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Αγαπητές Φίλες,,
Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΕ έγινε στις 17 Μαΐου 2016, με μεγάλη
επιτυχία και με την συμμετοχή 22 Συλλόγων μελών του ΕΣΕ, στα γραφεία
μας στην οδό Βουλής 38. Εξελέγησαν 4 μέλη για την ΕΕ τα εξής: Ειρήνη
Πανταζή, Δέσποινα Βλαχοπούλου, Νίνα Τζέλη, και Φανή Πεχλιβάνη. Μετά το
πέρας της ΓΣ, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκροτήθηκαν σε σώμα, η
σύνθεση του οποίου παρατίθεται στην διπλανή στήλη. Ευχαριστώ θερμά τα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που μου έκαναν την τιμή να με εκλέξουν
στην θέση της προέδρου και υπόσχομαι, με την συνεργασία όλων, να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις πολλές προκλήσεις της εποχής μας.
Στις 13 Ιανουαρίου έγινε με επιτυχία η τελετή κοπής της βασιλόπιτας.
Παραβρέθηκαν πολλές φίλες από διαφορετικούς συλλόγους, ενώ μας τίμησαν
με την παρουσία τους εκπρόσωποι του Δικαστικού κλάδου, του Πανεπιστημίου,
καθώς και οι γυναίκες που βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών για το έργο τους και
τις οποίες παρουσιάσαμε στα μέλη μας.
Μετά από ενημέρωση και συνεργασία με τους συλλόγους μας,
συμπληρώθηκαν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του ΕΣΕ, το οποίο και
ψηφίσθηκε στην Γενική Συνέλευση. Θερμά ευχαριστούμε την προηγούμενη
πρόεδρο του ΕΣΕ κ. Ειρήνη Πανταζή, όπως και τις φίλες που συνέβαλλαν
στην προετοιμασία όλης αυτή της διαδικασίας της τροποποίησης.
Δύο νέοι σύλλογοι «Διεθνής Ένωση Γυναικών Λακωνίας ΛΑΚΑΙΝΕΣ »
και « Αμαρυλλίς-Θυγατέρες της Πηνελόπης» προστέθηκαν μετά από αίτηση
τους στην μεγάλη οικογένεια του ΕΣΕ.
Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς
Συμβουλίου Γυναικών, στη Μόσχα, το ΕΣΕ εκπροσωπήθηκε από την Ιωάννα
Δούκα και την Όλγα Βλουχάκη. Το ΕΣΕ δεν είναι σε θέση να καλύπτει έξοδα
εκπροσώπησης στο Εξωτερικό και είναι ιδιαίτερη ανακούφιση όταν
βρίσκονται μέλη που επωμίζονται τα έξοδα για να εξασφαλίζεται η παρουσία
της χώρας σε διεθνείς συναντήσεις.
Στις 6 Ιουνίου 2016 διοργανώσαμε ημερίδα σε συνεργασία με τον
ΟΠΑΝΔΑ, και με ένα σημαντικό θέμα το «Παιδί Πρόσφυγας» Διακεκριμένοι
ομιλητές παρουσίασαν το Δικαστικό και Νομικό πλαίσιο, την Δικαστική
αναδοχή όπως και την δυνατότητα εκπαίδευσης. Επιμέρους φορείς
παρουσίασαν την θέση της Αστυνομίας, της Εκκλησίας, του ΕΕΣ, της Ύπατης
Αρμοστείας και του Δήμου (δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και κάποιες
εισηγήσεις σε επόμενες σελίδες).
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε επίσης νέα από απολογισμούς που μας
έστειλαν σωματεία μας, ψηφίσματα στα οποία συμμετείχαμε και ενημέρωση
από το διεθνή χώρο.
Φίλες μου σας εύχομαι Καλό Καλοκαίρι.
Η Πρόεδρος
Λένα Κανέλλη-Κουτσελίνη

Γιορτή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
Η γιορτή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΣΕ έγινε στις 13 Ιανουαρίου 2016, στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ. Είχαν
προσκληθεί, όπως κάθε χρόνο, οι γυναίκες που βραβεύτηκαν πρόσφατα από την Ακαδημία Αθηνών. Κυκλοφόρησε στις
παρούσες ένα τετρασέλιδο με τα βιογραφικά σημειώματα που μας είχαν στείλει (τα ενσωματώνουμε στις τελευταίες σελίδες).
Είναι πάντοτε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια να προβάλουμε τα επιτεύγματα γυναικών που διακρίθηκαν σε όλους τους
τομείς.
Η Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, νομικός, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΕ, έκανε μια σύντομη
ενημερωτική ομιλία για « Το συμφέρον του παιδιού στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή». Αναφέρθηκε στους
προβληματισμούς και τα διλήμματα που τίθενται σχετικά με την ηλικία των γονέων, την δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας,
την πρόσβαση φορέων AIDS σε υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τη δυνατότητα μεταθανάτιας
γονιμοποίησης, την παρένθετη μητρότητα και το δικαίωμα ομοφύλων ζευγαριών για προσφυγή σε μεθόδους
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής *.
Πρόκειται για θέματα που, πέρα από την ιατρική και νομική τους διάσταση αρχίζουν να απασχολούν τις διάφορες
κοινωνίες και να προκαλούν συλλογικές αντιδράσεις πολιτών που παίρνουν θέση υπέρ ή κατά.
Η ομιλία ήταν για εμάς ένα πρώτο ερέθισμα. * Θα κληθούμε να ασχοληθούμε περισσότερο και βαθύτερα με τις
πολλαπλές κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις αυτών των θεμάτων **.

Περισσότερα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
* Η Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή μας έστειλε πρόσφατα τη δημοσίευσή της «Το συμφέρον του τέκνου στην ιατρικώς
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μια ηθικο-συνταγματική θεώρηση» Εφημ.ΔΔ 2/16, όπου πραγματεύεται εκτενώς και εν τω
βάθει το θέμα.
** Στις 13 Μαρτίου, η εκπρόσωπος του ECICW-CECIF στο Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) Brigitte le Gouis κυκλοφόρησε
μια αίτηση επείγουσας κινητοποίησης για συλλογή υπογραφών κατά της αναγνώρισης από το CoE της παρένθετης
μητρότητας. Η σχετική Επιτροπή επρόκειτο να συνεδριάσει μετά από 2 ημέρες, στις 15 Μαρτίου. Η Πρόεδρος του ECICWCECIF Cosima Schenk ζήτησε να δηλώσει το ECICW-CECIF « ότι για λόγους αρχής δεν μπορεί να δεχθεί την ιδέα της
εγκυμοσύνης παιδιού για κάποιον άλλον». Θεώρησε ότι το θέμα είχε ήδη συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση στο Λουξεμβούργο
και εκεί δόθηκε η εντύπωση ότι όλοι ήταν κατά.
Το κείμενο της αίτησης-καμπάνιας ήταν αγωνιώδες και ενοχοποιητικό προβάλλοντας τίτλους όπως « Υπογράψτε κατά της
διακίνησης παιδιών, της εκμετάλλευσης μητέρων» «ΟΧΙ στη διακίνηση μανάδων»! Την αίτηση είχαν υπογράψει 107 957
Ευρωπαίοι πολίτες.
Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αναγνωρίσει την παρένθετη μητρότητα. Από το Εθνικό Συμβούλιο της Μεγάλης
Βρετανίας επεσήμαναν ορισμένα θετικά στοιχεία της παρένθετης μητρότητας. Εμείς, επισημάναμε ότι ιστορικά, όλες οι
τεχνικές και παρεμβάσεις που προσφέρονται από την επιστήμη, αργά ή γρήγορα, χρησιμοποιούνται από την κοινωνία. Η
πείρα μας με διαδικασίες απαγορευμένες όπως η έκτρωση και η αντισύλληψη δείχνει ότι η αποποινικοποίησή τους
καταλήγει σε νομοθεσία που προστατεύει τις γυναίκες. Όταν δεν υπάρχουν Νόμοι, ευκολότερα παρένθετες μητέρες και
υποψήφιοι γονείς γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και εκβιασμού, όπως συνέβαινε, διεθνώς, με τις γυναίκες που
επιθυμούσαν διακοπή της εγκυμοσύνης τους πριν αποποινικοποιηθούν οι εκτρώσεις. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλες
οι νέες τεχνικές ( από τις Ακτίνες Χ, τις μεταμοσχεύσεις, την ακτινοθεραπεία, την προγεννητική διάγνωση της Μεσογειακής
αναιμίας) παρουσιάζουν ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα στην εφαρμογή τους, όλες έχουν πλεονεκτήματα,
μειονεκτήματα και κοινωνικές διαστάσεις. Καλό είναι να εξετάζονται οι διαστάσεις και οι επιπτώσεις τους υπό το φως της
νομιμότητας γιατί αλλιώς εγκαταλείπονται στην παρανομία και τον υπόκοσμο.
Το ότι δεν υπάρχει μόνο μια άποψη στο θέμα φάνηκε και από την ψηφοφορία στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Γενικής Συνέλευσης όπου 16 μέλη ψήφισαν κατά και 15 υπέρ της αναγνώρισης. Ωστόσο, η εκπρόσωπός
μας ( του ECICW-CECIF) στο Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) Brigitte le Gouis, μας ενημερώνει ότι στις 20 Απριλίου οπότε
συνεδρίασε ξανά η Επιτροπή, επεκράτησε ασυνήθιστη για το Συμβούλιο της Ευρώπης ένταση. Ασυνήθιστη ήταν και η
απόρριψη της εισήγησης. Η Πρόεδρος Στέλλα Κυριακίδη (Κύπρος) και η εισηγήτρια Petra de Sutter (Βέλγιο, Σοσιαλιστές)
έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ελέγξουν την κατάσταση και να προωθήσουν την παρένθετη μητρότητα στην Ευρώπη. Οι δυο
κυρίες κατηγορήθηκαν για «Σταλινικό σύστημα» στις μανούβρες που εφήρμοσαν υπέρ της παρένθετης μητρότητας! Η Petra
de Sutter πρότεινε να διαχωριστεί το θέμα σε δύο : μια εισήγηση που να επικεντρώνεται στο συμφέρον του παιδιού και άλλη
εναντίον της εμπορευματοποίησης της παρένθετης μητρότητας. Όμως, επιμένει η Brigitte le Gouis, καμιά από αυτές τις
εκδοχές δε θα καταδίκαζε την ίδια την παρένθετη μητρότητα. Τελικά, το Ευρωκοινοβούλιο τόνισε στην απόφασή του ότι
«θεωρεί ότι η πρακτική της παρένθετης εγκυμοσύνης που περιλαμβάνει αναπαραγωγική εκμετάλλευση και χρησιμοποίηση
του ανθρώπινου σώματος για οικονομικό ή άλλο κέρδος, ειδικότερα στην περίπτωση ευάλωτων γυναικών σε αναπτυσσόμενες
χώρες, πρέπει να απαγορευτεί και να αντιμετωπίζεται ως επείγον θέμα στις δομημένες παρεμβάσεις- εργαλεία στον τομέα
των ανθρώπινων δικαιωμάτων»
Ελένη Αδάμ-Βαλάσση

