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Κυρίες και κύριοι  
 ΄Εχω τη χαρά να χαιρετήσω όλες και όλους σας εκ μέρους της εκτελεστικής επιτροπής του 

Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων για τη συμμετοχή σας στη σημερινή ημερίδα που γίνεται με αφορμή 
τον εορτασμό της ημέρας της γυναίκας με τη συνδιοργάνωση  του Δήμου Αθηναίων και του  ΕΣΕ με 
θέμα <<η ισότητα των φύλων αφορά και τους άνδρες>>.  

Για το ΕΣΕ, που είναι η αρχαιότερη ομοσπονδία γυναικείων σωματείων στην Ελλάδα, η ισότητα 
των φύλων απετέλεσε από της ιδρύσεώς του, το έτος 1908, και εξακολουθεί να αποτελεί τον 
πρωταρχικό σκοπό του στον  107 ετών αγώνα του υπέρ της γυναίκας. Ενός  μακρού επίμονου αλλά και 
επίπονου αγώνα που συνέβαλε στην αναβάθμιση της ελληνίδας γυναίκας, αλλά και στη βελτίωση της 
θέσης των γυναικών παγκοσμίως. Και τούτο διότι, για όσους δεν γνωρίζουν, το ΕΣΕ  είναι  μέλος του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου του  Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών, το οποίο έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα  
στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ και  συντονίζεται και δρα και με τις εθνικές 
ομοσπονδίες  άλλων χωρών για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα. Παρά 
τις προσπάθειες όμως του ΕΣΕ  όπως και όλων των γυναικείων κινημάτων στην Ελλάδα και διεθνώς και 
παρά τη νομοθετική της κατοχύρωση δεν έχει ακόμα σε καμιά χώρα  επιτευχθεί η ισότητα των φύλων 
σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η πολιτική εξουσία ανδροκρατείται και οι γυναίκες 
υπο-εκπροσωπούνται στη βουλή και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, εξ αιτίας του φύλου τους.   
Επίσης το φύλο τους και η πιθανότητα της μητρότητας κρίνεται ως εμπόδιο πρόσληψής τους σε 
εργασία  παρά τα ίσα ή και καλύτερα προσόντα και ικανότητές τους από συνυποψήφιους άνδρες  ενώ 
πολλές εργαζόμενες πληρώνονται για ίση εργασία με μικρότερες αμοιβές απ’ ότι οι άνδρες, κρινόμενες 
από τους εργοδότες τους ως υποδεέστερες.  Το μέλος του ΕΣΕ Μαρία Αγγέλου  θα σας ενημερώσει σε 
λίγο για τους δείκτες της ισότητας των φύλων σε κάθε  ευρωπαϊκή χώρα. 

Ο αγώνας για την ισότητα των φύλων γινόταν μέχρι τώρα από τις γυναίκες για τις γυναίκες. 
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια και οι  άνδρες στις πολιτισμένες χώρες έχουν αρχίσει  να αλλάζουν στάση 
στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Η περίπτωση των ανδρών 
αυτών  αποτέλεσε για τον ΟΗΕ το έναυσμα   για την εκπόνηση της καμπάνιας HeforShe [εκείνος για 
εκείνη] που είναι η πρώτη στο είδος της. Η καμπάνια  HeforShe που ξεκίνησε στις 20-9-2014 με την 
ομιλία της ηθοποιού Έμμα Γουάτσον στα κεντρικά κτίρια του Ο.Η.Ε. στη Ν. Υόρκη αποβλέπει στην 
κινητοποίηση όλο και περισσότερων ανδρών και αγοριών ώστε να γίνουν υπέρμαχοι της ισότητας των 
φύλων. Την ομιλία αυτή θα αναπτύξει σε λίγο η Ειδική Γραμματέας του ΕΣΕ κ. Ελένη Αδάμ. Στόχος του 
ΟΗΕ είναι η συγκέντρωση 1 δις ανδρικών υπογραφών. 

Το ΕΣΕ ως κύριο στόχο του για το 2015   προέταξε  την ενεργό συμμετοχή του  στην εκστρατεία 
του ΟΗΕ HeforShe   επιθυμώντας να εισάγει  στη φεμινιστική συζήτηση τους άνδρες και   να τους πείσει 
ότι πρέπει   να σταματήσουν στο εξής να αδιαφορούν για τα θέματα ανισότητας μεταξύ των φύλων 
θεωρώντας τα ως πρόβλημα που αφορά τις γυναίκες και που αυτές πρέπει να   αντιμετωπίσουν, αλλά 
να προβληματισθούν και ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα θέματα αυτά ως υπεύθυνοι πολίτες του 
κόσμου. 

