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 Αγαπητές    φίλες, 
 

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 πολλά γεγονότα που 
συμβαίνουν στην χώρα μας  έχουν επηρεάσει την ζωή όλων 
μας. Το σημαντικότερο, η ανεξέλεγκτη άφιξη των προσφύγων 
ενεργοποίησε τα φιλόξενα συναισθήματα των Ελλήνων ιδιαίτερα 
στα νησιά μας, όπου οι φίλες των εκεί γυναικείων Συλλόγων με 
θάρρος και αγάπη αγκάλιασαν αυτούς τους δυστυχισμένους 
ανθρώπους στην δύσκολη πορεία τους. 

Oι γυναίκες την 21η Σεπτεμβρίου, Ημέρα Ειρήνης, 
εόρτασαν την 15η  επέτειο για την έγκριση του ψηφίσματος από 
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών «Γυναίκες, 
Ειρήνη και Ασφάλεια» όπου για πρώτη φορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας ασχολήθηκε με θέματα φύλου.  Στην συνέχεια η 25η 
Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Καταπολέμησης 
της Βίας κατά των Γυναικών. Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία και 
αβέβαιη εποχή που ζούμε έχει παρατηρηθεί έξαρση της βίας 
κατά τω γυναικών ιδιαίτερα της ενδοοικογενειακής. Σημαντικό 
βήμα αποτελεί ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης, που 
άνοιξε νέους δρόμους στην αντιμετώπιση του φαινομένου. 

 Η 10η Δεκεμβρίου Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
αποτελεί την βάση για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της 
γυναίκας, όπου πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις, χωρίς να 
υπάρξει οπισθοδρόμηση, εξέταση των κινδύνων και 
κινητοποίηση προς διατήρηση των κεκτημένων. 

 
Φίλες μου, στις 13 Ιανουαρίου 2016, ημέρα 

Τετάρτη,6.00-9.00μμ, στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, (Αμαλίας 10), θα 
γίνει η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας.  

 Στην ίδια εκδήλωση, διακεκριμένοι ομιλητές θα 
αναφερθούν σε επίκαιρα θέματα, ενώ όπως κάθε χρόνο, έχουν 
κληθεί και οι γυναίκες που βράβευσε εφέτος η Ακαδημία 
Αθηνών. 

Η παρουσία σας μαζί με φίλους σας θα μας δώσει 
ιδιαίτερη χαρά. 

  
        Για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
εύχομαι  σε όλες αισιοδοξία, αγωνιστικότητα και δημιουργικό-
τητα για την ευόδωση των καλών στόχων σας. 

 
Η Πρόεδρος 
 
Ελένη  Κανέλλη-Κουτσελίνη 



                                                                                    Μεταφράσαμε και κυκλοφορήσαμε ηλεκτρονικά  την παρακάτω επιστολή 
                                                                              

 
 
 
 
                                            «Το Άσυλο δεν είναι  ουδέτερο ως προς το φύλο: η προσφυγική κρίση στην Ευρώπη  
                                                                                                                                  από την φεμινιστική προοπτική» 
 
Ανοικτή επιστολή προς   τους  Επιτρόπους της Ε.Ε., Αρχηγούς Κρατών, και Υπουργούς  της Ε.Ε. υπεύθυνους για την  
μετανάστευση, το άσυλο, εσωτερικές υποθέσεις, δικαιώματα γυναικών και ισότητα των φύλων. 
 
Βρυξέλλες, 7 Οκτώβρη 2015    
 
Προς: Κύριο Γιουνκέρ, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
          Κύριο Τίμερμανς, Αντιπρόεδρο , Επίτροπο για τον Χάρτη Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  
          Κυρία Μογκερίνι, Αντιπρόεδρο, Ύπατη Εκπρόσωπο  της Ενώσεως για  Θέματα Εξωτερικής  Πολιτικής και Πολιτικής   
                                       Ασφαλείας 
          Κύριο Αβραμόπουλο,  Επίτροπο  της Ε.Ε. για  Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις  και  Ιθαγένεια 
          Κυρία Γιούροβα,   Επίτροπο  για Δικαιοσύνη και Ισότητα  Φύλων 
          Κύριο Μίμικα, Επίτροπο για Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη  
          Κύριο Χαν, Επίτροπο για Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας  και Διαπραγματεύσεων για Διεύρυνση   
          Κύριο Στυλιανίδη, Επίτροπο  για Ανθρωπιστική Βοήθεια  και Διαχείριση Κρίσεων 
 
Σχ. Με την Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτώβρη) για θέματα μετανάστευσης 
 