Νέα από τα Σωματεία Μέλη του ΕΣΕ
Πνευματική Αδελφότητα Ελληνίδων Κύπρου

Η Πνευματική Αδελφότητα Ελληνίδων Κύπρου
γιόρτασε σε λαμπρή τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο τα
90 χρόνια προσφοράς της.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ομιλία από την Πρόεδρο κ. Τζίλντα Κωνσταντινίδου,
απόδοση τιμής στην Πρόεδρο, Ρεσιτάλ πιάνου του Χριστόδουλου Γεωργιάδη. Ακολούθησε δεξίωση.
Θα αναρτήσουμε το πλήρες κείμενο της Ομιλίας της Προέδρου στην ιστοσελίδα του ΕΣΕ

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ (Daughters of Penelope, Chapter 421,District 25)
Οι φίλες του «ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ»,νέου μέλους του ΕΣΕ, μας έστειλαν απολογισμό των τριών ετών από την ίδρυση του σωματείου
τους. Ανατρέχοντας στις δραστηριότητές τους το 2016 βλέπουμε ότι συνεχίζουν να στηρίζουν με συνέπεια και χωρίς
φανφάρες και τυμπανοκρουσίες Ιδρύματα όπως η Παιδόπολη Αλίμου, το Ίδρυμα ΄Αγιος Νικόλαος Παιανίας, το γηροκομείο
Κωνσταντινουπολιτών, το Δημόσιο Γηροκομείο. Επιπλέον, δίνεται η εντύπωση ότι τουλάχιστον δυο φορές το μήνα,
συναντιούνται τα μέλη και επιδίδονται σε έργα αλληλεγγύης όσο και όπου μπορούν και κατά περίπτωση: από προσφορά
πλήρους οδοντιατρείου και υγειονομικό υλικό μέχρι τσουρέκια και γλυκά σε ενορίες, ρούχα και παιχνίδια στα
προσφυγόπουλα του Πειραιά, παιχνίδια, βιβλία, δώρα σε νηπιοκομεία, ρούχα, κιβώτια με γάλα, αναλώσιμα, όπου και όποτε
επισημάνουν ότι υπάρχει ανάγκη.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Λαογραφικό Μουσείο Αιτωλοακαρνανίας -Σύλλογος «Οι φίλοι του Λαογραφικού Μουσείου Αιτωλοακαρνανίας»
Στις αρχές Ιανουαρίου 2016 ο Σύλλογος έστειλε μαζί με τις ευχές για τον καινούργιο χρόνο ειδοποίηση ότι «Το
Μουσείο μας βρίσκεται στην πολύ δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει ότι παύει τη λειτουργία του από το έτος 2016. Τα
αντικείμενα θα μεταφερθούν σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο του Δήμου Αγρινίου μέχρις ότου διαμορφωθεί ο όροφος, τον
οποίο μας είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου. Οι ετήσιες εκδηλώσεις μας όμως θα γίνονται
όπως πάντα, γι αυτό με απόφαση των Δ.Σ. των συλλόγων μας, σας προσκαλούμε στις παρακάτω εκδηλώσεις:…»
Οι δραστήριες φίλες συνεχίζουν να αγωνίζονται, να οργανώνουν εκδηλώσεις όταν και όπως μπορούν και, όπως
μας διαβεβαίωσαν στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΕ όπου συμμετείχαν και φέτος, να αισιοδοξούν πάντα…
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
(Είναι το αρχαιότερο Σωματείο του ΕΣΕ, ιδρύθηκε το 1902,στήριξε το Μακεδονικό Αγώνα, περιέθαλψε τραυματίες,
πρόσφυγες βοήθησε το έργο του Φθισιατρείου, του Βρεφικού Σταθμού,του εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων, της Παιδόπολης.
Στόλισε την πόλη της Καβάλας με κτήρια που θεωρούνται διατηρητέα, μεταξύ αυτών και το Πουλίδειο Γηροκομείο)
Από τον απολογισμό της Αδελφότητας: «…Από το 1973 η Φιλόπτωχος Αδελφότης ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με
τη λειτουργία του Πουλίδειου Γηροκομείου και την Πτέρυγα Χρονίων Παθήσεων από το 2001.Σήμερα υπάρχει προσωπικό
από 38 άτομα,2 ιατροί, 1 φυσικοθεραπεύτρια. Τα άτομα που επωφελούνται είναι συνολικά 100, 44 στο Γηροκομείο και 56
στην πτέρυγα χρονίων παθήσεων.»
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΕ, εισπράξαμε αποφασιστικότητα, καρτερία
και σθένος: Δύσκολα, αλλά, τα καταφέρνουμε!
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Θεσσαλονίκη
Αντί απολογισμού δραστηριοτήτων παρουσιάζουμε τα παρακάτω λογότυπα

Κείμενο Αρχών για την παιδική προστασία στην Ελλάδα
Σε συνάντηση διαβούλευσης που οργάνωσε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και ο
Συνήγορος του Παιδιού όπου συμμετείχε το ΕΣΕ με την Ελένη Αργυριάδου και
την Ελένη Αδάμ, συζητήθηκε το παρακάτω κείμενο που μετά από μικρές
τροποποιήσεις θα κληθούμε να υπογράψουμε και να διακινήσουμε.
Οι παρακάτω εκπρόσωποι δημοσίων και μη κυβερνητικών φορέων παιδικής προστασίας, επαγγελματίες και
εμπειρογνώμονες που ασχολούμαστε με την προστασία των ανηλίκων και των δικαιωμάτων τους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας,
συνυπογράφοντας το παρόν κείμενο και ζητούμε από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Πολιτείας (Βουλή και αρμόδια
υπουργεία) να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι παρακάτω βασικές αρχές παιδικής προστασίας να μεταφραστούν σε
συγκεκριμένα μέτρα με στόχους, χρονοδιάγραμμα, αρμοδιότητες και μηχανισμούς παρακολούθησης, που θα ενταχθούν σε ένα
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η υλοποίηση του Σχεδίου αυτού μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση
εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και χρειάζεται να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας, διαλόγου, διαρκούς
παρακολούθησης και αξιολόγησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με τη συνδρομή και συνεργασία όλων όσοι
εμπλέκονται με την παιδική προστασία και των επωφελούμενων των υπηρεσιών της, για την προστασία των δικαιωμάτων
όλων των παιδιών συμπεριλαμβανομένων και ιδιαιτέρως των παιδιών με αναπηρίες.
1.Όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, δηλαδή τα πρόσωπα 0-18 ετών, που ζουν στη χώρα, χρειάζεται να λαμβάνουν διαρκώς
υποστήριξη και βοήθεια για να μεγαλώνουν και να απολαμβάνουν απρόσκοπτα τα δικαιώματά τους, όπως αυτά
κατοχυρώνονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν.2101/92) και τη λοιπή εθνική νομοθεσία.
Πρωταρχικός παράγοντας για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος παιδικής προστασίας είναι η λειτουργία
επαρκών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην κοινότητα σε όλη τη χώρα. Οι υπηρεσίες αυτές
πρέπει να είναι συνδεδεμένες με τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, τις δομές φιλοξενίας και φροντίδας για παιδιά με ή
χωρίς αναπηρίες καθώς και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να είναι προσβάσιμες από κάθε άποψη και να μπορούν να
επισκέπτονται τις οικογένειες, ιδίως δε αυτές που διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες (ακραίας φτώχειας και ανέχειας, κακώς
στεγασμένες ή άστεγες, κλπ) και αυτές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως ανεργία, συγκρούσεις, ψυχικές
παθήσεις, αλκοολισμό, ασθένειες, αναπηρίες ενδοοικογενειακή βία, κλπ. Στις οικογένειες αυτές θα πρέπει να παρέχεται
διαρκής και συστηματική υποστήριξη, στο πλαίσιο μιας πολιτικής πρόληψης για την διασφάλιση της προστασίας των παιδιών
και την αποτροπή της απομάκρυνσής τους από αυτές.
2. Σε όλες τις δομές και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με μεθόδους, προγράμματα και
υλικά που αντιστοιχούν στις ηλικιακές, εκπαιδευτικές ή/και ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες, σχετικά με τα δικαιώματά τους,
τις υπάρχουσες υπηρεσίες και τους τρόπους προστασίας από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. Αντίστοιχη
ενημέρωση και επιμόρφωση χρειάζεται να γίνεται και προς τους γονείς, με έμφαση στη θετική άσκηση του γονεϊκού τους
ρόλου και πληροφόρησή τους για τις υπηρεσίες της κοινότητας στις οποίες μπορούν να προσφύγουν για συμβουλευτική και
για την αντιμετώπιση κρίσεων και προβλημάτων.
3. Οι υπηρεσίες και οι φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά χρειάζεται να είναι διασυνδεδεμένοι και να συνεργάζονται
συστηματικά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά πρέπει να
επιμορφώνονται διαρκώς σχετικά με τις σύγχρονες δυνατότητες και τα εργαλεία βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας του
προσφερόμενου έργου τους αλλά και τις προβλέψεις της νομοθεσίας και τη δεοντολογία αντιμετώπισης των παιδιών, ώστε να
βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να ανταποκρίνονται με σύγχρονο τρόπο στις ανάγκες των παιδιών (τυπικές ή ειδικές), με
σεβασμό στα δικαιώματά τους. Η διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να
υποστηρίζεται από πρωτόκολλα ενεργειών και διαδικασιών, καθώς και κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία και συστήματα
αναφοράς εθνικής εμβέλειας. Παράλληλα με τους επαγγελματίες θα πρέπει να λαμβάνει χώρα συστηματικά επιμόρφωση και
εποπτεία των εθελοντών που προσφέρουν υπηρεσίες σε παιδιά λαμβανομένων υπόψη τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών τους
όπως αναπηρίες, γλωσσικές, πολιτισμικές, εθνοτικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, κλπ.
4.Όταν επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, αντιληφθούν ότι κάποιο πρόβλημα ή
σύμπτωμα ενός παιδιού μπορεί να αποτελεί ένδειξη ή συνέπεια οικογενειακής δυσλειτουργίας, παραμέλησης ή κακοποίησης,
θα πρέπει να ενεργοποιούνται άμεσα και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες παιδικής προστασίας, βάσει ειδικών
πρωτοκόλλων, για την κατάλληλη εκτίμηση και αντιμετώπιση του προβλήματος, σε συνεργασία με την οικογένεια, όπου αυτό
είναι εφικτό και προς το συμφέρον του παιδιού. Οι κατά τόπους υπηρεσίες εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, σωματικής και
ψυχικής υγείας, θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, να εκπονούν και να παρακολουθούν εξατομικευμένα σχέδια δράσης
για κάθε παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη και για κάθε οικογένεια που βρίσκεται σε κρίση, ιδίως, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν
πιθανούς παράγοντες αυξημένης ευαλωτότητας των παιδιών.
5.Κάθε παιδί που βρίσκεται ενώπιον της αστυνομίας ή των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, ως θύμα, ως θύτης ή ως
μάρτυρας, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς του. Εισαγγελίες ανηλίκων

