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Αγαπητές φίλες , 
 

Η  Γενική Συνέλευση του ΕΣΕ έλαβε χώρα στις 19 Μαϊου 2015 
στα γραφεία του Ε.Σ.Ε. όπου εκπροσωπήθηκαν 22 Σωματεία-μέλη.. 
Κατά τις διενεργηθείσες εκλογές  εξελέγησαν  στην  Εκτελεστική 
Επιτροπή 2 νέα μέλη η Ζέτα Τζιώτη και η Λίλιαν Ζέλλου. 
Επανεξελέγησαν για δεύτερη θητεία η  Ιωάννα Δούκα και η Ευγενία 
Κατούφα. Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν η  Όλγα Βλουχάκη και 
η Νίνα Τζέλη. 

 Ήταν μεγάλη χαρά για όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
να καλωσορίσουμε τις φίλες από τα διάφορα Σωματεία-μέλη, που μας 
τίμησαν με την παρουσία τους στην Γενική αυτή Συνέλευση και τις 
οποίες ευχαριστούμε θερμά. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΣΕ η Εκτελεστική Επιτροπή 
συνέρχεται εντός 8 ημερών από της εκλογής της, σε πρώτη συνεδρίαση 
και  δια μυστικής ψηφοφορίας εκλέγει  μεταξύ των μελών αυτής την 
Πρόεδρο, τις Α', Β', και Γ' Αντιπροέδρους , την Γεν. Γραμματέα και την 
Ταμία.Έτσι κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση στις 27 Μαΐου 2015 είχα 
την τιμή τα αξιότιμα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να με εκλέξουν  
ως πρόεδρο του Ε.Σ.Ε, ενώ η νέα σύνθεση της αναφέρεται στην 
αριστερή στήλη αυτού του ενημερωτικού δελτίου. 
  Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η ανάληψη μιας τόσο 
σημαντικής θέσης την οποία κατείχαν πριν από εμένα αξιόλογες  
γυναίκες με σημαντικό έργο και με όραμα την καλυτέρευση  της θέσης 
της γυναίκας, όραμα το οποίον αποτελεί και τον δικό μου στόχο.  

Πολλές φορές έχω σκεφθεί τις προκλήσεις που η οργάνωση μας 
αντιμετωπίζει προκειμένου να διατηρεί τον  αμοιβαίο δεσμό φιλίας 
μεταξύ των μελών που την απαρτίζουν και να λειτουργεί ως μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, προωθώντας πληροφορίες για διάφορες 
πολιτικές που βοηθούν τις γυναίκες να δημιουργήσουν μια φυσιολογική, 
υγιή και ασφαλή ζωή.  

Στην διάρκεια της θητείας μου θα προσπαθήσω με όλες τις 
δυνατότητες που διαθέτω να ανταποκριθώ στις προκλήσεις και ιδιαίτερα 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην δύσκολη συγκυρία 
των ημερών μας. 
             Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου έλαβαν χώρα 
σημαντικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών 
για τα οποία  θα βρείτε λεπτομέρειες στην συνέχεια του Ενημερωτικού 
Δελτίου.  

Τα γραφεία του ΕΣΕ θα παραμείνουν κλειστά  τον  Ιούλιο και 
τον Αύγουστο, ενώ ο καθιερωμένος Αγιασμός για  την Φθινοπωρινή 
έναρξη εργασιών του ΕΣΕ  θα γίνει την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015, στις 
11:00 πμ στα γραφεία μας..  

 
Με θερμούς και ιδιαίτερα φιλικούς χαιρετισμούς 
 
               Ελένη Κανέλλη-Κουτσελίνη 
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                                                            ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΑΓΙΑ 
 
  Έφυγε η συνάδελφος και καθηγήτριά μας Χριστίνα Βάγια. Είδηση βαριά για την κοινότητα των Κοινωνικών 
Λειτουργών.«Σιωπή απόψε, κενό το φεγγάρι. Έφυγε η καθηγήτρια μας, η δική μας Χριστίνα. Πενθεί ο κλάδος 
και η επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας. Ένας μεγάλος άνθρωπος, μια ωραία γυναίκα μας αποχαιρέτησε. Η 
φωνή που μας παρακινούσε να κυνηγήσουμε τα όνειρα και τις ιδέες μας, μας θεράπευε από τα σκοτάδια της 
ψυχής μας και μας ενέπνεε να ζούμε την κάθε  στιγμή μέσα από ιδανικά και αξίες πανανθρώπινες, σώπασε 
πια...Το πένθος μας είναι μεγάλο, τα παιδιά της πονούν και ας μη το θέλει, μας πίκρανε με το φευγιό της», 
διαβάσαμε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών και σε μένα έπεσε ο κλήρος να γράψω 
αυτά τα λίγα λόγια για την αγαπημένη μου δασκάλα, συντρόφισσα στις φεμινιστικές δράσεις και πνευματική 
μητέρα του παιδιού μου… 

Την είδα για πρώτη φορά στη Σχολή Προστασίας Ανηλίκων στην οδό Καπλανών. Στεκόμουν έξω από το κτήριο, 
στο απέναντι πεζοδρόμιο και περίμενα τη σειρά μου για να εξεταστώ. Την έβλεπα να περνά και να ξαναπερνά από τον  
ένα χώρο της σχολής στον άλλο όπως πάντα με σταθερό και γρήγορο βήμα. Αυτή η εικόνα δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό 
μου, καθώς την είδα να  επαναλαμβάνεται τόσες και τόσες φορές! Με το αγέρωχο παράστημα της, τα σταθερά της 
βήματα, τα χαρτιά στα χέρια, στο πρόσωπο έκφραση βεβαιότητας και αυτοπεποίθησης αλλά και πίστης στην ιδέα και το 
καθήκον και το βλέμμα στο μέλλον! 

Δεν πέρασα τότε στη σχολή αυτή, δεν είχα προετοιμαστεί, είχα μάθει την ύπαρξή της  2 ημέρες πριν… Πέρασα 
όταν εντάχθηκε στο ΤΕΙ κι εκεί τη συνάντησα ξανά. Εκείνη πιθανόν δεν αντιλήφθηκε καν την παρουσία μου στην είσοδο 
δίπλα στη σκάλα. Αυτή είναι η κυρία Βάγια;;; ρώτησα τον κύριο Παναγιώτη το θυρωρό. Δε ξέρεις τη Βάγια; Με ρώτησε. 
Ξέρεις τι εστί Βάγια; με ξαναρώτησε ! Κάτι υποψιαζόμουν αλλά το έμαθα στα χρόνια που ακολούθησαν, όσο επιτρέπει η 
ταπεινή και γήινη ικανότητα μου να μάθω… 

Δεν την είχα καθηγήτρια από το πρώτο εξάμηνο. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως να μην αντιλαμβάνεται  κανείς την 
παρουσία της παντού. Η φωνή της δυνατή και επιβλητική σε έπειθε για ό,τι είχε να προτείνει, μειλίχια και διεισδυτική 
όταν είχε να συνεργαστεί πρόσωπο με πρόσωπο εισχωρούσε κατ’ ευθείαν στην καρδιά σου και σου ενέπνεε εμπιστοσύνη 
για ό,τι επρόκειτο να καταπιαστείς μαζί της.  Η διδασκαλία της σε έκανε να πιστεύεις  ότι εδώ «δεν υπάρχει αμφιβολία, 
σίγουρα θα ανέβεις πολλά σκαλοπάτια»!  άνοιγε τους ορίζοντες των σπουδαστών, τους έδειχνε νέους δρόμους, τους 
παρακινούσε να τολμήσουν καινοτομίες,  να εμβαθύνουν σε πτυχές που δε φανταζόταν κανείς ότι μπορεί να αποδειχθούν 
θησαυροί, δίδασκε! σε όλη της τη ζωή δίδασκε!..   

Πάντα ήταν μπροστά από την εποχή της. Δεν έπαυε να καινοτομεί και να ενθαρρύνει την καινοτομία. Ποιος 
μπορούσε να φανταστεί στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης κοινωνικούς λειτουργούς σε σχολεία σε επιχειρήσεις σε δήμους! 
Αν υπάρχουν σήμερα Κοινωνικές Υπηρεσίες στους δήμους, τις οφείλουμε σ’ αυτήν, και γιατί εισηγήθηκε το θεσμό και 
γιατί τον δίδαξε επί μακρόν ως καθηγήτρια με ειδίκευση στην Κοινωνική εργασία με κοινότητα, αλλά και δεν έπαυε να 
στηρίζει τους πρώην σπουδαστές της ακόμα και μετά από χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.  

«Κυρία Βάγια έγινε σεισμός, τι πρέπει να κάνουμε»; « Έχουμε πολλά παραβατικά άτομα στην περιοχή μας, πώς 
πρέπει να οργανωθούμε»; «Έχουμε μαθητές με αναπηρία, τι να προτείνουμε στο σχολείο»; Δίδασκε! σ’ όλη της τη ζωή 
δίδασκε! Στο γραφείο, στο σπίτι, στο δρόμο… με ένα κουλούρι στη σακούλα και «τα πόδια στην πλάτη» και τα μυαλά … 
«στα σύρματα» του τηλεφώνου, του κινητού, του κομπιούτερ… για να τους προλάβει όλους. Και συμπλήρωνε τη 
διδασκαλία προς τους κοινωνικούς λειτουργούς με το περιοδικό ΕΚΛΟΓΗ, όπου έβρισκε κανείς πρωτοποριακά άρθρα,  
έρευνες, ενδιαφέρουσες εργασίες φοιτητών και εργατικών επιστημόνων.   

Όπου πήγαινε δίδασκε, οργάνωσε, συντόνιζε, ενθάρρυνε, παρακινούσε, ξεσήκωνε… «Κατά την Αριστοτέλεια 
έννοια ήταν κατ’ εξοχήν ένα κοινωνικό ον που προβληματιζόταν πάνω σε κοινωνικά ζητήματα», γράφει ο Τζανέτος 
Αντύπας Κοινωνικός Λειτουργός, αντιπρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. «Ως ενεργός πολίτης, 
αλλά και ως επιστήμονας με την καινοτόμο σκέψη της, έθεσε βάσεις για νέες θεωρίες με στόχο να στηρίζεται ο άνθρωπος 
για να βγει από τα αδιέξοδα, που δημιουργούν τα ισχύοντα προνοιακά και πολιτικά συστήματα. Πνεύμα ανήσυχο και 
λαμπρό άφησε πίσω της πλούσιο έργο με βιβλία, διαλέξεις και άρθρα, της όποιας μορφής οργάνωσης της Κοινωνικής 
Εργασίας (κυρίως με την Κοινότητα και με την χρήση καινοτόμων εργαλείων εργασίας όπως οι Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οραματίστηκε και εφάρμοσε την Κοινωνική Εργασία σε Δήμους και 
Κοινότητες, αλλά και στην Εκκλησία και ασχολήθηκε δυναμικά με την Τρίτη Ηλικία, την αναπηρία, την ψυχική υγεία και 
τον εθελοντισμό. Πολυγραφότατη, ανήσυχη, ακούραστη ασχολήθηκε ακόμη και με θέματα κακοποίησης, βασανισμού, της 
θυματοποίησης του εαυτού και του άλλου, του ρατσισμού και της βίας… 

Ήταν ζωντανό παράδειγμα δύναμης και θάρρους. Δεν της άρεσε να δραματοποιεί τα πράγματα, τα κατέγραφε και 
έβρισκε τρόπους αντιμετώπισης. Έτσι απλά αλλά πάντα μεθοδικά.  Κατόπιν δρούσε. Δεν ήταν μόνο θεωρητική, έδινε 
πρακτικές λύσεις και δεν φοβόταν την αλήθεια. Δεν φοβόταν ποτέ και δεν έκανε πίσω στο οτιδήποτε. Διαρκώς παρούσα, 
διαρκώς στις επάλξεις. Μια σκέψη και δράση που συγχρονιζόταν με την επικαιρότητα. Την τελευταία φορά που την είδα 
προγραμμάτιζε να φτιάξει πράγματα για τους ανέργους και τους αστέγους στο κέντρο της Αθήνας. Ποιος/α από εμάς που 
είχαμε το προνόμιο όχι μόνο να μας διδάσκει αλλά να μας προτρέπει, να μας εμψυχώνει και να μας εποπτεύει (τα 
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«Βαγιόπουλα» όπως μας αποκαλούσαν οι υπόλοιποι συμφοιτητές μας) δεν θυμάται τις ατελείωτες ώρες εποπτείας και τις 
εργασίες που μας έδινε για να αποτυπώνουμε την δουλειά μας!» 
  Μέσα σ’ όλα αυτά έβρισκε χρόνο και για φεμινιστική δράση στο Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, στο 
Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, στην Εκκλησία. Σε μια εποχή που οι γυναίκες ακόμα στέκονται χωριστά από τους άντρες 
στην εκκλησία, που οι μοναχές ανακαλύπτονται από τους διοικούντες την εκκλησία μόνο για να προσφέρουν υπηρετικές 
υπηρεσίες στους επισκόπους και τους ευνοούμενους τους, εκείνη είχε το θάρρος να πείσει τον Αρχιεπίσκοπο να 
αποστείλει εγκύκλιο με την οποία ζητούσε να συμπεριληφθούν γυναίκες στα εκκλησιαστικά τα μητροπολιτικά συμβούλια! 
Κατάφερε να κάνει τους ιεράρχες να εφαρμόσουν το «ουκ ένι άρσεν και θήλυ», να μιλάνε για δικαιώματα της γυναίκας, 
να δημιουργούν σε εκκλησιαστικούς χώρους εστίες συγκέντρωσης γυναικών και διεκδίκησης δικαιωμάτων (για 
ενημέρωση, για στήριξη, για παραπομπή για δυναμική παρουσία). Μια τέτοια εκτεταμένη εστία ήταν το Διαμητροπολιτικό 
Δίκτυο γυναικών!  Ένας χώρος διαλόγου, συνεισφοράς, αλληλεγγύης και αναζήτησης κοινών τόπων δράσης και 
πνευματικής ανάπτυξης. Δική της έμπνευση αλλά και κατόρθωμα,  γιατί δεν είναι εύκολο να πειστούν άντρες, «άγαμοι και 
μάλιστα ρασοφόροι» όπως ο μητροπολίτης Λαμίας είχε ομολογήσει. Στο πλαίσιο της εκκλησίας είχε οργανώσει και πολλά 
συνέδρια με κορυφαίο εκείνο για την οικογένεια, όπου για πρώτη φορά ακούστηκαν παράπονα σχετικά με την έλλειψη 
στήριξης της εκκλησίας προς τις μητέρες ακόμα και για την ευχή που διαβάζεται προς τη λεχώνα.  