 Τα μέλη της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε.  ξεκινήσαμε με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΕ του 
απομαγνητοφωνημένου κειμένου της  ομιλίας της Έμμα  Γουάτσον, σε όσο γίνεται πιστή μετάφραση 



και το επισυνάψαμε σε επιστολή που αποστείλαμε σε όλα τα μέλη μας σωματεία και άτομα, καθώς και 
σε οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την ισότητα των φύλων. Αποστείλαμε το αγγλικό κείμενο σε όλα 
τα αδελφά σωματεία –μέλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (ECICW-
CECIF). Θεωρήσαμε ότι έτσι ενθαρρύνουμε  καθένα να προωθήσει την εκστρατεία καλώντας τους 
άνδρες να συμμετέχουν. Απευθύναμε πρόσκληση σε άνδρες  να ευαισθητοποιηθούν και να  
υποστηρίξουν  τον αγώνα για την ισότητα των φύλων  με δεδομένο ότι η ανισότητα των φύλων είναι 
πρόβλημα τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. Στις 14-1-2015 στην εορτή της κοπής της πίττας του 
ΕΣΕ έγινε παρουσίαση της καμπάνιας HeforShe στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση αφού 
παρουσιάσθηκε  και  η κατάσταση των γυναικών στην σύγχρονη Ευρώπη. Σήμερα επεκτείνουμε τον 
αγώνα μας συνδιοργανώνοντας με τον Δήμο Αθηναίων τη σημερινή ημερίδα με τίτλο  «η ισότητα των 
φύλων αφορά και τους άνδρες». 

Δυστυχώς από τις 20-9-2014 έως   την 8-3-2015 μόνο 398    έλληνες άνδρες  ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα της Έμμας Γουάτσον. Κι όμως είναι βέβαιο πως στη σύγχρονη εποχή με το πνεύμα της 
εκστρατείας συμφωνούν περισσότεροι άνδρες. Δηλαδή συμφωνούν ότι η ισότητα των φύλων 
εντάσσεται  στα δικαιώματα του ανθρώπου και η  επίτευξή  της   εξαρτάται  όχι μόνο από τις γυναίκες, 
αλλά και από τους άνδρες. Αναγνωρίζοντας δε οι άντρες την ισότητα  προσδοκάται βάσιμα  η 
ενσυνείδητη αντίδρασή τους σε κάθε μορφή βίας και η μη άσκηση βίας  από μέρους τους σε βάρος των 
γυναικών, αφ’ ετέρου δε  η αποτροπή κάθε διάκρισης που γίνεται  λόγω φύλου.  Διότι θύμα 
διακρίσεων και ανισότητας γίνεται και ο άνδρας λόγω των επικρατούντων σεξιστικών στερεοτύπων και   
στρεβλών περί ανδρικής δύναμης απόψεων που παρακωλύουν την εκ μέρους του λειτουργία ως 
ελεύθερου και ευαίσθητου ατόμου. 

  Επιδίωξη των συνδιοργανωτών της σημερινής ημερίδας που γίνεται επ’ ευκαιρία της ημέρας 
της γυναίκας  είναι να  ευαισθητοποιηθούν από την καμπάνια   και να  δεσμευθούν με την υπογραφή 
τους πρώτα ο Δήμαρχος της Αθήνας και έπειτα οι άνδρες δημοτικοί  σύμβουλοι., δίνοντας το 
παράδειγμα και σε άλλους άνδρες να πράξουν το ίδιο. Έχουμε την πεποίθηση ότι πολλοί έλληνες 
άνδρες θα ανταποκριθούν και θα συμμετέχουν στο εξής στον αγώνα για την ισότητα των φύλων προς 
όφελος της ανθρωπότητας όπως επισημαίνει η καμπάνια. 

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω την Αντιδήμαρχο κ. Μ. Στρατηγάκη και τη Δημοτική 
Σύμβουλο κ. Μελίνα Δασκαλάκη για τη πρόσκλησή τους για συμμετοχή του ΕΣΕ στη σημερινή ημερίδα, 
καθώς και τον ΟΠΑΝΔΑ για την παραχώρηση της αίθουσας για να διενεργηθεί η ημερίδα. Επίσης θέλω 
να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές  και όλους εσάς,  που μας τιμάτε με  την παρουσία σας 
 