και οικογενειακά δικαστήρια θα πρέπει να συσταθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και να πλαισιώνονται από ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και ευάριθμες και ουσιαστικά προσβάσιμες υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων. Οι κατά τόπους
εισαγγελείς και δικαστές που καλούνται να διαχειριστούν θέματα προστασίας ή παραβατικότητας ανηλίκων, θα πρέπει να
διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή επιμόρφωση αναφορικά με τα παιδιά και τα δικαιώματά τους αλλά και για ειδικές περιπτώσεις
όπως παιδιά με αναπηρίες, γλωσσικές, πολιτισμικές, εθνοτικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.
6.Η εξέταση παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης θα πρέπει να διεξάγεται πάντα από
εξειδικευμένο, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, υπό την οπτική των ηλικιακών αναγκών του παιδιού και ειδικών
χαρακτηριστικών του, με γνώμονα τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης, η οποία επιβάλλει την ενημέρωση του
παιδιού για την διαδικασία, τη διεξαγωγή της συνέντευξης σε φιλικό και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, την χρήση
κατάλληλων, επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων και τεχνικών, τη διασφάλιση του απορρήτου και του σεβασμού της
ιδιωτικής ζωής του παιδιού, και την αποφυγή υποβολής του σε επαναλαμβανόμενες συνεντεύξεις ή άλλες διαδικασίες που
υπονομεύουν την αξιοπιστία της μαρτυρίας του, ή του προκαλούν επιπρόσθετες δυσκολίες. Ιδίως σε περιπτώσεις παιδιών
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή/και αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή
στην τήρηση της δεοντολογίας, για την προστασία των παιδιών από επανατραυματισμό και δευτερογενή κακοποίηση στο
πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας και της δικαστικής διαδικασίας και να αξιοποιούνται τα προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία μέσα και διαδικασίες. Η στέρηση της ελευθερίας ενός παιδιού, όπως και η απομάκρυνση από το οικογενειακό του
περιβάλλον, θα πρέπει να αποτελεί έσχατο μέτρο, το οποίο λαμβάνεται μόνο εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο και
αποκλειστούν άλλες λύσεις. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να πάψουν να κρατούνται τα παιδιά με αναπηρίες,
καθώς και για τα παιδιά που διαβιούν μαζί με τις κρατούμενες μητέρες τους σε σωφρονιστικά ιδρύματα.
7.Σε περιπτώσεις όπου ένα παιδί εγκαταλείπεται ή κρίνεται ότι πρέπει να απομακρυνθεί προσωρινά από το οικογενειακό
που περιβάλλον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης τοποθέτησής του σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ειδική δομή
επείγουσας φιλοξενίας, για την φάση αξιολόγησης της κατάστασης και των αναγκών του μέχρι τη λήψη αποφάσεων για την
επιμέλεια και τη φροντίδα του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρώνεται γρήγορα και να οδηγεί στη διατύπωση ενός
«εξατομικευμένου» σχεδίου για την μακροπρόθεσμη τοποθέτηση του παιδιού σε οικογένεια ή σε μικρές δομές (σπίτια) που να
προσομοιάζουν με οικογένειες, ή για την επιστροφή στην φυσική του οικογένεια, όπου αυτό είναι εφικτό και προς το συμφέρον
του παιδιού. Η πρακτική της εισαγωγής και παραμονής παιδιών τα οποία δεν χρήζουν νοσηλείας, σε παιδιατρικές ή
παιδοψυχιατρικές κλινικές νοσοκομείων, με εισαγγελική εντολή, για κοινωνικούς λόγους, εξαιτίας της απουσίας δομών άμεσης
υποδοχής, θα πρέπει να εκλείψει άμεσα. Παρόμοια πρέπει να εκλείψει η δια βίου εισαγωγή παιδιών με αναπηρίες σε
ιδρύματα-άσυλα όπως και να σταματήσει άμεσα η ιδρυματική φιλοξενία βρεφών και νηπίων, όπως, άλλωστε, από ετών
επιτάσσει και η σχετική παγκόσμια κατευθυντήρια οδηγία του Ο.Η.Ε.
8.Όταν ένα παιδί εντοπίζεται από τις αρχές είτε στις πύλες εισόδου της χώρας είτε σε άλλη περιοχή και δηλώνει ότι δεν
συνοδεύεται από μέλος της οικογένειάς του που έχει νομίμως την επιμέλειά του, χρειάζεται να γίνεται, σύμφωνα με τη
νομοθεσία, ταχεία καταγραφή και διερεύνηση των στοιχείων του και παραπομπή σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας, με στόχο τη
συνένωση με μέλη της οικογένειάς του, εφόσον αυτό είναι εφικτό και προς το συμφέρον του. Ο ορισμός επιτρόπου και η
πιθανή ανάθεση της φροντίδας του σε ανάδοχη οικογένεια, χρειάζεται να αποτελούν πρώτιστη μέριμνα της Πολιτείας για κάθε
ασυνόδευτο ανήλικο.
9.Στις περιπτώσεις όπου ένα παιδί χρειάζεται να παραμείνει μακριά από τη φυσική οικογένεια για μεγάλο χρονικό
διάστημα, λόγω κακοποίησης ή αδυναμίας της οικογένειας να το φροντίσει επαρκώς, θα πρέπει να εξετάζεται πρωτίστως η
δυνατότητα τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια, ιδίως για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αναγκαία προϋπόθεση για αυτό είναι
η διεύρυνση της εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής συνολικά. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ανάδοχοι γονείς
αξιολογούνται επαρκώς και λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση, εποπτεία και υποστήριξη από τις αρμόδιες κοινωνικές
υπηρεσίες της κοινότητας. Σε περίπτωση αναδοχής παιδιού με αναπηρία ή άλλες ιδιαιτερότητες, θα πρέπει κατά την
αξιολόγηση να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των αναδόχων σε σχέση με τις συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες του παιδιού. Οι
δομές φιλοξενίας παιδιών θα πρέπει να είναι μικρές, ολιγομελείς και να προσομοιάζουν με οικογένεια (σπίτια), αποφεύγοντας
το ιδρυματικό μοντέλο. Πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστες εθνικές προδιαγραφές για την στελέχωση και λειτουργία των μικρών
αυτών μονάδων καθώς και ένας Κώδικας Δεοντολογίας, για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών που διαβιούν είτε
σε αυτές είτε σε ανάδοχη φροντίδα με πρόνοιες για την συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων και των ίδιων των
επωφελούμενων παιδιών. Η τοποθέτηση παιδιού σε μικρά σπίτια ή σε ανάδοχη οικογένεια πρέπει να αναθεωρείται
περιοδικά, και να διατηρείται η επικοινωνία του με τη φυσική οικογένεια, όπου αυτό είναι εφικτό και προς το συμφέρον του
παιδιού. Κατά τη διάρκεια παραμονής ενός παιδιού εκτός της φυσικής του οικογένειας, πρέπει να του παρέχεται διαρκώς
υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες και να του δίνεται η δυνατότητα έκφρασης παραπόνων και αιτημάτων,
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ειδικές ανάγκες του. Όλες οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας θα πρέπει να ελέγχονται και
εποπτεύονται διαρκώς από ανεξάρτητα όργανα, ως προς την ποιοτική τους λειτουργία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των

φιλοξενούμενων παιδιών. Σε περίπτωση μετάβασης παιδιών με ή χωρίς αναπηρίες από δομή κλειστής φροντίδας σε δομή
φροντίδας στην κοινότητα, θα πρέπει να διασφαλίζεται η φροντίδα του παιδιού στον τόπο διαβίωσης της οικογένειας και η
επικοινωνία με την οικογένεια εφόσον είναι προς το συμφέρον του.
10.Παιδιά με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις ή ψυχικές διαταραχές, που έχουν περιορισμένη ή πλήρη έλλειψη λεκτικής
επικοινωνίας, όπως επίσης και παιδιά πρόσφυγες, παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή σε θρησκευτικές
μειονότητες, ή που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που διαθέτουν
εξειδικευμένες γνώσεις ή ειδική επιμόρφωση για την κατάσταση και τις ανάγκες τους, με αξιοποίηση διερμηνέων ή άλλων
βοηθημάτων επικοινωνίας, όταν κρίνεται απαραίτητο, και να αποφεύγεται κάθε μορφή διάκρισης και κοινωνικού τους
αποκλεισμού ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων τους.
11. Αναγκαία κρίνεται η λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας, με κατάλληλα προγράμματα και δραστηριότητες, και
μικρών δομών φιλοξενίας στην κοινότητα, με εξειδικευμένη στελέχωση και θεραπευτικό προσανατολισμό, για παιδιά και
εφήβους με σοβαρές αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, ψυχικές διαταραχές ή σοβαρά ψυχο-κοινωνικά προβλήματα, οι οποίοι
χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση και υψηλή υποστήριξη, με παράλληλη συμβουλευτική των οικογενειών τους, ώστε να
προλαμβάνεται τυχόν παραμέληση, κακοποίηση ή άλλης μορφής παραβίαση των δικαιωμάτων τους.
.

