδιαφέρον και η επικέντρωση στην συγκεκριµένη περιοχή δεν σηµαίνει 
πως τα προβλήµατα των γυναικών γνωρίζουν σύνορα. Παρά τις όποιες 
διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες, διακριτική µεταχείριση των γυναικών 
υπάρχει παντού, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνιών δυτικού τύπου. 
Οι γυναίκες είναι αυτές που απειλούνται περισσότερο από την ανεργία, 
αυτές που αµείβονται χαµηλότερα και ανεβαίνουν καθυστερηµένα στην 
κλίµακα της ιεραρχίας. Είναι αυτές στις οποίες προσφέρονται συµβόλαια 
δέσµευσης, ότι δεν θα κάνουν οικογένεια πριν συµπληρώσουν κάποιο χρόνο 
εργασίας. Και είναι αυτές στις οποίες πέφτουν δυσανάλογα το βάρος του 
σπιτιού και η ευθύνη της οικογένειας. Το χειρότερο είναι όταν ανάλογες 
στάσεις και συµπεριφορές υιοθετούνται από γυναίκες εργοδότριες. Ακόµα 
όµως και στο µαύρο περιθώριο αυτού που ονοµάζεται αγορά και ειδικότερα 
στο trafficking οι γυναίκες κατέχουν δυστυχώς πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Πλέον όχι µόνο ως θύµατα αλλά και ως θύτες, στρατολογώντας νέες
γυναίκες στα κυκλώµατα του οργανωµένου εγκλήµατος. 
Όλα τα παραπάνω είναι µερικά µόνο παραδείγµατα της σύγχρονης όψης 
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της βαρβαρότητας απέναντι στις γυναίκες. Οι προκλήσεις που δηµιουργεί 
το παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον έρχονται προσθετικά µεγεθύνοντας και 
επιβαρύνοντας προϋπάρχουσες αδικίες και αποκλεισµούς που δεν έχουν 
ακόµα αρθεί. Γυναίκες στον κόσµο εξακολουθούν να παλεύουν για το 
αυτονόητο, για την επιβίωση από τη φτώχια αλλά και από την βία. Στο σπίτι, 
σε καιρό ειρήνης και στον πόλεµο, για την πρόσβαση στην µητρική υγεία, για 
την ελεύθερη επιλογή συντρόφου και την διάθεση του σώµατός τους, για την 
προφύλαξή τους από το AIDS και άλλα νοσήµατα. Για την αξιοπρέπειά τους. 
Το ευτυχές θα ήταν για όλες µας, µαζί µε το Συµβούλιο Ελληνίδων µετά από 
έναν αιώνα πλούσια δράση, να µην υπήρχε λόγος ύπαρξης µιας τέτοιας 
βαθιά συµµετοχικής και µαχητικής Οργάνωσης. Φοβάµαι όµως ότι θα 
πρέπει να ευχηθούµε στην Πρόεδρο Έφη Καλλιγά και το Διοικητικό 
Συµβούλιο να έχουν τη δύναµη, την διάθεση και το χρόνο να συνεχίσουν
την προσπάθειά τους.
Ντόρα Μπακογιάννη»

• Ε. Καλλιγά: Έχω άλλον έναν χαιρετισµό που οµολογώ δεν τον περίµενα. Γνώριζα 
ότι είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να παραστεί στην εκδήλωσή µας - εκτός από τον 
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας που είχε προσκληθεί και δεν µπορούσε να έρθει- και 
η σύζυγός του. Η κα Παπούλια, για τα 100 χρόνια του Εθνικού Συµβουλίου 
Ελληνίδων, είχε την µεγάλη καλοσύνη να µας στείλει ένα µήνυµα. Σας το διαβάζω: 

«Λυπάµαι που δεν θα µπορέσω να βρίσκοµαι σήµερα ανάµεσά σας,
στην εορταστική εκδήλωση για τα 100 χρόνια παρουσίας και πολύτιµης
προσφοράς του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων. 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων θα ήταν και θα είναι πάντα στην πρώτη 
γραµµή του αγώνα για την υπόθεση της γυναίκας και τα δικαιώµατα του 
παιδιού, συµβάλλοντας γόνιµα στην ανάδειξη εκείνων των αξιών που 
οικοδοµούν µια κοινωνία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, ισότητας και ανθρωπιάς. 
Σήµερα η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία δεν έχει ακόµα πλήρως 
αποκατασταθεί. Οι αγώνες διεκδίκησης των δικαιωµάτων της γυναίκας έγιναν 
σύµβολο των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών και οδήγησαν στην θέσπιση της 
ισότητας των δυο φύλων σε κάθε έκφανση της οικονοµικής, κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής. Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια είναι 
σηµαντική καθώς οι διαφορές µεταξύ των δυο φίλων και οι διακρίσεις σε βάρος 
των γυναικών έχουν µειωθεί αισθητά. Το χάσµα όµως παραµένει καθώς οι 
θεσµικές αλλαγές στις οποίες έχουµε προχωρήσει δεν αρκούν από µόνες τους.
Η ισότητα για µια δηµοκρατική κοινωνία δεν είναι κάτι δηλωµένο, είναι το 
ζητούµενο. Απαιτεί αγώνα, µεταρρυθµίσεις , αλλαγές, κυρίως στη νοοτροπία.
Χαιρετίζω τα 100χρόνια του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων και εύχοµαι να 
βρίσκεται πάντοτε στην πρωτοπορία αυτού του δύσκολου αλλά και όµορφου αγώνα.
Μαίη Παπούλια»
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Σύντοµο ιστορικό της εκατονταετίας 

• Ε. Καλλιγά: Τώρα θα προσπαθήσω µέσα στον λίγο χρόνο που µας αποµένει να 
σας δώσω ένα σύντοµο, συντοµότατο ιστορικό του ΕΣΕ. Πιστέψτε µε, το εγχείρηµα 
είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το κάνω µε ανάµικτα συναισθήµατα, θαυµασµού, δέους, 
υπερηφάνειας αλλά και τύψεων: Διότι ασφαλώς δεν χωρούν σε µια παρουσίαση 
όλα όσα αξίζει να αναφερθούν από το έργο και την πολιτεία του ΕΣΕ. Με παρηγορεί 
µόνο η σκέψη ότι στην επετειακή έκδοση που ετοιµάζουµε προβλέπεται εκτεταµένη 
αναφορά στην ιστορία της Οργανώσεως.
 Το ΕΣΕ ιδρύθηκε πριν από έναν αιώνα µε πρωτοβουλία µιας ολιγοµελούς οµάδας 
γυναικών. Γνωρίζουµε τα ονόµατα µόνο τριών εξ αυτών: Της Αικατερίνης Πασπάτη, 
της Σοφίας Σλήµαν και της Ελένης Γρίβα, που υπήρξε και η πρώτη Πρόεδρος. Μια 
µικρή οµάδα αξιόλογων γυναικών ταχύτατα τις πλαισίωσε. Ήταν όλες γυναίκες της 
αστικής τάξης, µορφωµένες και γλωσσοµαθείς, µε ευαισθησία στα κοινωνικά θέµατα 
και ανησυχία για την κατάσταση των γυναικών της χώρας µας. 
 Οι γυναίκες αυτές παρακολουθούσαν τις αντίστοιχες εξελίξεις και αλλαγές σε 
άλλες χώρες και είχαν διαµορφώσει άποψη για τις επιθυµητές αλλά και αναγκαίες 
εξελίξεις στον τοµέα αυτόν. Πάνω απ’ όλα όµως ήταν γυναίκες διορατικές και 
γενναίες, γιατί η προσπάθεια που ξεκινούσαν προϋπέθετε τότε µεγάλη γενναιότητα. 
Τη στιγµή που ιδρύθηκε στη χώρα µας το ΕΣΕ, αυτή η φιλόδοξη προσπάθεια 
αναβάθµισης της Ελληνίδας γυναίκας, δεν ήταν τυχαία. 
 Η αµφισβήτηση των καθιερωµένων αντιλήψεων για την θέση των γυναικών 
είχε αισθητά ενταθεί και είχε κερδίσει έδαφος σε πολλές χώρες και ήδη µεγάλες 
οργανωµένες προσπάθειες είχαν αναδυθεί και αναπτυχθεί για αρκετά χρόνια. 
Συγκεκριµένα, το 1888 είχε ιδρυθεί στην Ουάσιγκτον το Διεθνές Συµβούλιο 
Γυναικών, µια Συνοµοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων που αποσκοπούσε στην 
προσέγγιση των πρωτοβάθµιων Οργανώσεων γυναικών κάθε χώρας, µέσω Εθνικών 
Οµοσπονδιών. 
 Κοινός σκοπός της κίνησης σε όλα τα επίπεδα, η βελτίωση της θέσης των 
γυναικών της συγκεκριµένης χώρας µε συντονισµένες ενέργειες αλλά και η άσκηση 
δια της Διεθνούς Συνοµοσπονδίας, ισχυρής δράσης σε παγκόσµιο επίπεδο για την 
επίτευξη κατά περίπτωση των εκάστοτε κοινών στόχων υπέρ των γυναικών. 
 Αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα είχαν προηγηθεί της ίδρυσης του ΕΣΕ η 
πρωτοβουλία της Καλλιρρόης Παρρέν και η έκδοση της «Εφηµερίδας των Κυριών» 
και πολύ σύντοµα µετά την ίδρυσή µας συνοδεύτηκε από την ίδρυση του Λυκείου 
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των Ελληνίδων. Σκοπός του ΕΣΕ σύµφωνα µε το πρώτο καταστατικό του ήταν η 
επιδίωξη της προόδου αναπτύξεως ευηµερίας της γυναίκας ως ατόµου, ως µέλους 
της οικογενείας, της κοινωνίας και της πολιτείας. 
 Βασική αρχή του, η ισότης δικαιωµάτων των δυο φύλων. Το καταστατικό 
αυτό τροποποιήθηκε πολλές φορές στον αιώνα που πέρασε, αλλά ο σκοπός του 
ΕΣΕ παρέµεινε ο ίδιος. Ήταν άλλωστε σύµφωνος µε τους σκοπούς του Διεθνούς 
Συµβουλίου Γυναικών του οποίου το ΕΣΕ επεδίωξε κι έγινε αµέσως δεκτό ως 
µέλος. Η Ελληνική Εθνική Οµοσπονδία ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 15ο µέλος του 
Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών που σήµερα αριθµεί 60 Εθνικές Οµοσπονδίες και 
στις 5 ηπείρους. 
 Πρώτη ενέργεια του ΕΣΕ µετά την ίδρυσή του ήταν η κατάρτιση της εκθέσεως 
για την κατάσταση των γυναικών στην χώρα στην οποία αναφέρθηκε στην 
παρέµβασή της, στον χαιρετισµό της και η Γενική Γραµµατέας Ισότητας. Αυτή έγινε 
µε την συνδροµή προσωπικοτήτων κύρους, γυναικών αλλά και πολλών ανδρών, 
ειδικών σε θέµατα νοµοθεσίας, εκπαίδευσης, κοινωνικών επιστηµών κτλ. Βάσει 
αυτής της πρώτης εκθέσεως η οποία εξετιµήθη ιδιαιτέρως προχώρησε στη σύνταξη 
υποµνήµατος προς την τότε κυβέρνηση υποβάλλοντας συγκεκριµένα αιτήµατα. 
Αυτά αφορούσαν κατά κύριο λόγο την εκπαίδευση, τη υγεία και την προστασία των 
γυναικών αλλά και το θέµα των πολιτικών δικαιωµάτων. 
 Το ΕΣΕ ξεκίνησε την δράση του µε καλούς οιωνούς και σε µια τετραετία έγινε 
γνωστό αυξάνοντας και τον αριθµό των Οργανώσεων µελών του. Το θετικό αυτό 
αποτέλεσµα οφείλεται κατά µέγα µέρος στα οργανωτικά πρότυπα που η Οµοσπονδία 
ακολούθησε, µιµούµενη τ’ αντίστοιχα συστήµατα του Διεθνούς, τόσο στην τοµεακή 
κατανοµή της εργασίας όσο και σε θέµατα εσωτερικής λειτουργίας. Αλλά οι 
βαλκανικοί πόλεµοι και στη συνέχεια ο Α’ Παγκόσµιος πόλεµος ανατρέπουν τα 
δεδοµένα. 
 Το ΕΣΕ, όπως άλλωστε και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές Οργανώσεις, αναστέλλουν 
προσωρινά την λειτουργία τους. Χαρακτηριστικό είναι το σκεπτικό της σχετικής 
αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του 1912 που έχει ως εξής: «Όλη η Ελλάδι 
γυναικεία εργασία πρέπει να συγκεντρωθεί στην περίθαλψη των θυµάτων του 
πολέµου».
 Το 1916 µια πρώτη προσπάθεια ανασύστασης αποτυγχάνει κι έτσι µόνο το Μάρτιο 
του 1919, λίγους µήνες µετά την ανακωχή, το ΕΣΕ µπορεί ν’ ανταποκριθεί στην 
πρόσκληση της Προέδρου του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών λαίδης Αµπερντίν 
προς όλα τα Εθνικά Συµβούλια να επαναδραστηριοποιηθούν και να µετάσχουν σε 
µια πρώτη νέα Σύνοδο το επόµενο έτος. 
 Η επανασύστασή του αποφασίζεται αµέσως. Τον Αύγουστο του 1919 
αναγνωρίζεται απ’ το Πρωτοδικείο και ακολουθεί αµέσως άνοιγµα προς όλες τις 
γυναικείες Οργανώσεις των επαρχιών ανά τη χώρα, παλαιά Ελλάδα, νέα Ελλάδα 
και νησιά, και πρόσκληση να ενταχθούν εφ' όσον το επιθυµούν στην Οµοσπονδία. 
Έτσι, µέσα στο πρώτο έτος από την επανασύσταση, το ΕΣΕ αριθµεί ήδη 50 τακτικά 
Σωµατεία µέλη. 
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 Το ΕΣΕ εκπροσωπείται πολύ ικανοποιητικά στη Σύνοδο της Χριστιανίας, 
σηµερινό Όσλο, και αποκοµίζει σηµαντικές εµπειρίες σε θέµατα προς επεξεργασία. 
Αυτό έγινε το 1920. Στη συνέχεια οργανώνεται εσωτερικά κατά τα πρότυπα του 
Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών µε την δηµιουργία 7 Τµηµάτων: οικονοµικών, 
τύπου, κοινωνικής ηθικής, υγιεινής, εκπαιδεύσεως, νοµοθεσίας και εργασίας, 
τα οποία λειτούργησαν βάσει του διεθνούς Προγράµµατος προσαρµοσµένου στις 
ελληνικές προτεραιότητες.
 Τέλος, το ίδιο έτος αποφασίζεται η έκδοση του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΣ», που 
θα συνοψίζει την γυναικεία δράση στην χώρα και στο εξωτερικό. Το πρώτο τεύχος 
κυκλοφορεί, σηµειώστε την ηµεροµηνία και την επιλογή της, στις 25 Μαρτίου 1921. 
Η «ΕΛΛΗΝΙΣ» εκδίδεται τακτικά επί 20ετία και αποτελεί πολύτιµη πηγή στοιχείων 
για την ιστορία του ελληνικού γυναικείου Κινήµατος αλλά και της παρουσίας των 
γυναικών στον χώρο της λογοτεχνίας και του πολιτισµού γενικότερα. 
 Την ίδια χρονιά, το 1921, ιδρύεται το περίφηµο Νοµικό Γραφείο του ΕΣΕ, για την 
παροχή δωρεάν νοµικών συµβουλών σε άπορες γυναίκες. Το Νοµικό Γραφείο του 
ΕΣΕ λειτούργησε ως και το 1985. 
 Ένα χρόνο µετά, η µικρασιατική καταστροφή βρίσκει το ΕΣΕ αναδιοργανωµένο, 
ισχυρό, αποτελεσµατικό. Τα τεράστια προβλήµατα και οι ανάγκες που ανέκυψαν 
δίνουν στο ΕΣΕ ένα πεδίο δράσης για να κινητοποιήσει τις δυνάµεις του αλλά και 
ολόκληρο το δίκτυο των Σωµατείων µελών του. 
 Το ’22 οργανώνει ειδικό Τµήµα Περιθάλψεως Προσφύγων για την υλική και 
ηθική συνδροµή των µελών πολλών Οργανώσεων της Μικράς Ασίας και Ανατολικής 
Θράκης σκορπισµένων σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύει Γραφείο Ευρέως Εργασίας, 
το πρώτο µη κρατικό τέτοιο Γραφείο στη χώρα µας, µορφωµένων γυναικών 
προσφύγων, και επιτυγχάνει ει πολλούς διορισµούς σε Υπουργεία, Τράπεζες, σχολεία 
και εταιρείες.
 Το 1923 οργανώνει µαθήµατα εκµάθησης Γλώσσας, Υγιεινής, Οικοτεχνίας, 
Κοπτικής-Ραπτικής, Κεντήµατος και Ταπητουργίας για γυναίκες και νεαρά άτοµα, 
παιδιά.
 Δηµιουργεί Τµήµα – «καθετοποιεί» αυτή την δραστηριότητα όπως θα λέγαµε 
σήµερα, σας επισηµαίνω τις καινοτοµίες για την εποχή- Βιοτεχνίας και Παροχής 
Εργασίας και ειδικό πρατήριο για την διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά 
αλλά και στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας εισόδηµα για τις εργαζόµενες. 
 Με αφορµή τα προβλήµατα υδρεύσεως, στους υπό δηµιουργία προσφυγικούς 
συνοικισµούς, υποβάλλει υπόµνηµα προς την κυβέρνηση για την ύδρευση της 
πόλεως των Αθηνών. 
 Ιδρύει Τµήµα Προστασίας Μεταναστών µε σκοπό την µελέτη και βελτίωση των 
συνθηκών του βίου του Έλληνα µετανάστη και την παρακολούθηση της διεθνούς 
µεταναστευτικής κινήσεως. 
 Το 1927 εγκαινιάζονται στον Βύρωνα, στο παλιό ταπητουργείο, σε χώρο 500 τ.µ. 
τα εργαστήρια του ΕΣΕ µε εγκατάσταση αργαλειών για την αποτελεσµατικότερη 
αντιµετώπιση του προβλήµατος εργασίας των γυναικών προσφύγων του 
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συνοικισµού. Πρόθεση, η εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας και η εξασφάλιση 
εισοδήµατος µε τη διάθεση της παραγωγής τους. 
 Υποβάλλει υπόµνηµα προς το Συνέδριο των Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως 
την ίδια χρονιά για τη γυναικεία µόρφωση και την διδασκαλία των οικοκυρικών 
σπουδών. 
 Το 1933 ιδρύει νυχτερινή σχολή για εργαζόµενες και ανασφάλιστες γυναίκες. 
 Το 1936 υποβάλλει αίτηµα για την δηµιουργία γυναικείας Αστυνοµίας. 