Στις 21 Σεπτέμβρη 2015, εορτάσαμε  την  Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης. Ωστόσο, η επιμονή  του πολέμου και των συρράξεων 
ανά τον κόσμο  μας προτρέπει να   επαναπροσδιορίσουμε  την εδραιωμένη ειρήνη μάλλον ως  την ύπαρξη  ανθρώπινης 
ασφάλειας, δικαιοσύνης και ισότητας παρά ως  απουσία πολέμου. Η Ευρώπη  βρίσκεται αντιμέτωπη  με τις συνέπειες  
πολέμου και συγκρούσεων  σε άλλα σημεία του πλανήτη, και έχει καθήκον να δράσει, όχι μόνον  ασχολούμενη με την 
κατάσταση των  προσφύγων και ζητούντων άσυλο  που φθάνουν στις ευρωπαϊκές  χώρες, αλλά  επίσης να  προωθήσει την 
πραγματική ειρήνη  και ασφάλεια  για όλους σε αυτόν τον πλανήτη. 
Αυτή τη χρονιά γιορτάζουμε 15 χρόνια από τη υιοθέτηση  από  το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών του 
Ψηφίσματος  1325 (UNSCR1325) «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια»  που  υπογραμμίζει τη σημασία  να περιλαμβάνονται 
γυναίκες στις διαπραγματεύσεις για την  ειρήνη, την ανασυγκρότηση μετά τις συγκρούσεις, τον αφοπλισμό, την ανθρωπιστική  
βοήθεια, και την δόμηση της ειρήνης. Επίσης αναδεικνύει  τη διαρκώς αυξανόμενη εξάπλωση  της  καταπάτησης των  
δικαιωμάτων της γυναίκας σε συγκρούσεις-διαμάχες, συγκεκριμένα τις διάφορες μορφές   βίας που αντιμετωπίζουν γυναίκες 
και κορίτσια, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού που χρησιμοποιείται ως  πολεμικό όπλο. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, και με υπό το φως  της « προσφυγικής κρίσης» που αντιμετωπίζουμε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Λόμπυ 
Γυναικών (European Women`s Lobby) θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή σας   σε μια πραγματικότητα  που τείνει να 
αγνοείται από τα Μέσα Ενημέρωσης και το κοινό: γυναίκες και κορίτσια  που τρέπονται σε φυγή απομακρυνόμενες  από  
διαμάχες-συρράξεις και πολέμους  αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές  ανδρικής βίας στην  πορεία τους προς μια  χώρα 
υποδοχής, καθώς επίσης και  πολλαπλές διακρίσεις  λόγω των προκαταλήψεων  που υπάρχουν  για  τις γυναίκες πρόσφυγες 
και αιτούσες άσυλο. 
 
Σύμφωνα με τη   UNICEF,  ο αριθμός  των γυναικών και παιδιών που εγκαταλείπουν  χώρες  όπου επικρατεί  βία και  
κατευθύνονται προς την Ευρώπη, έχει αυξηθεί  δραματικά τους τελευταίους μήνες. Τα μέλη μας  από την Κεντρική και 
Ανατολική  Ευρώπη  μας  έχουν  ενημερώσει -ευαισθητοποιήσει σε ότι αφορά  την ευρύτατη  βία κατά γυναικών  και 
κοριτσιών όσο διασχίζουν  διάφορες ζώνες στην πορεία προς τον τελικό προορισμό τους. Ιδού μερικά παραδείγματα που 
θεωρούμε   σημαντικό να τα μοιραστούμε για να βεβαιωθούμε  ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές αντιδράσεις  στην κατάσταση 
αυτή  θα περιλαμβάνουν  μια ισχυρή διάσταση φύλου και θα προωθήσει  την ειρήνη για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα 
περιλαμβανομένων των γυναικών και των κοριτσιών. 
Σεξουαλική βία κατά  γυναικών προσφύγων και αιτουσών  άσυλο . 
Η σεξουαλική βία κατά γυναικών και κοριτσιών δεν συνδέεται αποκλειστικά  με εξαιρετικές περιπτώσεις: Η  EU Fundamental 
Rights Agency  μας θυμίζει  ότι στην Ευρώπη, 1 στις 3 γυναίκες  έχουν υποστεί σεξουαλική ή σωματική βία και 5% έχουν 
βιαστεί. Πολλές γυναίκες  εγκαταλείπουν τη χώρα τους  λόγω της    διάχυτης εκτεταμένης    ανδρικής βίας  κατά των γυναικών 



που επικρατεί και εκεί. Επιπλέον, σε  καταστάσεις    προσφυγικών  μετακινήσεων   η ανδρική βία  αποτελεί τμήμα της ζωής 
των  γυναικών. 
Οι γυναίκες βιάζονται από  αξιωματούχους, από λαθρεμπόρους, από άλλους  πρόσφυγες, από δουλεμπόρους. Τα μέλη μας 
στην Ουγγαρία γνωρίζουν περιπτώσεις βιασμών από αστυνομικά όργανα. Η Lauren Wolfe  διευθύντρια της «Women Under 
Siege”   αναφέρει: Κάθε μια από  τις γυναίκες που συνάντησα  στην  έρευνά μου περιέγραφε ή αναφερόταν σε  βιασμό - δικό 
της ή  άλλων- κατά την πορεία τους  διασχίζοντας την Αφρική  μέσω Λιβύης για να  περάσουν τη θάλασσα προς την Ιταλία.» 
Λόγω των πατριαρχικών δομών που επικρατούν, σπάνια  καταγγέλλουν αυτές  τις περιπτώσεις  βίας στις Αρχές. Έτσι δεν 
αποκτούν  πρόσβαση σε οιαδήποτε υποστήριξη και δικαιοσύνη. Κινδυνεύουν επίσης να  αντιμετωπίσουν   ανεπιθύμητες  
εγκυμοσύνες  χωρίς   πρόσβαση σε υγειονομική φροντίδα και δυνατότητα  έκτρωσης. 
 