Εαρινή Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών
EUROPEAN CENTRE OF THE INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN
CENTRE EUROPEEN DU CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES
Στην Συνέλευση 18-22 ΜαΪου 2016, στη Μόσχα, πήραν μέρος εκπρόσωποι από 25 χώρες της Ευρώπης και άλλων
χωρών. Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων εκπροσωπήθηκε από την Ιωάννα Δούκα και την Όλγα Βλουχάκη.
Η πρώτη μέρα ξεκίνησε, ως είθισται με το Σεμινάριο που οργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ρωσσίας (W.U.R.Womens
Union of Russia) με τίτλο: «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ».Χαιρέτησαν οι Αικατερίνα Λάκοβα,Πρόεδρος του WUR και η Γκαλίνα Καρέλοβα ( deputy
chair of the federation council-upper chamber of the R.F.Parliament). Έγιναν 13 ομιλίες, στη ρώσικη γλώσσα (μετάφραση στα
αγγλικά) όπου παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες των ρωσικών εθνικών συμβουλίων. Η Ρωσία είναι μια εκτεταμένη χώρα
είπε η Αικατερίνα Λάκοβα και ευχαρίστησε το ECICW-CECIF γιατί η Γεν. Συνέλευση έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να βρεθούν
στον ίδιο χώρο τα τοπικά συμβούλια και να παρουσιάσουν έργο και απόψεις. Η μέρα έκλεισε θαυμάσια με την << ΑΪΝΤΑ>>
του Βέρντι στο θέατρο Στανισλάφσκι-Νταντσένκο
Η δεύτερη μέρα ήταν για την Γενική Συνέλευση. Διεκπεραιώθηκαν διάφορα διαδικαστικά θέματα και συζητήθηκαν οι
εκθέσεις των Σωματείων που είχαν ήδη κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά. Η ελληνική έκθεση είχε δύο βασικά σκέλη 1) την
ενημέρωση των άλλων μελών για τις εξελίξεις στο προσφυγικό στην Ελλάδα. Τονίσαμε ότι οι φιλότιμες προσπάθειες των
Ελλήνων να σώζουν τη ζωή των προσφύγων και να τους προσφέρουν τροφή, ιατρική περίθαλψη και καταφύγιο, έχει
ξεπεράσει τις δυνατότητές τους. Αντιλαμβάνονται ότι δεν επαρκούν για να θωρακίσουν τους πρόσφυγες από την
εκμετάλλευση επιτήδειων και από το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, τη διακίνηση ατόμων, την εκπόρνευση, υποκίνηση σε
εγκληματικές δραστηριότητες. Εξηγήσαμε ότι άρχισε να αναδύεται αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας εκ μέρους των
Ελλήνων που από τη μια νιώθουν αδύναμοι να περιθάλψουν τους συνανθρώπους τους, από την άλλη βλέπουν αρνητικές
πλευρές της συρροής ξένων που εκ των πραγμάτων καταστρέφουν περιουσίες, απειλούν την ασφάλεια, εμποδίζουν τις
εξαγωγές μπλοκάροντας σιδηροδρομικές γραμμές στα σύνορα και δυσκολεύουν τις σχέσεις μας με γειτονικές χώρες.
Τονίσαμε ότι αν οι Κυβερνήσεις δεν πάρουν σύντομα αποφάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφύγων,
διαβλέπουμε σπόρους ρατσισμού, βίας και μίσους να αναπτύσσονται ακόμη και στους μέχρι τώρα φιλόξενους και
πονετικούς Έλληνες.
2) Παρουσιάσαμε, όπως κάθε χρόνο, τις δραστηριότητες του ΕΣΕ. Από αυτές εντυπωσίασε ιδιαίτερα η συμμετοχή μας στην
διαμόρφωση Πρακτικού Οδηγού για την Αξιοποίηση Εθελοντών από ΜΚΟ. Ζήτησαν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν –χωρίς να
σκεφτούν ότι είναι στην Ελληνική γλώσσα!
Οι εκθέσεις έργου των άλλων συμβουλίων έχουν κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά. Θα τις καταθέσουμε μαζί με τα πρακτικά όταν θα
ολοκληρωθεί ο φάκελλος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση και προσπάθεια διαφόρων Συμβουλίων με πρωτοπορία του Αγγλικού, να
ευαισθητοποιήσουν και να εμπλέξουν όσο γίνεται περισσότερα νέα κορίτσια στη χώρα τους σε θέματα ισότητας των φύλων.
Τέλος θέλουμε να αναφέρουμε ότι είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε την Πρόξενο κ. Ελένη Μιχαλοπούλου που μας στήριξε σε
διαδικαστικά θέματα.
Ιωάννα Δούκα

Προσκληθήκαμε ->

Παρακολουθήσαμε->

Ενημερωθήκαμε->

σας ενημερώνουμε:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Γραμμή Βοήθειας help-line 2106007686 www.help-line.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιδιαίτερη προσοχή με το sexting τους καλοκαιρινούς μήνες
Tο sexting είναι η ανταλλαγή σεξουαλικών μηνυμάτων ή γυµνών φωτογραφιών µέσω διαδικτύου ή µέσω κινητών τηλεφώνων.
Τα µηνύµατα αυτά µπορεί να σταλούν σε ένα µόνο άτοµο ή σε πλήθος ατόµων, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι όπου µπορεί να
λάβουν χώρα τέτοια φαινόµενα είναι τα κοινωνικά δίκτυα όπου κάποιος µπορεί να ανεβάσει ή να µοιραστεί τέτοιο
περιεχόµενο (π.χ. Facebook, Instagram, Skype κ.α.) και µέσω κινητών τηλεφώνων (MMS, Viber κ.α.).
Η συμπεριφορά αυτή έχει περάσει πλέον στα παιδιά σαν μια συνηθισμένη ενέργεια χωρίς πολλές φορές να αντιλαμβάνονται
τις συνέπειες τις υπέρμετρης έκθεσης. Επίσης πολλές φορές παιδιά διανέμουν γυμνές φωτογραφίες μέσω διαδικτύου ή
κινητών τηλεφώνων χωρίς να γνωρίζουν την σοβαρότητα των πράξεως τους. Τέλος, δεν είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά
πέφτουν θύματα εκβιασμών από ανήλικους ή και από ενήλικους λόγω των αναρτήσεων τους .
Η Γραμμή Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου θέλοντας να ενημερώσει τα παιδιά και τους γονείς για το
φαινόμενο του sexting και τις συνέπειες του έχει δημιουργήσει ένα φυλλάδιο στην διεύθυνση: http://www.help-line.gr/wpcontent/uploads/2015/01/sexting-brochure.pdf

Έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2016
Γνώμες του FRA
HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION

Σας ενημερώνουμε ότι η έκθεση υπάρχει και σε Ελληνικά στην παρακάτω διεύθυνση
http: //fra.europa.eu/en/publication/2016/fundamental-rights-report-2016-fra-opinions
bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Αντιγράψαμε τον κατάλογο περιεχομένων για διευκόλυνσή σας
«Το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της δρομολόγησαν και συνέχισαν πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την
κατοχύρωση και την εδραίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2016 του
FRA (Fundamental Rights Agency) συνοψίζει και αναλύει τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
επισημαίνοντας τόσο τις προόδους που έχουν σημειωθεί όσο και τα εμπόδια που παραμένουν. Η παρούσα δημοσίευση
παρουσιάζει τις γνώμες του FRA σχετικά με τις κύριες εξελίξεις στους θεματικούς τομείς που καλύπτονται από την έκθεση
καθώς επίσης και συνοπτική τεκμηρίωση των γνωμών αυτών.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέχεται μια συνοπτική και ταυτόχρονα κατατοπιστική επισκόπηση των βασικών προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Περιεχόμενα
* Άσυλο και μετανάστευση στην ΕΕ το 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………….2
* Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η χρήση του από τα κράτη μέλη …………………………………...6
* Ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………...8
* Ρατσισμός, ξενοφοβία και συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………..10
* Ένταξη των Ρομά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………13
* Κοινωνία της πληροφορίας, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων………………………. 15
* Δικαιώματα του παιδιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………………………………17
* Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών . . . . ………………………….. 19
* Εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ………………….21

FIFA
Η Fatma Samoura προτάθηκε για τη θέση Γενικού Γραμματέα της FIFA. Αν θυμάστε, στη Γενική Συνέλευση του ECICW
στη Σμύρνη είχαμε στείλει Ψήφισμα(5-6-2015) ζητώντας «να αναμειχθούν περισσότερο και να πάρουν ηγετικές θέσεις
στη FIFA γυναίκες από το διεθνή χώρο των σπορ και του ποδόσφαιρου».

EIGE : Το EIGE (European Institute of Gender Equality) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων έστειλε
ηλεκτρονικά πακέτο χρήσιμων εργαλείων, Βιντεο, λεξικό 400 όρων που αφορούν την ισότητα, νέα και πρακτικά
προγράμματα. Αξίζει να το συμβουλευτείτε στη διεύθυνση <communications@eige.europa.eu>

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ)
Απολογισμός Έτους
Λάβαμε τον ετήσιο απολογισμό του ΙΜΔΑ και τον προωθήσαμε στα μέλη μας
Ετήσια εκδήλωση
Στην εκδήλωση του ΙΜΔΑ για τη βράβευση νέων επιστημόνων που υπέβαλαν εργασία με θέματα από την
παρακολούθηση εξελίξεων στο Κυπριακό και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με αγαλλίαση παρακολουθήσαμε,
(Ε.Αργυριάδου,Φ. Πεχλιβάνη,Ε.Αδάμ) τις αντιφωνήσεις των βραβευθέντων: Συνήθως, περιορίζονται σε ευχαριστίες. Φέτος
εντυπωσιαστήκαμε από την ευφράδεια, το ήθος, τις γνώσεις και την αποφασιστικότητα των νέων να μοιραστούν μαζί μας
την εμπειρία τους από την έρευνα που είχαν κάνει και το συγκροτημένο τρόπο που παρέθεταν επιχειρήματα και απόψεις.
Επιπλέον ενθουσιαστήκαμε με το πλούσιο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν με τόση άνεση αυτά τα νέα παιδιά. Διαλύθηκαν οι
φόβοι που έχουν πολλοί από εμάς ότι θα επικρατήσει λεξιπενία και Greeklish στη νέα γενιά, όπως επικρατεί συχνά στην
Τηλεόραση και στο Κοινοβούλιο… Οι βραβευθέντες, όλοι, κορίτσια και αγόρια, ήταν φανερό ότι χαίρονταν να
χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα.