Εκτός από τις γυναίκες, τα παιδιά αποτελούν παράλληλα έναν 
τοµέα µεγάλης φροντίδας και δραστηριότητας για το ΕΣΕ σε όλο 
αυτό το χρονικό διάστηµα  

 Το 1924 δηµιουργείται ειδικός Σύλλογος προστασίας κρατουµένων ανηλίκων.
 Το ΕΣΕ αποφασίζει την οργάνωση πανελλαδικού γυναικείου συνεδρίου στην 
Θεσσαλονίκη για την προστασία του παιδιού. 
 Το 1925 το εκπαιδευτικό Τµήµα εργάζεται συστηµατικά για να επιτύχει 
την απαγόρευση της ανεξέλεγκτης εισόδου παιδιών στους κινηµατογράφους. 
Αποτέλεσµα, η δηµιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα του παιδικού 
κινηµατογράφου, ενώ ειδική Υπηρεσία Μορφωτικού Κινηµατογράφου 
δηµιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας.
 Το 1926, το Νοµοθετικό Τµήµα του ΕΣΕ σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο για 
τα Δικαιώµατα της Γυναίκας επιτυγχάνει να συζητηθεί σε ειδική Επιτροπή µε 
συµµετοχή εκπροσώπων και των δύο Οργανώσεων, το προσχέδιο νόµου για την 
αναζήτηση των φυσικών τέκνων το οποίο έγινε νόµος του κράτους τον επόµενο 
χρόνο, σχεδόν αυτούσιο. 
 Δηµιουργείται Τµήµα Προστασίας Παιδιού και Νεότητας και οργάνωση παιδικών 
κήπων στις συνοικίες, αυτό που λέµε τώρα παιδικές χαρές. 
 Το 1927, υποβολή υποµνήµατος, θα λέγαµε καταγγελίας στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας. υποµνήµατος για την προστασία των εργαζοµένων παιδιών, καταγγελία 
ότι πολλά από αυτά χρησιµοποιούνται παράνοµα σε βλαβερές για την ηλικία τους 
εργασίας σε παράνοµα ωράρια και µε άδικες και αυστηρές τιµωρίες. 
 Το 1928 υποβάλλει υπόµνηµα στο Υπουργείο Παιδείας για την καθιέρωση 6ετούς 
υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως στα Δηµοτικά Σχολεία και για την παροχή δωρεάν 
τροφής και ρουχισµού στους εντελώς απόρους µαθητές. 
 Τέλος, εισηγείται προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την ανάγκη καθιερώσεως 
του θεσµού της λειτουργίας παιδικών δικαστηρίων. Είµαστε 80 χρόνια πριν.. Το 1936 
και το 1937 έχουµε την έγκριση των Αρχών για την εγκατάσταση του Τµήµατος 
Φυσικής Αγωγής και Ψυχαγωγίας του Εθνικό Συµβούλιο στα Πετράλωνα, στον χώρο 
της Κονίστρας. Προβλέπεται απασχόληση µονίµων γυµναστών κτλ. 
 Το 1937 γίνονται τα εγκαίνια του Κολυµβητηρίου στον χώρο της Κονίστρας 
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Πετραλώνων. Τα παιδιά µάθαιναν κολύµπι τουλάχιστον, δεν ήταν κολυµβητήρια σαν 
τα σηµερινά, αλλά µάθαιναν να κολυµπούν και είχαν και µια διασκέδαση.
 Το 1940-41, τα δύσκολα χρόνια, δηµιουργούνται δυο ορφανοτροφεία για τα 
ορφανά του πολέµου. Εγκαθίστανται σε δυο ακίνητα ιδιωτών παραχωρηµένα 
δωρεάν για τον σκοπό αυτό. Στα Πατήσια οικία Γουναράκη και στην Κηφισιά 
έπαυλη Σταθάτου. Και φαίνεται απίστευτο το γεγονός για όσους θυµούνται κάτι από 
την Αθήνα της κατοχής, ότι σε αυτά δυο οικοτροφεία στεγάστηκαν, µορφώθηκαν 
και προπαντός σιτίστηκαν άνω των 100 παιδιών σε όλη τη διάρκεια της κατοχής και 
µέχρι την απελευθέρωση.
 Το 1948 οργανώνεται στην Αθήνα το 1ο Διεθνές Συνέδριο για το Παιδί στην 
µεταπολεµική Ευρώπη µε συµµετοχή 200 ξένων συνέδρων, τα συµπεράσµατα του 
οποίου κρίθηκαν πολύ σηµαντικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
 Το 1949, µετά το Συνέδριο και τον απόηχό του, το ΕΣΕ µε την ευκαιρία µιας 
ακόµα τροποποίησης του καταστατικού του, προσθέτει στους σκοπούς του την 
προστασία και διαπαιδαγώγηση της νεότητας. Σε αντιστοιχία µε την τελευταία 
παραπάνω εξέλιξη και σε εφαρµογή της το ΕΣΕ αναπτύσσει δίκτυο µορφωτικών 
Κέντρων όπως θα λέγαµε σήµερα, Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε 
διάφορες συνοικίες της Αθήνας. Δηµιουργήθηκαν συνολικά 9 τέτοια Κέντρα, µετά 
20 χρόνια είχαν µείνει µόνο 3, στα Πετράλωνα, στον Βύρωνα και στον Κολωνό και 
αυτά µέχρι το 1984. 
 Το 1976 ανακηρύχθηκε Έτος του Παιδιού από τον ΟΗΕ. Μετατρέπεται τµήµα του 
χώρου της Κονίστρας όπου το Αθλητικό Κέντρο είχε µόλις πάψει να λειτουργεί για 
οικονοµικούς λόγους, δυσπραγία του ΕΣΕ, σε πρότυπη παιδική χαρά µε σύγχρονα 
όργανα, χάρις σε µια µεγάλη δωρεά της Citibank. 
 Τέλος, για να έρθουµε στα πολύ πρόσφατα, το ΕΣΕ ακόµα συνεχίζει την 
δράση του για το παιδί. Το 2006 οργανώνει σεµινάριο για σύγχρονες µορφές βίας 
κατά γυναικών και παιδιών στα πλαίσια της εαρινής Συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών στην Αθήνα, έκδοση των κυριοτέρων 
εισηγήσεων και συµπερασµάτων πραγµατοποιήθηκε µε χρηµατοδότηση του 
Ιδρύµατος Ιωάννου Κωστοπούλου και είναι στην διάθεση όποιου ενδιαφέρεται για 
το θέµα αυτό εντελώς δωρεάν. (βλ. σελ. .....)

Πολιτικά δικαιώµατα 

 Το θέµα των πολιτικών δικαιωµάτων των Ελληνίδων υπήρξε κεντρικό στον 
προβληµατισµό και την δράση του ΕΣΕ. Αρχίζοντας από την ανακοίνωση των 
πορισµάτων της πρώτης εκείνης εκθέσεως για την κατάσταση των Ελληνίδων 
που διεξήχθη αµέσως µετά την ίδρυσή του, πριν 100 χρόνια και αναφέρθηκε στα 
πολιτικά δικαιώµατα των γυναικών, περίπου 10 χρόνια αργότερα επανέρχεται το 
ΕΣΕ µε υπόµνηµα σχετικό, µε αφορµή την πρόταση Βαθιά για την ισοπολιτεία των 
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γυναικών στο ελληνικό Κοινοβούλιο.Βεβαίως δεν έχει καλή τύχη η πρότασή µας 
αυτή, αλλά η δηµοσιότητα για το θέµα αυξάνει την συνειδητοποίηση των γυναικών 
για τα δικαιώµατά τους. Δηλαδή γίνεται ευρύτερα γνωστό ότι είναι κάτι που 
µπορούµε να το διεκδικούµε.
 Το 1924 υποβάλλει εκ νέου υπόµνηµα προς την 4η Εθνοσυνέλευση και την 
παροχή ψήφου στις Ελληνίδες. Παράλληλα, εσωτερικά δηµιουργεί δυο νέα Τµήµατα, 
ένα υπέρ της Κοινωνία των Εθνών, ήταν ο ΟΗΕ της εποχής, και της γυναικείας 
ψήφου.
 Το 1927 αναπτύσσει στενή συνεργασία µε τον Σύνδεσµο για τα Δικαιώµατα 
της Γυναίκας και προχωρεί σε κατάλληλα διαβήµατα για την παροχή ψήφου στις 
Ελληνίδες. Οργανώνουν από κοινού µεγάλη συγκέντρωση γυναικών στις 16/3/1928 
όπου εγκρίνεται και υποβάλλεται προς την κυβέρνηση σχετικό ψήφισµα.
 Το 1929 πάλι µε τον Σύνδεσµο για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας, συγκροτείται 
Μικτή Επιτροπή Ψήφου µε αφορµή την πρώτη ψηφοφορία γυναικών σε δηµοτικές 
εκλογές. Καταγγέλλονται οι άδικοι περιοριστικοί όροι που ισχύουν µόνο για τις 
γυναίκες, υπήρχαν όρια ηλικίας και αναλφαβητισµός. Έπρεπε να είσαι εγγράµµατα 
για να ψηφίσεις. 
 Το 1946 στο κεντρικό στις 5 Φεβρουαρίου, διοργάνωση µεγάλης και µαχητικής 
συγκεντρώσεως µε αντικείµενο την παροχή ψήφου στις γυναίκες, συν-διοργάνωση 
µε τον Σύνδεσµο για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας, την Πανελλήνια Ένωση 
Γυναικών και τον Γυναικείο Σύλλογο Γραµµάτων και Τεχνών. 
 Το 1947-1950 συνεχίζεται η άσκηση πίεσης µε κάθε ευκαιρία για τα πολιτικά 
δικαιώµατα των γυναικών, σηµαντική συνηγορία στην προσπάθεια αυτή το πνεύµα 
του νεοϊδρυθέντος µεταπολεµικά ΟΗΕ στον οποίο η χώρα µας µετέχει και η 
Διακήρυξη για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και στη συνέχεια οι συµβάσεις που 
απορρέουν από αυτήν(πολύ αργότερα), όπως η περίφηµη CEDAW που έδωσε άλλη 
δύναµη και κύρος στα δικά µας διαβήµατα και επιχειρήµατα. 
 Το 1951 το ΕΣΕ φιλοξενεί την Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συµβουλίου 
Γυναικών. Είναι το πρώτο Παγκόσµιο Συνέδριο Γυναικών που γίνεται στη χώρα 
µας µε εκπροσώπους από 22 χώρες και πάνω από 200 συνέδρους. Λαµβάνονται 
σηµαντικότατες αποφάσεις µεταξύ των οποίων διατυπώνεται η ευχή να 
συνοµολογηθεί σύντοµα Διεθνής Σύµβαση επί της Ισότητας των Φύλων ως προς τα 
πολιτικά δικαιώµατα καθώς και Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. 
 Το 1952, επιτέλους δίνεται η ψήφος στις Ελληνίδες, δεν µπορούν να λάβουν µέρος 
στις εκλογές εκείνης της χρονιάς γιατί οι εκλογικοί κατάλογοι δεν είναι έτοιµοι, έτσι 
η πρώτη βουλευτής εκλέγεται την επόµενη χρονιά σε επαναληπτική εκλογή στην 
Θεσσαλονίκη το ’53, η Ελένη Σκούρα. 
 Το 1955 µια ακόµα νίκη: Αποκαθίσταται πλήρης ισότης στον διορισµό των 
γυναικών σε δηµόσιες Υπηρεσίες και στην άσκηση δηµοσίου αξιώµατος µε εξαίρεση 
τον στρατό και την εκκλησία. Το 1956, πρώτη Ελληνίδα Υπουργός Υγείας και 
Πρόνοιας αναλαµβάνει η Λίνα Τσαλδάρη.
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Συνεργασίες 