Το Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών ήταν ο μεγάλος της καημός και η έννοια της νυχθημερόν. Η 
αποκατάσταση των παιδιών, η σωματική τους λειτουργία, η εκπαίδευση, η στήριξη των γονιών, η εξασφάλιση  
χρηματοδότησης, το επαγγελματικό τους μέλλον  κ.λ. Αντιμετώπιζε τους πάντες και τα πάντα με το χαμόγελο, με χιούμορ 
και με το ίδιο ενδιαφέρον, λύνοντας τα προβλήματα με την ίδια ειλικρινή στάση μπροστά πίσω τους. Δεν γνωρίζω να 
υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που συνδυάζουν την επιστήμη με τη ζωή τους και την κοινωνική τους παρουσία σε τέτοιο 
επίπεδο και σε τέτοια έκταση και νομίζω ότι είναι δύσκολο να υπάρξουν. 

Προσωπικά είχα την τιμή να γίνει πνευματική μητέρα ενός από τα παιδιά μου. Έτσι είχα περισσότερες ευκαιρίες 
να τη βλέπω και να συνομιλώ μαζί της. Παρόλο που είχε πια το ρόλο της κουμπάρας, εγώ εξακολουθούσα να την 
αποκαλώ δασκάλα. «Η δασκάλα σου είναι πολύ άρρωστη» μου είπε σε μια από τις τελευταίες επικοινωνίες μας και με 
προέτρεψε «να προσεύχεσαι για μένα».  

Παρόλα αυτά «Η ζωντάνια της μέχρι το τέλος ήταν εκπληκτική! Ένιωθε πάντα ευτυχισμένη με το κάθε τι. Είχε το 
χάρισμα της έκπληξης, ένιωθε έκπληκτη σα μικρό παιδί. Είχε βαθειά πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. 
Θετική ψυχολογία εφάρμοζε κάθε λεπτό της ζωής της. Μέχρι και το πρόβλημά της υγείας της το αντιμετώπισε με 
περίσσεια αξιοπρέπεια και θάρρος», συμπληρώνει ο Τζανέτος Αντύπας. 
         Πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας δασκάλα! Είσαι αναντικατάστατη. Μια χορεύτρια ήσουν πάντα στη 
σπείρα της ζωής. Τώρα στροβιλίζεσαι στο Άπειρο και οι μαθητές, "τα παιδιά σου" όπως μας έλεγες, θα 
προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το έργο σου. Δράση συντονισμένη για το καλό όλων, να φτιάξουμε τη νέα γενιά 
των Κοινωνικών Λειτουργών, να προωθήσουμε και να προάγουμε το επάγγελμα και τον κλάδο όπως εσύ ήθελες. 
Να πραγματοποιήσουμε το όνειρο της δασκάλας μας. Αυτό είναι το χρέος μας, να προχωράμε. 
Ας είναι αυτός ένας ελάχιστος φόρος τιμής, «σε σένα, Χριστίνα Βάγια, που μας δίδασκες να στεκόμαστε όρθιοι»! 
                                                                                                                  
                                                                                                                                                               Ευγενία Κατούφα 
  
                                                               <> * <> *<>* <><> * <> *<>* <> 
 
Στην αγαπημένη φίλη και συχνά συνεργάτιδα Χριστίνα 

Είναι αλήθεια ότι είπαμε το τελευταίο «αντίο»  αγαπημένη Χριστίνα, εκείνο  το απόγευμα  μετά τη συμβολική 
συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΕ ;  Κύλισε καιρός από τότε και οι ξεχωριστές αδυναμίες της κάθε μιας μας 
δεν μας  έδωσαν τη δυνατότητα να ξανασυναντηθούμε.  Όμως και στους δύσκολους χρόνους έστω και με περιορισμένα 
ηλεκτρονικά μηνύματα  συνέχιζες  τις  δημιουργικές σου σκέψεις , τις έξυπνες ατάκες, τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες και 
έξυπνες προτροπές. Όσο ο καιρός περνά τόσο η μνήμη τρέχει προς τα  πίσω, θυμίζει τις προσπάθειες και τις αγωνίες  μας 
για την καλλίτερη παρουσίαση  της χώρας μας για το Παγκόσμιο Έτος του Παιδιού, το πρωτοποριακό σου μήνυμα για την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των αναπήρων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων, που έπεσε σαν κεραυνός σ΄ένα 
Συνέδριο μιας ΜΚΟ που είχα την ευθύνη, την ακούραστη προσπάθειά σου για την ανάπτυξη  κοινωνικών δομών και 
δράσεων για τις γυναίκες  σ΄ολες της ενορίες, την πίστη που μας μετέδιδες  και που και από εκεί που είσαι θα σε 
απασχολεί. Προσπάθησες για τη Βαρβάρα και την Κονίστρα του ΕΣΕ. 
Σαν βασίλισσα  μέλισσα  συγκέντρωνες τις εκπαιδευόμενες Κοινωνικές Λειτουργούς  για να ρουφήξουν από την έμπνευσή 
σου, να ενδυναμωθούν στο έργο τους. Πάντοτε πρόθυμη γελαστή, αισιόδοξη τηρώντας τους κανόνες και το μέτρο. 
Η οικογένεια, ο σύζυγος,τα παιδιά τα εγγόνια, οι φίλοι όχι μόνο στηρίγματα αλλά ευλογία από το Θεό. Όλοι μικροί 
μεγάλοι, απλοί ή σεβάσμιοι απολάμβαναν τη χαρισματική σου συζήτηση, τις ευρηματικές σου ιδέες, τις τολμηρές και 
επιτυχημένες αποφάσεις σου. Όλα αυτά και τόσα άλλα τριγυρνούν στο  νου και την ψυχή μου, αγαπημένη μου Χριστίνα 
και εσύ τώρα από κάπου αλλού θα παρακολουθείς τη δική μας πορεία και θα χαμογελάς όπως πάντα. 
 ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΟΥΜΕ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ. 
                                                                                                                                  Βάσω Γκανάτσου-Σταυριανοπούλου  
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (International Council of Women ( ICW-CIF)    
34η  Γενική Συνέλευση  

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ European Centre of the ICW (ECICW –CECIF) 
Εαρινή  Γενική Συνέλευση 

                                                                                                                                    Σμύρνη, 30 Μαϊου-5 Ιουνίου 2015 
                                                                                                                          
΄Εκθεση  από την Ελένη Αδάμ                                                                                                                               
 

Το ΕΣΕ  εκπροσωπήθηκε  στην  34η   Γενική Συνέλευση τριετίας    του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (ICW-CIF) από  την  
υπογράφουσα Ελένη Αδάμ, και στην Εαρινή Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κέντρου του ΔΣΓ (ECICW-CECIF) από την Ελένη 
Αργυριάδου. Η υπογράφουσα  συμμετείχε  ως Γενική Γραμματέας του  (ECICW-CECIF). Και στις δύο συνελεύσεις  οι παραπάνω 
εκπρόσωποι είχαν  εξουσιοδότηση εκπροσώπησης και του Συμβουλίου της Ιταλίας (CNDI). 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι   το  ΔΣ του Διεθνούς  ενέκρινε ειδική  τιμή (300Ευρώ αντί 1200) για την  ετήσια συνδρομή του Εθνικού  
Συμβουλίου Ελληνίδων με το σκεπτικό ότι « το ΕΣΕ πάντοτε και με διάφορους  τρόπους   βοηθούσε στο παρελθόν σε κάθε 
δυσκολία και τώρα δεν ανεχόμαστε την απουσία του για οικονομικούς λόγους». Απόκτησε λοιπόν  το ΕΣΕ δικαίωμα ψήφου  (και  
δικαίωμα εκπροσώπησης  άλλης χώρας, της Ιταλίας). Η εξέλιξη αυτή  ήταν για εμάς συγκινητική, δεσμευτική  και επώδυνη: από 
τότε που θυμάμαι  το ΕΣΕ(1970) οι συνδρομές μας  καλύπτονταν είτε από  το Υπουργείο Εξωτερικών είτε, όταν καθυστερούσαν 
γραφειοκρατικά, από  συνδρομή των μελών μας, επιπλέον,  είχαμε πάντα κάποια δυνατότητα να  βοηθήσουμε οικονομικά  
εκπροσώπους άλλων χωρών ( Αζερμπαϊζαν, Λιθουανία) να συμμετέχουν… Φυσικά οι εκπρόσωποί μας συμμετείχαν «ιδίοις 
εξόδοις»,  παράδοση που,  με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες  στη χώρα  έχει γίνει  προβληματική. 
 
*** Η συμμετοχή και στις δύο συνελεύσεις  ήταν πολύ ικανοποιητική παρά τα οικονομικά προβλήματα που έχουν όλα τα 
Συμβούλια-μέλη. Η συμμετοχή  παλαιών στελεχών  που διανύουν   δραστήρια την 9η δεκαετία της ζωής τους  (Maria Louisa 
Oliveida, Francoise Bouteiller, Elizabeth de Langre) επιβεβαίωνε  το εφικτό  της γήρανσης με υγεία. 
 
*** Τα τουρκικά ταχυδρομεία κυκλοφόρησαν ειδικό γραμματόσημο για την περίσταση. 
 
*** Το πνεύμα φιλοξενίας και οι   κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν  πέραν πάσης προσδοκίας ( γεύματα, δείπνα, τοπικοί χοροί, 
μουσικές, μικροδώρα, μεγάλη  συμμετοχή τοπικών μελών του Τουρκικού Συμβουλίου Γυναικών). 
 
***  Η γραμματειακή υποστήριξη  των συνεδριάσεων  ήταν προβληματική (ανύπαρκτη) λόγω απειρίας  και  άγνοιας  ξένης 
γλώσσας των  μελών του Τουρκικού Συμβουλίου. Το κενό προσπάθησαν να καλύψουν υπερβαίνοντας τον εαυτό τους  τα παλαιά 
στελέχη   Fatos  Inal και  Isin Atala εξυπηρετώντας  κάθε μια μας προσωπικά (ανεύρεση μολυβιών, χαρτιού για σημειώσεις, 
τύπωμα  ψηφοδελτίων, ανακοίνωση προγραμμάτων, κλήση ταξί κ.α).  
 
*** Σεμινάριο « Γερνώντας  με υγεία και η γυναίκα στον 21ο Αιώνα»  
Το σεμινάριο που προηγείται πάντα των γενικών συνελεύσεων ήταν πολύ υψηλού επιπέδου. Πανεπιστημιακοί του τοπικού 
Πανεπιστημίου που γνώριζαν το θέμα τους και γνώριζαν επίσης πώς να το κάνουν κατανοητό σε ευρύ κοινό, παρουσίασαν 
εμπεριστατωμένα, τεκμηριωμένα και χωρίς προκαταλήψεις    τους στόχους, τις προσδοκίες, τους μύθους τις αποτυχίες και τις 
επιτυχίες  της πλαστικής χειρουργικής, των θερμών λουτρών στην υγεία της γυναίκας, την  πρόληψη και αντιμετώπιση της 
οστεοπόρωσης, της  γήρανσης του δέρματος, της νόσου Αλτζχάιμερ.  
 