Πορνεία και παράνομη διακίνηση προσφύγων  γυναικών  και αιτουσών άσυλο 
 
Κατά την πορεία   φεύγοντας από  τον πόλεμο και τις συγκρούσεις, γυναίκες και κορίτσια  γίνονται  ευάλωτες στην παράνομη 
διακίνηση ατόμων   και στην  πορνεία. Οι λαθρέμποροι  διασυνδέονται με τους διακινητές δουλεμπόρους για να  
καταδυναστεύουν  γυναίκες και κορίτσια  και να τις εκμεταλλεύονται σε  οίκους ανοχής  ή άλλα σημεία πορνείας. Οι γυναίκες  
μπορεί να  αναγκαστούν να εκπορνεύονται γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιβιώσουν  κατά το ταξίδι τους,  να εξασφαλίσουν  
κάποια στέγη, κάποια τροφή. Η πορνεία φαίνεται εκτεταμένη και στις ζώνες από  όπου περνούν και οι γιατροί  καταγράφουν  
περιπτώσεις  μετάδοσης   σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων. 
 
Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία προσφύγων  γυναικών  και αιτουσών ασύλου 
Σύμφωνα με τη  UNICEF  12% των γυναικών που έφθαναν στην  ΠΓΔΜακεδονίας  είναι  σε κατάσταση εγκυμοσύνης. 
«Ακούσαμε πολλές ιστορίες  γυναικών που άρχισαν να αιμορραγούν και  απέβαλαν  ήδη για παράδειγμα  στην Ελλάδα» 
Λόγω  έλλειψης  πόσιμου νερού   κατά το ταξίδι τους  σε περιοχές που διασχίζουν, τα περισσότερα παιδιά, έγκυες και 
θηλάζουσες υποφέρουν από προβλήματα νεφρών. Οι γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτούσες άσυλο  δυσκολεύονται να βρουν 
τουαλέτες και προϊόντα υγιεινής  στις χώρες που διασχίζουν και στις χώρες όπου καταλήγουν στην Ευρώπη. Σε χώρες που 
διασχίζουν, κάποιες Υπηρεσίες   έχουν στήσει  ντους, χωρίς ζεστό νερό, χωρίς διαχωρισμό ανδρών και γυναικών, χωρίς 
υποστήριξη για την υγιεινή των βρεφών. 
 
Γυναικείες Οργανώσεις, Κινητοποιηθείτε! 
Οι γυναικείες οργανώσεις  έχουν μακρά ιστορία  σε κινητοποιήσεις και  αλληλεγγύη. Το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών 
διοργάνωσε  στις 21 Σεπτέμβρη  Διαδικτυακό Σεμινάριο  με  θέμα «Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις»(EWL webinar on 
Women and Armed  Conflict ). Σε αυτό φαίνεται  η κινητοποίηση ομάδων γυναικών και ακτιβιστών. Οι άνθρωποι που 
διασχίζουν την Ευρώπη  τώρα χρειάζονται τη βοήθειά μας, και η κάθε   χειρονομία μας  μετράει. Αλλά αυτή η «κρίση» 
χρειάζεται να αντιμετωπιστεί σε πολιτικό επίπεδο, με καθαρές, σχετικές -συγκεκριμένες και  αποτελεσματικές  απαντήσεις. 
 
Το Ευρωπαϊκό  Λόμπυ Γυναικών  έχει εργασθεί στο θέμα του ασύλου για πολλά χρόνια και θέλουμε να θυμίσουμε  τα 
παρακάτω αιτήματα  που υποβάλλαμε στις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις: 
* Τα  Κράτη  μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι  οι διαδικασίες  ασύλου στα σύνορα  είναι σύμφωνα  με τις οδηγίες  της  
Υπάτης Αρμοστείας Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR)  για τη Διεθνή Προστασία.( Οι διώξεις που συνδέονται με το 
φύλο  στο πλαίσιο του Άρθρου 1(2) της  Σύμβασης του  1951 και /ή του Πρωτόκολλου του 1967  που αναφέρεται στην Ιδιότητα 
του Πρόσφυγα, Μάιος 2002). Ειδικότερα, στην οδηγία Νο 35  δηλώνεται ότι « Άτομα  που εγείρουν  αξιώσεις  προσφύγων 
σχετικές με φύλο και  άτομα που επέζησαν  βασανιστηρίων και τραυματισμών, δικαιούνται  ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 
όπου μπορούν να διαβεβαιωθούν  για το  απόρρητο στο αίτημά τους. Κάποιοι αιτούντες, λόγω της ντροπής που νιώθουν  για 
αυτό που τους συνέβη  πιθανόν να διστάζουν να  προσδιορίσουν  την πραγματική έκταση  των διώξεων που έχουν υποστεί ή 
που φοβούνται  ότι θα υποστούν.»  
* Οι  Υπηρεσίες Ασύλου πρέπει να  ενημερώνουν τις γυναίκες για τις διαστάσεις  φύλου στον ορισμό της προσφυγικής 
ιδιότητας  έτσι ώστε να διευκρινίζεται ότι ο φόβος για σεξιστική  βία  και διακρίσεις μπορεί να  αποτελέσουν ισχυρή  βάση για 
την αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας. 
 