 Το ΕΣΕ έχει ένα πολύ µεγάλο κεφάλαιο στον τοµέα των συνεργασιών. Το 1948 
δηµιουργείται η µεγάλη και ισχυρή οµάδα των Συνεργαζοµένων Γυναικείων 
Σωµατείων που αν και άτυπη εργάστηκε αποτελεσµατικά από κει και πέρα και 
σταθερά επί 4 δεκαετίες. Αλλά στο θέµα των συνεργαζοµένων, θα επανέλθουµε 
αναλυτικά στο τέλος αυτής της βραδιάς. Και έτσι το αφήνω αυτή τη στιγµή, ποιοι 
µετέχουν και τι και πώς. 
 Πέρα λοιπόν από τις Οργανώσεις- µέλη της ίδιας της Οµοσπονδίας και τα 
Συνεργαζόµενα, το ΕΣΕ ανέπτυξε και άλλες συνεργασίες. Συµµετείχε έτσι στην 
άτυπη συσπείρωση γυναικείων Οργανώσεων και γυναικείων Τµηµάτων των 
πολιτικών κοµµάτων για την προώθηση του αιτήµατος και αυξηµένη συµµετοχή και 
ανάδειξη γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην δεκαετία του ’80.
 Συµµετείχε από την πρώτη γραµµή στην πρωτοβουλία για την δηµιουργία του 
Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε την 
πρωτοβουλία για την επιτυχή δηµιουργία του ελληνικού Τµήµατος του Ευρωπαϊκού 
Λόµπυ Γυναικών και συµµετοχή στην κατάρτιση του καταστατικού του και στην 
ιδρυτική του συνέλευση το 1990. 
 Εκπροσώπησε το ελληνικό Τµήµα του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών και 
το στήριξε γραµµατειακά. Εκπροσώπησε το Τµήµα στο αντίστοιχο Διοικητικό 
Συµβούλιο µε τρεις συνεχόµενες θητείες, το υποστήριξε όλο αυτό το διάστηµα 
γραµµατειακά και συνέχισε να εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση του 
Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών για άλλα 8 χρόνια. 
 Το 1990-1992, συµβάλλει µε στελέχη του στην κατάρτιση της εκθέσεως για την 
κατάσταση της Ελληνίδας που εκπονήθηκε από ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων 
για την Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τότε είναι 
η συνεργασία µας κα Τσουµάνη, µε άλλη βέβαια Γενική Γραµµατέα, την αείµνηστη 
Ρένα Λάµψα.
 Το 1993-2003, συνεργασία µε µεγάλο κύκλο γυναικών Οργανώσεων εκτός της 
Οµοσπονδίας, για την επεξεργασία κοινών θέσεων επάνω σε µεγάλα θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος όπως το Ασφαλιστικό, δυο συνεργασίες εξαιρετικά επιτυχείς µέσα σε 
µια 5ετία, το δηµογραφικό, την εικόνα της γυναίκας στα media. 
 Τέλος, το ΕΣΕ έχει αποδείξει επανειληµµένως την ευαισθησία του σε θέµατα 
εθνικού ενδιαφέροντος κι έχει αναπτύξει ανάλογη δράση (Βαλκανικοί πόλεµοι, 
Μικρασιατική καταστροφή, προσφυγικό, πόλεµος του ’40 και κατοχή, Κυπριακό, 
Σκοπιανό κ.ά.) µε την συνεργασία άλλων γυναικείων Οργανώσεων ή και 
αυτοδύναµα. 
 Τα 100 χρόνια του ΕΣΕ, µιας Οργάνωσης µε τόσο ευρύ και ποικίλο εσωτερικό και 
τόσο ασταθείς εξωτερικές συνθήκες, δεν είναι ένα φαινόµενο πολύ συνηθισµένο. 
Διερωτάται κανείς για τους λόγους που µας χάρισαν αυτή την µακροβιότητα. 
Να ήταν ο σκοπός που µας κράτησε; Να ήταν η απόσταση ασφαλείας που πάντα 
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προσπαθήσαµε να διατηρήσουµε από συγκεκριµένα κέντρα εξουσίας;
Να ήταν η απαράβατη αρχή της µη ανάµιξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Οµοσπονδίας στα εσωτερικά οποιασδήποτε από τις Οργανώσεις µέλη; Να ήταν η 
ποιότητα των προσώπων που είχαν την αρχική πρωτοβουλία και το πνεύµα που 
εµφύσησαν σ’ αυτή την Οργάνωση; Ή µήπως όλα αυτά µαζί; 

 Έχουµε καταλήξει, όπως καταλάβατε, στο συµπέρασµα ότι δεν σταµατάµε στα 
100 χρόνια. Θα παρακαλέσω λοιπόν την Αντιπρόεδρο και τέως Πρόεδρο του ΕΣΕ, 
την Βάσω Σταυριανοπούλου – Γκανάτσου να µας διαβάσει το πόρισµα της χθεσινής 
Επετειακής Συνέλευσης, που αφορά την µελλοντική µας δράση. 

• Β. Σταυριανοπούλου: Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε από την Πρόεδρο, 
εχθές έγινε αυτή η Επετειακή Συνέλευση µε Σωµατεία-µέλη και άλλα Σωµατεία 
γυναικεία, στην οποία βεβαίως εκτός από την παρουσίαση της 100χρονης πορείας 
και δράσης του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων, τον σχολιασµό, ακολούθησαν και 
εισηγήσεις επιστηµονικές και τεκµηριωµένες µε στοιχεία που αφορούσαν σύγχρονα 
θέµατα της ελληνικής κοινωνίας τα οποία θα πρέπει ν’ απασχολήσουν όχι µόνο το 
ΕΣΕ αλλά όλες τις Οργανώσεις και όλη την Κοινωνία των Πολιτών. 
 Μετά από µια διεξοδική συζήτηση προέκυψε το εξής πόρισµα το οποίο σας 
διαβάζω: 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

«Το ΕΣΕ κατά την επετειακή ανοιχτή Συνέλευση της 8/10/2008 για τον εορτασµό
των 100 χρόνων του, παρουσίασε και συζήτησε µε Σωµατεία µέλη του και άλλες 

γυναικείες ΜΚΟ, το θέµα της ανοµοιογένειας της ελληνικής κοινωνίας όπως 
προέκυψε από τους ταχείς ρυθµούς µετανάστευσης των τελευταίων ετών. 

Μετά από ανασκόπηση ερευνητικών δεδοµένων και εµπειριών άλλων κοινωνιών
επί του ανωτέρω θέµατος, επισήµανση των προβληµάτων τόσο των µεταναστών όσο 

και του γηγενούς πληθυσµού, συζητήθηκαν οι επιφυλάξεις και οι προσδοκίες ατόµων 
µεταναστών και Ελλήνων και παρουσιάστηκαν από ΜΚΟ επιτυχηµένες πρακτικές και 

προσεγγίσεις του θέµατος. 
Επισηµάνθηκε ακόµα ότι η διαµόρφωση της ανοµοιογενούς ελληνικής κοινωνίας,

σε κοινωνία πολυπολιτισµική όπου όλα τα µέλη συµβιώνουν αρµονικά, είναι
µια διαδικασία µακρόχρονη και επίµονη και προϋποθέτει κατανόηση,

αλληλεγγύη, αποδοχή της διαφορετικότητας, τόσο από τους µετανάστες
όσο και από τον γηγενή πληθυσµό. 

Σ’ αυτή την διαδικασία, οι γυναικείες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις µπορούν
να έχουν σηµαντικό ρόλο. Το ΕΣΕ ενθαρρύνει και παροτρύνει τα Σωµατεία µέλη του 
και κάθε Οργάνωση να εντάξουν το θέµα της διαµόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας

σε πολυπολιτισµική κοινωνία στις προτεραιότητές τους, να το επεξεργαστούν
και να δράσουν τόσο αυτόνοµα όσο και επικουρώντας τις σχετικές

δράσεις της πολιτείας». 
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• Έ. Καλλιγά: Είπα για τα Συνεργαζόµενα Γυναικεία Σωµατεία που 
δηµιουργήθηκαν το 1948 και παρέµειναν συνεργαζόµενα µέχρι το 1988 περίπου 
γιατί τότε ουσιαστικά άρχισαν ν’ αντικαθίστανται από το Ευρωπαϊκό Λόµπυ 
Γυναικών. Τα Συνεργαζόµενα Γυναικεία Σωµατεία, για όσους δεν το ξέρετε, 
δηλαδή δεν ανήκετε στις συγκεκριµένες Οργανώσεις, υπήρξαν µια άτυπη µορφή 
συνεργασίας των µεγαλυτέρων Οργανώσεων της χώρας οι οποίες διέθεταν, όπως 
το Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων, διεθνείς διασυνδέσεις, δηλαδή συστηµατική και 
υποχρεωτική συνεργασία µε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς Οργανώσεις. 
 Δεν έχει σηµασία ποιος είχε την πρωτοβουλία για την συσπείρωση αυτή. Σκοπός 
ήταν η βελτίωση της νοµικής και οικονοµικής θέσεως της γυναίκας και –όπως 
προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που σώζονται- ο συντονισµός των προσπαθειών 
των γυναικών για την επίλυση εθνικών θεµάτων και η διαρκής ενηµέρωση για τις 
διεθνείς εξελίξεις στα ανθρωπιστικά θέµατα και τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα. 
Δηλαδή ήταν τρία τα κανάλια που τις συνέδεαν.
 Αρχικά, στα Συνεργαζόµενα Γυναικεία Σωµατεία συµµετείχαν: το ΕΣΕ, µε 108 
Οργανώσεις τότε (τώρα είµαστε καµιά 50αριά), το Λύκειο των Ελληνίδων µε 17 
παραρτήµατα ή τοπικά Τµήµατα, ο Σύνδεσµος για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας, ο 
Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστηµόνων µε 5 Τµήµατα, η ΧΕΝ Ελλάδος µε περίπου 15 
παραρτήµατα, η Πανελλήνια Ένωση Διανοουµένων Γυναικών η οποία έχει τώρα 
διαλυθεί, η Ελληνική Οµοσπονδία Λυκείων και Λεσχών Οµοσπονδία υπό την 
ηγεσία της Λίνας Τσαλδάρη, µε 28 τότε Οργανώσεις- µέλη. Αργότερα προστέθηκαν 
σταδιακά η Ένωση Ελληνίδων Νοµικών, η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και 
Επιχειρηµατιών Γυναικών και η ΖΟΝΤΑ.
 Τα Συνεργαζόµενα ανέπτυξαν δράσεις σε πολλά θέµατα στο εξωτερικό και 
συνέβαλλαν σε µια καλύτερη και πιο οµοιογενή εµφάνιση της χώρας µας εκτός 
Ελλάδος, κυρίως σε ό,τι αφορούσε θέµατα εθνικής σηµασίας. Αλλά και µέσα στη 
χώρα, κινήθηκαν ως µεγάλη δύναµη η οποία έφερε αποτελέσµατα και επιτάχυνε τα 
βήµατα και τις εξελίξεις στα θέµατα των δικαιωµάτων των γυναικών. 
 Μια από τις σηµαντικότερες συµβολές τους ως ισχυρής οµάδας ήταν ο ρόλος 
στους στην κατάρτιση του Συντάγµατος του ’75 µε την επαναφορά του αιτήµατος 
για πλήρη ισότητα που εξασφαλίστηκε χάρις στο άρθρο 4 παρ. 2. Επεδίωξαν επίσης 
και επέβαλλαν ακόµα και τότε, δηλαδή πριν 30 τόσα χρόνια, την συµµετοχή στις 
Επιτροπές Αναθεώρησης του Οικογενειακού Δικαίου και στην Επιτροπή για την 
προστασία της µητρότητας, οργάνωσαν µια λαµπρή επετειακή εκδήλωση για το Έτος 
της Γυναίκας του ΟΗΕ το 1975, οργάνωσαν την θαυµάσια εκδήλωση διαµαρτυρίας 
πάλι το ’75 µε αφορµή την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, θα θυµάστε 
οι περισσότερες από σας την λαµπρή αυτή εκδήλωση, το Ηρώδειο γεµάτο ασφυκτικά 
µε γυναίκες οι οποίες είχαν έρθει εκεί για να διαµαρτυρηθούν την ηµέρα της 
επετείου.
 Πάνω απ’ όλα όµως, τα Συνεργαζόµενα έδωσαν ένα λαµπρό παράδειγµα µακράς 
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και αρµονικής συνεργασίας. 
 Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΕ, µε αφορµή τα 100 του χρόνια, αποφάσισε 
να τιµήσει αυτή την συνεργασία και αυτές τις συνεργάτιδες απονέµοντάς µια 
αναµνηστική πλακέτα γι αυτή την 40ετή συνεργασία στις Οργανώσεις που µετείχαν 
στα Συνεργαζόµενα. Δεν κάνουµε διάκριση από τις άλλες Οργανώσεις, αλλά αυτή 
ήταν µια «παρέα» που δούλεψε πολύ καλά µαζί και είναι καλό να το θυµόµαστε. 

 Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω αν είναι εδώ εκπρόσωποι των συγκεκριµένων 
Οργανώσεων (Λύκειον Ελληνίδων, Ένωσις Ελληνίδων Νοµικών ΖΟΝΤΑ, 
Σύνδεσµος για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας, Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστηµόνων, 
Σύνδεσµος Επαγγελµατιών και Επιχειρηµατιών Γυναικών, ΧΕΝ Ελλάδος), να 
έρθουν µία-µία και να παραλάβουν αυτή την αναµνηστική πλακέτα σε ένδειξη 
τιµής και αγάπης και ευχαριστιών από πλευράς µας για την καλή συνεργασία που 
είχαµε. Η σειρά µε την οποία καλούµε τις εκπροσώπους των Συνεργαζοµένων 
Σωµατείων δεν είναι τυχαία: Ακολουθήσαµε σειρά αρχαιότητος µε πρώτο το 
Λύκειο Ελληνίδων, και µε µοναδική εξαίρεση τον Σύνδεσµο για τα Δικαιώµατα της 
Γυναίκας, την Οργάνωση µε την οποία είχαµε και διατηρούµε τη στενότερη και 
αποτελεσµατικότερη συνεργασία σε όλη τη διάρκεια της πορείας µας. 