*** Νέα  Διοικητικά Συμβούλια  
International Council of Women-Conseil International des Femmes  Στις εκλογές  του  Διεθνούς  Συμβουλίου Γυναικών (ΔΣΓ-
ICW-CIF) εξελέγη  Πρόεδρος  η Jung-sook  Kim (Νότια Κορέα), Αντιπρόεδροι οι   Doris Bingley, Elizabeth Newman, Christine 
Knock, Linda Liu, Wee Hean Bee.  Εξελέγησαν επίσης συντονίστριες και μέλη των τακτικών επιτροπών  1-Θέση της γυναίκας, 2-
Αειφόρος ανάπτυξη, 3- Ευ ζειν,  4-Επικοινωνία  5- Κοινωνικές Υποθέσεις ( αναλυτικά στην ιστοσελίδα του  Διεθνούς www.ICW-
CIF. org). 
European Centre of the International Council of Women-Centre Europeen du Conseil International des Femmes 
Το ΔΣ του Ευρωπαϊκού Κέντρου του ΔΣΓ  (ΕΚΔΣΓ- ECICW-CECIF) διαμορφώθηκε ως εξής:  
Πρόεδρος: Cosima Schenk (Ελβετία), αντιπρόεδροι:  Monica Tolman (Ηνωμένο Βασίλειο), Rosa Artigas (Ισπανία), Fatos Inal 
(Τουρκία) Γενική Γραμματέας: Joelle Letsch  (Λουξεμβούργο)  Ταμίας: Martine Marandel (Γαλλία) 
Η υπογράφουσα  Ελένη Αδάμ έχοντας συμπληρώσει  δύο θητείες ως αντιπρόεδρος και δύο ως γενική γραμματέας παρέδωσε  
Αρχεία, Πρακτικά και πιστοποιήσεις στη νέα  Γενική Γραμματέα Joelle Letsch  με μεγάλη ανακούφιση και  δικαιολογημένες 
προσδοκίες: είναι  νεώτερη, εργαζόμενη, Γαλλόφωνη και Αγγλόφωνη, πεπειραμένη σε διεθνείς συναντήσεις (συμμετέχει στο 
Ευρωπαϊκό Λόμπυ) και διαμένει στο Λουξεμβούργο  έχοντας έτσι  εύκολη πρόσβαση σε Βρυξέλλες και   Στρασβούργο.   
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*** Θέματα που συζητήθηκαν  
Εκτός από τα διοικητικά θέματα, οικονομικά, εκθέσεις πεπραγμένων  των συμβουλίων- που είχαν ήδη κυκλοφορήσει 

ηλεκτρονικά- εκθέσεις διαφόρων οργανισμών με τους οποίους  συνεργάζονται  τα Εθνικά Συμβούλια (Ευρωπαϊκό Λόμπυ 
Γυναικών, Συμβούλιο της Ευρώπης, Fundamental Rights Agency, UNENDO, UN Women), συζητήθηκαν  θέματα όπως: 

- Υποστήριξη  της  υποψηφιότητας  γυναίκας για τη θέση του Γενικού  Γραμματέα του  ΟΗΕ,  
- Έκκληση υποστήριξης της υποψηφιότητας  της Επιτροπής   CEDAW (Convention on the Elimination    of 

Discrimination  Against Women) για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 
- Συμμετοχή  γυναικών στο συμβούλιο της FIFA 

Για το τελευταίο θέμα  το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών  εξέδωσε  την παρακάτω δήλωση : 
 

Δήλωση  
του  Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου  Γυναικών  

Σμύρνη, 5  Ιουνίου  2015 
 
Περισσότερες γυναίκες σε  ηγετικές θέσεις  στη FIFA 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου  Γυναικών,(ΕΚΔΣΓ-ECICW-CECIF) ανησυχεί για την απαράδεκτη  και αφόρητη 
κατάσταση στη FIFA 
Η ισχυρή  αθλητική Ομοσπονδία, στην οποία ηγούνται άνδρες, κλονίζεται από σκάνδαλα μετά από ένα κύμα συλλήψεων  
υπευθύνων παραγόντων  του ποδοσφαίρου  με  κατηγορίες  για   διαφθορά   και  δωροδοκίες . Έτσι ο κόσμος του ποδόσφαιρου 
πρέπει να  βρίσκεται  στην αυγή μιας νέας  περιόδου.    
Ως εκ τούτου το ΕΚΔΣΓ  ζητά  να αναμιχθούν περισσότερο γυναίκες από τον κόσμο του  διεθνούς αθλητισμού και του 
ποδοσφαίρου   και να  αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη FIFA 
 
Οι χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού  Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου  Γυναικών,( European Centre of the International Council of Women 
ΕΚΔΣΓ-ECICW-CECIF)μια  παν-Ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα που εργάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών(ICW – CIF),με 
συμμετοχική  θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης που εκπροσωπήθηκαν  στη Γενική Συνέλευση της Σμύρνης ήταν: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, 
Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Γαλλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισραήλ, Ιταλία, Λίβανος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Ρωσία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία,Τουρκία, Ουκρανία. Παρέστησαν επίσης ως παρατηρήτριες εκπρόσωποι από τις Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, Φινλανδία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν.  
 
Doris Bingley, Πρόεδρος του ECICW-CECIF 
 

 
Ψηφίσματα 

 
Υποβλήθηκαν προς συζήτηση  και   διατυπώθηκαν ως ψηφίσματα  στη Γ.Σ. του ICW-CIF  τα παρακάτω θέματα: 
1-Ανθρωπιστικές επιπτώσεις των  πυρηνικών όπλων (The humanitarian impact of nuclear weapons), 
2- Διαφθορά (Corruption) 
3- Τα δικαιώματα των γυναικών και παιδιών που  ζητούν άσυλο (The rights of asylum seeking women and children) 
4- Χάσμα αμοιβών μεταξύ  των φύλων-διακρίσεις εναντίον των γυναικών στο χώρο εργασίας (Gender pay gap-discrimination 
against women in the work place) 
5- Επεξεργασία  σωστών κανόνων για την τεχνολογία  υδραυλικής άντλησης και εξόρυξης (Working for sound regulations on 
fracking  technology) 
6- Γυναίκες και παρηγορητική φροντίδα /Αδυναμία πρόσβασης σε ειδικά  συνταγογραφούμενα  φάρμακα για την ανακούφιση του 
πόνου (Women and palliative care/lack of access to controlled medicines for the relief of pain), 
7- Ισότητα των φύλων σε χώρους υγιεινής (Gender equality in sanitation) 

Τα ψηφίσματα είχαν υποβληθεί και κυκλοφορήσει  ηλεκτρονικά  από το Φεβρουάριο. Τα 5 πρώτα  εκφράζουν  πάγιες  
θέσεις των Εθνικών Συμβουλίων. Επαναλαμβάνονται  διαχρονικά  τεκμηριώνοντας  ότι  παρακολουθούμε, επιμένουμε και 
συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να διεκδικούμε «τα αυτονόητα». Το  θέμα της υδραυλικής  εξόρυξης   αφορά  τη φροντίδα για το 
περιβάλλον, ήταν καινούργιο για όλα σχεδόν τα μέλη και  προσλήφθηκε ως ενημερωτικό δηλαδή «να το δούμε στο μέλλον». 
Τα δύο τελευταία (6ο ,7ο ) δηλαδή η  πρόσβαση σε παρηγορητική φροντίδα και σε  ασφαλείς  χώρους υγιεινής για γυναίκες και 
κορίτσια  ήταν αποκαλυπτικά: Φάνηκε ότι αυτά τα  προβλήματα υπάρχουν  σε όλες τις χώρες σε άλλοτε άλλο βαθμό και σε άλλοτε 
άλλους χώρους ενώ  οι συμμετέχουσες  στη Συνέλευση  τα αγνοούσαν ή τα υποβάθμιζαν. Προσωπικά, είχα επίγνωση  των 
προβλημάτων  παρηγορητικής φροντίδας (6ο ) αλλά δε φανταζόμουν  ότι  Ευρωπαϊκές χώρες  όπως η Αγγλία  έχουν προβλήματα 
ασφάλειας  στις τουαλέτες (7ο )  και  ήμουν έτοιμη να  υποστηρίξω ότι για την Ελλάδα  αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί από δεκαετίες, 
όταν, με συντριβή, θυμήθηκα   όλα τα σκάνδαλα με θύματα κορίτσια στις τουαλέτες των ελληνικών  σχολείων.  
 
Παρατίθεται η μετάφραση των δύο ψηφισμάτων:                                                                                                                      
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Γυναίκες και παρηγορητική φροντίδα/ αδυναμία πρόσβασης 
σε ελεγχόμενες φαρμακευτικές ουσίες για την αντιμετώπιση του πόνου 

 
 
Έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε στην Μπανγκόκ 1991 «Φροντίδα για τους ασθενείς  σε τελικό 

στάδιο»  
Έχοντας υπόψη ότι 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε χώρες όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε παυσίπονα  

ισχυρότερα της ασπιρίνης για  καρκίνους τελικού σταδίου, AIDS, χειρουργικές επεμβάσεις, για πόνους 
περιγεννητικής  περιόδου, και μετά από  άσκηση βίας και άλλους πόνους  που μπορούν να αντιμετωπιστούν 

Ζητούμε  να εφαρμόζονται τα  Δικαιώματα  του Ανθρώπου  σε όσο γίνεται υψηλότερο  επίπεδο υγείας  και 
στην αξιοπρέπεια όλων των  ανθρώπων 

Συνειδητοποιώντας  ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρόσβαση και πρόσληψη ενός 
βασικού φαρμάκου  όπως η μορφίνη σε  λογικές τιμές πρέπει να είναι  εφικτή σε όλους  εφόσον μπορεί να 
απαλύνει  τους πόνους τους 

 
Το Διεθνές Συμβούλιο   Γυναικών  ζητά από τα  Εθνικά Συμβούλια μέλη του  
Να προτρέψουν τις Κυβερνήσεις τους, το International Narcotics Control Board(INCB), το  United Nations 

Office on Drugs and Crime(UNODC) και άλλες σχετικές οργανώσεις  να εξασφαλίσουν  πρόσβαση σε  
φαρμακευτικές ουσίες  όπως η μορφίνη και τα οπιούχα για την αντιμετώπιση  του πόνου σε όσους υποφέρουν 
από τραυματισμούς  πολέμου, χειρουργικές επεμβάσεις, καρκίνο, AIDS,  και  άλλα 

Να εξασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις προσφέρουν τεχνική, εκπαιδευτική και νομική υποστήριξη σε 
περιοχές με  ανεπάρκεια στα παραπάνω 

Και  
Να στηρίξουν οργανώσεις  όπως  η International Association for Hospice and Palliative Care (Διεθνής 

Οργάνωση για τα Ιδρύματα  Φροντίδας τελικού σταδίου και παρηγορητικής φροντίδας)  για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. 

 
 

 
 
 
Ισότητα των φύλων σε χώρους υγιεινής (Gender equality in sanitation) 
 
Ανησυχώντας σοβαρά  από    καταγγελίες  για  κορίτσια που  υφίστανται επιθέσεις, βιασμούς και  

δολοφονίες  γιατί αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν  χωράφια για τις  σωματικές τους ανάγκες, 
Με επίγνωση  ότι πολλά  κορίτσια  χάνουν το ένα τέταρτο  της εκπαίδευσής τους  μη μπορώντας να 

παρακολουθήσουν μαθήματα  κατά την μηνιαία περίοδο (εμμηνορρυσία) γιατί δεν έχουν  πρόσβαση σε 
ιδιαίτερη τουαλέτα, 

 
Το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών 
Καλεί  σε άμεση και επείγουσα  δράση για να εξασφαλιστεί πρόσβαση  σε ασφαλείς  ιδιαίτερους 

χώρους υγιεινής  για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια  και προτρέπει   όλες τις κυβερνήσεις  και άλλες 
σχετικές  με το αντικείμενο οργανώσεις  να  θέσουν το θέμα ως προτεραιότητα  για την ανεύρεση  πόρων . 

 
Σκεπτικό για το Ψήφισμα 
Καμιά κοινωνία  δε μπορεί να  θεωρεί  τον εαυτό της πολιτισμένο   αν δεν έχουν οι  πολίτες  εύκολη πρόσβαση 

σε  προσωπικούς χώρους υγιεινής 
Τα κορίτσια και οι γυναίκες  έχουν ιδιαίτερες ανάγκες  σε αυτό το  θέμα απ΄όσο οι άνδρες. Δεν μπορούν να 

σταθούν όρθιες για να ανακουφιστούν και  η  μηνιαία περίοδος  απαιτεί   ιδιαίτερο  χώρο  σε αυτές τις περιπτώσεις . 
Για να προφυλαχθούν από επιθέσεις  οι γυναίκες και τα κορίτσια ενώ χρησιμοποιούν χώρους υγιεινής θα 

πρέπει να θεωρείται απαραίτητο οι χώροι αυτοί να μπορούν να  κλειδώνονται. 
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Εκστρατεία του ΟΗΕ  “ HeForShe” 
                                                                                       Ενημέρωση/σχόλια/ Υλικό Ημερίδας  

 
Σας ενημερώνουμε  ότι  στις 11 -6- 2015  το Σύνολο των ανδρών που υπέγραψαν ηλεκτρονικά  τη δήλωση  ότι στηρίζουν 

την ισότητα  των φύλων ήταν  321.734 (  527 Έλληνες, 8338 Τούρκοι, 3148 Ιταλοί, 312  Λιθουανοί) 
Οι δηλώσεις αυξάνονται  σταθερά σε όλες τις χώρες  ωστόσο, με αυτό το ρυθμό,  είναι αμφίβολο αν ο αριθμός θα μπορέσει να 
φθάσει  το μισό εκατομμύριο τον Σεπτέμβρη  που συμπληρώνεται χρόνος από την έναρξη της εκστρατείας. Μόνο τόσοι άνδρες 
υποστηρίζουν  και εφαρμόζουν την ισότητα των φύλων; Δύσκολο να το δεχθούμε!  

***** 
Το Τμήμα  Γυναικών του ΟΗΕ (UN WOMEN)  δημοσιεύει ολοσέλιδη  διαφήμιση  στο περιοδικό  TIME  του Ιουλίου  2015: 

Σε μαύρο φόντο, το  ένα τρίτο  της σελίδας  καλύπτεται από το μισό πρόσωπο  ενός νέου. Στον υπόλοιπο χώρο  γράφεται  « Θέλω 
ισότητα για γυναίκες και άνδρες. Είμαι # HeForShe» 
Κάτω- κάτω γράφεται: 
 «Ελάτε μαζί μου  στο  HeForShe.org 
Είμαι ένας από τα δισεκατομμύρια ανδρών που πιστεύουν ότι  η ισότητα για τις γυναίκες  
είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που μας ωφελεί όλους. Τώρα  είναι η σειρά σας να  
ενταχθείτε στο κίνημα αλληλεγγύης για την ισότητα των φύλων. Είστε  HeForShe;» 

***** 
Το ΕΣΕ  προσπάθησε να  στηρίξει την εκστρατεία  του ΟΗΕ   παρουσιάζοντας στοιχεία  γι αυτήν  στην γιορτή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας  και συνδιοργανώνοντας  με το Δήμο Αθηναίων Ημερίδα με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας (8 Μάρτη). Η 
συμμετοχή της Λιλής Κουράκου και της Ειρήνης Φερέτη, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της 
Γυναίκας, εμπλούτισαν σημαντικά το πρόγραμμα της Ημερίδας. 
   