ΜΑΥΡΗ ΝΥΧΤΑ, ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ
Παρουσίαση του βιβλίου «Black Night, White Day: Greece-born women in Australia»
Reginald Appleyard, Anna Amera, John Yiannakis
Τρίτη,19 Απριλίου 2016, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Ξενίας 6, Αθήνα.
«Έφυγες με το Πατρίς ποιος ξέρει αν θα μας ξαναδείς»
«Εδώ τα δέντρα είναι διαφορετικά. Δεν είναι σαν της πατρίδας.
Ακόμα και το “κρα“ του κόρακα είναι διαφορετικό»
«Σ’ αυτό τον τόπο λογαριάζουν ακόμα τους πολίτες».
Με πρωτοβουλία και ακάματες προσπάθειες της Αντιπροέδρου του ΕΣΕ Ελένης Αργυριάδου, συνεργάστηκαν το
ΕΣΕ και η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, Τμήμα Ελλάδος για την οργάνωση της παρουσίασης του πολύ ενδιαφέροντος
βιβλίου που αφορά σε διαχρονική μελέτη 45 ετών, Ελληνίδων που μετανάστευσαν στην Αυστραλία τη δεκαετία του '60
καθώς και κάποιων που παλινόστησαν έκτοτε.Το βιβλίο κυκλοφορεί στα Αγγλικά στην Αυστραλία και θεωρήθηκε ότι αξίζει
να γίνει γνωστό και στο ελληνικό κοινό καθώς αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην σημερινή συγκυρία.
Το παρουσίασαν οι : Ι. Ψημμένος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μ. Στρατηγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Θ. Ανθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Η εκ των συγγραφέων Άννα Αμηρά, μίλησε για την εμπειρία της από τη διεξαγωγή της μελέτης.
Διαχρονικές έρευνες δεν είναι πολύ συνηθισμένες στον κοινωνικό χώρο. Οι εισηγητές δεν «παίνεψαν» απλώς το
βιβλίο αλλά εμβάθυναν στο περιεχόμενό του, και μας μετέφεραν σε χώρους, χρόνους και καταστάσεις του παρελθόντος.
Αναδύθηκαν, με επιστημονικό και γλαφυρό τρόπο, όχι μόνο μαρτυρίες για την ξενιτιά, ενσωμάτωση, καταξίωση των
μεταναστριών αλλά και για τη ζωή της Ελληνίδας τη δεκαετία του ’60. Ανασύρθηκαν εικόνες, η ατμόσφαιρα, οι νοοτροπίες
εποχών που οι παλαιότερες ζήσαμε και οι νεώτερες προσέλαβαν τον αντίκτυπό τους αλλά, τείνουμε να θεωρούμε ότι
ανήκουν σε άλλη γενιά, στο απώτερο παρελθόν.
Θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς να υπερβάλλουμε, ότι το πολυάριθμο ακροατήριο παρακολούθησε τις εισηγήσεις
με κατάνυξη και συγκίνηση και με πλήρη επίγνωση του προνομίου που απολάμβανε παρακολουθώντας αυτή την εξαιρετική
παρουσίαση. Πιέσαμε τους εισηγητές, να μας στείλουν τα κείμενα των εισηγήσεών τους ή έστω κάποια αποσπάσματα.
Γιατί, τόσο η μεταφορά του βιβλίου από την Αυστραλία στην Ελλάδα όσο και η μετάφρασή του απαιτούν μεγάλο κόστος και
χρόνο. Και μένουμε με ενοχές πως μόνο εμείς, όσες χωρούσε η αίθουσα, απολαύσαμε το «ξεφύλλισμά» του από τους
εισηγητές και από την ερευνήτρια ΄Αννα Αμηρά.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Στην Αθήνα σήμερα, 18 Μαρτίου 2016, μέλη Γυναικείων Οργανώσεων, αντιπροσωπείες
Σωματείων Νησιωτών του Αιγαίου, και πολίτες, παραβρισκόμαστε με πρόσκληση του
Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στη βράβευση των Γυναικών των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου με το «Βραβείο Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς Αλίκη
Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου». Οι γυναίκες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου
επιδεικνύουν ανθρωπιά, αλληλεγγύη και αγάπη, και προσφέρουν περίθαλψη, φιλοξενία και
παρηγοριά στους πρόσφυγες που φτάνουν στις ακτές τους, ζητώντας βοήθεια και
επιδιώκοντας μια ασφαλή ζωή.
Όλες και όλοι εμείς εγκρίνουμε το ακόλουθο Ψήφισμα:
Δηλώνουμε σεβασμό και υπερηφάνεια για το πνεύμα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης
των ανδρών και των γυναικών του Αιγαίου, οι οποίοι υπακούοντας στη συνείδησή τους,
διασώζουν, περιθάλπουν, ανακουφίζουν και περιβάλλουν με αγάπη τους κατατρεγμένους
από βία, βομβαρδισμούς, ερήμωση και θάνατο συνανθρώπους μας. Με το παράδειγμά
τους κινητοποίησαν για συμμετοχή σε εθελοντική προσφορά άτομα και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και
κατέστησαν ορατή στη Διεθνή Κοινότητα την ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος. Οι απλοί
πολίτες των νησιών μας έκαναν πράξη τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία
παραμένει άκαμπτη και ασυγκίνητη μπροστά στο δράμα της προσφυγιάς, απαντώντας
μόνο με οικονομικούς πόρους και συμφωνίες αμφίβολης διεθνούς και ευρωπαϊκής
νομιμότητας.
Καταγγέλλουμε όσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενεργώντας μονομερώς και
κατά παράβαση θεμελιωδών κανόνων της ΕΕ, υψώνουν φράχτες, και κλείνουν σύνορα και
διόδους εποικοδομητικού διαλόγου για την αντιμετώπιση των συνεπειών ενός πολέμου, για
τον οποίο ούτε οι πρόσφυγες ούτε οι χώρες πρώτης υποδοχής ευθύνονται, αλλά
υποκινείται από αλλότρια άνομα συμφέροντα. Η στάση αυτή αποτελεί ωμή παραβίαση
οικουμενικών αξιών και δικαιωμάτων στα οποία θεμελιώνεται η ΕΕ, και Διεθνών
Συμβάσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την προστασία των Προσφύγων, που
δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ζητούμε να σταματήσουν οι ένοπλες συγκρούσεις στις χώρες προέλευσης των
προσφύγων, που είναι η αιτία για την Οδύσσεια αυτών των ανθρώπων.
Αξιώνουμε την άμεση άρση των εμποδίων για τη διέλευση των Προσφύγων, το γκρέμισμα
των φραχτών, το άνοιγμα των συνόρων, και την κατανομή του βάρους υποδοχής και
περίθαλψης των καταταλαιπωρημένων συνανθρώπων μας αναλογικά, σε όλες τις χώρες
της ΕΕ. Μία μόνη χώρα, και μάλιστα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, δεν είναι δυνατόν να
σηκώσει όλο το βάρος. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Η συμμετοχή όλων στην
αντιμετώπισή του απαιτείται για να σωθεί η τιμή της ΕΕ, αλλά και για την ενότητα και την
ίδια την ύπαρξή της, που απειλούνται από διασπαστικές κινήσεις ορισμένων κρατών, τα
οποία παραβιάζουν τις επιβαλλόμενες από το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο
υποχρεώσεις τους.
Το Ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα.

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ»
Ημερίδα
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα Κωνσταντίνος Καβάφης

Με το συντονισμό της Προέδρου του ΕΣΕ Λένας Κανέλλη-Κουτσελίνη και της πρώην Προέδρου Ειρήνης
Πανταζή –Μελίστα έγιναν οι παρακάτω ομιλίες από εκλεκτούς ομιλητές:
“Τα δάκρυα της Παναγιάς Γοργόνας.” Ευγενία Κατούφα, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΕ
“Ασυνόδευτα ανήλικα-Νομικό Πλαίσιο” Νίνα Τζέλη, Δικηγόρος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΕ
“Ο θεσμός της αναδοχής στους πρόσφυγες.” Κατερίνα Κολιοκώστα, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών (Ανηλίκων)
“Παιδεία-Εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων: Ανθρώπινο δικαίωμα” Θεοδοσία Υφαντή- Πενταρβάνη, φιλόλογος,
Αντιπρόεδρος του ΕΣΕ
Παιδιά πρόσφυγες υπό την σκέπη της Εκκλησίας, Πατήρ Βασίλειος Χαβάντζας Διευθυντής του Φιλόπτωχου Ταμείου
Αρχιεπισκοπής Αθηνών
“Ο ρόλος της Αστυνομίας στο παιδί πρόσφυγα.” Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ΕΛ. ΑΣ.
“Δράσεις και θέσεις της Ύπατης Αρμοστείας για παιδιά πρόσφυγες.” Ξένια Πασσά, Βοηθός Τομέα Προστασίας UNHCR
“Η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αναφορικά με παιδιά πρόσφυγες.” Αντώνης Αυγερινός, Πρόεδρος ΕΕΣ.
“Η συμβολή του Δήμου προς το παιδί πρόσφυγα.” Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων

Αναδείχθηκαν πολλές πτυχές του θέματος των προσφύγων. Συγκρατήσαμε από τις εισηγήσεις :
….Υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα έχουν εισέλθει με μη νόμιμο τρόπο στη χώρα μας, από τις
αρχές του 2015, κυρίως από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το 90 % από αυτά προέρχονται από χώρες όπου
υπάρχουν συρράξεις ή καθεστώτα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. 38% του προσφυγικού πληθυσμού
είναι παιδιά……. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχουν καταγραφεί 1864
ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα, ηλικίας 16 ετών κατά μέσο όρο, 102 είναι κορίτσια και τα υπόλοιπα αγόρια. Κατά
30% προέρχονται από το Αφγανιστάν, 24% από το Πακιστάν, 18% από τη Συρία και τα υπόλοιπα από άλλες χώρες.
Αρκετά έχουν τοποθετηθεί στα ειδικά κέντρα φιλοξενίας, όμως 629 παιδιά (εκ των οποίων τα 46 είναι ηλικίας κάτω
των 14 ετών) είναι σε λίστα αναμονής για φιλοξενία.
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη αντιστράτηγος της ΕΛΑΣ :…Όλα τα ασυνόδευτα παιδιά που έρχονται σε μας έχουν πάντα
θλιμμένα μάτια και ποτέ δε χαμογελούν….Είναι ανάγκη να καθιερωθεί ένα ενιαίο και ξεκάθαρο πλαίσιο διαχείρισης
των ασυνόδευτων ανήλικων. Δυστυχώς τα παιδιά δεν εξαιρέθηκαν από τη συμφωνία της 20ής Μαρτίου, ωστόσο δεν
υπάρχει θέμα επαναπροώθησης γι’ αυτά». ….92 παιδιά βρίσκονται σε κρατητήρια της αστυνομίας αναμένοντας να
βρεθούν κάποιες θέσεις σε κατάλληλες δομές.
Νίνα Τζέλη,νομικός : Το νομικό πλαίσιο για τα παιδιά ορίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται: καταγραφή, συνοδεία,
ασφαλείς χώροι με κάλυψη των αναγκών, άσυλο, επιτροπεία, σεβασμός των δικαιωμάτων τους, οικογενειακή
επανένωση, αξιολόγηση για το βέλτιστο συμφέρον τους, μακροχρόνιες λύσεις για προστασία από εκμετάλλευση
και εναρμόνιση της πρακτικής μεταξύ των κρατών. …Οι δομές φιλοξενίας ωστόσο δεν είναι πάντα το καλύτερο…
Πάνω από 10.000 προσφυγόπουλα που είχαν καταγραφεί έχουν εξαφανιστεί. Απ αυτά τα 4.749 εξαφανίστηκαν στη
Γερμανία, περίπου 4.000 στην Ιταλία και 1000 στη Σουηδία…
Κατερίνα Κολοκώστα, Εισαγγελέας Ανηλίκων:…Η καλύτερη λύση είναι η αναδοχή. Δεν είναι όμως εύκολη
διαδικασία…. Μόνο 20 παιδιά έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχες οικογένειες στην Ελλάδα, μετά από αιτήσεις τους και
ενδελεχή έλεγχο. Χρειάζονται περισσότερες δομές, πιστοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που
αναλαμβάνουν έργο προστασίας ασυνόδευτων παιδιών και επιτάχυνση του προγράμματος αναδοχής από την
Περιφέρεια και τους δήμους με πρόσληψη ειδικών επιστημόνων.
Δημοσιεύουμε τις ομιλίες της Θεοδοσίας Πενταρβάνη –Υφαντή και της Ευγενίας Κατούφα, δυστυχώς, χωρίς τις
εικόνες από τη Λέσβο που μας συντάραξαν και μας συγκίνησαν.