Μετά την επίδοση αναµνηστικών πλακών στις εκπροσώπους των Σωµατείων οι οποίες 
ευχαρίστησαν συγκινηµένες και αναφέρθηκαν στη µακρόχρονη συνεργασία και τους 
δεσµούς τους µε το ΕΣΕ, ακολούθησε µουσικό διάλλειµα από  το Γυναικείο Κουαρτέτο 
Μουσικών Συνόλων Δήµου Αθηναίων και Δεξίωση στο προαύλιο της Παλαιάς Βουλής.



109



110



111

1. Μουσική βραδιά 
στην αίθουσα Παρνασσός στις 3 Μαρτίου, 2008, µε την διακεκριµένη σοπράνο 
Μάρθα Αράπη και την γνωστή πιανίστρια, συγγραφέα και καθηγήτρια 
µουσικής Έφη Αγραφιώτη, µέλος του ΕΣΕ, που οργάνωσε και την εκδήλωση. 
Το πρόγραµµα περιλάµβανε τραγούδια γυναικών συνθετών από την 
Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερµανία και Ελλάδα. Στο ακροατήριο µοιράστηκε 
φυλλάδιο µε ποιητικές µεταφράσεις των στίχων στα ελληνικά. Η εκδήλωση 
ηχογραφήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης.

2. Φιλολογική βραδιά
στις 4 Ιουνίου, 2008. Η γνωστή συγγραφέας-ιστορικός Μαριάννα Κοροµηλά, 
παρουσίασε προς τιµή του Ε.Σ.Ε. το καινούργιο βιβλίο της «Η Μαρία των 
Μογγόλων». Το βιβλίο, στην σειρά «Η κουζίνα του ιστορικού» των εκδόσεων 
ΠΑΤΑΚΗ είναι µια προσωπική περιπλάνηση της ιστορικού στον κόσµο 
των γυναικών του Βυζαντίου που δεν προβλήθηκαν από τους ιστορικούς. 
Η παρουσίαση ήταν µια παράλληλη 
περιπλάνηση στον κόσµο των γυναικών
που ζήσαµε.

3. Επετειακό γραµµατόσηµο
των 3 Ευρώ εκδόθηκε από τα Ελληνικά 
Ταχυδροµεία τιµώντας την εκατονταετία
του ΕΣΕ.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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4. Αργυρός σελιδοδείκτης 
αναµνηστικός για τα 100 χρόνια του ΕΣΕ.

5. Μικρή αφίσα «η αγκαλιά»
που παραπέµπει στην αλληλο-υποστήριξη και σύµπνοια των γυναικών και 
των γυναικείων οργανώσεων σχεδιάστηκε, ειδικά για την εκατονταετία, από 
το µέλος της Ε.Ε. του ΕΣΕ Αστερία Κούλα-Γέρου και διανεµήθηκε κατά την 
Επετειακή Γενική Συνέλευση.
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6. «Νέες µορφές βίας κατά παιδιών και γυναικών 
     στη σύγχρονη κοινωνία» 

Επιλεγµένα κείµενα, επιµέλεια Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου & Ελένη 
Βαλάσση-Αδάµ, έκδοση ΕΣΕ, Αθήνα 2008.
Η έκδοση, έγινε µε ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος Ι. Φ. Κωστοπούλου.
Κυκλοφόρησε και µοιράστηκε δωρεάν κατά τις εκδηλώσεις του ΕΣΕ και 
σε αρκετά σεµινάρια, µεταπτυχιακά µαθήµατα και άλλα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα. Διατίθεται στα γραφεία του ΕΣΕ.

Παραθέτουµε το εξώφυλλο και τον κατάλογο περιεχοµένων.

Η έκδοση αυτή έγινε µε χορηγία του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.
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- Πρόλογος

- Πρόγραµµα Ηµερίδας «Μορφές βίας κατά παιδιών και γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία»

- Conference Programme 

- Συνοπτική παρουσίαση της Ηµερίδας
 Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου

- Θύµατα εντός και εκτός οικογένειας, εντός και εκτός συνόρων
 Καλλιόπη Σπινέλλη, Οµ.Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας και Σωφρονιστικής Νοµικού Τµήµατος 
 Πανεπιστηµίου Αθηνών

- Κακοποίηση του παιδιού. Ο ρόλος του Συνήγορου του Παιδιού
 Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώµατα του Παιδιού 

- Γενεαλογία της βίας εναντίον γυναικών και παιδιών
 Μαρία Πυργάκη, Εθνο-αρχαιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου,
 Καθηγήτρια Σύµβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

- Ανήλικοι θύµατα-µάρτυρες της θυµατοποίησης τους
 Ειρήνη Μελίστα- Πανταζή, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας 
 Ανηλίκων Αθηνών 

- Βία στο σχολείο
 Ελένη Βαλάσση-Αδάµ, Υφηγήτρια Παιδιατρικής 

- Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία: Πρόγραµµα Συµβουλευτικής Διαπολιτισµικών Οικογενειών 
 Χρυσούλα Χ. Κοντογιάννη, Dipl.S.W.B.Sc.Lisc.S.W Διαµεσολαβητής / Σύµβουλος Οικογένειας,
 Διευθύντρια του Ελληνικού Κλάδου της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας

- Πρότυπο Πρόγραµµα Πρωτογενούς Πρόληψης στο δηµοτικό σχολείο
 Ιωάννα Κυρίτση, Υπεύθυνη τοµέα Πρόληψης, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

- Προσεγγίζοντας τη συντροφική βία (παρουσίαση προγράµµατος- έκδοσης)
 Laura Finne- Elonen, Γιατρός, Πρόεδρος ECICW 

- Η παιδική ηλικία ως δικαίωµα , η παιδοφιλία ως απειλή
 Anna- Maria Castelfranchi- Galeani, εκπρόσωπος CNDI 

- Ψηφίσµατα

- Violence against children (απόσπασµα από έκδοση)

- Φυλλάδια για τη βία κατά των παιδιών (αποσπάσµατα) 

- Η ζωή και η εκµετάλλευση των µικρών υπηρετριών
 Αριστοτέλης Κουτσουµάρης, Δικηγόρος- τ. Διευθυντής Ασφαλείας Αθηνών 

Περιεχόµενα
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7. Βράβευση του Ε.Σ.Ε. από την Ακαδηµία Αθηνών
Για την εθνική και κοινωνική του δράση 100 χρόνων, η Ακαδηµία Αθηνών 
απένειµε στο ΕΣΕ το Χρυσό Μετάλλιο, την ανώτατη διάκριση της τάξεως των 
ηθικών επιστηµών. 
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8. Λεύκωµα «100 χρόνια Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων»
Η έκδοση αυτή αφιερώνεται στις γυναίκες που εργάστηκαν τα τελευταία 100 
χρόνια για την εξέλιξη και τη βελτίωση της θέσης της ελληνίδας γυναίκας, 
στην οικογένεια, στην κοινωνία και στην πολιτεία. Στην πλειονότητα 
πρόκειται για γυναίκες άξιες και αφοσιωµένες που υπηρέτησαν, συχνά 
επί δεκαετίες, τους σκοπούς του ΕΣΕ χωρίς καµιά επιδίωξη προσωπικής 
προβολής ή ειδικής αναγνώρισης.
Σκιαγραφώντας την πορεία του ΕΣΕ, τις διεκδικήσεις και τους αγώνες του, 
καταγράψαµε σταθµούς στην πορεία της Ελληνίδας προς την ισότητα. 
Θεωρήσαµε τη µελέτη του παρελθόντος ως κεφάλαιο για την ανάπτυξη 
του µέλλοντος. Και µε αυτό το πνεύµα ζητήσαµε από µέλη και φίλες του 
ΕΣΕ, καταξιωµένες στον επιστηµονικό και επαγγελµατικό τους χώρο, να 
καταθέσουν περιεκτικές εισηγήσεις σε θέµατα της αρµοδιότητάς τους, όπου 
µε αφετηρία την ανασκόπηση του παρελθόντος, να καταγράψουν τα δεδοµένα 
για την Ελληνίδα του 21ου αιώνα, και όπου είναι δυνατό, να ρίχνουν φως 
στις διαγραφόµενες ήδη, για το άµεσο µέλλον προοπτικές.

Παραθέτουµε το εξώφυλλο της έκδοσης, κατάλογο περιεχοµένων και 
καταληκτικά αποσπάσµατα από τα άρθρα του Β́  µέρους.

Η έκδοση έγινε µε αποκλειστική χορηγία της Εθνικής Τραπέζης  Ελλάδος
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«Για τα 100χρονα του ΕΣΕ. Που βρίσκεται η ισότητα των φύλων στην 
Ελλάδα σήµερα;»

Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου,Πρόεδρος του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου

[...]   Αυτή η κατάσταση αλλά και το βάθεµα του χάσµατος µεταξύ πλουσίων και φτωχών 
ατόµων, οικογενειών και λαών, µε ποσοστό φτωχών και ακραία φτωχών διαρκώς 
αυξανόµενο, είναι κύριος παράγων και των πολλών διαζυγίων και της απόκτησης λίγων 
παιδιών. Και όχι η εργασία της Γ., που είναι απαραίτητη για την ανεξαρτητοποίησή της και 
την αξιοποίηση των εν δυνάµει ικανοτήτων της ως ανθρώπου. Αλλά και ως συνυπεύθυνης 
µε τον άντρα για την αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Η αφαίρεση της αµοιβής 
της Γ. από το οικογενειακό εισόδηµα, ιδίως το µέτριο ή χαµηλό, θα είχε σοβαρά δυσµενή 
αντίχτυπο στο βιοτικό επίπεδο της οικογένειας. Γι’ αυτό ούτε οι άντρες σύζυγοι επιθυµούν 
να παύσει η Γ. την αµειβόµενη εργασία της.
 Εξ άλλου η σηµερινή πολύπλευρη παγκόσµια κρίση, καρπός της αχαλίνωτης µεταξύ 
χωρών κερδοσκοπίας και της εκµετάλλευσης των µικρών και αδύνατων χωρών και ατόµων 
από τους ισχυρούς της Γης έχουν δηµιουργήσει ακόµη δυσχερέστερους όρους ζωής για τους 
λαούς, ιδιαίτερα δε για τη Γ. [στην ανεργία, στους όρους εργασίας, στην κάλυψη από αυτήν 
και του ελλείµµατος των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών ιδίως για τα αδύνατα µέλη της 
οικογένειας (παιδιά, φροντίδα για ασθενείς, γέροντες) κλπ.
 Ας ξεκινήσουµε οι γυναίκες µια βαθειά αλλαγή κοινωνικής στάσης στον κόσµο. 
Όλες οι ιστορικές αλλαγές ξεκίνησαν από κάποιες σκέψεις µερικών ανθρώπων που 
σιγά-σιγά διαδόθηκαν. Ας συν-εργασθούµε µε τους άντρες για να ξεκινήσουµε µαζί µια 
ζωή που ο κάθε άνθρωπος να σέβεται τον Άλλο, αλλά και τον εαυτό του, πάνω από το 
χρήµα και τις ατέρµονες υλικές επιδιώξεις και επιδείξεις. Και µάλιστα σε βάρος των 
κοινωνικοοικονοµικά αδύνατων. Αν αυτή η προσπάθεια γίνει και οργανωµένη και από 
πολλές πηγές συγχρόνως, µπορεί να επιτύχει. Ο σεβασµός του κάθε ανθρώπου ως πρώτης 
αξίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του που τον προστατεύουν είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για µια δικαιότερη και συνεπώς ειρηνική κατάσταση στην οικογένεια, στην 
κοινωνία, στις διεθνείς σχέσεις. Εµείς οι παραδοσιακά «κοινωφελείς οργανώσεις» ας µη 
διστάσουµε να αγωνισθούµε γι’ αυτό.

Αποσπάσµατα από τα άρθρα που περιλαµβάνονται στο λευκωµα
«100 χρόνια Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων» στο κεφάλαιο 

«Η γυναίκα στην Ελλάδα. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον»
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«Η αγρότισα που γνώρισα. Εγκώµιο στην αγρότισσα»

Μένη Μ. Παβέλλα 
τ. Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας

[...]   Αναγνωρίζεται απ΄ όλους ότι η αγρότισσα, ακούραστη στο σπίτι και το χωράφι, 
αγωνίστηκε για τη βελτίωση και τη µόρφωση, για ένα καλύτερο αύριο. Έδωσε το παρόν 
σε δύσκολες εποχές για την ανάπτυξη και την πρόοδο της οικογένειάς της αλλά και της 
πατρίδας όταν οι ανάγκες το απαιτούσαν. Οι προσδοκίες της δεν πήγαν χαµένες. Η πίστη 
της στην εκπαίδευση, την ενηµέρωση και τη βελτίωση της εργασίας στο σπίτι και στο 
χωράφι αµείφθηκαν. Σήµερα, η αγρότισσα δεν είναι αυτή που ήταν το 1950. Δεν µόρφωσε 
µόνο τα παιδιά της αλλά και το άµεσο περιβάλλον της. Στέκει ισότιµα µε την γυναίκα 
της πόλης. Συµµετέχει στα κοινά, είναι µέλος συνεταιρισµών παραδοσιακών προϊόντων, 
συµµετέχει σε συλλόγους και σωµατεία που έφεραν καινούργια πνοή στην Ύπαιθρο, 
λαµβάνει ενεργό µέρος σε εκπαιδευτικά σεµινάρια, συνέδρια, τοπικούς διαγωνισµούς 
και εκθέσεις που οργανώνονται στο χώρο της, ή στις µεγάλες πόλεις ακόµη και στην 
πρωτεύουσα. Το σπίτι της δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από το αστικό σπίτι. Τα παιδιά της 
µορφώνονται, κατακτούν σηµαντικές θέσεις έξω από το στενό χώρο του χωριού. Κι αυτό 
είναι η µεγάλη νίκη και η ικανοποίησή της .
 Όλα αυτά χρειάστηκαν χρόνια και µεγάλη προσπάθεια. Αυτή καθαυτή η αγροτική 
απασχόληση εξειδικεύτηκε µε τεχνικές, µέσα και ειδικά προγράµµατα που δίνουν στη 
γυναίκα µεγαλύτερη άνεση για να ασχοληθεί και µε τον εαυτό της, µε την οικογένειά της 
αλλά και τα κοινά.