 ***** 
ΗΜΕΡΙΔΑ 

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ 
Δήμος Αθηναίων &  Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων 

Τρίτη 10 Μάρτη 2015, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης»Aκαδημίας 50, Αθήνα 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Συντονισμός: Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Πρόνοιας και Ισότητας Δήμου Αθηναίων 
Χαιρετισμοί : 
                    Ειρήνη Πανταζή Μελίστα, τέως Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων 
                    Λιλή Κουράκου, Νομικός, Πρόεδρος Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 
Ομιλίες: 
            ■ Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων 
          Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων 
            ■ Η Ισότητα των φύλων στην Ευρώπη: Αναλυτικοί δείκτες 
           Μαρία Αγγέλου, Σύμβουλος Πληροφορικής, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων 
            ■ Η ομιλία της Emma Watson Πρέσβειρας του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων: Παρουσίαση-Σχολιασμός 
           Ελένη Βαλάσση-Αδάμ, Παιδίατρος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων 
        ■ «Αυτά που μας ενώνουν»: Αφετηρία και προορισμός μιας φεμινιστικής προσέγγισης 
          Ειρήνη Φερέτη, Εγκληματολόγος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  ΗeForShe 
• Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ 
• ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
Οι   Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αθηναίων υπέγραψαν επί   τόπου  ηλεκτρονικά  τη δήλωση συμπαράστασης  στην 

ισότητα των φύλων με  σύντομα σχόλια ο καθένας. Από τα σχόλια  διαπιστώσαμε με έκπληξη  ότι άνδρες διακεκριμένοι, 
ασχολούμενοι  με τα κοινά,  έχουν την ψευδαίσθηση ότι  στην Ελλάδα  υπάρχει πλήρης ισότητα των φύλων: οι περισσότεροι 
δήλωσαν, εισαγωγικά,  ότι  υπογράφουν  παρόλο που δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στην Ελλάδα αλλά,   στηρίζουν  τις γυναίκες  
του Κόσμου(!) Μερικοί μίλησαν χαριεντιζόμενοι για  «γυναικοκρατία» στο δικό τους χώρο ή στην πατρική τους  οικογένεια. Νεαρός 
φοιτητής από το ακροατήριο δήλωσε ότι δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση για το θέμα στη γενιά του. 

Αρκετοί  από το ακροατήριο ζήτησαν υλικό  για την εκστρατεία και το χρησιμοποίησαν  σε δικές τους εκδηλώσεις,  σε 
Δήμους ( Δήμος Χαλανδρίου, Λάρισας, Βόλου) και σε έντυπα.  

 Όσες ομιλίες μας στάλθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή  είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΣΕ. Τις ενσωματώνουμε  
σε αυτό το  Ενημερωτικό Σημείωμα στις επόμενες σελίδες για ευκολότερη χρήση τους από όποιον ενδιαφέρεται.                  
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Χαιρετισμός από την Ειρήνη Πανταζή –Μελίστα,  Πρόεδρο του ΕΣΕ  
 
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 
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Οι εικόνες είναι  από  την παρουσίαση  στοιχείων  της  έρευνας   του  EIGE  «εκλαϊκευμένων»  από  τη  Μαρία  Αγγέλου 
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Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe – 
Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων 

                                                                                                                   
                       Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, 
                       Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. 

 
 
Καλημέρα σας, 

Καλοσωρίζω όλους και ιδίως τους άντρες που ήρθαν σήμερα εδώ και εκ μέρους των γυναικών τους ευχαριστώ.  
Πριν σας παρουσιάσω την καμπάνια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων θέλω να σας ομολογήσω ότι ποτέ 

μου δεν ένιωσα ούτε δήλωσα φεμινίστρια, και αυτό καλώς ή κακώς το οφείλω στον πατέρα μου. Στον πατέρα μου άρεσε να λέει ότι μεγάλωνε τα 
παιδιά του το κορίτσι σαν αγόρι και το αγόρι σαν κορίτσι. Ίσως γελάτε κι αυτό σας κακοφαίνεται, αλλά δεν ξέρω μέχρι σήμερα πολλές 
οικογένειες στις οποίες τα παιδιά να μαθαίνουν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και να συμμετέχουν στις υποχρεώσεις που γεννά η συμβίωση 
με κριτήρια που δεν είναι σεξιστικά. Δεν ξέρω μέχρι σήμερα, μισό αιώνα μετά από τότε που γεννήθηκα, πολλές οικογένειες στις οποίες τα αγόρια 
πλένουν ρούχα ή πιάτα και τα κορίτσια αλλάζουν καμιά πρίζα και ξεχωρίζουν την πένσα από την τανάλια.  
Με τον αδελφό μου πάντως το πείραμα πέτυχε. Έγινε ένας συνεργατικός σύντροφος που μεγαλώνει τρία παιδιά με την γυναίκα του με ισότητα, 
κατανόηση και κάποια απόσταση από τα συνηθισμένα αντρικά στερεότυπα.  

Όσο για μένα επειδή δεν ένιωσα μικρή περιορισμούς ως κορίτσι, δεν ήξερα μέχρι μεγάλη, και δεν συνειδητοποίησα μέχρι πολύ 
πρόσφατα σε πόσα πολλά πεδία από αυτά που θεωρούσα πάντα δεδομένα,- και είμαι σίγουρη πως και οι περισσότεροι από εσάς θεωρείτε 
δεδομένα-, οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις. Κι όχι μακριά, όχι μόνο στην Αφρική ή την Μέση Ανατολή, όχι στον Ισλαμικό κόσμο, αλλά και στην 
Ευρώπη και στην Ελλάδα και δίπλα μας, στο σχολείο που πηγαίνουν οι κόρες σας, στον δρόμο, στην δουλειά, στις κοινωνικές και 
διαπροσωπικές σχέσεις.  
Απολογούμαι που δεν το κατάλαβα νωρίτερα. Τώρα όμως το έχω πια συνειδητοποιήσει και μαζί έχω συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική και 
πάντα επίκαιρη είναι η μάχη για την ισότητα των φύλων. Και αυτήν την μάχη για πρώτη φορά με την καμπάνια που σας παρουσιάζουμε σήμερα 
εδώ, σας καλούμε να την δώσουμε άντρες και γυναίκες μαζί. 

Οι έντονες συγκρούσεις του παρελθόντος έκαναν τον φεμινισμό να ακούγεται απειλητικός στα αυτιά των περισσότερων ανδρών, αλλά 
και πολλών γυναικών, κάτι σαν πόλεμος μεταξύ των δύο φύλων ή το λιγότερο σαν μια έντονη πίεση από τις φεμινίστριες στις άλλες γυναίκες να 
υιοθετήσουν μια πιο «ανδρική» συμπεριφορά. Δεν πρόκειται όμως καθόλου γι’ αυτό. Το κίνημα ισότητας των φύλων αγωνίζεται για περισσότερη 
δικαιοσύνη και κατανόηση ανάμεσα στα φύλα και έχει ωριμάσει, και μαζί του ωριμάσαμε κι εμείς και είμαστε πλέον ως κοινωνία λιγότερο 
φοβικοί απέναντι σε διεκδικήσεις ισότητας και δικαιοσύνης, για όλους τους ανθρώπους, χωρίς προκαταλήψεις φύλου, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, εθνικότητας, θρησκείας ή άλλων διακρίσεων.  
Ωστόσο, αν και έχει γίνει πολύς δρόμος στην προώθηση της ισότητας των φύλων, η ανισότητα των φύλων παραμένει σήμερα μία από τις πιο 
επίμονες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι ας αφορά τον μισό παγκόσμιο πληθυσμό. Οι ανισότητες μεταξύ των γυναικών και των 
ανδρών ή των κοριτσιών και των αγοριών συνεχίζουν να εκδηλώνονται με σκανδαλώδεις τρόπους σε όλο τον κόσμο, μερικούς από τους οποίους 
και με στοιχεία που εντυπωσιάζουν: 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 1/3 του συνόλου των γυναικών έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας, από τον σύντροφό τους. 
Οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν τα 3/4 του συνόλου των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες και δεν έχουν 

επαρκή πληροφόρηση για την υγεία. Σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα οι επιπλοκές από την εγκυμοσύνη και ο 
τοκετός είναι μια από τις πρώτες αιτίες θανάτου μεταξύ των κοριτσιών ηλικίας 15-19 ετών. 

Τα κορίτσια και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 2/3 των αναλφάβητων στον πλανήτη, αν και υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών. 
Παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα κορίτσια παρακολουθούν το δημοτικό σχολείο, εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλη απόσταση 
μεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών ως προς την συμμετοχή τους στην εκπαίδευση σε πολλές περιοχές. 

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeForShe Εκείνος για Εκείνη είναι ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης για την ισότητα των φύλων που καλεί 
τους άντρες να εμπλακούν ως συνήγοροι και σύμμαχοι στην υπόθεση της ισότητας. Η στρατηγική του κινήματος είναι να προβάλει και να 
αναδείξει όλους εκείνους τους άντρες που δεσμεύονται στους σκοπούς του κινήματος ισότητας των φύλων, όλους όσους έχουν κάνει πράξη στην 
δική τους ζωή την ισότητα, και να κάνει αυτούς πρέσβεις και υποστηρικτές του κινήματος. Αυτοί οι άντρες θα παρακινήσουν και θα εμπνεύσουν 
στην συνέχεια άλλους, και ιδίως νέους άντρες να στηρίξουν ρητά και έμπρακτα την ισότητα των φύλων. 

Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα των γυναικών, είναι ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επηρεάζει όλους μας, τις 
γυναίκες και τα κορίτσια, τους άνδρες και τα αγόρια. Όλοι έχουν να κερδίσουν κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά από την ισότητα των φύλων 
στην καθημερινή τους ζωή. Όταν οι γυναίκες ενδυναμώνονται, όλη η ανθρωπότητα κερδίζει. Οι δείκτες φτώχειας και υπερπληθυσμού σε κάθε 
κοινωνία είναι αντιστρόφως ανάλογοι προς τον δείκτη μόρφωσης των γυναικών.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες αφιερώνουν 1-3 περισσότερες ώρες την ημέρα για δουλειές του σπιτιού από τους άνδρες και 
αφιερώνουν 2 έως 10 φορές περισσότερο χρόνο για φροντίδα των άλλων σε σύγκριση με τους άνδρες, δηλαδή για την ανατροφή των παιδιών, 
την φροντίδα των ηλικιωμένων και των αρρώστων 

Κατά μέσον όρο, οι γυναίκες στην αμειβόμενη εργασία κερδίζουν 10-30% λιγότερο από ό, τι οι άνδρες για την ίδια δουλειά. 
Σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν ηγετικές θέσεις σε εταιρείες και επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις τους 
σε θέσεις διοίκησης τόσο ως προς τον στόχο της ανάπτυξη όσο και ως προς τον στόχο της εξυγίανσης μιάς επιχείρησης είναι συχνά καλύτερες 
από αυτές των ανδρών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι γυναίκες είναι μόλις το 4,6% του Fortune 500 CEOs και μόνο το 16,9% του Fortune 500 
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μελών διοικητικού συμβουλίου.Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 21,8% των εθνικών κοινοβουλίων σε όλο τον κόσμο, παρά το γεγονός ότι συχνά 
δεν υπάρχει κανένας νομικός περιορισμός για την ενασχόλησή τους με την πολιτική, και παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ισχύουν, 
όπως και στην Ελλάδα, ρυθμίσεις για ποσόστωση των γυναικών υποψηφίων.  

Υπάρχουν όμως ακόμη ισχυρά κοινωνικά αντικίνητρα που στην πράξη αποτρέπουν τις γυναίκες από το να διεκδικούν θέσεις εξουσίας 
τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην πολιτική. 
Στην τοπική αυτοδιοίκηση για λόγους που μπορούμε εύκολα να εξηγήσουμε η συμμετοχή των γυναικών είναι πλούσια, αλλά και πάλι κυρίως στις 
χαμηλότερες βαθμίδες διοίκησης, ενώ στις υψηλότερες (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι) το περιβάλλον είναι και πάλι έντονα ανδροκρατούμενο. Ο 
Δήμος Αθηναίων ωστόσο έχει στον τομέα αυτό ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις:  
Στα κοινοτικά συμβούλια στην Αθήνα σε ποσοστό 60% έχουν εκλεγεί γυναίκες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το ποσοστό αυτό αμέσως πέφτει στο 
μισό: έχουν εκλεγεί 17 γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι σε σύνολο 49, αριθμός όχι μικρός, αλλά που απέχει από την αναλογία ανδρών/γυναικών 
στον πληθυσμό. Ωστόσο οι γυναίκες εκπροσωπούνται στην διοίκηση του Δήμου από 5 Αντιδημάρχους σε σύνολο 10 και από γυναίκα Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Ο Δήμος Αθηναίων έχει εντάξει στις κοινωνικές του προτεραιότητες το ζήτημα της ισότητας των φύλων, και μέσω της σημερινής μας 
εκδήλωσης που οργανώθηκε με συνεργασία της Αντιδημαρχίας Ισότητας και του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. 
Γιώργος Καμίνης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα υπογράψουν την δέσμευσή τους στην καμπάνια του ΟΗΕ HeForShe Εκείνος για Εκείνη και θα 
βάλουν τα ονόματά τους δίπλα σε αυτό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και άλλων 
250.000 διάσημων και μη ανδρών παγκόσμια.  