Σας καλούμε να  διαβιβάσετε και να υποστηρίξετε αυτά τα αιτήματα  κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (15-16 Οκτώβρη)  που θα 
ασχοληθεί με θέματα  μετανάστευσης και  ασύλου. 
 
Μαζί με  τις οργανώσεις μέλη μας από όλη την Ευρώπη, είμαστε στη διάθεσή σας  για κάθε  συμπληρωματική πληροφορία  
και παραμένουμε  
 
Ειλικρινώς  ημέτερες, 
Βιβιάν  Τάιτελπμαουμ                                                       Ιωάννα Μέυκοκ 
Πρόεδρος του ΕΛΓ                                                            Γενική Γραμματέας του ΕΛΓ 



                                                                                   Μεταφράσαμε και κυκλοφορήσαμε ηλεκτρονικά την παρακάτω δήλωση 
                                                                                     

 
 

ΔΗΛΩΣΗ  
του  Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (ICW) 

για την Παγκόσμια  Ημέρα  Ειρήνης, 21 Σεπτέμβρη 2015 
 

              Αυτή τη χρονιά, 2015, η παγκόσμια κοινότητα  γιορτάζει  την 15η επέτειο της   έγκρισης του Ψηφίσματος  του    
      Συμβουλίου Ασφαλείας  των Ηνωμένων Εθνών (UNSCR 1325)  «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια»  

          Τον Οκτώβρη 2000, για πρώτη φορά, το  Συμβούλιο Ασφαλείας  ασχολήθηκε  με θέματα φύλου και με τις 
εμπειρίες των γυναικών ως παραγόντων δόμησης της ειρήνης, πρόληψης των συγκρούσεων και  εγγυητών της 
ασφάλειας. 
Τι έχει επιτευχθεί  αυτά τα τελευταία 15 χρόνια  σε αυτόν  ειδικά  τον τομέα; Παρ’ όλον ότι δεν μπορεί  βέβαια να 
μην επισημανθεί  κάποια  πρόοδος, δυστυχώς, σε διάφορα σημεία της υφηλίου γυναίκες και παιδιά εξακολουθούν 
να είναι τα μεγάλα  θύματα  των συγκρούσεων. Αγωνίζονται μέρα με τη μέρα να επιβιώσουν και να ξεπεράσουν τις 
ταλαιπωρίες που  παραμένουν   η σημερινή μοίρα τους… 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται οι γυναίκες να  είναι   καθοριστικοί  παράγοντες  στο χτίσιμο 
της ειρήνης. Η συμμετοχή τους στο πολιτικό γίγνεσθαι  και η συμβολή τους στην ουσία των ειρηνευτικών 
διαπραγματεύσεων  είναι πια  ευρέως αναγνωρισμένη ως εργαλείο για την επίτευξη  σταθερών  αποτελεσμάτων.  
Ωστόσο, 15 χρόνια μετά το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας  των Ηνωμένων Εθνών (UNSC), οι γυναίκες  
εμφανώς συνεχίζουν να αποκλείονται από  τη συμμετοχή σε  ειρηνευτικές διαδικασίες  και ο κεντρικός-πυρηνικός 
τους  ρόλος  στην επίλυση  συγκρούσεων και στον προγραμματισμό  της μελλοντικής  κοινωνίας  παραμένει 
περιθωριακός, και τούτο   παρά τις  έντονες προσπάθειες γυναικείων σωματείων και κινημάτων ανά τον κόσμο. 
            Πώς μπορούν οι γυναίκες να αλλάξουν αυτή την κατάσταση; 
            Χρειάζεται σίγουρα, να μην ξεχνάμε ότι  μια συμβολή από τις σπουδαιότερες   που μπορούν να κάνουν  στις 
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις οι γυναίκες είναι  να «σκέπτονται  εκτός  πλαισίου»  και να  αποστασιοποιηθούν 
από τις αρχικές διενέξεις  που προκάλεσαν τις συγκρούσεις. Ειδικότερα, χρειάζεται να αφήσουν να ακουστεί  η 
άποψή τους επί του θέματος! 
            Γιατί η γυναικεία άποψη; 
            Γιατί είναι τόσο σημαντικό να  επιμένουμε να υπάρχει η  γυναικεία  φωνή; Γιατί  το ψήφισμα 1325 φωτίζει  
(μεταξύ άλλων)  την πρόκληση της παιδείας και των  συνειδητοποιημένων πολιτών. Τώρα παρά ποτέ άλλοτε, 
χρειάζονται  γυναίκες σε ηγετικές θέσεις- γυναίκες που θα κάνουν να ακουστεί η φωνή τους, ιδιαίτερα  όταν  τα 
θεμέλια της κοινωνίας κινδυνεύουν. 
            Τονίστηκε ήδη, ότι  μια από τις πιο σημαντικές  δράσεις μας  στην προώθηση της ειρήνης, είναι  να 
δώσουμε  στις γυναίκες   μια φωνή δίνοντάς τους κουράγιο, δύναμη και  δέσμευση  να   αναλάβουν κινδύνους που 
θα οδηγήσουν  σε αλλαγή και ανάπτυξη. Αλλά δεν υπάρχουν  σύντομα μονοπάτια   για αυτή την ενδυνάμωση  που 
προκύπτει από την μόρφωση και  την   αύξηση της συνειδητοποίησης. Επιπλέον, πρέπει να ενθαρρυνθεί  η ανάγκη 
μετά τη ρητορεία να  ακολουθεί  δράση. Εδώ σε αυτό το σταυροδρόμι, οι γυναικείες οργανώσεις  ανά τον κόσμο, 
μπορούν να διαδραματίσουν  σημαντικό ρόλο μέσα  από  πίεση και επιμονή. Όπως είπε πριν πολλά χρόνια,   η 
πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών του Ισραήλ, Λία Αχαρόνοβ, « Ο δρόμος προς την ειρήνη και την 
ανάπτυξη δεν είναι από τους εύκολους. Είναι μακρύς και καταπιεστικός, με πολλές παλινδρομήσεις, αλλά πρέπει να 
προσφέρουμε  ένα πλαίσιο για διάλογο και δημοκρατική συμμετοχή. Προωθούμε την πολιτική και οικονομική 
ενδυνάμωση των γυναικών. Εκπαιδεύουμε για  ανοχή και σεβασμό και είμαστε σίγουρες ότι όλες μας οι 
προσπάθειες θα  οδηγήσουν τελικά στο χτίσιμο της ειρήνης και την προαγωγή  της αέναης  εξέλιξης των 
ανθρώπων..» 
             Στο σημερινό κόσμο (στον κόσμο που δυστυχώς βιώνει στρατιωτικές συρράξεις σε πολλά σημεία του και 
όπου  οι ανθρωπιστικές  επιπτώσεις  της  δυστυχίας  των  προσφύγων αυξήθηκαν σε  σημαντικό βαθμό τελευταία) 
ας καλέσει το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών  τις γυναίκες  από όλον τον κόσμο να  φανταστούν την ειρήνη… να 
ονειρευτούν ειρήνη και να μην παραιτηθούν ποτέ… Αν μοιραστούμε    τεχνολογία και  πηγές  τα αποτελέσματα θα 
είναι  ατέλειωτα… Αλλά ακόμα πιο σημαντικό για όλες εμάς τις γυναίκες είναι η προοπτική  ενός μέλλοντος  γεμάτου 
από ειρήνη και  προκοπή για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές. 
 