«Οικογένεια και γυναίκα: Μεταβολές και προκλήσεις»

Λ. Μ. Μουσούρου
Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήµιο

[...]   Οι σύγχρονες κοινωνίες στέκονται ιδιαίτερα αµήχανα απέναντι στις οικογένειες. 
Αδυνατούν να διαµορφώσουν τους όρους αντίληψης και στήριξης των ποικίλων σήµερα 
οικογενειακών σχηµάτων. Με τα µέτρα που λαµβάνουν υπονοούν την ευθύνη των γυναικών 
για την εµφάνιση της παραπάνω ποικιλίας και παραβλέπουν (όταν δεν παρανοούν) τις 
ριζικές αλλαγές στην εκπλήρωση των απαιτήσεων ενός ρόλου (αυτού της µητέρας κυρίως 
αλλά και συζύγου) που έχει µεταβληθεί (επειδή οι συνθήκες έχουν αλλάξει αλλά και 
επειδή οι ίδιες οι γυναίκες επεδίωξαν αυτήν την µεταβολή) τόσο και έτσι ώστε δεν αρκεί 
και ούτε ενδείκνυται να «στηρίζεται» η γυναίκα ώστε να «ανταποκριθεί» σε κάτι που έτσι κι 
αλλιώς δεν είναι λειτουργικό στην σύγχρονη κοινωνία. 
 Όλες οι έρευνες επιβεβαιώνουν πως, παρά τις µεγάλες µεταβολές που την καθιστούν 
ρευστή και ευάλωτη, η οικογένεια εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την 
ζωή όλων – και ιδιαίτερα των γυναικών. Η στήριξή της αποτελεί προτεραιότητα για 
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την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής που απειλείται από πολλές πλευρές και για 
πολλούς λόγους. Η στήριξη αυτή δεν µπορεί να εξαντλείται στην µάταιη υπογράµµιση 
της µοναδικότητας του (παραδοσιακού) οικογενειακού σχήµατος: η οικογένεια υπάρχει 
σήµερα µε πολλές µορφές και ποικιλία δοµών. Η σηµασία της οικογένειας δεν ταυτίζεται 
µε την σηµασία ενός σχήµατος αλλά έγκειται στην σπουδαιότητα που έχουν για τα άτοµα 
και το κοινωνικό σύνολο οι οικογενειακές σχέσεις. Σηµαντικές είναι οι οικογενειακές 
σχέσεις – όχι το σχήµα µέσα στο οποίο διαµορφώνονται και λειτουργούν. Πρόκληση για 
την οικογενειακή πολιτική είναι η προστασία των σχέσεων αυτών και, κατ’ επέκταση, όλων 
των σχηµάτων στο πλαίσιο των οποίων αυτές υπάρχουν. Πρόκληση για τις γυναίκες είναι η 
αποδοχή της συµβολής τους στην διαµόρφωση και την διατήρηση σχέσεων ως πολύτιµου 
γιατί σταθερού στοιχείου µιας ταυτότητας που άλλαξε και που αλλάζει. Πρόκληση για την 
κοινωνία είναι η ανοχή αν όχι η θεσµική κατοχύρωση της ρευστότητας που χαρακτηρίζει 
την σύγχρονη οικογένεια αλλά και η σταθερή πίστη στην αξία της οικογένειας που η 
ρευστότητα συχνά υπερκαλύπτει.

«Γυναίκα και Απασχόληση Διαχρονικές εξελίξεις»

Κούλα Κασιµάτη
Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήµιο

[...]   Συµπερασµατικά όπως προκύπτει από τα στοιχεία τις τελευταίες δεκαετίες:
 Η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας υπόκειται στο αξιακό σύστηµα που 
επικρατούσε µε ρόλους που ήταν συµβατοί µε τη γυναικεία φύση της, ρόλοι αναπαραγωγής 
και οικιακή εργασία. Στον επαγγελµατικό χώρο η παρουσία της γυναίκας εντοπιζόταν σε 
εργασίες συµπληρωµατικές του άνδρα, ως συµβοηθούν µέλος και πάντως χωρίς αξιώσεις 
στους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς.
 Στη διαδροµή του 20ού αιώνα η θέση της γυναίκας στον επαγγελµατικό τοµέα έχει 
βελτιωθεί. Σήµερα έχοµε περισσότερες οικονοµικά ενεργές γυναίκες συγκριτικά µε τις 
αρχές του 20ού αιώνα. Έχουν εξασφαλίσει καλύτερα επίπεδα εκπαίδευσης και είναι 
προφανές ότι διεκδικούν καλύτερες θέσεις εργασίες. Ωστόσο στην πράξη δεν υπάρχει 
ανάλογη εξέλιξη των επιπέδων εκπαίδευσης και των επιπέδων απασχόλησης, γιατί η αγορά 
εργασίας αντιµετωπίζει τη γυναίκα µε προκατάληψη και όταν την επιλέγει οι λόγοι είναι 
προφανείς: χαµηλότερες αµοιβές, ευκολότερη καταστρατήγηση του θεσµικού πλαισίου. 
Γενικότερα οι γυναίκες ταξινοµούνται στον δευτερεύοντα τοµέα της δυαδικής αγοράς 
εργασίας δηλ. σε εργασίες κακοπληρωµένες, χωρίς προοπτικές ανάπτυξης µε δυσµενείς 
συνθήκες εργασίας.
 Οι ανισότητες χαρακτηρίζουν τις γυναίκες στον επαγγελµατικό χώρο όσο κι αν 
περιορίζονται µε το πέρασµα του χρόνου, παραµένουν, ίσως αλλάζουν µορφή 
αλλά πάντως υπάρχουν όσο µάλιστα σήµερα σε µια ουσιαστικά απορρυθµισµένη κοινωνία 
επικρατούν ευέλικτες µορφές απασχόλησης (part-time, εποχικές εργασίες, εργασίες 
προσωρινές) η γυναικεία παρουσία είναι έντονη και κατά συνέπεια οι ανισότητες συγκριτικά 
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µε τους άνδρες επιτείνονται. Άλλωστε έκφραση ανισότητας είναι η µεγαλύτερη ανεργία που 
χαρακτηρίζει τον γυναικείο πληθυσµό.

 Πώς λοιπόν προδιαγράφεται το µέλλον της γυναίκας στην απασχόληση; Στον 
επαγγελµατικό χώρο έχουν σηµειωθεί βελτιώσεις και έχουν περιοριστεί οι ανισότητες 
όµως ο δρόµος για πλήρη εξίσωση είναι ακόµη µακρύς. Πρέπει όχι µόνο θεσµικά 
να αντιµετωπιστεί το θέµα κυρίως στην εφαρµογή των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί 
γιατί γίνεται σοβαρή καταστρατήγηση, αλλά και η κοινωνία να προσαρµοστεί στις νέες 
καταστάσεις και να υιοθετήσει νέο αξιακό σύστηµα όπου οι ρόλοι των γυναικών να είναι 
ισότιµοι των ανδρών. Πρέπει ακόµα η πολιτεία να εφαρµόσει ένα σύστηµα κοινωνικής 
οργάνωσης και πρόνοιας ώστε να διευκολύνει τη γυναίκα συµφιλιώνοντας τους ρόλους της 
στην οικογένεια και εργασία. Και βέβαια πάνω απ’ όλα όλες οι γυναίκες να διεκδικούν τα 
δικαιώµατά τους για την παρουσία τους στην κοινωνία.

«Γυναίκες και πολιτική. Mε την ευκαιρία των 100 χρόνων του Εθνικού 
Συµβουλίου Ελληνίδων»

Βιργινία Τσουδερού
Τέως Υπουργός  

[...]   Ασφαλώς η διαιώνιση της ανισοµερούς ανάδειξης γυναικών καθώς και το βαρύ 
τίµηµα που ακόµα πληρώνουν όσες γυναίκες απαιτούν τον σεβασµό της προσωπικότητας 
τους, οφείλεται και στην αδυναµία του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού συστήµατος. Όταν 
η κινητήριος δύναµη του συστήµατος είναι το οικονοµικό κέρδος ή η µαξιµαλιστική 
αποδοτικότητα των οικονοµικών πράξεων και όχι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ποιότητα 
ζωής και ο δίκαιος καταµερισµός του παραγόµενου πλούτου, είναι φυσικό να δίδονται 
λιγότερες ευκαιρίες εξέλιξης και αξιοποίησης των προσόντων τους, σε γυναίκες παρά σε 
άνδρες. Από τη φύση τους και λόγω των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις γυναίκες, 
δεν τους επιτρέπεται να λειτουργούν µε µονοµερή αφοσίωση στη µεγιστοποίηση του 
οικονοµικού κέρδους και στην µεγιστοποίηση της οικονοµικής αποδοτικότητας που είναι 
οι στόχοι του καπιταλιστικού συστήµατος όπως έχει επικρατήσει. Η περιθωριοποίηση 
των αρχών των ανθρωπιστικών άξιων έχει δυσχεράνει τη θέση της γυναίκας η οποία 
επιβαρύνεται µε την προστασία των ολιγότερο ισχυρών και µε όρους που επιβάλλει η 
καπιταλιστική κοινωνία. 

 Το «δια ταύτα» απαιτεί µια δύσκολη σύνθεση. Αρκετοί, ίσως οι πιο αισιόδοξοι. 
διαβλέπουν σηµάδια αλλαγής που επιβάλλονται από την κατάρρευση του 
παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού ή σοσιαλισµού όπως εφαρµόζονται σήµερα. 
Αναµφισβήτητο πάντως είναι ότι απαιτούνται βαθιές τοµές, από γενναίους ηγέτες, 
προερχόµενων από όλες τις κοινωνικές οµάδες και ευαισθητοποιηµένων από τις ελλείψεις 
που γεννήθηκαν από τις παρούσες κοινωνικές στρεβλώσεις.
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 Οι µετεκλογικές εικόνες των δακρυσµένων ψηφοφόρων στις Η.Π.Α. µιλούσαν εύγλωττα 
για την συνειδητοποίηση ανάγκης ανοικοδόµησης µιας νέας κοινωνίας µε βάση αρχές 
ανθρωπιστικές και αξίες που ονοµάζουµε εµείς δυαδικής κοινωνίας.
Η ελπίδα δεν έλειψε. Υπήρχε όµως και ένα αίσθηµα ανάγκης ανάληψης ευθυνών για την 
πραγµατοποίηση της. Δεν είναι παράλογο να πει κανένας ότι ίσως οι εκλογές αυτές είχαν 
συνειδητοποιήσει ότι οι κοινωνίες µας είχαν φτάσει στο κάτω κάτω σκαλοπάτι του Παλαµά. 

«Σπουδές και έρευνα για το φύλο: Η πρόσφατη δυναµική στο ελληνικό 
πανεπιστήµιο»

Μαρία Στρατηγάκη
Επίκουρη καθηγήτρια, διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

[...]   Οι προοπτικές ανάπτυξης των Σπουδών Φύλου και της Έρευνας για το Φύλο 
στα Πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα µε στόχο να προαχθούν οι πολιτικές και 
κοινωνικές επιστήµες και να υποστηριχθούν οι δηµόσιες πολιτικές είναι πολύ µεγάλες. 
Αυτό που λείπει δεν είναι ούτε τα ερευνητικά ερωτήµατα, ούτε οι θεωρητικές προσεγγίσεις, 
ούτε η επιστηµονική επάρκεια του ερευνητικού δυναµικού. Αυτό που λείπει είναι η 
πολιτική βούληση για την συνέχιση της υποστήριξης της έρευνας µετά το πρόσφατο 
«παράθυρο ευκαιρίας» του Γ’ΚΠΣ (2000-2006) που έκλεισε πλέον ερµητικά. Όµως, 
δυστυχώς, στο επερχόµενο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς στο οποίο εντάχθηκαν 
τα κονδύλια του Δ’ ΚΠΣ (2007-2013) δεν έχει προβλεφθεί κανένα εξειδικευµένο µέτρο 
για την ισότητα των φύλων, ούτε φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας προγραµµατίζει 
να συνεχίσει έργα στον τοµέα αυτό µε εθνικούς πόρους. Η πρακτική αυτή βρίσκεται σε 
αντίθεση µε τις πολιτικές ενίσχυσης των σπουδών φύλου και της έρευνας για το φύλο 
και τη λήψη µέτρων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην έρευνα και την 
τεχνολογία που εφαρµόζονται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην ΕΕ. 
 Κατά συνέπεια οι προοπτικές για τις σπουδές φύλου και την έρευνα για το φύλο που 
θα διαφανούν στο άµεσο µέλλον θα εξαρτηθούν από πολλούς και ποικίλους παράγοντες. 
Σηµαντικότεροι φαίνεται να είναι αφενός η στήριξη από τις Πανεπιστηµιακές Συγκλήτους 
και τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα και αφετέρου η προσωπική δέσµευση των διδασκόντων 
και διδασκουσών να συνεχίσουν να εργάζονται στα νέα ερευνητικά πεδία που ανοίγει η 
οπτική του φύλου στο επιστηµονικό τους πεδίο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το 
έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από φοιτητές και κυρίως πολλές φοιτήτριες για 
τις Σπουδές Φύλου και ισότητας, αποτελεί επίσης ένα πρόσθετο παράγοντα ώθησης 
στις σπουδές φύλου και της έρευνας για το φύλο. Θετικό ρόλο µπορεί να παίξει επίσης 
η ουσιαστική εφαρµογή της ποσόστωσης (1/3 από κάθε φύλο) στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων για την έρευνα η οποία εντάχθηκε στον πρόσφατο Νόµο για την Έρευνα 
σε συνέχεια τροπολογίας που κατέθεσαν βουλευτίνες από την Ν.Δ το ΠΑΣΟΚ και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. 
 Παράλληλα, σηµαντική συµβολή µπορεί να έχει η νεοσύστατη Ελληνική Εταιρεία 
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Γυναικών Πανεπιστηµιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π), που ιδρύθηκε το 2007 ως αποτέλεσµα της 
δυναµικής που δηµιουργήθηκε στο ελληνικό πανεπιστήµιο µε τα Προπτυχιακά και 
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών καθώς επίσης µε τις δράσεις προώθησης των 
γυναικών στην έρευνα και την τεχνολογία της ΓΓΕΤ. Βασικός σκοπός του Σωµατείου είναι 
η « υποστήριξη των γυναικών πανεπιστηµιακών και την προαγωγή της ισότητας των φύλων 
στα ελληνικά ΑΕΙ». Η ενίσχυση των γυναικών στην ακαδηµαϊκή κοινότητα µπορεί να 
βελτιώσει το περιβάλλον ανάπτυξης των σπουδών φύλου αφού, παρόλο που η έρευνα των 
έµφυλων σχέσεων δεν θα έπρεπε να απασχολεί µόνο γυναίκες, στην πράξη έχει αποδεχθεί 
ότι η συντριπτική πλειονότητα του ερευνητικού και ακαδηµαϊκού προσωπικού που εργάζεται 
σε θέµατα φύλου είναι γυναίκες. Η Εταιρεία διεκδικώντας την εφαρµογή πολιτικών 
ισότητας των φύλων στα ελληνικά Πανεπιστήµια (κατά το πρότυπο πολλών µεγάλων 
Πανεπιστηµίων του εξωτερικού) µπορεί να συµβάλλει παράλληλα και στη «νοµιµοποίηση» 
της έρευνας για το φύλο και την ουσιαστική αποδοχή των γυναικείων σπουδών από την 
ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα. 