Σας καλούμε να στηρίξετε και να διαδώσετε την καμπάνια αυτή, όχι μόνο σήμερα, όχι μόνο μια μέρα, αλλά συνεχώς και σταθερά. Η 
ισότητα των φύλων αφορά όλους μας, αφορά τον κόσμο στον οποίο θα ζήσουν τα παιδιά μας, οι κόρες μας και οι γιοί μας.  
Η ισότητα των φύλων απελευθερώνει όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και άνδρες, από τους καθορισμένους κοινωνικούς ρόλους και τα στερεότυπα 
των φύλων στα οποία και οι άνδρες με την σειρά τους καταπιέζονται να ανταποκριθούν συχνά με συντριπτικά για τις πλάτες τους αποτελέσματα. 

Ισότητα των φύλων άλλωστε δεν σημαίνει μόνο αποκατάσταση των ανισοτήτων που βιώνουν οι γυναίκες. Σημαίνει -και πρέπει κάποτε 
να το πούμε κι αυτό- αποκατάσταση και των ανισοτήτων που υφίστανται σε βάρος των ανδρών. Ανισοτήτων που μπορεί να είχαν νόημα στο 
παρελθόν, να εξισορροπούσαν σε ένα βαθμό την αδικία σε βάρος των γυναικών, και που τώρα όσο βαδίζουμε προς ένα λιγότερο σεξιστικό 
μοντέλο, θέλουμε να καταργηθούν κι αυτές.  

Η ισότητα των φύλων σαν παράγων ελευθερίας των ανθρώπων γενικά και αποκατάστασης της δικαιοσύνης μεταξύ τους είναι η πιο 
σημαντική διάσταση του κινήματος. Η ισότητα των ανθρώπων απέναντι στον νόμο, ανεξάρτητα από το φύλο τους, η ισότητα ευκαιριών, η ισότητα 
στην κοινωνική τους αντιμετώπιση σε όλους τους τομείς: υγεία, παιδεία, εργασία, ελεύθερος χρόνος, συμμετοχή στα κοινά, και το κυριότερο, η 
αυτοδιάθεση, η αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στο σώμα τους, ο περιορισμός κάθε είδους διακρίσεων, όλα αυτά είναι πράξεις δικαιοσύνης, 
και είναι το πρώτο βήμα για μιά κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων, μιά κοινωνία πολύχρωμη και ανοικτή, όπου όλοι συμμετέχουν, με σεβασμό και 
κατανόηση.  
 
Σας ευχαριστώ που μοιράζεστε μαζί μας αυτό το όνειρο ελευθερίας. 
 

 
 
Σκέψεις πάνω στην ομιλία της Εμμα Γουάτσον, Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             Ελένη Αδάμ-Βαλάσση,Παιδίατρος 

                             Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΕ 
 
 
Η Εμμα Γουάτσον, όταν ξεκίνησε την πρωτοβουλία HeForShe, έκανε μια έξυπνη, σημαντική και συγκινητική ομιλία για τις 

ανισότητες που ταλαιπωρούν και τα δύο φύλα, άνδρες και γυναίκες. Ήδη από την φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο 
καθορίζονται κάποια εξωλεκτικά μηνύματα: Ο Ογανισμός Ηνωμένων Εθνών, ως πρέσβειρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 
διάλεξε ένα νέο κορίτσι, περιποιημένο, γοητευτικό χωρίς να προκαλεί, δίπλα στο Γ.Γ του ΟΗΕ με το λογότυπο UN MEN ανάμεσά 
τους. Απευθύνεται κατ΄αρχή σε άνδρες! Αλλά δεν κάνει διακρίσεις! Επισημαίνει «μελανά και αδύνατα σημεία» του κινήματος, έχει 
μια θετική προσπέλασή προς τους άνδρες, Μιλά για ελευθερία έκφρασης ανδρών και γυναικών, για απεγκλωβισμό των ανδρών 
από σεξιστικά στερεότυπα, εισάγει θετικούς όρους, « ενωτικό κίνημα», «ακούσιοι φεμινιστές που την μεγάλωσαν χωρίς διακρίσεις 
και εκφράζει ευγνωμοσύνη σε αυτούς» Ουσιαστικά, καλεί σε αλλαγή νοοτροπίας και αυτή η αλλαγή εκπέμπεται από όλο το κείμενο 
και την εν γένει στάση της. Συνήθως σε παρόμοια κείμενα οι γυναίκες διεκδικούμε, παραπονιόμαστε, καταγγέλλουμε. Η σημερινή 
πρέσβειρα καλής θελήσεως για τις γυναίκες του ΟΗΕ, αναφέρεται κυρίως σε συμπεριφορές και σε καλές πρακτικές. 

Στηρίζω τα τελευταία 45 χρόνια την προώθηση της ισότητας των φύλων και τα δικαιώματα της γυναίκας, κι έχω διαβάσει, 
ακούσει και γράψει πάμπολλα κείμενα στο θέμα. Τί καινούργιο μου προσέφερε η Ομιλία της ‘Εμμα Γουάτσον; Μ΄ έκανε να 
αναρωτηθώ: μήπως δε σκέπτομαι όσο πρέπει φεμινιστικά; Μήπως .. χρειάζεται να κάνω έναν έλεγχο της συμπεριφοράς μου, 
κριτική, αυτογνωσία, και τελικά να αναθεωρήσω κάποιες  στρατηγικές και κάποιες συμπεριφορές μου; 

Από το πλήρες κείμενο της ομιλίας της Εμμα Γουάτσον, επέλεξα μόνο αυτά που με εντυπωσίασαν, με έκαναν να 
προβληματιστώ και αυτά που πιστεύω ότι αγγίζουν άμεσα τη χώρα μας, τον γηγενή ελληνικό πληθυσμό. 
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Λέει η Ε.Γ. 
«… συνειδητοποίησα ότι ο αγώνας για τα δικαιώματα της γυναίκας πολύ συχνά ταυτίζεται με μίσος για τους άνδρες, η 
πρόσφατη έρευνα μου, μου έχει δείξει …ότι ο φεμινισμός δεν είναι δημοφιλής όρος…. Οι γυναίκες επιλέγουν να μην 
αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινίστριες 
…Γιατί αυτή η λέξη, «φεμινίστρια» έχει γίνει τόσο «άβολη»; 
Πράγματι, στο γυναικείο κίνημα, σε όλες τις εκδηλώσεις αποφεύγεται πια η λέξη φεμινισμός. Ίσως παραπέμπει σε ακρότητες. 
Παραπέμπει στις παλιές φεμινίστριες, που ξεχνάμε τι τους χρωστάμε, θυμόμαστε μόνο ότι παρουσιάζονταν ως αντρογυναίκες 
που απέρριπταν τη θηλυκότητα τους και εξέπεμπαν μια γενική απέχθεια, μίσος; λέει η Εμμα Γουάτσον, προς το ανδρικό φύλο 
γενικά. Σήμερα παραπέμπει ο όρος ίσως σε ακραίες ακτιβίστριες που προκαλούν θίγοντας την αισθητική μας ή γελοιοποιούνται 
θίγοντας τη δημόσια αιδώ. Πάντως, πολύ συχνά ακούμε και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στη Μάλτα, στην 
Αγγλία, στο Βέλγιο, γυναίκες επιτυχημένες επαγγελματίες, καταξιωμένες κοινωνικά, στρατευμένες στον αγώνα για την ισότητα των 
φύλων, να αρνούνται κατηγορηματικά ότι είναι φεμινίστριες. ‘Απα πα! 
Ο Φεμινισμός είναι όρος παρεξηγημένος και σήμερα, ίσως αδόκιμος. Η Ε.Γ. εισάγει τον όρο «ακούσιος φεμινιστής» για τον 
πατέρα της, για τους δασκάλους της. Προσωπικά, δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν από τους συγγενείς μου, τους συνεργάτες, τους 
πελάτες, τους φοιτητές μου που να δηλώνει πολέμιος της ισότητας των φύλων. Αλλά δεν μπορώ να δω και κανένα να δηλώνει 
φεμινιστής εκτός αν το χρειάζεται για να οικοδομήσει το δημόσιο προφίλ του(με υστεροβουλία δηλαδή)! 
Γιατί η λέξη φεμινισμός έχει γίνει άβολη;  
Ο ορισμός του φεμινισμού που διάβαζε η μητέρα μου το 1926 (-Larrousse 1926) ήταν: “Τάση να βελτιωθεί η θέση της γυναίκας 
στην κοινωνία, να επεκταθούν τα δικαιώματά της”. 
Η δική μου γενιά (Oxford Dictionary 1948), αναγνώριζε “κίνημα για απόλυτη ισότητα ανδρών και γυναικών με κάθε τρόπο”.  
Τα εγγόνια μου, αγόρια και κορίτσια διαβάζουν   (Μπαμπινιώτης 1998) ότι «φεμινισμός είναι αντίληψη και κίνημα που επιδιώκει 
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών». Δηλαδή: τάση-> κίνημα-> αντίληψη για ισότητα ανδρών και γυναικών 
Ίσως, τώρα που το σκέφτομαι, ο όρος φεμινισμός δεν μας εκφράζει πια. Γιατί έχει τη ρίζα ΦΕΜ που παραπέμπει μόνο σε 
γυναίκες και αφήνει τους άνδρες έξω από το ενωτικό κίνημα για ισότητα των φύλων. Ίσως Θα πρέπει να βάλουμε τον όρο 
φεμινισμός, με μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη, στα ιστορικά μας αρχεία, και να αναζητήσουμε ένα πιο σύγχρονο όρο. Ίσως 
«ισοτισμός» equalitarianism? Θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τους άνδρες… 
 
Λέει η Ε.Γ.: 
 «Δεν μιλάμε συχνά για τον εγκλωβισμό των ανδρών σε σεξιστικά στερεότυπα αλλά βλέπω ότι αυτός υφίσταται … έχω δει 
το ρόλο του πατέρα μου ως γονέα να εκτιμάται λιγότερο από την κοινωνία, παρότι η δική μου ανάγκη ως παιδιού για την 
παρουσία του, ήταν τόση όση και για την παρουσία της μητέρας μου.. 
Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να είναι ευαίσθητοι. 
Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να είναι δυνατοί. 
Είναι καιρός όλοι να αντιληφθούν το φύλο σε ένα φάσμα, αντί ως δύο αντικρουόμενα πρότυπα.» 

Παρακολουθώ την εξέλιξη των στερεοτύπων ως παιδίατρος, περισσότερο από μισό αιώνα και έχω δει σημαντικές 
αλλαγές. Οι ρόλοι μοιράζονται αλλιώς μεταξύ μητέρας και πατέρα. Ο πατέρας δικαιούται πια να δείχνει τρυφερότητα στα παιδιά 
του αγόρια και κορίτσια. Δεν εκπλήσσει όταν θεάται δημόσια να σπρώχνει ένα καρότσι ή να δίνει ένα μπιμπερόν. Ναι, πολλά έχουν 
αλλάξει στη συμπεριφορά των γονιών και στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους αγόρια και κορίτσια. Αλλά, στερεότυπα υπάρχουν. 
Δεν θα χάριζα ποτέ στη βαφτισιμιά μου μια μπουλντόζα, ούτε στον εγγονό μου μια κούκλα. Γιατί ενώ οι πιο διάσημοι μάγειροι 
σεφ ιστορικά, ήταν άνδρες, γιατί σφίγγεται η καρδιά των γονιών όταν το αγοράκι τους παίζει με κουζινίτσες και σερβίτσια τσαγιού; 
Σας παραπέμπω στη θαυμάσια ταινία «Πολίτικη κουζίνα» στην ανησυχία του περιβάλλοντος, με την προσκόλληση του πιτσιρικά 
στη μαγειρική. Τελικά το παιδί έγινε αστρονόμος, απολαμβάνοντας και τη γαστρονομία! 
 
Συγχέουμε πολύ συχνά τις διαφορές των φύλων ως ανισότητες, τη διαφορετικότητα ως σεξιστικά στερεότυπα. Το Εθνικό 
Συμβούλιο Ελληνίδων, από την ίδρυσή του, προσπαθεί συστηματικά να προβάλει τα επιτεύγματα των γυναικών και πανηγυρίζει τις 
πρωτιές: την πρώτη δήμαρχο, την πρώτη Υπουργό, την πρώτη καθηγήτρια Πανεπιστημίου, την πρώτη πιλότο, την πρώτη Πρόεδρο 
του Αρείου Πάγου. Όμως, εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι διάφορα επαγγέλματα έχουν φύλο! Αυτό θα ήταν λογικό αν σχετιζόταν 
με ιδιότητες βιολογικές ενός άνδρα και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Αλλά, γιατί για το ίδιο αντικείμενο τη μαίευση, οι 
περισσότεροι μαιευτήρες είναι άνδρες και οι περισσότερες μαίες γυναίκες; Γιατί οι άνδρες νοσηλευτές είναι λίγοι; Γιατί είναι 
σπάνιοι οι άνδρες νηπιαγωγοί; 
Είμαστε εγκλωβισμένοι άνδρες και γυναίκες σε σεξιστικά στερεότυπα Στο κοριτσάκι που κλαίει λέμε: «μην κλαίς και γίνεσαι 
άσκημη!» Στο αγόρι, «μην κλαις ρε, σαν κορίτσι! Οι άντρες δεν κλαίνε!» Ποιοι άντρες; Ο απόστολος Πέτρος που έκλαυσε πικρώς; Ο 
Αχιλλέας τον Πάτροκλο; Οι πρωταθλητές μας όταν ανεβαίνουν στο Βήμα να πάρουν το μετάλλιο της νίκης και αναλύονται σε 
δάκρυα;. 