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ:ANΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Θεοδοσία Πενταρβάνη –Υφαντή, φιλόλογος, Αντιπρόεδρος του ΕΣΕ
Ομιλία στην Ημερίδα « Το Παιδί Πρόσφυγας» ΕΣΕ, 6-6-2016

Δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία, πιστεύω στην αλληλεγγύη.
Η φιλανθρωπία λειτουργεί κάθετα γι αυτό είναι και υποτιμητική, ενώ η αλληλεγγύη οριζόντια.
Σέβεται τον άλλον και μαθαίνει από αυτόν.
Έχω πολλά να μάθω από τους άλλους ανθρώπους
Εδουάρδος Γκαλεάνο

Ο πολιτισμός και η παιδεία των Ελλήνων από την αρχαιότητα θεωρεί τον πρόσφυγα –Ικέτη, ιερό πρόσωπο.
Σήμερα με πάμπολλες δράσεις μας ,αγκαλιάζουμε τους πρόσφυγες και παρά τις δυσκολίες της χώρας μας
αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις άμεσες ανάγκες τους. Με δεδομένο ότι 22 χιλιάδες είναι τα προσφυγόπουλα που ζουν σε 40
Κέντρα Φιλοξενίας, μέλημά μας και έγνοια μας είναι η παιδεία τους και η εκπαίδευσή τους. Από τις πρώτες κιόλας μέρες
λειτούργησαν τα αντανακλαστικά ανθρωπιάς και ενεργοποιήθηκαν Πανεπιστήμια, ενώσεις εκπαιδευτικών, σύλλογοι
διδασκόντων, σύλλογοι γονέων, μαθητές και προσφέρουν από δημιουργική απασχόληση μέχρι παιγνίδι και παρέα στα
κέντρα φιλοξενίας!! Ως και άτυπο σχολείο στα Διαβατά λειτούργησαν για 240 παιδιά.
Η ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία είναι ιδιαιτέρως φιλική και φιλόξενη για τους πρόσφυγες και μετανάστες που
φοιτούν ήδη στα σχολεία της χώρας μας τα τελευταία 20 χρόνια. Όμως, το πλήθος και οι συνθήκες των παιδιών προσφύγων
που ΣΗΜΕΡΑ έρχονται και θα παραμείνουν στη χώρα μας, επιτάσσει ταχύτατη θέσπιση νέων νόμων και λήψη νέων μέτρων
για τη διαχείριση της εκπαίδευσής τους από τη νέα σχολική χρονιά.
Το Ελληνικό σχέδιο δράσης που παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας στους ομολόγους του το Φεβρουάριο
περιλαμβάνει την ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και την ΣΤΗΡΙΞΗ των παιδιών προσφύγων. Έχουν συσταθεί επιτροπές, με έργο: την
καταγραφή παιδιών νηπιακής, σχολικής και μετασχολικής ηλικίας (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης)
και με στόχο να προσδιοριστούν οι ανάγκες υποστήριξης, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών. Επίσης την
καταγραφή προσφύγων και Ελλήνων που θα μπορούσαν να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντικά στις εκπαιδευτικές
δομές βάσει πιστοποιημένων προσόντων. Καθώς και καταγραφή των πρωτοβουλιών από Ελληνικούς και διεθνείς φορείς.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
1.Η ψυχοκοινωνική στήριξη, γονιών, παιδιών, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων και η συναισθηματική
ενδυνάμωση τους
2.Η παροχή βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού
3.Ενταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία και Ενσωμάτωση στην ελληνική πραγματικότητα
4.Η προετοιμασία των προσφύγων για την προώθησή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης
Ο Υπουργός επικαλέστηκε την εμπειρία από την ένταξη χιλιάδων μεταναστών της δεκαετίας του ΄90, και τόνισε ότι τα
προσφυγόπουλα θα εντάσσονται αρχικά σε τάξεις υποδοχής οι οποίες θα λειτουργούν στα κέντρα φιλοξενίας και στα
δημόσια σχολεία και στη συνέχεια θα εντάσσονται στις τάξεις των Ελλήνων μαθητών.
Το Υπουργείο Παιδείας και η UNICEF υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο προβλέπει την εκπαίδευση τόσο των
παιδιών που θα μείνουν προσωρινά στη χώρα μας όσο και ισότιμη ένταξη εκείνων που θα μείνουν μόνιμα, επισημαίνοντας
ιδιαίτερα την ανάγκη κοινωνικής εκπαίδευσης των προσφύγων. Εκπαίδευση και παιγνίδι για τα προσφυγόπουλα!!! Η Ύπατη
Αρμοστεία συνδράμει με σχετικό υλικό το εκπαιδευτικό έργο δομών, φορέων, υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την
εκπαίδευση προσφύγων.
Η υλοποίηση του σχεδίου του ΥΠΕΠΘ έχει αντικειμενικές δυσκολίες παρ’όλη την συνδρομή των διεθνών οργανισμών και την
σχετική οικονομική στήριξη που θα μας προσφέρουν. Δεν αρκεί η εμπειρία της δεκαετίας του ‘90,γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το
2016 δεν είναι ‘90 ούτε για τη χώρα μας ούτε για τον αριθμό των εισροών προσφύγων –μεταναστών. Οι μετανάστες της
δεκαετίας του ‘90 επέλεξαν τη χώρα μας και ήθελαν να μείνουν, ενώ σήμερα οι περισσότεροι επιθυμούν να φύγουν. Η
ανθρωπογεωγραφία των παιδιών προσφύγων είναι διαφορετική και τα υπόγεια των πόλεων ή οι καλύβες της υπαίθρου που
φιλοξένησαν αρχικά τις οικογένειές του ‘90 ήσαν καλλίτερα από τα κέντρα φιλοξενίας. Σήμερα αντιμετωπίζουμε τσουνάμι και
είμαστε πολλαπλώς ανέτοιμοι. Δεν αρκεί να στηριχτούμε στο φιλότιμο και τη γενναιοδωρία του λαού μας. Ούτε να
καμαρώνουμε, και δικαίως, για τη διεθνή αναγνώριση από τους υψηλούς επισκέπτες. Απαιτείται εθνική πολιτική και καλές
πρακτικές κυρίως για την εκπαίδευση των παιδιών, και αξιοποίηση κάθε βοήθειας και εμπειρίας !!!!
Το ΄90 υπηρετούσα στη Μέση εκπαίδευση και μάλιστα ήμουν εισηγήτρια σε νομοσχέδια για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Η ένταξη των παιδιών μεταναστών στην εκπαιδευτική κοινότητα και τότε δημιούργησε κραδασμούς, οι οποίοι όμως
απορροφήθηκαν σταδιακά. Σήμερα οι εμπειρίες των προσφύγων επηρεάζουν αρνητικά τη σχολική τους πορεία, την κοινωνική
τους ένταξη και την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας,

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
1.Προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές
2.Ταξίδεψαν με κίνδυνο της ζωής τους
3.Διαμένουν σε καταυλισμούς
4.Επιθυμούν να φύγουν.
5. Βίωσαν και βιώνουν δύσκολα συναισθήματα.
Τα παιδιά αυτά ,έχουν διαφορετικά βιώματα, πολλά δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο, γνώρισαν απάνθρωπες και ανθρώπινες
συμπεριφορές που δεν είναι εύκολο να αφομοιώσουν. Μένουν με ή χωρίς οικογένεια και στο μυαλό τους είναι ότι θα φύγουν
και η περιπέτεια τους δεν τελείωσε!!! Αυτά τα παιδιά καλείται να διδάξει ή να στηρίξει ο εκπαιδευτικός!!!! Ως εκ τούτου
απαιτείται άμεσα έστω και ταχύρυθμη επιμόρφωσή των στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστηρικτικές δομές που θα
στηρίζουν τόσον τους μαθητές και γονείς όσον και τους δασκάλους τους.
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ι
1.Στα κέντρα φιλοξενίας, παιδικοί σταθμοί, τάξεις υποδοχής- ένταξης, ενισχυτική διδασκαλία.
2.Τάξεις ένταξης και πλήρη ένταξη στα δημόσια σχολεία με ειδικά προγράμματα για την
αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους.
3.Επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση εφήβων και νέων .
4.Καλές πρακτικές για την ενσωμάτωση των παιδιών .
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΙΙ
1.Εκπαίδευση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
2.Συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών , φορέων .
3.Διαφύλαξη της ποιότητας της εκπαίδευσης του ντόπιου πληθυσμού που βρίσκονται κοντά στα
κέντρα φιλοξενίας.
4. Χωροταξική κατανομή των προσφύγων μαθητών.
Η εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων σήμερα είναι πολυπαραγοντικό θέμα. Με δεδομένο ότι υπάρχουν
προσφυγόπουλα που επιθυμούν το σχολείο και μάλιστα σε τάξεις σχολείων, και άλλα που δεν επιθυμούν, κυρίως
ασυνόδευτα και για τα οποία δεν έχουμε ασφαλή αριθμό, και δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ποιες δομές θα αναλάβουν αυτά τα
παιδιά και πώς θα τα εντάξουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα; Ποιό είναι το είδος της παιδείας που θα προσφέρουμε στα εν
δυνάμει Ελληνάκια; Πόσο έτοιμοι και επαρκείς είναι οι εκπαιδευτικοί για να κατευνάσουν εντάσεις και να ενσωματώσουν τα
προσφυγόπουλα; Είναι ανεπίτρεπτο να βρίσκεται ανήλικος εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης
ή εκκολαπτόμενος παραβάτης!!!! Ωστόσο, το σχολείο μας πρέπει να είναι ελκυστικό και να σέβεται το παιδί, την ιστορία του,
την κουλτούρα του και πάνω απ΄ όλα τα τραύματά του!!! Η πολιτεία πρέπει να αποφορτίσει και να εμψυχώσει με
προγράμματα τους Έλληνες και ντόπιους, τους γονείς μαθητών και την κοινωνία για την ένταξη και ενσωμάτωση των
παιδιών με προσφυγική καταγωγή. Απαιτείται χωροταξική κατανομή των μαθητών προσφύγων ώστε να αποφευχθούν
τριβές σε κάποιες περιοχές που ίσως θεωρηθούν ότι υποβαθμίζονται και δοκιμάζεται η καλοσύνη μας, η ευαισθησία μας
και η ανεκτικότητά μας !!!! Υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε φιλικές προς τα προσφυγόπουλα κοινωνίες.
Είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί το καλοκαίρι με δράσεις στα Κέντρα Φιλοξενίας και στα σχολεία των όμορων δήμων
που θα προετοιμάσουν τα προσφυγόπουλα για τη νέα σχολική χρονιά. Η<<επιστράτευση>> παλαιότερων παιδιών ,
προσφύγων και μεταναστών, ως διαμεσολαβητών και διερμηνέων, είναι μια καλή πρακτική που έχω εφαρμόσει!!!!
Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης Αλαν Γκούντμαν ανέφερε ότι ο πόλεμος και η προσφυγιά αφαίρεσαν
τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση για μια ολόκληρη γενιά Σύρων, και πρόσθεσε ότι η κλίμακα του
προβλήματος δεν έχει προηγούμενο στην 100χρονη ιστορία του Ινστιτούτου. Η σύνοδος των Πρυτάνεων της χώρας, που
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στη Μυτιλήνη, αποφάσισε την ένταξη προσφύγων στα πανεπιστήμια για να παρακολουθούν
τυπικά προγράμματα, αλλά και άτυπα και εξ’ αποστάσεως. Επίσης κατ΄ εξαίρεση εγγραφή προσφύγων από Συρία εκτός
πανελλαδικών σε σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου με απλούστευση των διαδικασιών.
Ο υπουργός παιδείας ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων με ανακατανομή του
υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναμικού, με νέες προσλήψεις και με εθελοντές. Ο ρόλος και η αξιοποίηση των εθελοντών τόσο
στο διδακτικό έργο όσο και στην οποιαδήποτε προσφορά τους στο παιδί , θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.
Πρωτοβουλίες εθελοντών με πολύ καλές προθέσεις χωρίς πρόγραμμα δεν είναι επωφελείς. Απαιτείται αξιολόγηση ,
εκπαίδευση στους διεθνείς κανόνες εθελοντισμού, και, κυρίως εποπτεία από τον φορέα ή το πλαίσιο στο οποίο θα
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Τέλος η παιδεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και δεν επιτρέπεται για κανένα παιδί να είναι άπιαστο όνειρο. Το
εκπαιδευτικό μας σύστημα επιβάλλεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες των προσφύγων, ώστε να μην συνεχιστεί η
προσφυγιά από περιθωριοποίηση και έλλειψη μόρφωσης, να μη ζουν σε μια κουλτούρα σιωπής και να εκτρέφουν
υποσυνείδητα ή συνειδητά μια διαρκή ανεξέλεγκτη οργή. Οφείλουμε να εμπνεύσουμε στα προσφυγόπουλα το σεβασμό
στις αξίες μας και την αγάπη τους για την πατρίδα μας !Το αξίζουμε! και τα θέλουμε μελλοντικούς πρεσβευτές μας!!!