                                           



  
                                                                                                                    Από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  
  
                                                                                                                 
 

 «Κλειώ: Οδηγός Γυναικείων Αρχείων στην Ελλάδα» 
    
       Η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στα πλαίσια της 
συνεχούς προσπάθειας για την διατήρηση και διάδοση της ιστορίας του γυναικείου κινήματος στη χώρα μας, έθεσε 
σήμερα σε λειτουργία τη νέα Βάση της Βιβλιοθήκης «Κλειώ: Οδηγός Γυναικείων Αρχείων στην Ελλάδα».   
Η πρόσβαση γίνεται από την ιστοσελίδα της Γ. Γ. Ι. Φ.  http://www.isotita.gr/index.php/docs/c201/  
      Ο Οδηγός Γυναικείων Αρχείων στην Ελλάδα είναι μία ηλεκτρονική Βάση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και 
Φύλου, που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για αρχεία, υπο-αρχεία και συλλογές, που 
έχουν παραχθεί από, ή/και επικεντρώνονται σε γυναικείες προσωπικότητες, γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους 
και γενικά, σε κάθε είδους συλλογικότητες ή δράσεις που αφορούν στην γυναικεία ιστορία στη χώρα μας. 
       Ο Κατάλογος περιέχει 980 Αρχεία  και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (υποέργο «Χαρτογράφηση των 
γυναικείων αρχείων όλης της χώρας»).  
 
       Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/   Το  Γραφείο Τύπου, Τηλ 2131511102, Ε-mail: gramggif@isotita.gr 
 
 
 
Στατιστικά  στοιχεία τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 

 
           Η Γραμμή SOS 15900 στο διάστημα 11-3-2011 έως 17-11-2015  δέχθηκε 22338 κλήσεις και 254 ηλεκτρονικά 
μηνύματα. 
           Από αυτές  17829 (80%) αφορούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης  βίας. 
          Οι 13017 (73%) έγιναν από τις ίδιες τις γυναίκες που υπέστησαν βία και  4812 (27%) από φίλους, γείτονες 
και άλλους. 
           Από τις 13017 κλήσεις των ίδιων των γυναικών 83% αφορούσαν σε ενδοοικογενειακή βία , 1% σε 
σεξουαλική παρενόχληση,1% σε περιπτώσεις βιασμού, και  3% περίπου σε πορνεία(11) trafficking (9) και διάφορες  
άλλες μορφές βίας(459). 
           Από όσες  έδωσαν στοιχεία για την οικογενειακή τους κατάσταση 48% ήταν έγγαμες, 10 % άγαμες, 7% σε 
διάσταση, 5% διαζευγμένες, 4% σε συμβίωση, 1% σε κατάσταση χηρείας. 
           71% ήταν Ελληνίδες , 8%  μετανάστριες, 62% ήταν μητέρες. 
           Από όσες έδωσαν στοιχεία για   την  οικονομική    τους  κατάσταση :  11% την θεωρούν καλή - πολύ καλή, 
17%  μέτρια, 21% κακή-πολύ κακή. 
            Τι ζητούσαν: 33% ψυχοκοινωνική  στήριξη,25% νομική συμβουλευτική, 8% νομική βοήθεια, 6%αναζήτηση 
φιλοξενίας, 2% αναζήτηση εργασίας. 
 
Σχόλιο: Τα ποσοστά  στα διάφορα χαρακτηριστικά δεν  δίνουν  ακριβή κατανομή   γιατί  διαφέρει ο αριθμός των 
γυναικών που δίνουν πληροφορίες  για το καθένα. Η διαπίστωση που βγαίνει από όλα τα στοιχεία είναι ότι  δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που  συνδέονται περισσότερο ή λιγότερο με τη βία. Συμβαίνει και σε 
μορφωμένες και σε αμόρφωτες,  σε οικονομικά εξαρτημένες και σε ανεξάρτητες, σε παντρεμένες και  μοναχικές, σε 
πλούσιες και φτωχές. Το μήνυμα της Γ.Γ.Ι.Φ είναι ακριβώς αυτό: Μπορεί να συμβεί στην κάθε μια, όποια κι αν 
είναι!   
                                                
 



 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ   ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
Female  genital mutilation in the European Union and Croatia, EIGE,Report 

                                                                                                                       Από την Ελένη Βαλάσση-Αδάμ 

                    Στις  9 Ιουνίου η Ομάδα του EIGE (European Institute  for Gender Equality) που εργάζεται στον αγώνα  
ενάντια  της Βίας κατά των Γυναικών  κυκλοφόρησε  νέες εκδόσεις: Έκθεση  « Εκτιμήσεις   για τον αριθμό των κοριτσιών 
που βρίσκονται σε κίνδυνο  ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και  έναν συμπληρωματικό  
οδηγό  για  την βήμα-βήμα εκτίμηση του κινδύνου  FGM. Αυτό το «εργαλείο» που διαμορφώθηκε  από το  EIGE 
πιστεύεται ότι  θα βοηθήσει τα Κράτη Μέλη να κάνουν  τις δικές τους εκτιμήσεις για   την κατάσταση στη χώρα τους. 
 
Σχόλιο  Και μόνο ο τίτλος της  Έκθεσης  μας συνταράζει! Είχαμε, οι περισσότερες, την αφέλεια να πιστεύουμε ότι ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων είναι μια φρικτή κακοποίηση που υφίστανται γυναίκες κάπου σε χώρες της 
Αφρικής, μακρινές, «υποανάπτυκτες», πολύ μακριά από τη δική μας «πολιτισμένη» χώρα και ασφαλώς μακριά από την 
Ευρώπη. Τώρα διαπιστώνουμε έκπληκτες και με ενοχές για την άγνοιά μας, ότι η φρίκη αυτή δεν βρίσκεται απλώς προ 
των πυλών της Ευρώπης αλλά μέσα στην Ευρώπη. Δεν φανταζόμασταν ότι η παραδοσιακή αυτή βαρβαρότητα μπορεί να  
αφορά συμμαθήτριες των παιδιών μας. Στη « μεγαλοθυμία» μας να σεβαστούμε  πολιτισμούς  και συνήθειες των 
«ξένων» δεν σκεφτόμαστε ότι παρά τις προστατευτικές νομοθεσίες, κάποια κοριτσάκια  μένουν  απροστάτευτα  απέναντι 
σε  βαρβαρότητες. Αναρωτιόμαστε γιατί να μην είναι ελεύθερες οι γυναίκες  στην Ευρώπη να φορούν μουσουλμανική 
μαντήλα όπως άλλες είναι ελεύθερες να φορούν σούπερ  μίνι ή μεγάλο ντεκολτέ! Εκφράζουν έτσι την κουλτούρα τους  
λέμε, και δε σκεφτόμαστε ότι αυτή η κουλτούρα πιθανόν να επιβάλλει  και άλλα έθιμα, άλλους περιορισμούς επικίνδυνους 
που δεν σέβονται   τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ούτε Διεθνείς Συμβάσεις ούτε τη νομοθεσία της χώρας. Μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς  Συμβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF)  καταθέτουν ότι στις χώρες τους,8χρονα 
κοριτσάκια πουλιούνται σε πλούσιους γαμπρούς και  άλλα, απλώς πηγαίνουν για καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό της 
γιαγιάς κάπου στην Ανατολή   και γυρίζουν παντρεμένα κι έτσι  παρακάμπτουν τους περιοριστικούς νόμους της 
ευρωπαϊκής χώρας που τα φιλοξενεί.  Ευρωπαίες γρηγορείτε, λέει η έκθεση του EIGE! 