«21ος αιώνας - Φτώχεια και γυναίκες»

Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου
Νοµικός

[...]   Η πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση ασφαλώς θα επηρεάσει την επίτευξη του 
στόχου της χιλιετίας για την καταπολέµηση της φτώχειας µέχρι το 2015.
 Η συνεχής συρρίκνωση της ανάπτυξης και η απώλεια θέσεων εργασίας σε διεθνές και 
εθνικό επίπεδο δηµιουργεί προϋποθέσεις έκρηξης της ανεργίας και διευρύνει τον κύκλο 
των φτωχών.
 Η ανεργία των γυναικών θα αυξάνεται και θα απειλεί τα δικαιώµατά τους η δε φτώχεια 
την αξιοπρέπειά τους. Θα πρέπει να εφαρµοστούν κατάλληλα προγράµµατα κατάρτισης των 
γυναικών εντός και εκτός των επιχειρήσεων για να αποκτήσουν περισσότερα και ποιοτικά 
καλύτερα προσόντα ώστε αφενός µεν να πληγούν λιγότερο από την ανεργία και την φτώχεια 
και αφετέρου να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις απασχόλησης σε θέσεις ευθύνης σε όλους 
τους τοµείς της ζωής.
 Η Διεθνής Κοινότητα και οι Εθνικές Κυβερνήσεις θα πρέπει µε συντονισµένες 
οικονοµικές και κοινωνικές πολιτικές να διατηρήσουν την απασχόληση, να 
καταπολεµήσουν την ανεργία, να αναπτύξουν δράσεις αλληλεγγύης µεταξύ του ιδιωτικού 
και του δηµόσιου τοµέα, να αναπτύξουν διάλογο, ιδιαίτερα µε τις περισσότερο αδύνατες 
οµάδες πληθυσµού, ώστε µέσα από τη συνεργασία και την συναίνεση να διατηρηθεί η 
κοινωνική συνοχή. 
 Ας ευχηθούµε η κρίση να είναι σύντοµη και να λειτουργήσει ως πρόκληση για 
ανάπτυξη πολιτικών και στάσεων που δεν προωθήσουν µόνο την οικονοµική ανάπτυξη 
αλλά και συµπεριφορές που θα οδηγούν στη κοινωνική δικαιοσύνη και τη συστηµατική 
καταπολέµηση της φτώχειας.
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«Ο ρόλος του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων στα χρόνια της 
Μικρασιατικής Καταστροφής»

Δρ Μαρία Επαµ. Πυργάκη
Επικ. καθηγήτρια Προϊστορικής Εθνολογίας και Αρχαιολογίας 
Καθηγήτρια σύµβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 

[...]   Στον 21ο αιώνα, είναι συνήθης η περίπτωση ανθρώπων, το µεγαλύτερο ποσοστό των 
οποίων είναι γυναίκες και παιδιά, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, 
τις εστίες τους και την προσωπική τους ιστορία εξαιτίας διώξεων για λόγους «φυλής, 
θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συµµετοχής σε ορισµένη κοινωνική 
οµάδα». Πρόκειται για τους/τις πρόσφυγες, τουλάχιστον µε την έννοια που αποτυπώνεται 
στη Σύµβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων. Εξ άλλου, Διεθνείς 
Οργανώσεις προβλέπουν πως τα επόµενα χρόνια, λόγω των κλιµατικών µεταβολών θα 
αυξηθεί ο αριθµός των περιβαλλοντικών προσφύγων. Μάλιστα, προβλέπουν πως οι 
λεγόµενοι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες θα φθάσουν 150.000.000, από τους οποίους οι 
περισσότεροι θα είναι γυναίκες και παιδιά. Κατά τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό σήµερα 
σε όλο τον κόσµο υπάρχουν 25.000.000 περιβαλλοντικοί πρόσφυγες. Τι θα γίνει εάν 
µέχρι το 2050 δισεκατοµµύρια άτοµα υποφέρουν από λειψυδρία ή εάν η στάθµη των 
θαλασσίων υδάτων ανέλθει, µέχρι το 2100, έως και µισό µέτρο; Τότε, δεν θα πρόκειται για 
µερικές εκατοντάδες άτοµα π.χ. σε κάποιες ακτές του Αιγαίου ή της Σικελίας, αλλά για 
εκατοµµύρια.
 Είναι ξεκάθαρο πως αν τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα γίνονταν πλήρως και παγκοσµίως 
σεβαστά, δεν θα υπήρχαν πρόσφυγες, γιατί, ως γνωστόν, τα προσφυγικά ζητήµατα και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώµατα είναι στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους. 
Οι πρόσφυγες, στη χώρα υποδοχής, πρέπει να τύχουν παροχής ασύλου, απασχόλησης 
και επαγγελµατικής κατάρτισης, υλικών συνθηκών υποδοχής και ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης, καθώς και άµεσης ενηµέρωσης για τους επίσηµους φορείς, όπως αρµόδια 
Υπουργεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στα θέµατα που τους 
αφορούν. 
 Η αποτελεσµατική ένταξη και η ενεργή συµµετοχή των προσφύγων στη χώρα υποδοχής 
απαιτεί:
- Προγράµµατα εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα για την οµαλή 
προσαρµογή στην κοινωνία όσων ζητούν άσυλο
- Συµπαράσταση και επίλυση των προβληµάτων τους
- Ψυχολογική και συµβουλευτική υποστήριξη
- Παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αυτοσυντήρησή τους σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα 
- Καλή πληροφόρηση για την πολιτισµική ταυτότητά τους µε σκοπό την αρµονική 
συνεργασία τους µε τους κατοίκους της χώρας υποδοχής
- Καταπολέµηση της ξενοφοβίας και προώθηση του σεβασµού των θεµελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού.
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- Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού για το τι µπορούν να προσφέρουν οι 
πρόσφυγες στο κοινωνικό σύνολο.
Πολλές διακηρύξεις, πολλές εκδηλώσεις οργανώνονται σε όλο τον κόσµο, που όµως ως επί 
το πλείστον, πρόκειται για αόριστες δεσµεύσεις. Άλλωστε, αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό 
γνώρισµα του κόσµου µας, της εποχής µας. Ας ενθαρρυνθούν, να αναρωτηθούν, αν 
πραγµατικά κάνουν ό,τι το καλύτερο µπορούν, αυτοί που έχουν τη δύναµη ή όσοι µε τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, σε όλα τα επίπεδα, έχουν την ικανότητα να αποκαθιστούν και να 
προστατεύουν τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα. 

«Η ψήφος των Ελληνίδων. Αναδροµή µέσα από τις σελίδες της 
ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ, και όχι µόνο»

Φωτεινή Νικολαΐδου Στεργιοπούλου
Νοµικός

[...]   Ο νόµοι στη χώρα µας, ως γνωστόν, ευηµερούν. Η εφαρµογή τους όµως χωλαίνει 
Κατά τις τελευταίες Βουλευτικές εκλογές την 16/9/2007 εκλέχθηκαν 48 γυναίκες στο 
Κοινοβούλιο, ποσοστό 16%, το µισό από το 1/3 που επιδιώκουµε, και µία θέση από τις 
τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Η πρώτη εφαρµογή της ποσόστωσης στις Βουλευτικές εκλογές θα δείξει την 
αποτελεσµατικότητα του µέτρου και θα συντονίζει τους αγώνες των γυναικών στο µέλλον. Η 
ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών στη Βουλή στα κέντρα αποφάσεων θα είναι πολλαπλά 
ωφέλιµη για το σύνολο της κοινωνίας. Με την ουσιαστική συµµετοχή των γυναικών θα 
µειωθεί η αποξένωση του πολίτη από την πολιτική και κύρια από τον τρόπο άσκησης της 
πολιτικής που εκφράζεται έντονα σήµερα. Οι γυναίκες δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στις 
ανθρώπινες σχέσεις, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα µικρά καθηµερινά προβλήµατα του 
πολίτη. Η συµµετοχή τους θα συµβάλει στην βελτίωση της πολιτικής κουλτούρας και στον 
τρόπο που ασκείται πολιτική εξουσία, και ίσως ο κόσµος του αύριο γίνει πιο ανθρώπινος 
όταν η εξουσία ασκείται από κοινού.
 Από την άλλη µεριά η συµµετοχή των γυναικών θα ωφελήσει τις ίδιες τις γυναίκες, θα 
προβάλλει τα συµφέροντα και τις ανάγκες των γυναικών µε τη γυναικεία οπτική, και µπορεί 
να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσµατικό µέσο για να επιτύχουµε ποιοτική Δηµοκρατία, 
σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα και ουσιαστική ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 
αλλά και των πολιτών γενικότερα.
Οι αγώνες λοιπόν συνεχίζονται µε αισιόδοξη µατιά προς το µέλλον, ώσπου να επιτευχθεί ο 
στόχος του 1/3 και γιατί όχι και του 1/2.
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«Συνταγµατική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων και κοινωνικών 
δικαιωµάτων: η θεµελιώδης συµβολή των γυναικείων σωµατείων»

Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου
Δικηγόρος, ανεξάρτητη εµπειρογνώµονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

[...]   Tο ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει την ισότητα των φύλων από το 1975. Το 2001 
καταργήθηκε η συνταγµατική διάταξη που επέτρεπε αποκλίσεις και αντικαταστάθηκε 
µε διάταξη που επιβάλλει τη λήψη θετικών µέτρων, ιδίως υπέρ των γυναικών, για την 
προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Και οι δύο αυτές συνταγµατικές εξελίξεις 
προκλήθηκαν από το ελληνικό γυναικείο κίνηµα – από τις συνδυασµένες, έντονες και 
γερά θεµελιωµένες προσπάθειες των ελληνικών γυναικείων οργανώσεων. Τώρα το 
γυναικείο κίνηµα έχει µια ακόµη σηµαντική αποστολή µακράς πνοής, που απαιτεί διαρκή 
εγρήγορση και συντονισµένη δράση: να χτίσει πάνω σ’αυτό το θεµελιώδες κεκτηµένο, 
παρακολουθώντας την εφαρµογή των συνταγµατικών διατάξεων, πιέζοντας για την 
υλοποίησή τους µε νοµοθετικά και άλλα µέτρα και ελέγχοντας τα αποτελέσµατά τους στην 
πράξη. Την αποστολή αυτή ήδη εκπληρώνει µε κάθε ευκαιρία, µε περισσότερη ή λιγότερη 
επιτυχία κάθε φορά. 

 Δεν ξεχνάµε ότι τίποτε δε επιτυγχάνεται χωρίς αγώνα. Αυτό µας δίδαξαν µε το 
παράδειγµά τους οι Ελληνίδες που, ξεκινώντας εδώ και περισσότερο από ενάµισυ αιώνα, 
σε κοινωνικο-οκονοµικές συνθήκες αντίξοες, σε περιόδους πολέµων και πολιτικών 
αναταραχών και κρίσεων, υπερνίκησαν τις αντιδράσεις του κατεστηµένου, τις επιθέσεις, 
τις συκοφαντίες, τους χλευασµούς, και σπάζοντας τα στερεότυπα, άνοιξαν δρόµους, για να 
πετύχουν όλα αυτά που εµείς σήµερα θεωρούµε αυτονόητα. Ο αγώνας λοιπόν δεν σταµατά. 
Θα εξακολουθήσει, στη µνήµη τους και προς χάρη των παιδιών µας.

«Οι Μετανάστριες στην Ελλάδα. Ένταξη και Εκµετάλλευση»

Ήρα Έµκε-Πουλοπούλου 
Διδάκτωρ Οικονοµικών επιστηµών Πανεπιστηµίου Παρισιού Ι 
Μέλος Ακαδηµίας Επιστηµών Νέας Υόρκης
Αντιπρόεδρος Εληνικής Εταιρείας Δηµογραφικών Μελετών

[...]   Στην Ελλάδα όλοι σχεδόν οι µετανάστες και οι µετανάστριες αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
επιβίωσης, προσαρµογής, αποκατάστασης και ένταξης, ιδιαίτερα στην αρχή, αλλά η 
κατάσταση βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου και τη νοµιµοποίηση. Οι µετανάστριες, 
που ήλθαν στην Ελλάδα για µια καλύτερη ζωή και για να αποκτήσουν χρήµατα για 
να βελτιώσουν την κατάστασή τους και να βοηθήσουν οικονοµικά την οικογένειά τους, 
βιώνουν τις ίδιες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µεταναστευτικοί πληθυσµοί στην 
αγορά εργασίας αλλά και τα αρνητικά στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία 
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της µετανάστευσης έχει θετική επίδραση στις περισσότερες µετανάστριες. Μετά από 
µερικά χρόνια εγκατάστασης στην Ελλάδα, πολλές µετανάστριες δραστηριοποιούνται όχι 
µόνο οικονοµικά, αλλά και κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτισµικά, ακόµη και πολιτικά. 
Ενισχύθηκε ο οικονοµικός ρόλος της γυναίκας ως ατόµου που κερδίζει εισοδήµατα για 
την ίδια και την οικογένειά της και βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σύγκριση µε τις χώρες 
προέλευσης όπου δεν είχε δουλειά και οι µισθοί ήταν πολύ χαµηλοί. Ωστόσο µερικές 
µετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες είναι έκθετες σε κάθε είδους εκµετάλλευση και 
χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία.
 Η µετανάστρια ισχυροποιεί και καλυτερεύει τη θέση της, αποκτά οικονοµική 
ανεξαρτησία και κυρίως συνειδητοποιεί ότι η θέση της δεν είναι δεδοµένη και µπορεί να 
αλλάξει.
 Η ανασφάλιστη εργασία της µετανάστριας, η οµηρία της σε ατέρµονες διοικητικές 
διαδικασίες και προϋποθέσεις που εµποδίζουν τη νοµιµοποίηση, η µη διευκόλυνση 
της οικογενειακής της επανένωσης, ο σεβασµός των εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων, η παροχή υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, η πρόσβαση στη δηµόσια 
διοίκηση, ακόµα και η απουσία πολιτικών δικαιωµάτων (δικαίωµα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές µετά από διαµονή συγκεκριµένου χρόνου) είναι ζητήµατα 
που πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστούν. Το κράτος και η κοινωνία οφείλουν να µάχονται 
το ρατσισµό, την ξενοφοβία, την αστυνοµική βία και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
ανδρών και γυναικών που βρίσκονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα.