“Τα δάκρυα της Παναγιάς Γοργόνας.”
Ευγενία Κατούφα, Δημοσιογράφος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΕ
Ομιλία στην Ημερίδα « Το Παιδί Πρόσφυγας» ΕΣΕ, 6-6-2016
Στο νησί Λέσβος, εκεί όπου «η Ελλάδα κι η Ανατολή σμίγουν τις νοστιμάδες τους και συνταιριάζουν τη χάρη και
το νόημα της γης», όπως γράφει ο Στρτατής Μυριβήλης, εκεί στη βόρεια πλευρά του, κοντά στο χωριό Σκάλα
Συκαμιάς υπάρχει ένα εκκλησάκι που χτίσανε κάποιοι οικοδόμοι που έτυχε να κινδυνεύσουν και να σωθούν στη
σημείο αυτό γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα. Εκεί ο καπτα- Λιας ένας ξεπεσμένος ναυτικός, που βρήκε απάγκιο στην
ερημιά του βράχου, με τα σύνεργά του ζωγράφισε μια Παναγιά αλλόκοτη, την Παναγιά Γοργόνα! Και μάλλον της
άφησε γραφτό να αγναντεύει κατά το πέλαγο να αντικρίζει τις βάρκες των κατατρεγμένων να φτάνουν στη Συκαμιά
από την ανατολή. Σχεδόν πριν από 100 χρόνια έβλεπε τους Έλληνες, φαρμακωμένους, ξυπόλητους,
αναμαλλιασμένους, με τα μάτια τους κόκκινα από την αναλαμπή της πυρκαγιάς να καταφθάνουν εκεί με κάτι
ψαρόβαρκες που τραμπαλίζονταν επικίνδυνα, ικετεύοντας για βοήθεια αδερφική! Δάκρυσε η Παναγιά η Γοργόνα,
αλλά από τότε δε σταμάτησε να δακρύζει! Γιατί στη Λέσβο η θάλασσα συνεχίζει να βάφεται κόκκινη, τα μαγουλίκια
μαύρα, οι ρίζες να κλονίζονται, οι ελπίδες να ξεθωριάζουν…
Βρέθηκα στη Λέσβο τον περασμένο Σεπτέμβριο συνοδεύοντας μια επίσημη αποστολή της UNICEF. Σκοπός ήταν
να ερευνηθεί το γεγονός της μετακίνησης προσφύγων και να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στις
πραγματικές του διαστάσεις.
Το πρώτο σοκ το πήρα, καθώς το αεροπλάνο χαμήλωνε για να προσγειωθεί και στις ακτές του νησιού φαινόταν η
πορτοκαλί γραμμή από τα σωσίβια που αφήνουν οι πρόσφυγες μόλις πατήσουν το πόδι τους στη στεριά. Μετά
πήγαμε στη Συκαμιά. Είδαμε να φτάνουν η μια μετά την άλλη οι βάρκες των απελπισμένων. Είναι μαύρες,
φουσκωτές, μήκους 8-10 μέτρων περίπου αλλά «φορτωμένες» με 50-60 άτομα η κάθε μια τουλάχιστον. Τη μηχανή τη
χειρίζονται οι ίδιοι οι πρόσφυγες πλέον, αλλά δεν τα καταφέρνουν πάντα καλά.
Καθώς μία βάρκα πλησίαζε στην ακτή και, ενώ βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα, άρχισε να
βουλιάζει. Χέρια και κουπιά υψώνονταν, φωνές ακούγονταν καλώντας σε βοήθεια, αλλά οι εθελοντές που βρίσκονταν
στην περιοχή δεν μπορούσαν να φτάσουν γρήγορα κοντά, διότι η ακτή είναι βραχώδης και ο δρόμος όπου είχαν
σταματήσει με τα αυτοκίνητά τους σε τέτοιο υψόμετρο, ώστε χρειάζονταν χρόνο για να προσεγγίσουν. Για καλή τους
τύχη ένα σκάφος του λιμενικού που είχε ξεκινήσει την περιπολία του αρκετή ώρα πριν, φάνηκε στον ορίζοντα.
Πλησιάζει αργά-αργά και η αγωνία κορυφώνεται, θα προλάβει να φτάσει κοντά τους; Οι πρόσφυγες φωνάζουν όσο
δυνατότερα μπορούν. Ευτυχώς τα κατάφερε! Με σταθερή ταχύτητα οι λιμενικοί πλησίασαν, έδεσαν τη βάρκα με
σκοινί και βοήθησαν τους επιβάτες της να επιβιβαστούν στο ελληνικό σκάφος.
Δεν πέρασε πολλή ώρα και μια άλλη βάρκα πλησίασε την ακτή, αλλά καθώς ένας πρόσφυγας προσπάθησε να
την τρυπήσει, όπως τους έχουν υποδείξει, ο αέρας που εκτινάχτηκε με δύναμη τον πέταξε στη θάλασσα. Εκείνος
άρχισε να κολυμπάει και να καλεί σε βοήθεια με κινήσεις των χεριών και με φωνές. Ένας Νορβηγός που βρισκόταν
κοντά, βούτηξε κατευθείαν στο νερό, τον αγκάλιασε και τον βοήθησε να βγει έξω. Πλησιάσαμε κι εμείς εκεί και
ευτυχώς είχα μαζί μου ένα από αυτά τα μεταλλικά καλύμματα του σώματος που κρατούν τη θερμοκρασία σταθερή
και του έδωσα να περιτυλιχτεί. Έτσι σώθηκε ο άνθρωπος από πνιγμό και από πνευμονία. Ο Σύριος πρόσφυγας
φανερά ικανοποιημένος, αφού ζεστάθηκε, άρχισε να ρωτάει με αγωνία πού πήγε η γυναίκα του και τα παιδιά του με
το σκάφος του λιμενικού και πώς θα τους βρει. Ευτυχώς ο Patric και η γυναίκα του που είχαν νοικιάσει αυτοκίνητο για
τις διακοπές τους προθυμοποιήθηκαν να τον πάνε ως το Μόλυβο.
Η επόμενη βάρκα σκίστηκε χτυπώντας στα βράχια, αυτά που οι ντόπιοι αποκαλούν «ράχτα της Παναγιάς».
Αμέσως μια ομάδα Ισπανών διασωστών που είχαν έρθει με όλον τους τον εξοπλισμό έπεσε στον νερό, έβγαλε πρώτα
τα παιδιά και μετά τους μεγάλους.
Οι σκηνές που εκτυλίσσονται είναι συγκλονιστικές. Καθώς βγαίνουν, ο αέρας σκίζεται από τα επιφωνήματα
χαράς και τα χειροκροτήματα, ενώ η ανάσα ακούγεται δυνατή, η καρδιά καλπάζει και τα μάτια τρέχουν από τη
συγκίνηση. Ο νους δε μπορεί ακόμα να πιστέψει ότι τα πόδια πατούν σε ασφαλές έδαφος! Κάποιοι κάνουν το σήμα
της νίκης, άλλοι προσεύχονται, σκύβουν και φιλούν τα βότσαλα, ντόπιοι και ξένοι αγκαλιάζονται και απ’ τη μια
ακούγονται καλωσορίσματα και από την άλλη ευχαριστίες. Μία Σύρια που δε φορούσε μαντήλα, ξέκοψε λιγάκι από
τους άλλους. Την ακολούθησα με το βλέμμα μου και όταν κατάλαβε ότι την κοιτούσα με κοίταξε κι αυτή. Ήταν άραγε
χριστιανή; Πλησίασε ένα κορίτσι που μάλλον ήταν η κόρη της, την αγκάλιασε και άρχισε να με κοιτάει βαθειά στα