Στην ιατρική μου σταδιοδρομία επιθυμώντας να διδάξω τους νεότερους συναδέλφους πώς να ανακοινώσουν δυσάρεστα 
νέα για την υγεία του παιδιού στους γονείς, επέμενα ότι θα πρέπει να το ανακοινώσουν με τρόπο πρώτα στον πατέρα που είναι 
«πιο γενναίος, δυνατός, πιο συγκροτημένος, και θα αντιδράσει πιο ψύχραιμα» ενώ η μητέρα μπορεί να αντιδράσει στο σοκ 
«θορυβωδώς, υστερικά, ακραία, να λιποθυμήσει». Αυτά είχα ακούσει και από τους αρχαιότερους γιατρούς. Όλοι οι συνάδελφοι, αν 
ρωτηθούν εν ψυχρώ, θα σας πουν ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο! 
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Από τη δική μου την πείρα, όταν στη μέση της νύχτας, μετρώντας προσεκτικά τα λόγια μου, ανακοίνωνα σε δυο γονείς ότι το παιδί 
έχει κεραυνοβόλο μηνιγγίτιδα και «το πρώτο 24ωρο είναι κρίσιμο, και να δούμε πώς θα πάει μέχρι το πρωί, και ο Θεός είναι 
μεγάλος…),πάνω από 90% των πατέρων πετάγονταν στο μπαλκόνι και άναβαν τσιγάρο, πάνω από 90% των μητέρων 
«στηλώνονταν στην καρέκλα, έλεγαν «τι πρέπει να κάνω γιατρέ;» και ακολουθούσαν ψύχραιμα τις οδηγίες να μείνουν ξύπνιες, να 
κρατούν ακίνητο το χέρι του παιδιού για να μη βγει η ενδοφλέβια παροχή, να μετρούν τις σταγόνες του ορού που έπεφταν.  
Στις  τράπεζες  αίματος, οι συνάδελφοι θα σας πουν ότι οι άνδρες είναι αυτοί που συχνότερα λιποθυμούν με μια απλή 
φλεβοκέντηση. Παρόλα αυτά συνεχίζουμε να είμαστε κολλημένοι στο παραδοσιακό στερεότυπο ότι ο πατέρας είναι «πιο δυνατός, 
πιο ψύχραιμος»! 

Ας μην κρυβόμαστε: Δεν είναι οι άντρες που διαιωνίζουν τα στερεότυπα και εγκλωβίζονται κι αυτοί σε αυτά. Οι γυναίκες 
είμαστε αυτές που σε μεγάλα ποσοστά υποτιμούμε τις άλλες γυναίκες μόνο και μόνο επειδή… είναι γυναίκες. Είναι γνωστό ότι 
ενώ αγωνιζόμαστε να προωθηθούν σε θέσεις ευθύνης, όταν έρθει η ώρα δεν τις στηρίζουμε. Ως ψηφοφόροι απαιτούμε οι 
υποψήφιες να είναι ποοολύ καλύτερες από όλους τους άνδρες υποψήφιους. Αν δούμε μια γυναίκα με λίγα προσόντα σε ένα 
ψηφοδέλτιο ντρεπόμαστε για το φύλο μας, γενικώς. Δεν ντρεπόμαστε καθόλου για τους άντρες υποψήφιους με λίγα προσόντα… 
 
Λέει η Εμμα Γουάτσον: 
«Πώς μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγή στον κόσμο, όταν μόνο ο μισός κόσμος προσκαλείται ή αισθάνεται ευπρόσδεκτος 
να συμμετάσχει στη συζήτηση;» Κι εγώ, κοκκινίζω από ενοχές, γιατί για τη σημερινή συγκέντρωση που απευθύνεται εξαιρετικά 
σε άνδρες, έστειλα πρόσκληση σε όλες τις βουλευτίνες. Τις βουλευτίνες μόνο!. Έκανα διακρίσεις! 
 
Λέει η Ε.Γ: 
 «Η ζωή μου είναι ένα τεράστιο προνόμιο, γιατί οι γονείς μου δεν με αγαπούσαν λιγότερο επειδή γεννήθηκα κορίτσι. Το 
σχολείο μου δεν μου επέβαλε περιορισμούς επειδή ήμουν κορίτσι. Οι μέντορες μου δεν υπέθεσαν ότι θα επιτύχω λιγότερα 
επειδή μία ημέρα ίσως να γεννήσω ένα παιδί. Αυτές οι επιρροές ήταν οι πρεσβευτές της ισότητας των φύλων, που με 
έκαναν αυτό που είμαι σήμερα. Μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά αυτοί είναι οι ακούσιοι φεμινιστές που αλλάζουν τον 
κόσμο σήμερα. Χρειαζόμαστε  περισσότερους» 

Και η δική μου ζωή κινήθηκε σε προνομιούχο χώρο ισότητας. Ωραίο είναι πια μετά από 45 χρόνια αγώνων και 
διεκδικήσεων, να ακολουθήσω το παράδειγμα της Ε.Γ. και με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας να μη διεκδικήσω μόνο αλλά 
να αναγνωρίσω κι εγώ το τι οφείλω στους φεμινιστές της ζωής μου, τους πρεσβευτές της ισότητας των φύλων. 

 
Η Εμμα Γουάτσον καλεί τους άνδρες «να αναλάβουν αυτό το ρόλο έτσι ώστε οι κόρες, οι αδελφές τους, και οι 

μητέρες τους να γλυτώσουν από τις προκαταλήψεις, αλλά επίσης έτσι ώστε και οι γιοι τους να έχουν την άδεια να είναι 
ευάλωτοι και ανθρώπινοι, ώστε να διεκδικήσουν εκ νέου πτυχές του εαυτού τους που εγκατέλειψαν, και με αυτό τον 
τρόπο, να είναι μια πιο αληθινή και ολοκληρωμένη εκδοχή του εαυτού τους.» 
Αυτή η παραπομπή με κάνει να σκεφτώ πως την πρώτη θέση στον κατάλογο των φεμινιστών της δικής μου ζωής κατέχει η πεθερά 
μου. Αυτή η ακούσια φεμινίστρια, πριν 70 χρόνια, εφήρμοσε την αρχή της ισότητας των φύλων στην ανατροφή του γιού της. Τον 
έμαθε να θεωρεί απόλυτα φυσικό να μοιράζεται δικαιώματα και υποχρεώσεις με τη γυναίκα του σε ίση βάση. Το επίτευγμά της 
θεωρώ ως από τα σημαντικότερα του αγώνα για την ισότητα των φύλων. Αυτήν και όλες τις μάνες/πεθερές  αληθινές φεμινίστριες  
που εφήρμοσαν την ισότητα στην ανατροφή των αγοριών τους θέλω να τις ευχαριστήσω και να εκφράσω το θαυμασμό μου. Τις 
χειροκροτώ. 
 

 
 

 
Γιορτή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 

 
Η γιορτή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας  του ΕΣΕ έγινε στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ ,  14 Ιανουαρίου  2015, 
Μετά το χαιρετισμό της Προέδρου Ειρήνης Πανταζή -Μελίστα, την ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου Αθηναίων κ. Ε. 

Σκιαδά  για το πώς βλέπει ένας άνδρας θέματα ισότητας των φύλων,  το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΕ Μαρία 
Αγγέλου παρουσίασε σε εύληπτες διαφάνειες (βλέπε  σελίδα ….)τους δείκτες ισότητας των φύλων στις 27 χώρες της Ε.Ε. από την 
πολύ συγκροτημένη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE).  

Χαρήκαμε  την παρουσία  και παρουσίαση   της  κυρίας  Αθηνάς Πανουργιά, πρώτης  γυναίκας   που ανέλαβε  χειρίστρια  
επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι  της Αεροπορίας Στρατού. Η παρουσία της και  το  βίντεο από την επαγγελματική της  
καθημερινότητα  μας καθησύχασε  ότι  έντονα χαρακτηριστικά φύλου – κομψότητα, φρεσκάδα, χάρη, θηλυκότητα, φωτεινό 
χαμόγελο- δεν επηρεάζουν την επιθετικότητα των ελικοπτέρων  ούτε την  επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών. 

Χαρήκαμε  τη γνωριμία  γυναικών που βράβευσε  φέτος η Ακαδημία Αθηνών. Κυκλοφορήσαμε κι εφέτος ένα τετρασέλιδο 
με  σύντομα βιογραφικά τους σημειώματα. Τα αναρτήσαμε  στην ιστοσελίδα του ΕΣΕ και τα ενσωματώνουμε σε αυτό το 
ενημερωτικό σημείωμα   στις επόμενες σελίδες για να μπορούν να είναι στα χέρια και όσων δεν χρησιμοποιούν  το διαδίκτυο.  Η 
ανάγνωσή τους ανυψώνει το ηθικό!  
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       ΕΘΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ   ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  
         Χρυσό Μετάλλιο Ακαδημίας Αθηνών               

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ    ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ  ΠΟΥ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ   ΤΟ   2014 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, όπως κάθε χρόνο,  ζήτησε από τις γυναίκες που βραβεύτηκαν  από την Ακαδημία  Αθηνών   κατά την Πανηγυρική 
Συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2014   να στείλουν  σύντομα βιογραφικά σημειώματα για να τα παρουσιάσει  στα μέλη  και τους φίλους  του. 

 
 

                                                                                                                                                                                Τάξη των Θετικών Επιστημών 
 
 
Ευσταθία-Δανάη  Μπικούλη   Βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην του συζύγου της ιατρού Νικολάου Κέπετζη, στην πρώτη  
                                                       αριστεύσασα  πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. 
                                                   Γεννήθηκε το 1989, Αριστούχος του 6ου  Ενιαίου Λυκείου Καλλιθέας με βαθμό 19,9. Αριστούχος της  Ιατρικής 
Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών (ΕΚΠΑ), με γενικό βαθμό «Άριστα» (9,28). Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για 
την επίδοση και τη διαγωγή κατά  τα  ακαδημαϊκά έτη 2008-2011. Επαγγελματική Εμπειρία : Είναι ειδικευόμενη ιατρός παιδιατρικής στη 
νεογνολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, νοσοκομείο «Αρεταίειον». Υπηρέτησε στο Κέντρο Υγείας -ΑΝΜ Πύλου. Εργάστηκε εθελοντικά 
στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, και  στο Κέντρο Υγείας Αγίου Μάρκου Κέρκυρας στα πλαίσια του  προγράμματος «Ιατρική Απόβαση», 
διοργάνωση Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.. Εργάστηκε επίσης ως πωλήτρια στο βιβλιοπωλείο «Βιβλιόκοσμος». Παρακολούθησε: Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα για 
ιατρούς του νοσοκομείου «Υγεία» / το 1ο και το  2ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο και Διαγωνισμός Διαφορικής Διάγνωσης «Γεώργιος Αραπάκης», 
Νοσοκομείο «Σωτηρία»/   Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική κλινική.  Επιστημονικές μελέτες, ανακοινώσεις :«Πλακούντας και Ενδομήτριο 
Περιβάλλον: Επιδράσεις στο έμβρυο και το νεογνό» Επιμέλεια κεφαλαίου: «Εμβρυική προέλευση των νοσημάτων των ενηλίκων»/ «Οξεία 
Μηνιγγίτιδα», Στρογγυλή τράπεζα λοιμωξιολογίας «Επείγουσες λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη».18ο Επιστημονικό συνέδριο 
Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ).Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου / Συμπεριφορές εξάρτησης («ΕΘΙΣΜΟΣ») στο 
διαδίκτυο- ιντερνετ στους Έλληνες εφήβους , Άρτεμις Τσίτσικα, Γεώργιος Κορμάς, και συν. 4ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής,  Έπαθλο 
Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας/ «Ψηλό ανάστημα» Στρογγυλή τράπεζα παιδιατρικής  «Διαταραχές αύξησης και ενήβωσης»,17ο 
Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ηράκλειο Κρήτης. Πτυχία ξένης γλώσσας (Certificate of Proficiency in English, Grade B, 
University of Cambridge, 2005, Certificate of Proficiency in English, University of Michigan, 2005),πολύ καλός χειρισμός του Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook) Μουσική- Αρμόνιο: πτυχίο Αρμονίας με γενικό βαθμό «Άριστα», 2006. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου: 
Ποδηλασία, ζωγραφική, φωτογραφία, παραδοσιακοί χοροί  

 
Στυλιανή Βερυκόκκου και    Ελπίδα Κατσιβέλη    Βραβείο  Δημητρίου Ν Λαμπαδαρίου για τους ικανότερους στο μάθημα της  
                                                                                            Γεωδεσίας   αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής,  
                                                                                             ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013  
                                                                                             Η Στυλιανή Βερυκόκκου   γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Αποφοίτησε το 2008 από το 
6ο Γενικό Λύκειο Αθηνών με βαθμό Άριστα (19.6/20) έχοντας πάρει αριστεία και βραβεία σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου. Το ίδιο 
έτος εισήχθη στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και αποφοίτησε δεύτερη 
το 2013 με βαθμό διπλώματος Άριστα (9.29/10). Η διπλωματική της εργασία επιλέχθηκε ως η καλύτερη στη ΣΑΤΜ για το έτος 2013. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών της λάμβανε για τέσσερα συνεχή ακαδημαϊκά έτη βραβεία και υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, επειδή 
συγκέντρωνε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των συμφοιτητών της. Επιπλέον, έχει τιμηθεί με το Θωμαΐδειο Βραβείο, με Βραβείο Αριστείας 
από το ελβετικό Κοινωφελές Ίδρυμα Limmat, καθώς επίσης και με βραβείο και αργυρό μετάλλιο από το ΕΜΠ. Από το Μάιο του 2014 είναι 
υποψήφια διδάκτωρ στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας του Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή συνέδρια, 
παρουσιάζοντας τις επιστημονικές της εργασίες. Είναι πτυχιούχος Πιάνου και Αρμονίας με βαθμό Άριστα, μέλος του Συλλόγου Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και μιλά άριστα Αγγλικά και Γαλλικά. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα φωτογραμμετρίας, όρασης υπολογιστών, επαυξημένης πραγματικότητας, τηλεπισκόπησης, χαρτογραφίας, 
κτηματολογίου και γεωδαισίας. 
                                                                                             Η Ελπίδα Κατσιβέλη  αριστούχος του Λυκείου Πετρίτσιο, Ληξούρι, 2008, εισήχθη στο 
Πανεπιστήμιο μεταξύ των 10 πιο υψηλόβαθμων της χώρας, αποφοίτησε με το βαθμό 10, πρώτη μεταξύ 200 συμφοιτητών στο  Πανεπιστήμιο  
Πατρών, τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής (2013), συμπλήρωσε  μεταπτυχιακές σπουδές  στο Σχεδιασμό Υπόγειων Κατασκευών στο Εθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο  3η από  20 συμφοιτητές. Εκπονεί διδακτορική  διατριβή  στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ,Αγγλία. Υποτροφία  
«Στυλιανός Τυπάλδος» επί 5 έτη σπουδών. Εργάστηκε (τα καλοκαίρια 2009-2013) στη D.P.S. Construction & Design Company, Ληξούρι. Μιλάει 
Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά. 
 