128



129

Σωµατεία Μέλη του ΕΣΕ 2008 
Σύντοµη παρουσίαση

Βάσω Γκανάτσου-Σταυριανοπούλου
Ελένη Βαλάσση-Αδάµ

 Στα 100 χρόνια ζωής της Οµοσπονδίας του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων 
υπήρξαν µέλη του περισσότερα από 200 σωµατεία, τα µισά περίπου µε έδρα στην 
περιοχή Αθηνών, 65 σε διάφορες περιοχές της χώρας και 26 εκτός Ελλάδας 
(Αίγυπτο, Η.Π.Α., Κύπρο, Τουρκία). Με την πάροδο των ετών ο αριθµός τους 
αυξοµειώνεται, από 25 κατά την ανασυγκρότηση της Οµοσπονδίας το 1919, 103 
το 1948, 47 το 2008. Πολλά από τα σωµατεία µέλη ιδρύθηκαν µε πρωτοβουλία 
στελεχών του ΕΣΕ, µερικά έπαψαν να υπάρχουν όταν εξέλιπε ο λόγος για τον 
οποίο ιδρύθηκαν (Μαθητικό συσσίτιο «Φοίνιξ, Πανελλήνιος σύνδεσµος χηρών και 
ορφανών, εργαστήρια απόρων γυναικών), αρκετά έπαψαν να λειτουργούν όταν 
διαλύθηκαν οι ελληνικές κοινότητες που τα συγκροτούσαν (κοινότητες Αιγύπτου, 
Τουρκίας).

Το 2008 τα Σωµατεία - Μέλη είναι τα εξής 47: 
ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΑΙ ΦΙΛΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" • ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "Η 
ΔΑΜΑΡΙΣ" • ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ • ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ • ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ • ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ • ΕΝΩΣΗ 
ΖΟΝΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ • " ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ " ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ • ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ • ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ • ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ • ΟΜΙΛΟΣ "ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ" • ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ "ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ" • ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Η ΜΕΛΙΣΣΑ" • ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ " ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" • ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΓΑΠΗΣ • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΕΥΡΩΠΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΠΠΙΔΩΝ • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ "Η ΚΥΖΙΚΟΣ" • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ "Η ΟΜΟΝΟΙΑ" • ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
"ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ "Η ΜΑΝΑ" • ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ" • ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" • 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ • ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΦΟΥ • 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
• ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ • ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ • 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ "Η ΕΜΜΕΛΕΙΑ" • Χ.Ε.Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ 
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 Η υποστήριξη των σωµατείων-µελών του και η προβολή του έργου των 
είναι παράδοση του ΕΣΕ από τη σύστασή του. Στις σελίδες των περιοδικών 
«ΕΛΛΗΝΙΣ» και «HELLENIA» και των Ετήσιων Λογοδοσιών αποτελεί πάγια 
τακτική να παρουσιάζεται, µε κάθε ευκαιρία, το έργο των σωµατείων συνολικά ή 
αποσπασµατικά, ως αναγνώριση, ως προβολή «καλών πρακτικών» προς µίµηση και 
ως προσπάθεια συνεργασίας και ένωσης δυνάµεων µεταξύ σωµατείων που έχουν 
κοινούς στόχους. 
 Σήµερα, που µε την πρόοδο της τεχνολογίας, κάθε σωµατείο έχει τη δυνατότητα 
επικοινωνίας και προβολής του έργου του, η παρουσίασή του από το ΕΣΕ δεν είναι 
πλέον απαραίτητη. Ωστόσο, µε την ευκαιρία του εορτασµού 100 χρόνων του ΕΣΕ, 
θεωρήσαµε ότι αξίζει µια, έστω συνοπτική, παρουσίαση του πολυποίκιλου έργου 
τους, όπως φαίνεται από τις λογοδοσίες τους. Ακόµη και από την πολύ περιορισµένη 
παρουσίαση των δράσεων των Σωµατείων-Μελών, αναδύεται εικόνα των 
γυναικείων σωµατείων όχι µόνο όπως ήταν στο παρελθόν αλλά όπως είναι σήµερα: 
είναι πυλώνες εθελοντισµού και προσφοράς προς τον άνθρωπο και ταυτόχρονα άλλο 
λίγο, άλλο πολύ, διαθέτουν δυναµική στη διαµόρφωση µιας κοινωνίας δικαιοσύνης, 
ισότητας, ελευθερίας και αλληλεγγύης. 
 Από τα 47 σωµατεία-µέλη, 23 έχουν έδρα στην Αθήνα, 16 σε πόλεις εκτός 
Αθηνών (Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Εύβοια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καστοριά, 
Κοζάνη, Λέσβο, Πάτρα, Σέρρες). Οκτώ έχουν έδρα την Κύπρο. Ευχόµαστε 
σύντοµα να µπορέσουν να συγκροτήσουν Εθνικό Συµβούλιο Γυναικών Κύπρου ως 
ανεξάρτητα µέλη του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών και του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
του ΔΣΓ. 
 Μερικά σωµατεία είναι αρχαιότερα του ΕΣΕ (ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 1893, 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ «Η ΕΜΜΕΛΕΙΑ» 1895, 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΣ 1902, ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1905). Άλλα, ιδρύονται τις δεκαετίες 1920-
1950 και περίπου τα µισά ιδρύονται µετά το 1950 µε νεώτερο τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
«ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,2001.

Οι τίτλοι πολλών σωµατείων ξενίζουν και συχνά δηµιουργούν ερωτηµατικά: 
Ο όρος «φιλόπτωχος» (7 Σωµατεία) ή «αδελφότης κυριών και δεσποινίδων» 
παραπέµπουν σε άλλες εποχές όταν το πνεύµα του εθελοντισµού ήταν πολύ 
διαφορετικό από το σηµερινό. Στην πραγµατικότητα, όπως φαίνεται από τις 
λογοδοσίες, οι δραστηριότητες και το πνεύµα που διέπει αυτά τα σωµατεία µπορεί 
να είναι απόλυτα προσαρµοσµένα στην εποχή του διαδικτύου και οι «παλιοκαιρινοί» 
τίτλοι διατηρούνται για λόγους ιστορικούς. Ας µην ξεχνάµε ότι ο όρος «φιλόπτωχος» 
ή «φιλανθρωπικός» επέτρεπε, σε δύσκολους καιρούς -τουρκοκρατία, δικτατορίες, 
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Γερµανική κατοχή-, την ύπαρξη και τη λειτουργία σωµατείων που επιδίδονταν, 
µε αυτόν τον αθώο µανδύα, σε εθνικές συσπειρώσεις (Μακεδονικός Αγώνας), 
σε διασυνδέσεις µε το εξωτερικό και σε δραστηριότητες για την προάσπιση της 
δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου. 

Ο αριθµός µελών ποικίλλει από 50 µέχρι 5000. Ολιγοµελή είναι τα σωµατεία 
που προέρχονται από την Κωσταντινούπολη -απόφοιτοι των εκεί ελληνικών 
Παρθεναγωγείων- που παραµένουν δραστήρια ενώ δεν έχουν, βέβαια, προοπτικές 
να ανανεώσουν τα µέλη τους. Τα πολυµελή σωµατεία, µε 3000, 4,500, 5000 µέλη 
είναι τα συνεχώς ανανεούµενα των Μαιών, Νοσηλευτών και των αποφοίτων 
σχολείων της Αθήνας. Αυτά είναι πολύ δραστήρια µέλη της Οµοσπονδίας του ΕΣΕ, 
η δε εξέλιξή τους σε µη αµιγώς γυναικεία (µε την συµµετοχή ανδρών µαιευτών, 
νοσηλευτών, αποφοίτων µικτών σχολείων) δεν άλλαξε τους αρχικούς τους στόχους 
που σχετίζονται µε την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και την ισότητα 
των φύλων σε όλα τα επίπεδα. 

Αναγνώριση
 Η ποικιλία της δράσης των οργανώσεων, οι σηµαντικές πρωτοβουλίες και 
προσφορά τους προς τον άνθρωπο και ιδιαίτερα προς τις γυναίκες και τα παιδιά, 
έχουν επισηµανθεί από την Πολιτεία και τους πνευµατικούς φορείς της χώρας. Τα 
περισσότερα σωµατεία έχουν βραβευθεί από πολιτειακούς φορείς, φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, διάφορα πνευµατικά ιδρύµατα. Αρκετά έχουν βραβευτεί από την 
Ακαδηµία Αθηνών.
 Πολλά από τα Σωµατεία Μέλη του ΕΣΕ είναι µέλη αντίστοιχων Διεθνών 
Οργανώσεων και διαθέτουν µια ευρύτερη αντίληψη για την επίτευξη των 
σκοπών τους (YWCA, SOROPTIMISM INTERNATIONAL, INTERNATIONAL 
FEDERATION OF WOMEN’S CLUBS,INTERNATIONAL CONFEDERATION OF 
MIDWIFERY,ZONDA, ASSOCIATED COUNTRY WOMEN OF THE WORLD, κ.α.)
 Αρκετά σωµατεία εκδίδουν δικό τους περιοδικό τύπο µέσω του οποίου 
ενηµερώνουν και επικοινωνούν µε τα µέλη τους και την ευρύτερη κοινωνία 
(ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, ΧΕΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’, κ.α.).
 Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα τη συµβολή των σωµατείων που εδρεύουν εκτός 
Αθήνας, στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης και της περιοχής τους, 
καθώς και την ανάπτυξη αξιών αλληλεγγύης, δικαιωµάτων του ανθρώπου, ισότητας 
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φύλων, στον κοινωνικό τους περίγυρο.
 Είναι πολύ δύσκολο να µπορέσει κάποιος να παρουσιάσει τις τόσες δράσεις των 
σωµατείων σε τόσους τοµείς µέσα στον µακρύ χρόνο ζωής τους. Μια προσέγγιση 
στις σηµαντικότερες δραστηριότητες ταξινοµώντας τις κατά κατηγορίες θα έδινε µια 
πληροφόρηση και, ακόµη, ένα θαυµασµό για το έργο που µε συνέπεια και σεµνότητα 
προσφέρουν τα σωµατεία σήµερα. 

1. Συµπαράσταση, οικονοµική ενίσχυση, λειτουργία δοµών περίθαλψης κ.α.
Πολλά σωµατεία βρίσκονται δίπλα στα κακοποιηµένα και εγκαταλελειµένα 
παιδιά και παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Άλλα, ενισχύουν πολύτεκνες και άπορες 
οικογένειες, υποστηρίζουν πρόσφυγες, στρατιώτες ακριτικών περιοχών, 
κατατρεγµένους, ιδιαίτερα γυναίκες και παιδιά, βρίσκονται δίπλα σε ασθενείς( 
γέρους –παιδιά) και τους παρέχουν όχι µόνο ηθική συµπαράσταση αλλά και 
φάρµακα, τρόφιµα κ.λ.π. ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο τους 
και µε τις εκάστοτε δυνατότητες του Σωµατείου. 
Αρκετά σωµατεία λειτουργούν δοµηµένους χώρους προσφοράς αγάπης 
και ζεστασιάς. Πρότυπα γηροκοµεία (ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, 
ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 
ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΛΑΣ). Χαρούµενοι νηπιακοί και βρεφικοί σταθµοί είναι 
εστίες διαπλάσεως χαρακτήρων, δηµιουργίας αισθηµάτων ασφαλείας και 
αυτοπεποίθησης παιδιών. Φτωχές οικογένειες, εργαζόµενες µητέρες, ξέρουν ότι 
τα νήπια και τα βρέφη τους τα περιµένει µια ανοιχτή αγκαλιά στους χώρους που 
λειτουργούν τα σωµατεία (ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΚΥΡΙΩΝ «Η ΜΑΝΝΑ», ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
Παλαιότερα, πολλά σωµατεία λειτουργούσαν κατασκηνώσεις για άπορα 
και ασθενικά παιδιά. Τώρα, η ανάγκη αυτή καλύπτεται, στις περισσότερες 
περιοχές, από δοµές της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της Εκκλησίας. Όµως, σε 
περιόδους κρίσεως, προσφέρθηκε από πολλά σωµατεία φιλοξενία σε παιδιά από 
πυρόπληκτες περιοχές, σε παιδιά άλλων χωρών που βρίσκονταν σε εµπόλεµη 
κατάσταση, όπως έγινε κατά τις πολεµικές συγκρούσεις στην Γιουγκοσλαβία, ή 
σε περιπτώσεις ενδο-οικογενειακής βίας ( ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ). 
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2. Συµβολή στην ανάπτυξη και επαγγελµατική προώθηση των γυναικών 
Προβολή και διεκδίκηση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, δικαιώµατα των 
γυναικών σ’ όλους τους τοµείς της ζωής, εµψύχωση γυναικών για τήρηση 
ηθικών αρχών παντού, αναγνώριση ισότητος και δικαιοσύνης των φύλων, 
εκπαίδευση γυναικών-κλειδί για πρόοδο και προώθηση στα κέντρα όπου 
λαµβάνονται αποφάσεις που αφορούν γυναίκες και άνδρες. Συµφιλίωση 
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής γυναικών και ανδρών, µοίρασµα των 
οικογενειακών ευθυνών. Στήριξη της αγρότισας που αποτελεί επίκεντρο σοβαρού 
ενδιαφέροντος για την κοινωνική και επαγγελµατική ανάπτυξη (ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ). Στήριξη της γυναίκας-επιχειρηµατία µε στόχο την 
επαγγελµατική αποκατάσταση, την ενίσχυση της προσωπικότητας, την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών για όλους, τη µείωση της ανεργίας και την συµβολή στην 
ανάπτυξη της χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΜΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ).

3. Γράµµατα - Τέχνες - Πολιτιστική Κληρονοµιά
Πολλά σωµατεία έχουν ιδρύσει και λειτουργούν λαογραφικά µουσεία 
(ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ), σχολές και 
εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
«Η ΕΜΜΕΛΕΙΑ»), ωδείο (ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ), 
οργανώνουν εκθέσεις, σειρές διαλέξεων για το κοινό ή για γονείς (ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, 
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ), αγαπούν, σέβονται την παράδοση 
και προστατεύουν µε κάθε τρόπο εθνικά µας κειµήλια, παραδοσιακούς 
χορούς και τραγούδια, ποιήµατα και παραµύθια (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΡΤΑΚΗΣ «Η ΚΥΖΙΚΟΣ», ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ «Η ΑΓΑΠΗ»). Οργανώνουν στην Ελλάδα συνέδρια των Διεθνών 
Οργανώσεων στις οποίες ανήκουν. Υποστηρίζουν τη µόρφωση, τα γράµµατα 
και τις τέχνες στις πόλεις και σε ακριτικά χωριά µε πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
ίδρυση βιβλιοθηκών, οικονοµική ενίσχυση ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό 
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(Γρανάδα Ισπανίας, Ελληνική Κοινότητα Παλέρµο Ιταλίας, εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα Κωσταντινούπολης), χορήγηση υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές 
(ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ’, 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΑΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ)

 Όλα τα σωµατεία αγωνίζονται για την εξεύρεση πόρων. Όσα έχουν ευέλικτα 
προγράµµατα µπορούν να περιορίζουν ή να αναπτύσσουν δραστηριότητες ανάλογα 
µε την εκάστοτε οικονοµική τους κατάσταση. Όσα όµως λειτουργούν υπηρεσίες και 
ιδρύµατα, ζουν µε το καθηµερινό άγχος πώς θα καλύψουν τα έξοδα που απαιτούνται 
για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εξυπηρετούµενων και του προσωπικού. Στις 
λογοδοσίες τα επιτεύγµατα παρουσιάζονται µε σεµνότητα και πάντοτε επικρατεί το 
πνεύµα «µακάρι να µπορέσουµε του χρόνου να επιτύχουµε περισσότερα» και «θα 
πρέπει να προσπαθήσουµε πιο πολύ». 