Παρακολούθηση δεικτών ισότητας  2005-2012        

        Άλλη έκθεση του EIGE  αναφέρεται στο χάσμα μισθών μεταξύ  ανδρών /γυναικών  και στην παρακολούθηση   των 
δεικτών ισότητας  με στοιχεία των ετών 2005,2010, 2012 που δείχνει μια τάση πολύ μικρής βελτίωσης στο μέσο όρο της 
Ευρώπης -από 51,3 το 2005 σε 52,9 το 2012. Σημειώνεται ότι η βελτίωση αφορά το μέσο όρο  δηλαδή άλλα κράτη  
βελτιώθηκαν κι άλλα όχι. 

Σχόλιο: Αυτά, βέβαια δεν μας εκπλήσσουν! Το γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλές διαστάσεις 
ισότητας των φύλων  υπάρχει οπισθοδρόμηση. 

                   

    HeforShe 
 
          Οι υπογραφές  στην ιστοσελίδα  του  HeforShe   ξεπέρασαν  το μισό εκατομμύριο. Δηλαδή στο 
διάστημα 14 μηνών, από το Σεπτέμβριο του 2014 που ξεκίνησε αυτή η καμπάνια του ΟΗΕ, 556.093 άνδρες 
είχαν υπογράψει στη σχετική ιστοσελίδα του HeforShe  ότι «Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο  θέμα που  
αφορά τις γυναίκες, πρόκειται για θέμα  δικαιωμάτων του ανθρώπου  που χρειάζεται την  συμμετοχή μου. 
Δεσμεύομαι  να   αντιδρώ  σε κάθε  μορφή βίας και διακρίσεων  που αντιμετωπίζουν  οι γυναίκες και τα 
κορίτσια.» 
              Δεν είναι βέβαια,  ικανοποιητικός αριθμός για  τον μισό πληθυσμό της γης! Το παρήγορο είναι ότι  ο 
αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται, αργά αλλά  σταθερά: από 556.093 στις 3 Δεκεμβρίου έφθασε 558.986  μετά  
από 3 ημέρες! Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα νούμερα ήταν 701-704, στην Ιταλία 4589-4601, στην Τουρκία 
15.173-15217. Έστω κι ένας άνδρας κάθε μέρα να υπογράφει ότι πιστεύει στην ισότητα των φύλων, κέρδος 
είναι! 
Ο  ΟΗΕ έστειλε μήνυμα ότι θα συνεχίσει την καμπάνια με  νέα προβολή.   
                                                      



 
Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν στα ιδρύματα 

 

              Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Δικαιωμάτων του Παιδιού (20 Νοεμβρίου) και τη συμπλήρωση 26 χρόνων από την υιοθέτηση της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,  αφιέρωσε  φέτος τη μέρα αυτή στα δικαιώματα των παιδιών που ζουν 
στα ιδρύματα και διοργάνωσε στo Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στις 23 Νοεμβρίου 2015, εκδήλωση με 
τίτλο:  

«Σε αναζήτηση της φροντίδας και της συμμετοχής: Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν στα ιδρύματα».  
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε  η  Ειδική Έκθεση «Τα Δικαιώματα των Παιδιών που ζουν στα Ιδρύματα: 
Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου για τη λειτουργία των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας».  
Μίλησαν  εμπειρογνώμονες  και  επαγγελματίες  που  ασχολούνται  με το θέμα. 
 Η γενική διαπίστωση   είναι ότι στα  περισσότερα ιδρύματα  παραβιάζονται τα δικαιώματα των  παιδιών και η 
κατάσταση είναι  από προβληματική ως εντελώς απαράδεκτη και  εγκληματική για τους τροφίμους. Η έλλειψη 
προσωπικού σε μερικά ιδρύματα  καταλήγει  σε καταστάσεις φρίκης: παιδιά διανοητικώς καθυστερημένα 
επιβιώνουν κλεισμένα και αλυσοδεμένα μέσα σε ξύλινα κλουβιά  για προστασία δική τους και των άλλων 
τροφίμων. Βέβαια, όσοι γνωρίζουν τον χώρο δεν έχουν  ελπίδες ότι με αύξηση του  προσωπικού μπορεί να 
βελτιωθεί το επίπεδο ζωής αυτών των παιδιών. 
 