Ευθαλία Ζερβούδη   Βραβείο Αχιλλέως και Αικατερίνης Διονυσοπούλου,  για εργασία με θέμα από την έρευνα για την 
καταπολέμησητου καρκίνου, στην μελέτη «Rationally designed inhibitor targeting antigen-trimming aminopeptidases enhances antigen 
presentation and cytotoxic T-cell responses»  που έγινε με τους. Δημήτριο Γεωργιάδη και Ευστράτιο Στρατίκο.  
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Μαρία Κωνσταντάκου.  Βραβείο Θεόδωρου Αρεταίου, για εργασία στον κλάδο των Φυσικών Επιστημών, στην εργασία   «Dye solar 
cells combining a TiO2 surface blocking organic sensitizer and solvent-free ionic liquid-based redox electrolyte» που υποβλήθηκε με τους  
Πολύκαρπο Φαλάρα, Θωμά Στεργιόπουλο   
 
Βασιλική Νικολετοπούλου Βραβείο Θεοδώρου Αρεταίου για εργασία στον κλάδο των Ιατροβιολογικών Επιστημών, στην μελέτη με 
τίτλο «Small heat-shock proteins protect from heat-stroke-associated neurodegeneration» που έγινε με τους  Ν. Ταβερναράκη και Ν. Κούρτη  
 
Μαργαρίτα Δημακογιάννη Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού για εργασία επί θεμάτων Πειραματικής ή Θεωρητικής Φυσικής στην μελέτη 
με τίτλο «Density of states and extent of wave function: two crucial factors for small polaron hopping conductivity in 1D», που έγινε με τους   
Κωνσταντίνο Σιμσερίδη  και  Γεώργιο Τριμπέρη.   
 
Αλίκη-Γεωργία  Βασιλείου και Αναστασία Κοτανίδου   Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως,  στη   
                                                                                                     μελέτη «Endothelial protein C receptor polymorphisms and risk of severe sepsis   
                                                                                                     in critically-ill patiens»  που έγινε με τον Στυλιανό Ορφανό.   
                                                                                                      Η Αλίκη Βασιλείου είναι Διδάκτωρ  Βιοχημίας, Μοριακή  Βιολογία ΕΚΠΑ. 
Master of Philosophy, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία,Ιατρική Σχολή,University of Newcastle upon Tyne, Ηνωμένο Βασίλειο, Πτυχίο Βιοχημείας 
με Honours (1st Class) Βιοχημεία     Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας, La 
Trobe University, Αυστραλία,   Bachelor of Science  Βιοχημεία, Μικροβιολογία  La Trobe University, Αυστραλία Σπουδές με υποτροφίες  ξένων 
πανεπιστημίων.   Ως  ερευνήτρια  συμμετέχει σε ερευνητικά έργα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο Ίδρυμα Θώραξ, Υπεύθυνη Κλινικών 
Μελετών (CRA),Επίβλεψη Κλινικών Μελετών .Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια ή /και διδάσκουσα  στα παρακάτω Ιδρύματα: Τομέας Βιοχημείας 
και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών με Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΠΑΕΚ) με τίτλο: “Μελέτη νέων μοριακών δεικτών για τον καρκίνο του προστάτη” / Διδάσκουσα 407  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, / 
Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Ελλάδα/ Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΑΕΚ) με τίτλο: “Μελέτη μοριακών μηχανισμών νευροεκφυλισμού” Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών / Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΑΕΚ) με τίτλο: “Μελέτη κοινών μοριακών μηχανισμών που 
οδηγούν στην εκδήλωση νευροεκφυλιστικών ασθενειών ” Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών / Network Foundation College 
/Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ) με τίτλο: “Ανάπτυξη μεθόδου απομόνωσης πεπτιδίων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για έγκαιρη διάγνωση και πιθανή θεραπεία των νευροεκφυλιστικών νόσων Parkinson, Creutzfeldt Jakob, scrappie και της 
νόσου των τρελών αγελάδων (BSE)” Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εχει   πάνω από δέκα δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, ομιλίες και παρουσιάσεις σε πάνω από 20 διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος  της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής 
Βιολογίας,  της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας,της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών 
Νευροεπιστημών (FENS), της Διεθνούς Οργάνωσης Έρευνας για τον Εγκέφαλο (IBRO), της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Βιοχημικών 
Εταιρειών (FEBS), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πνευμονολογίας (ERS) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (ESICM). 

 
 

                                                                                                                        
                                                                                                        Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών 
 
Κική Μορφονιού – Κομισοπούλου. Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου, για βράβευση διαπρέποντος Έλληνα μουσικού εκτελεστή, συνθέτη, 
                                                                   διευθυντή ορχήστρας ή μουσικολόγου, οίκοθεν  
                                                                    Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε τραγούδι και πιάνο στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών απ΄όπου πήρε 
δίπλωμα μονωδίας-Μελοδράματος με πρώτο βραβείο και πρώτο αριστείο εξαιρετικής επιδόσεως. Προσελήφθη στην ΕΛΣ ως χορωδός και μετά 
από ένα χρόνο έγινε σολίστ. Το 1960 -61 τραγούδησε με τη Μαρία Κάλλας στο Φεστιβάλ Επιδαύρου τις όπερες Νόρμα και Μήδεια αντίστοιχα. 
Το 1961 έφυγε στην Ιταλία(Μιλάνο) με κρατική υποτροφία ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές και μελέτησε με τους μαέστρους της σκάλας του 
Μιλάνου  Tonini , και Narducci . Ερμήνευσε τους μεγάλους ρόλους της μεσοφώνου  στις όπερες Τροβατόρε, Αίντα, Μπάλο ιν μάσκερα, 
φαβοριτα, τζοκόντα ,Διδώ και Αινεία ,Ορφέα και Ευρυδίκη, Δον Κιχώτη . Εκτός από τη Λυρική Σκηνή τραγούδησε και σε μεγάλα θέατρα στην 
Ιταλία, Πορτογαλία, Γερμνία, Γιουγκοσλαυία και στα Φεστιβάλ του Σπολέτο, της  Σικελίας μαζί με Παγκοσμίου φήμης τραγουδιστές και 
διάσημους αρχιμουσικούς (Tulio Serafin,Nιcola Ressinio, Alberto Erede ( με κλιμάκια της σκάλας του Μιλάνου. Συνέπραξε ως σολίστ  σε 
πολυάριθμες συναυλίες της ΚΟΑθηνών, ΚΟΘεσσαλονίκης, της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Εκτός από 
την όπερα έχει τραγουδήσει και πολλά ορατόρια  Μπάχ, Βέρντι,Ροσίνι, Ντβόρζακ και άλλων, πολλά  Λίντερ καθώς και ελληνική μουσική από 
όπερες μέχρι και έντεχνα τραγούδια ελλήνων συνθετών (Καλομοίρη, Βάβογλη ,Σκλάβο κ.α. Έχει επίσης διακριθεί στη διδασκαλία με  
μακρόχρονη  θητεία  στο Ωδείο Αθηνών ως καθηγήτρια της Μονωδίας. Ήδη μαθήτριες και μαθητές  μεσουρανούν στο καλλιτεχνικό στερέωμα 
της χώρας μας και του εξωτερικού. Διετέλεσε δύο φορές Γεν. Γραμματέας  στο Δ.Σ της ΕΛΣ Έχει τιμηθεί με το μετάλλιο Μαρία Κάλλας και 
πολλές άλλες διακρίσεις για την μουσική της προσφορά. Δισκογραφία :Η τέχνη της Κικής Μορφονιού/ δύο λυρικοί καλλιτέχνες/ 4η Συμφωνία 
του Μίκη Θεοδωράκη, Ρέκβιεμ του ίδιου/ επτανησιακά τραγούδια επτανησίων συνθετών. Είναι   παντρεμένη  με τον Αριστομένη Κομισόπουλο, 
επίτιμο Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. Έχει δύο παιδιά και τρία εγγόνια. 
 
Μαργαρίτα Μανώλη  Βραβείο Χαριλάου Σακελλαριάδη, για μελέτη αναφερόμενη στη ζωή και το έργο του Αχιλλέως Παράσχου, για την 
                                              ανέκδοτη εργασία της «Αχιλλεύς Παράσχος – Η ζωή και το έργο του». 
                                      Γεννήθηκε στον Αμάραντο Καρδίτσας το 1957. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα 
Κλασικό), από όπου αποφοίτησε το 1980, εργαζόμενη συγχρόνως. Διορίστηκε ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση, εργάστηκε κυρίως σε 
λύκεια της Αττικής και αποχώρησε από την υπηρεσία το 2010. Επίσης  συμμετείχε σε μία ομάδα αναθεώρησης των διδακτικών βιβλίων της 
Νεοελληνικής Γλώσσας υπό την εποπτεία σχολικών συμβούλων και καθηγητών του Παν/μίου Θεσ/νίκης.  Αργότερα επέτυχε, κατόπιν 
εξετάσεων, υποτροφία από το ΙΚΥ, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Από την  ενασχόληση αυτή προέκυψε η πρόσφατα βραβευθείσα από 
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την Ακαδημία Αθηνών μελέτη για τον ποιητή Αχιλλέα Παράσχο. Το διάστημα αυτό ετοιμάζει μία νέα μελέτη για την ποιητική γενιά μετά το 1880 
και παράλληλα ασχολείται  με επιμέλεια κειμένων σε έναν εκδοτικό οίκο.  Είναι παντρεμένη και έχει  μία κόρη, φοιτήτρια στο ΟΠΑ. 
 
Κωνσταντίνα Σ.  Παπασταϊκούδη  Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου  για μελέτη με θέμα από την ιστορία, τη λαογραφία και                                                      
                                                      τον εν γένει πολιτισμό του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας, για το βιβλίο της «Το   
                                                     Δημοτικό Τραγούδι της Ανατολικής Ρωμυλίας. Καβακλί, Μικρό και Μεγάλο Μοναστήρι» (Θεσσαλονίκη 2013)  
                                                       Γεννήθηκε στο χωριό Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1971 και αναγορεύτηκε διδάκτωρ της ίδιας σχολής το 1988. Εργάστηκε ως ειδική αναισθησιολόγος με το 
βαθμό του επιμελητού Α΄και του διευθυντού στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και σε  νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.  Οι γoνείς της 
πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία, από το Καβακλί η μητέρα της και από το Μικρό Μοναστήρι ο πατέρας της, εγκαταστάθηκαν στην 
Ελλάδα το 1924, μετά την υπογραφή της συνθήκης του Νεϊγύ που προέβλεπε «εθελούσια» ανταλλαγή πληθυσμών, στα Κουφάλια η μητέρα της 
σε ηλικία δέκα ετών και στο Μικρό Μοναστήρι ο πατέρας της σε ηλικία δέκα επτά ετών.Μεγαλωμένη στο νοσταλγικό περιβάλλον μιας 
παραδοσιακής προσφυγικής οικογένειας αγαπούσε από τα παιδικά της χρόνια να αφουγκράζεται ιστορίες και τραγούδια «της Πατρίδας» και 
να τραγουδά μαζί με τους γονείς της στη νέα γη, τη γη της προσφυγιάς. Τα τραγούδια αυτά παραδίδονται στους αναγνώστες με την έκδοση της 
παρούσας συλλογής, σύμφωνα και με εκφρασθείσα επιθυμία των γονιών της. Στο βιβλίο   περιλαμβάνονται 204 τραγούδια, αδημοσίευτα, 
καταταγμένα σε 17 κατηγορίες σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης της λαογραφίας. Από το 1965, ζει  μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.                   
      
Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη  Βραβείο του «Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997»,  
                                                                    για μελέτη (μετά των  †Ε. Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου και  Χ. Μπακιρτζή)  με θέμα από τη Βυζαντινή  
                                                                    Αρχαιολογία και Τέχνη στη Θεσσαλονίκη, οίκοθεν,  στην εξαιρετική δημοσίευση «Ψηφιδωτά της   
                                                                    Θεσσαλονίκης 4ος – 14ος αι.» (Εκδόσεις Καπόν, 2012)  
                                                          Η  Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και ιστορία της τέχνης στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας ως υπότροφος του Ιδρύματος 
Alexander von Humboldt. Το 1974 πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Εργάστηκε από το 1965 αρχικά ως 
επιμελήτρια αρχαιοτήτων και από το 1978 ως Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Στο διάστημα 1969-1975 
υπήρξε ερευνήτρια στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών της Μονής Βλατάδων. Το 1975 επανήλθε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ως το 
1986, οπότε έγινε καθηγήτρια της Μουσειακής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΑΠΘ. Στο τμήμα αυτό χρημάτισε για 
χρόνια αναπληρώτρια πρόεδρος, διευθύντρια τομέα και Κοσμήτορας της Σχολής. Λειτούργησε  επίσης ως μέλος της προσωρινής Γενικής 
Συνέλευσης του νεοσύστατου Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας, όπου και δίδαξε τρία χρόνια, και στη συνέχεια 
ως αναπληρωτής πρόεδρος και πρόεδρος για μικρό διάστημα του νεοσύστατου επίσης Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών της ίδιας  πόλης. 
Προσέφερε επίσης υπηρεσίες σε διάφορους οργανισμούς (π.χ. αντιπρόεδρος του Κρατικού Ωδείου, πρόεδρος του Λαογραφικού Μουσείου 
Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης κτλ.) και σε κοινωνικούς φορείς. Από το 2006 είναι ομότιμη καθηγήτρια του ΑΠΘ. Έχει συγγράψει 14 ελληνικά 
και ξενόγλωσσα βιβλία και γύρω στα 120 άρθρα σε θέματα της ειδικότητάς της.      
 
Σταυρούλα Κουράκου – Δραγώνα   Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως,  σε αναγνώριση της  
                                                                   προσφοράς της στην επιστημονική τεκμηρίωση και τον εμπλουτισμό των γνώσεών μας   
                                                                    σχετικά με την αμπελοοινική παράδοση κατά την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. 
                                                         Γεννήθηκε στην Αθήνα  το 1928. Διδάκτορας της Χημικής Επιστήμης,  διορίστηκε στο Ινστιτούτο 
Οίνου, Ίδρυμα  Τεχνολογικής Έρευνας του τότε Υπουργείου Γεωργίας και μετεκπαιδεύτηκε σε  αμπελο-οινικά θέματα στη Γαλλία με κρατική 
υποτροφία. Διήυθηνε επί εικοσαετία(1960-1980) το Ινστιτούτο Οίνου, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και μετείχε 
επιτροπών και ομάδων  εμπειρογνωμόνων του  OIV Διεθνούς διακυβερνητικού  Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου  με 45 κράτη μέλη και έδρα το 
Παρίσι, από το 1960 μέχρι και το 1979, οπότε και εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρός του  για μια τριετία. Μέλος της Ιταλικής Ακαδημίας Αμπέλου 
και Οίνου και της Γεωργικής  Ακαδημίας της Γαλλίας, χρημάτισε  επανειλημμένα  Πρόεδρος Επιτροπών της ΕΟΚ σε θέματα αμπελο-οινικής 
νομοθεσίας και αλκοολούχων ποτών. Εμπειρογνώμονας με μεγάλο διεθνές κύρος   και πολυσχιδές έργο ,έχει παρασημοφορηθεί από  τη Γαλλία 
και την Ισπανία. Πλούσια και η εργογραφία  της. Η ελληνική και γαλλική έκδοση του βιβλίου της  « Άμπελος και  Οίνος  στον Αρχαίο Ελληνικό 
Κόσμο» εκδόσεις του Φοίνικα ,2013,  τιμήθηκε  από τον  OIV με το βραβείο 2014 της τάξης Ιστορία-Φιλολογία. 
 

 
                                                                                                                                  
                                                                                                                    Ίδρυμα  Κώστα & Ελένης Ουράνη 
 
 
Μαρία Λαϊνά   Βραβείο Ποιήσεως, για το σύνολο του έργου της. 
                          Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1947. Σπούδασε Νομικά. Ποιήτρια, πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας.  Η επαγγελματική της 
δραστηριότητα στράφηκε στις τέχνες και κυρίως στα γράμματα (επιμέλεια βιβλίων, μετάφραση, εκπομπές και σενάρια στην κρατική 
ραδιοφωνία-τηλεόραση, διδασκαλίασε αγγλόφωνα κολέγια, ελληνικής γλώσσας και ποίησης, δημοσιογραφία). Το πρωτότυπο ποιητικό έργο 
της έχει μεταφραστεί σε πάμπολλες γλώσσες, και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα διεθνώς πλειστάκις. Το θεατρικό της έργο έχει παρουσιαστεί 
σε κεντρικές σκηνές της Ελλάδας (Θέατρο Τέχνης, Βορείου Ελλάδας, Βασιλικό Πατρών, κ. ά) Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Ζει κι 
εργάζεται στην Αθήνα. Θεωρεί την ποίηση το πιο αντίπαλο μέρος του λόγου. Έχει τιμηθεί με τα εξής βραβεία:1993: Κρατικό βραβείο 
ποίησης/ 1995: Βραβείο της πόλης του Μονάχου για τη μετάφραση στα γερμανικά τής ποιητικής συλλογής  της Ρόδινος Φόβος από την κυρία 
Σιδέρη-Speck/ 1996: Βραβείο Καβάφη /1998: Βραβείο  Μαρία Κάλλας του Γ΄  Προγράμματος της ΕΡΤ /2004: Βραβείο από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
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                                                                                                                                                    ΄Ιδρυμα Πέτρου Χάρη 
 
Μάρτυ Λάμπρου  Βραβείο Μυθιστορήματος, για το βιβλίο της «Με λυμένο χειρόφρενο» (Κέδρος, 2014). 
                                  Γεννήθηκε το 1967 στη Λιβαδειά Βοιωτίας.  Έχει ένα γιό. Σπούδασε  Παιδαγωγική, ΙΕΚ ΑΚΠΕΣ- ΑΘΗΝΑ 1990-1993, 
Κουκλοθέατρο, συγγραφή και ανάγνωση παραμυθιών, μουσικοκινητική αγωγή Σχολή Άνιμα 1994. Συμμετείχε  στα σεμινάρια του ΕΚΕΒΙ 
(Εθνικό Κέντρο Βιβλίου) «Μυθιστόρημα για προχωρημένους» του συγγραφέα  Στρατή Χαβιαρά , 2005. και για το Διήγημα του συγγραφέα  
Αντρέα Μήτσου, 2008. Εθελοντική εργασία  διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας (Τα Ελληνικά ως δεύτερη Γλώσσα-Μπαμπινιώτης) 4 ώρες 
εβδομαδιαίως     Στο Γεωργιανό Ινστιτούτο Αθηνών. 2011. Διάλεξη  σε συνεργασία με τον συγγραφέα  Στρατή Χαβιαρά (3 ώρες) στη Δημόσια 
Κεντρική  Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς, για τη δημιουργική γραφή, Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011. Εκδόσεις  > ΙΟΥΝΙΟΣ 1990.  Ποίηση «Άτιτλο»,  
Περιοδικό  Δημοσιεύσεις   Νέο Επίπεδο. «Το κόκκινο κουτί», μυθιστόρημα, εκδόσεις Λεωνίδας  Χρηστάκης, 1997/Διάκριση του διηγήματος 
«Θήβα-Βάγια-Αλίαρτος», στο διαγωνισμό των εκδόσεων Καστανιώτης. Συλλογική έκδοση 20+1 ιστορίες, Καστανιώτης 1999.  Συλλογή 
διηγημάτων «Κόπιτσες», εκδόσεις   Οσελότος,2010. Διάκριση του διηγήματος: «Κόπιτσες» στο        διαγωνισμό του περιοδικού Πλανόδιον,και  
δημοσίευσή του στο  περιοδικό Πλανόδιον ( άνοιξη 2012) και   στην  Ανθολογία: Ηρώ Νικοπούλου-Γιάννης Πατίλης  «Ιστορίες Μπονζάϊ  ΄14,  83 
Μικρά Διηγήματα Μία Ανθολογία», εκδόσεις Γαβιηλίδης. Δημοσίευση διηγήματος  «Κουζίνα Πίτσος», Δέκατα, άνοιξη  2012 / «Λευκό 
πουκάμισο» περιοδικό «Εντευκτήριο» Ιούνιος-Δεκέμβριος 2013. Συλλογή διηγημάτων «Κόπιτσες» - Βραχεία λίστα  2011 του  περιοδικού  
«Διαβάζω». Συνεντεύξεις στα εξής τηλεοπτικά κανάλια: Πρωινή ζώνη-MEGA, Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011.       Βραδινό  Δελτίο ειδήσεων 
ALPHA, Kυριακή 23 Iανουαρίου 2001.  Γιώργος Αυτιάς-ΑΛΤΕΡ, Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011. Επάγγελμα 1999-2008, Βιβλιοπωλείο-
εκπαιδευτικό Παιχνίδι «Κουρδιστό πορτοκάλι»   
 
Κατερίνα Δασκαλάκη   Βραβείο Διηγήματος,  για τη συλλογή της «Άτιτλο» (Εστία, 2013) 
                                        Πρέσβης, Μόνιμη Αντιπρόσωπος  της Ελλάδας στην UNESCO. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Νομικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρακολούθησε σεμινάρια δημοσιογραφίας στο Παρίσι. Εργάστηκε στον περιοδικό και τον ημερήσιο Τύπο καθώς  
και στο ραδιόφωνο και κατέλαβε επιτελικές θέσεις. Μεταξύ άλλων υπήρξε αρθρογράφος και χρονογράφος της «Μεσημβρινής» και η πρώτη 
γυναίκα στην Ελλάδα στη διεύθυνση καθημερινής  εφημερίδας. Από 1992-1994 δίδαξε στο τμήμα ΜΜΕ του  Παντείου  Πανεπιστημίου στην 
Αθήνα. Από το 1994 έως το 1999 διετέλεσε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει εκδώσει πέντε λογοτεχνικά βιβλία (Δια ξηράς, Ο ένοικος 
του τίποτα, Ο άλλος πλους, Ο όγδοος μήνας, Άτιτλο: Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2014, καθώς και τη δημοσιογραφική εργασία Κάποτε, η 
ελληνική βιομηχανία) και έχει μεταφράσει πολυάριθμα λογοτεχνικά, ιστορικά και φιλοσοφικά έργα από γαλλικά και ιταλικά στα ελληνικά. 
 
Σοφία Ντενίση   Βραβείο Δοκιμίου,  για το βιβλίο της «Ανιχνεύοντας την “αόρατη γραφή”. Γυναίκες και γραφή στα χρόνια του ελληνικού  
                                 διαφωτισμού-ρομαντισμού».(Νεφέλη,2014). 
                               Aπόφοιτος του τμήματος της Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου της 
Μασσαχουσέττης (Amherst). Είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιστορίας και κριτικής της λογοτεχνίας στο τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της 
Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ασχολείται ερευνητικά  με τη λογοτεχνία του δέκατου ένατου και των αρχών του εικοστού αιώνα 
(πρωτότυπη και μεταφρασμένη), με τον περιοδικό τύπο, τη σχέση τέχνης και λογοτεχνίας και τις σπουδές του φύλου. Έχει δημοσιεύσει τα 
βιβλία:  To ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ο  Sir Walter Scott, Καστανιώτης,1994∙ Μεταφράσεις των αυτοτελώς εκδεδομένων 
μυθιστορημάτων και διηγημάτων: 1830-1880, Περίπλους, 1995∙ Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος –20ος αι. Α’. Τομ., Δόμος, 2000∙ 
Η γυναικεία λογοτεχνική και εικαστική παρουσία στα περιοδικά Λόγου και Τέχνης, 1900-1940, Αθήνα: Gutenberg, 2007∙ Το διήγημα στην 
ελληνική και στις ξένες λογοτεχνίες: Θεωρία –γραφή –πρόσληψη, Gutenberg, 2009∙ Ανιχνεύοντας την «αόρατη» γραφή: γυναίκες και γραφή στα 
χρόνια του ελληνικού διαφωτισμού-ρομαντισμού, Νεφέλη, 2014. 
   

 
 

                                                                                                         Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών  
 
Σοφία Θεοδωρίδου    Βραβείο Κωνσταντίνου Κριεζή, για  τη μεγάλη προσφορά της στη διδασκαλία και στήριξη των παιδιών με   
                                         μαθησιακές ανάγκες 
                                          Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Διδάκτορας  
του Δ.Π.Θ στην επιστημονική περιοχή των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών, υπότροφος του German Marshall Fund of the U.S, του 
Ιδρύματος Kennedy και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο World Council for Gifted & Talented Children. Από το 1995 μέχρι σήμερα έχει διατελέσει 
στέλεχος του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ, έχει εργαστεί σαν δασκάλα Γενικής & Ειδικής αγωγής στη Θράκη και τα Δωδ/σα όπως και ως 
επιμορφώτρια εκπαιδευτικών. Από το 2006 εργάζεται ως δασκάλα Ειδικής Αγωγής στο Τμήμα Ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Αστυπάλαιας. 
 
 
Doaa Al Zamel  Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην 19χρονη Doaa Al Zamel  
                                               από τη Συρία, η οποία με ηρωισμό και αυταπάρνηση διέσωσε βρέφος από τη θάλασσα μετά από  
                                                ναυάγιο νοτιοδυτικά της Κρήτης.    
 

 