 Όλα τα διοικητικά συµβούλια εκφράζουν την ανησυχία ότι όσο περνούν τα χρόνια 
οι εθελόντριες λιγοστεύουν και γερνάνε….. Η ίδια εντύπωση εκφράζεται και από 
διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανά την Ευρώπη. Το πολύ παρήγορο είναι 
ότι η ανησυχία αυτή, «οι σηµερινές νέες δεν ενδιαφέρονται, ο εθελοντισµός φθίνει», 
διατυπώνεται συνεχώς σε λογοδοσίες και άρθρα από τις αρχές του 20ου αιώνα! 
Η συµπλήρωση 100 χρόνων δράσης του ΕΣΕ – και πολλών από τις οργανώσεις 
µέλη- επιτρέπει τη βεβαιότητα ότι «οι σηµερινές νέες που δεν ενδιαφέρονται» θα 
εκφράζουν την ίδια ανησυχία στις λογοδοσίες των ΜΚΟ καθόλη τη διάρκεια του 
21ου αιώνα και επέκεινα. 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΔΣΓ) 
INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN 

CONCEIL NATIONAL DES FEMMES (ICW-CIF)

Ιδρύθηκε το 1888

ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΡΑΣΗ για:

Να ενώσει τα  Εθνικά Συµβούλια των Γυναικείων Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων από  
όλα τα µέρη του κόσµου σε  δράσεις  για τη βελτίωση της θέσης της  γυναίκας και την  
ευηµερία της κοινωνίας.

Η αποστολή του ∆ΣΓ (ICW-CIF)

• Διεθνή Ειρήνη και Δικαιοσύνη 
• Στήριξη της ικανότητας των γυναικών για τη λήψη αποφάσεων 
• Γυναικεία Δικαιώµατα και Δικαιώµατα του Ανθρώπου
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• Σεµινάρια και οµάδες εργασίας για τη 
δηµιουργία δεξιοτήτων, 

• Ανάπτυξη των Περιφερειακών του 
Συµβουλίων: Ευρωπαϊκό Κέντρο του 
Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών ( ECICW),  
Περιφερειακό Συµβούλιο Αµερικανικής  
Ηπείρου (Regional Council of the 
Americas), Περιφερειακό Συµβούλιο 
Αφρικής (Regional Council of Africa), 
Περιφερειακό Συµβούλιο Ασίας-Ειρηνικού 
(Asia -Pacific Regional Council),

• Τις παρεµβάσεις των µόνιµων 
εκπροσώπων του ICW-CIF στις συναντήσεις 
των οργάνων των Ηνωµένων Eθνών στη 
Νέα Υόρκη, Βιέννη, Γενεύη, Ρώµη, Παρίσι 
και Ναϊρόµπι, 

• Τις ετήσιες εισηγήσεις του στην Επιτροπή 
των Ηνωµένων Εθνών για τη Θέση της 
Γυναίκας, 

• Άσκηση παρακολούθησης και  αναφοράς 
επί της εφαρµογής 
Της CEDAW (Σύµβαση για την Εξάλειψη 
των Διακρίσεων κατά των Γυναικών). 

Το ∆ιεθνές  Συµβούλιο  Γυναικών (ICW-CIF) δρα  µέσα από...

• Ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις για γυναίκες και άνδρες, 
• Ειρήνη και κατανόηση µέσα από τη διεθνή συνεργασία,  
 διαπραγµάτευση και συµφιλίωση,
• Πληρέστερη εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις   
 λήψης αποφάσεων κατά τις ειρηνευτικές διαδικασίες και
 την εξασφάλιση της ειρήνης,
• Ανθρώπινα δικαιώµατα για όλους,
• Εξάλειψη των  διακρίσεων κάθε µορφής, 
• Αειφόρο ανάπτυξη, 
• Ανάπτυξη  του ηγετικού ρόλου των γυναικών, 
• Επικοινωνία και δικτύωση σε παγκόσµια κλίµακα. 

Το ∆ΣΓ (ICW-CIF) προωθεί... 

Εξέλιξη των γυναικών.. 
Το ΔΣΓ (ICW-CIF) ενδυναµώνει τις γυναίκες µέσω ειδικών προγραµµάτων
Βοηθά τις γυναίκες να βοηθήσουν τον εαυτό τους µε πρακτικούς τρόπους που 
περιλαµβάνουν:

• Δεξιότητες ανάγνωσης-γραφής 
• Ασφάλεια τροφίµων 
• Διατροφή 
• Διατροφή βρεφών 
• Εκτροφή ζώων 
• Γυναίκες και HIV/AIDS 
• Καθαρό νερό και αποχετευτικό σύστηµα 

• Προγράµµατα που αποφέρουν εισόδηµα 
• Χτίσιµο καλών φούρνων και  
 αλευρόµυλων 
• Αειφόρο ανάπτυξη 
• Εκπαίδευση γυναικών για ηγετικούς 
 ρόλους και θέσεις λήψης αποφάσεων 
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Οι Μόνιµες  Επιτροπές  ανταποκρίνονται  καταρτίζοντας   Σχέδια Δράσης  πάνω  
σε θέµατα καθοριστικού ενδιαφέροντος  για τις γυναίκες και την κοινωνία  που 
έχουν προεπιλεγεί ως «θέµατα της τριετίας» κατά  την Γενική  Συνέλευση  του  
ΔΣΓ (ICW-CIF).

Θέση των Γυναικών 
Νοµοθεσία   
Ανθρώπινα Δικαιώµατα 
Εφαρµογή των Συµβάσεων 
Διεθνείς Σχέσεις και Ειρήνη

Αειφόρος Ανάπτυξη 
Οικονοµικά 
Θέµατα  Καταναλωτών 
Γυναίκες και  Απασχόληση 
Αγρότισσες και Αστές

Γενική Ευηµερία 
Υγεία 
Περιβάλλον 
Κατοικία  
Διατροφή

Κοινωνικά Θέµατα 
Παιδί και Οικογένεια 
Νέα Γενιά 
Ηλικιωµένοι 
Μετανάστευση

Επικοινωνία 
Εκπαίδευση 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
Τέχνες και Γράµµατα 
Μουσική

Οι Μόνιµες  Επιτροπές του ICW-CIF, η « γεννήτρια»  της οργάνωσης, µε  µια  
Συντονίστρια και 4 Εισηγήτριες κάθε µία, είναι: 

Το Διεθνές Συµβούλιο Γυναικών (ICW-CIF) δρα µέσω 5 Μόνιµων  Επιτροπών  που 
εργάζονται µε στόχο την παρότρυνση των  Εθνικών Συµβουλίων στη συλλογή  
πληροφοριών και την υποστήριξη  των κύριων θεµάτων  που αποτελούν  
πρόκληση  για τις γυναίκες.

Και µέσω του Προγράµµατος  FIVE-Ο
σε συνεργασία µε  τις οργανώσεις ... 
• Διεθνής  Οργάνωση  Επιχειρηµατιών και  Επαγγελµατιών  Γυναικών 
• Διεθνής Οµοσπονδία  Επιστηµόνων Γυναικών 
• Διεθνής  Σοροπτιµισµός 
• Διεθνές  Ζόντα

οι Μόνιµες Επιτροπές...
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• Έχει   θέση Συµβούλου (Α΄ Κατηγορίας)
 στο Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο
 του ΟΗΕ (ECOSOC) 
• Εκπροσωπείται στη Νέα Υόρκη, Γενεύη, 
 Βιέννη,Ρώµη, Παρίσι, Ναϊρόπµι σε όλους τους 
 ειδικούς Οργανισµούς  του ΟΗΕ
 (UNESCO, UNICEF, FAO, κλπ) 
• Βρίσκεται σε επίσηµη σχέση µε τον Παγκόσµιο 
 Οργανισµό Υγείας (WHO) 
• Είναι µέλος  του Διοικητικού Συµβουλίου
 της συνόδου των ΜΚΟ (CONGO) 
• Είναι  εταίρος  του Προγράµµατος FIVE- Ο 
 Αντιπροσωπεύει  εκατοµµύρια  Γυναικών
 σε όλη την Υδρόγειο

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Γυναικών (ICW-CIF):

International Council of Women Headquarters / Secretariat: 
13, Rue Caumartin, 75009, Paris,France
Tel: 33 1 47 42 19 40 • Fax: 33 1 42 66 26 23
website: www.icw-cif.org



140

ΕΚΔΣΓ Ευρωπαϊκό Κέντρο
του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών

ECICW European Centre
of the International Council of Women

CECIF Centre Europeen
du Conseil National des Femmes 

Πρόεδρος: Grace Wedekind      (Μεγ. Βρετανία)

Αντιπρόεδροι: Ελένη Αδάµ-Βαλάσση      (Ελλάδα)
Doreen Micallef             (Μάλτα)
Cosima Schenk               (Ελβετία)

Ταµίας: Annelies Pierrot-Bults    (Ολλανδία) 

Γενική Γραµµατέας: Brigitte Le Gouis                    (Γαλλία)

Το Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών 
(ICW) που ιδρύθηκε το 1888 µε στόχους την Ισότητα, την Ανάπτυξη και την 
Ειρήνη. Το Ε.Κ.Δ.Σ.Γ., µια µη κυβερνητική οργάνωση, που ιδρύθηκε στην 
Ελβετία το 1961, ακολούθησε µε συνέπεια αυτές τις αρχές.

Το Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. κατέχει Συµµετοχική Ιδιότητα στο Συµβούλιο της Ευρώπης και, 
µέσω του Διεθνούς Συµβουλίου Γυναικών, Συµβουλευτική Ιδιότητα στον Ο.Η.Ε.. 
Είναι, επίσης, ένα από τα ιδρυτικά µέλη του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών, Ε.Λ.Γ. 
(European Women's Lobby, EWL)

Σήµερα (2007) το Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. αποτελούν 23 Εθνικά Συµβούλια εκ των οποίων 
τα 16 είναι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά, µέσω των 850 
οργανώσεών µελών του, εκπροσωπεί 10 εκατοµµύρια γυναίκες.
Συµβούλια µέλη του Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. υπάρχουν στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, 
Αζερµπαϊτζάν, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ισπανία, 
Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Μονακό, 
Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Π.Γ.Δ.Μ., Ρωσία, Τουρκία, Φινλανδία.

Ιδρύθηκε το 1961 στο Άξενσταϊν (Ελβετία)
Κατέχει συµβουλευτική ιδιότητα στο Συµβούλιο της Ευρώπης και µέσω του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου Γυναικών στα Ηνωµένα Έθνη
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Σκοπός
Σκοπός του Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. είναι να ενδυναµώνει τις γυναίκες και να προάγει την 
συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
να υποστηρίζει τα δικαιώµατα του ανθρώπου και να εξαλείφει κάθε είδους 
διακρίσεις, να ενθαρρύνει την αειφόρο ανάπτυξη και την ειρήνη.

Κύριο έργο
• Να ακούγεται η γνώµη των γυναικών και να προάγεται η συµµετοχή τους  
 σε Ευρωπαϊκά θεσµικά κέντρα λήψης αποφάσεων .

• Να προωθείται η συνεργασία τόσο µεταξύ των οργανώσεων που είναι µέλη 
 του Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. όσο και µε το Διεθνές Συµβούλιο Γυναικών καθώς και µε άλλες 
 οργανώσεις και δίκτυα.

• Να συνεργάζεται µε το Συµβούλιο της Ευρώπης , Οργανισµούς του ΟΗΕ
 όπως η UNICEF και η UNIFEM καθώς και µε το Ευρωπαϊκό Λόµπυ Γυναικών

Οργάνωση
Όλα τα Εθνικά Συµβούλια Γυναικών είναι Οµοσπονδίες που περιλαµβάνουν 
µέχρι και εκατό σωµατεία. Όλα είναι µη κερδοσκοπικά και ανεξάρτητα από 
πολιτικά κόµµατα. Εργάζονται σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία µε άλλους Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς που 
ενδιαφέρονται για θέµατα φύλου. Συχνά ζητείται η άποψη των Συµβουλίων σε 
Κυβερνητικά κείµενα π.χ. σχέδια νόµων.

Η προσπάθεια που γίνεται ήδη από την ίδρυσή του το 1961 για την καλή 
συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των Συµβουλίων, έχει συµβάλει 
σηµαντικά στην εξέλιξή τους.

Το Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. µελετά και παρακολουθεί συνεχώς ζητήµατα που αφορούν την 
κατάσταση των γυναικών στην Ευρώπη. Καταθέτει προτάσεις και ψηφίσµατα και 
ανταποκρίνεται σε πρωτοβουλίες διαφόρων αρχών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες του Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. είναι ενηµερωτικές, εκπαιδευτικές, 
επιµορφωτικές και περιλαµβάνουν δηµοσιεύσεις, συζητήσεις και σεµινάρια.

Μερικοί από τους τοµείς που επεξεργάζεται τα τελευταία χρόνια είναι : 
παράνοµη διακίνηση γυναικών (trafficking), κατοικία, φτώχεια, έντιµο εµπόριο, 
συνταξιοδότηση, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, περιβάλλον, ισότητα, πρόσφυγες, 
ηλικιωµένοι, οστεοπόρωση, βία κατά των γυναικών περιλαµβάνοντας και την 
ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση παιδιών και θέµατα του Σχεδίου Δράσης του 
Πεκίνου, που καλύπτονται από την Επιτροπή για την Θέση των Γυναικών του ΟΗΕ.

∆ραστηριότητες και Παρακολούθηση 
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Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επεξεργασία, σε σεµινάρια, των παρακάτω θεµάτων:

• Γυναίκες και φτώχεια 
• Γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων
• Παράνοµη Διακίνηση (Trafficking) Γυναικών και Κοριτσιών
• Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες
• Γυναίκες στον δηµόσιο τοµέα - αειφόρος ανάπτυξη στα πλαίσια του φυσικού 
 περιβάλλοντος και ο ρόλος και η ενεργός συµµετοχή των γυναικών σε τοπικό  
 επίπεδο.
• Ενδοοικογενειακή βία
• Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.
• Γυναίκες και πρόοδος στην βιο- τεχνολογία 
• Δηµοκρατία και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Γυναίκες και υγεία
• Σύγχρονες µορφές κακοποίησης παιδιών

Grace Wedekind- President ECICW
36 Danbury Street,Islington,London N1 8JU, UK
E-mail: grace@wedekind.fsnet.co.uκ

Brigitte Le Gouis –General Secretary, ECICW
4 rue de la Convention 75015 Paris-France
E-mail: b.legouis@wanadoo.fr

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, 
Βουλής 38,10557 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ  210-3232 418 FAX 210-32 27609 
e-mail: ese-ncgw@ncgw.org

Για  περισσότερες πληροφορίες:

Σεµινάρια και Προγράµµατα
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