  Η διεθνής τάση είναι να καταργηθούν τα ιδρύματα κλειστής  φροντίδας και  τα  παιδιά που απομακρύνονται εξ΄ 
ανάγκης από την οικογένειά τους να τοποθετούνται  σε  περιβάλλον παρόμοιο του οικογενειακού (ανάδοχες 
οικογένειες, ολιγομελείς μονάδες φιλοξενίας) και για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Αναφέρθηκαν  
ιδρύματα  που λειτουργούν   με αυτές τις προδιαγραφές  και με  ελπίδες βελτίωσης  αλλά, η γενική ατμόσφαιρα   
άφησε  επώδυνη απαισιοδοξία για το σύνολο των ιδρυμάτων στο άμεσο μέλλον.  
Η έκθεση του Συνηγόρου  βρίσκεται αναρτημένη  στην ιστοσελίδα    www.0-18.gr 
                                                                                                                                         
Ελένη Αργυριάδου, Ελένη Αδάμ    
                    
 

 
 
 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
 
Πήραμε από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας  το τεύχος 94 του Περιοδικού «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ». 
Το τεύχος, με πολύ ενδιαφέρουσα ύλη,  είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Συνδέσμου, Σκουφά 60, 
Αθήνα 1ος όροφος. Δευτέρα – Παρασκευή, ώρα 13.00 – 16.00 καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην αναβαθμισμένη  
ιστοσελίδα  www.leagueforwomenrights@gr. 
 
 

 
 
European  Gender  Equality  Law Review 
No.2/2014 
 
Λάβαμε  το 2ο τεύχος  του 2014  του European  Gender  Equality  Law Review  με  εκθέσεις εμπειρογνωμόνων  από  
33 χώρες της περιοχής  σχετικά με την κατάσταση και τις  εξελίξεις στη νομοθεσία. Την Ελλάδα καλύπτει  η Σοφία  
Κουκούλη –Σπηλιωτοπούλου (σελ 62-65). Σημειώνουμε  τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα άρθρα για την παρένθετη 
μητέρα και τις προκλήσεις που θέτει στο νομικό σώμα (Maternity rights for intended mothers? Surrogacy puts the 
EU legal framework to the test. E.Caracciolo di Torella and Petra Foubert) καθώς και  την επισήμανση  ότι οι 
διακρίσεις φύλου  υπάρχουν   ήδη  στις αγγελίες  αναζήτησης εργαζόμενων ( A false start: discrimination in job 
advertisments. Paul Post and Rikki Holtmaat  

 
                                     



                                                                              
                     ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
 ΕΝΩΣΗ "ΑΙ ΦΙΛΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"  * 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "Η ΔΑΜΑΡΙΣ" * 

 ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ    ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ    *    ΑΣΥΛΟ  ΑΝΙΑΤΩΝ   * 
ΔΙΕΘΝΗΣ  ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ   *  ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ   * 

ΕΝΩΣΗ ΖΟΝΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ *  " ΕΣΤΙΑ   ΜΗΤΕΡΑΣ "   ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ   *   ΚΕΝΤΡΟ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

*  ΛΥΚΕΙΟ   ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ * ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ * ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ *  ΟΜΙΛΟΣ  "  ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΘΗΝΩΝ "  * 

ΟΜΙΛΟΣ  ΚΥΡΙΩΝ  " ΦΙΛΟΙ  ΤΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ" 
*   ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ " Η  ΜΕΛΙΣΣΑ "  *  ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
*  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ   ΣΩΜΑΤΕΙΟ "  ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ "  *  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ   ΠΟΡΕΙΑ 

ΑΓΑΠΗΣ  *  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ   ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ * ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ  * 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ *  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
* ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ * 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΠΠΙΔΩΝ *  ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ   ΕΛΛΑΔΟΣ 
* ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ * 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ " Η ΚΥΖΙΚΟΣ"  *  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ  * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ 

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ "Η ΟΜΟΝΟΙΑ"  * ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» * ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" * 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ "Η ΜΑΝΑ"  * ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ" * ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ * 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ " ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" * ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙ ΩΝ  * ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ  ΠΑΦΟΥ * ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ* ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ *   
 * ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ * ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ  ΚΥΡΙΩΝ  ΚΟΖΑΝΗΣ * 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ   ΚΥΡΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ "Η ΕΜΜΕΛΕΙΑ"  *  Χ.Ε.Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ 

          
 
 

 
 

 
 

           
 
 
                 
             

                                               
       ΕΘΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
               ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ         

                   ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ          
 
                                           

                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Σας προσκαλούμε στην κοπή της Βασιλόπιτας του ΕΣΕ, την Τετάρτη  13 Ιανουαρίου  2016,  18.00-21:00 
στο  Ξενοδοχείο    ΑΜΑΛΙΑ (Λεωφ.  Αμαλίας 10) 

Θα υπάρχει ζωντανή μουσική. 
 

Όπως κάθε χρόνο,  έχουν κληθεί  οι   Ελληνίδες  που  βράβευσε εφέτος  η  Ακαδημία Αθηνών. 
Θα  χαρούμε πολύ να έρθετε με την παρέα σας. 

 
                               Η  Πρόεδρος                                                                                            Η Γενική  Γραμματέας 
                        Λένα Κανέλλη-Κουτσελίνη                                                                           Θεοδοσία Πενταρβάνη                            