μάτια και να κλαίει, αλλά κάπου-κάπου χαμογελούσε! Κατάλαβα, ήταν δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης! Ένα αγόρι
δεν είχε παρέα. Το πλησιάσαμε, καθώς το ενδιαφέρον της UNICEF είναι κυρίως για τα παιδιά και το ρωτήσαμε. Μας
είπε ότι έφυγε από το Λίβανο για να γλιτώσει από μια βεντέτα της οικογένειάς του με άλλους συμπατριώτες του.
Κατάλοιπο κι αυτή ενός άλλου πολέμου που προηγήθηκε.
Μα όλοι είναι βρεγμένοι! Έλληνες και ξένοι εθελοντές τους δίνουν αμέσως στεγνά παπούτσια και ρούχα και
απλώνουν τα βρεγμένα τους σε ένα φράχτη για να στεγνώσουν, ώστε να τα φορέσουν άλλοι αργότερα. Μια βελγίδα η
Annabelle, μαζεύει τα παιδικά ρούχα για να τα πλύνει στο σπίτι της και να τα φέρει την επομένη καθαρά και
σιδερωμένα.
Mια αμερικανίδα νοσηλεύτρια και ένας κολομβιανός γιατρός ρωτάνε αν κάποιος χρειάζεται ιατρική βοήθεια, ενώ η
Φανή μία φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνία, η οποία προσφέρθηκε
εθελοντικά, βοηθάει μια ηλικιωμένη πρόσφυγα να περπατήσει, γιατί, πατώντας στις πέτρες της παραλίας, γύρισε το
πόδι της και πονάει. Εγώ, εντοπίζω ένα μωρό που δεν είναι πάνω από τριών μηνών και απορώ πώς δεν κλαίει,
παρόλο που είναι από τη μέση και κάτω βρεγμένο. Ποιος ξέρει τι άλλο έχει τραβήξει το κορμάκι του γεννημένο στο
λαβύρινθο της εξορίας, στους μαύρους δρόμους της προσφυγιάς, ώστε το βρέξιμο ήταν αμελητέο πρόβλημα.
Μια ομάδα Ελλήνων και Αλβανών τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τη μηχανή της βάρκας για να την
ξαναπουλήσει …απέναντι. Ευτυχώς! διότι αν μείνει εκεί, θα σπάσει και αιχμηρά κομμάτια μετάλλου και γυαλιού θα
σκορπιστούν στην ακτή. Την ίδια στιγμή μια ομάδα Σουηδών οικολόγων προσπαθεί να απομακρύνει τα πλαστικά
απομεινάρια από τις βάρκες για να μην τα παρασύρει το κύμα και ξαναβρεθούν στη θάλασσα.
Μετά τη διάσωση αρχίζει το μαρτύριο της πεζοπορίας, μέχρι να φτάσουν στη Μυτιλήνη, όπου βρίσκονται τα
κέντρα καταγραφής. Υπάρχουν λεωφορεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για να τους μεταφέρουν, αλλά οι
περισσότεροι δεν το ξέρουν και ξεκινούν να κάνουν μια διαδρομή 50 χιλιομέτρων με τα πόδια ή με ωτοστόπ. Μια
οργάνωση Νορβηγών έχει στήσει ολόκληρο νοικοκυριό σε κάποιο σημείο της ακτής, μοιράζει μπουκάλια νερού,
χαρτομάντιλα, πάνες για τα μωρά, πακέτα ξηράς τροφής. Η οργάνωση «Ο άλλος άνθρωπος» έχει στήσει ολόκληρη
κουζίνα στο ύπαιθρο, με ένα μεγάλο καζάνι με φαγητό που βράζει. Ένας νεαρός ιερωμένος περνάει με ένα μικρό
λεωφορείο και παραλαμβάνει μητέρες και παιδιά. Οι υπόλοιποι περπατάνε, περπατάνε… κάποιοι σωριάζονται στην
άκρη του δρόμου αποκαμωμένοι. Κάποιους τους παίρνουν τα αυτοκίνητα των εθελοντών ή ακόμα και των
δημοσιογραφικών συνεργείων, αλλά είναι τόσο λίγοι... Με δυσκολία πείσαμε κι εμείς μια μητέρα με το κοριτσάκι της
να έρθει στο αυτοκίνητό μας. Έχει δίκιο να φοβάται μετά από όσα έχει δει…
Μέχρι τη μία το μεσημέρι είχαμε μετρήσει 25 βάρκες. Οι Αστυνομικοί μου είπαν την επομένη ότι την προηγούμενη
μέρα έφτασαν 44 βάρκες. Από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου είδα πάλι κόσμο να περπατάει από την περιοχή του
αεροδρομίου προς την πόλη. Εκεί η απόσταση είναι 3-4 χιλιόμετρα, αλλά έχουν κάνει πολύ περισσότερες ώρες μέσα
στη βάρκα από την απέναντι ακτή. Μαζί τους και μικρά παιδιά που βαδίζουν βουβά δίπλα στους γονείς τους.
Το απόγευμα επισκεφθήκαμε το κέντρο καταγραφής Καρά Τεπέ, όπου φιλοξενούνται οι Σύριοι. Είναι ένας
αρχαιολογικός χώρος με δεκάδες; εκατοντάδες; λυόμενα μεταλλικά σπιτάκια –κοντέινερ, για να προστατέψουν τους
πρόσφυγες από βροχή και κρύο. Για ξεκούραση ούτε λόγος. Άδεια από έπιπλα, είδη ανάγκης, άντε το πολύ- πολύ
ένας μουσαμάς στο πάτωμα σε μερικά από αυτά. Λίγες χημικές τουαλέτες ανάμεσά τους συμπληρώνουν το σκηνικό.
Ναι, υπάρχουν και καρέκλες, οι γνωστές πλαστικές, στις οποίες κάθονται οι άντρες και συζητούν. Οι γυναίκες εδώ κι
εκεί συντροφιές –συντροφιές με τα παιδιά στην αγκαλιά ή ανάμεσά τους να πηδοβολάνε παίζοντας και
τραγουδώντας.
Στο άλλο κέντρο καταγραφής τη Μόρια φιλοξενούνται οι υπόλοιπες εθνικότητες. Καθώς φτάνουμε μια
απερίγραπτη μπόχα μας υποδέχεται. Ακριβώς μπροστά την είσοδο υπάρχει μία μεγάλη λακκούβα με μαύρη λάσπη.
Ρωτάω τι είναι αυτό που μυρίζει τόσο άσχημα και μου λένε ότι εκεί λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων!!!
Μού ‘ρχεται να ξεράσω και μόνο που το θυμάμαι. Εδώ υπάρχουν πτέρυγες - σειρές από σπιτάκια –τρόπος του λέγεινκοντέινερ δηλαδή, με συρματόπλεγμα ανάμεσά τους για να ξεχωρίζουν. Εδώ οι μεγάλοι, εκεί τα παιδιά τα
ασυνόδευτα, όλα μεταξύ 12 και 18 ετών. Καρέκλες δεν υπάρχουν. Οι πρόσφυγες κάθονται στο τσιμεντένιο πάτωμα,
άλλοι ξαπλωμένοι, άλλοι σκυφτοί, άλλοι σε ζωηρή συζήτηση, όλοι σε κατάσταση αναμονής για το ποθητό χαρτάκι
που θα τους βάλει σε σειρά για να μπουν στο γραφείο, απ’ όπου θα πάρουν το άλλο χαρτί που βεβαιώνει ότι
καταγράφηκαν και μπορούν να ταξιδέψουν. Ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες που θηλάζουν καθισμένες οκλαδόν,
άλλες εντελώς φανερά και άλλες προσπαθώντας να κρύψουν τον μαστό που αναβλύζει την πολύτιμη τροφή. Με
κυρίευσε θλίψη και θυμός. Αυτή την ιερή στιγμή να μη μπορεί μια μητέρα να τη ζήσει όπως πρέπει…
Βλέπω στον κατηφορικό διάδρομο πολύν κόσμο να στέκει σε δύο σειρές. Πλησιάζω και διαπιστώνω ότι ήρθε το
φορτηγάκι με τα τρόφιμα. Και εδώ οι γυναίκες χωριστά από τους άντρες, λες και το στομάχι χωρίζεται σε θηλυκό και

αρσενικό. Δεν τους το είπε κανείς, μόνες τους το επέλεξαν, ξέροντας ότι στη σειρά κινδυνεύουν κάποιος να τους βάλει
χέρι, ή έστω να τις αγγίξει και αλίμονο τους ύστερα από τον δικό τους άντρα- αφέντη. Οι πόρτες του τροφοδοτικού
ανοίγουν και το φαγητό εμφανίζεται: κόσιαρι (φακή με ρύζι) και μία πίτα αραβική, στεγνό εντελώς. Δεν είδα κανέναν
μεγάλο να τρώει, αυτοί μπορούν και χωρίς φαΐ, αν δεν έχει τα συνοδευτικά του και την ιεροτελεστία του. Μόνο τα
παιδιά βουτάνε στο πλαστικό σκεύος κάπου- κάπου τα χέρια τους ή το πλαστικό κουταλάκι, ακόμα και αν τους έχει
πέσει κάτω, όπως και την πίτα, την τρώνε μαζεύοντάς την κι από τα χώματα τα ποτισμένα με ούρα και περιττώματα
ζώων. Άθλιες οι συνθήκες! λέω σε έναν αστυνομικό. Τώρα είναι καλές, μου απαντάει, πού να ‘βλεπες πώς ήταν πριν!
Βαδίζω λοιπόν στο διάδρομο ανάμεσα στους νεοφερμένους, η μπόχα του ιδρώτα με ανακατεύει, αναρωτιέμαι
γιατί φοράνε τα πανωφόρια τους με τέτοια ζέστη και συνειδητοποιώ ότι αν τα αφήσουν κάπου κινδυνεύουν να μην τα
ξαναβρούν. Δεν χρειάζεται και πολύ για να ξεσπάσει άγριος καυγάς, μετά από τόσους λόγους να νιώθουν κούραση
και εκνευρισμό και πάντα σε μια κρίση την πληρώνουν οι πλέον αδύναμοι. Αρνούνται να μείνουν εκεί μέσα, από το
φόβο ότι θα τους κλέψουν, θα τους προκαλέσουν, θα τους επιτεθούν. Και φεύγουν, πάνε στην πόλη για να
αποπλεύσουν το συντομότερο. Αν δεν καταφέρουν να φύγουν την ίδια μέρα με το πλοίο, αγοράζουν σκηνές ή
sleeping bag και στρώνουν για να κοιμηθούν στο λιμάνι, εκεί που πρώτα λειτουργούσε το parking. Ποιος μπορεί να
είναι σίγουρος ότι ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες αν είσαι μόνος, γυναίκα ή παιδί δεν θα σου ορμήσουν να
κουρσέψουν τον θησαυρό σου, την αθωότητα σου; 25 ευρώ ζητάνε οι ντόπιοι για τη σκηνή και 10 για το sleeping bag!
Είδα και τον περιπτερά (αλβανικής καταγωγής) που ζήταγε 5 ευρώ για να φορτίσει κάποιος το κινητό του. Άκουσα
όμως κι ένα νεαρό έλληνα οδηγό που του έκαναν ωτοστόπ, να λέει: 35 ευρώ μέχρι το λιμάνι.
Νεαροί και οι περισσότεροι ενήλικες με κοιτάνε καθώς περνάω και χαμογελούν περιμένοντας μια κουβέντα, μια
πληροφορία, κάτι που θα τους βγάλει από το λαβύρινθο της αμφιβολίας και της αγωνίας για το άγνωστο. Τους
χαιρετώ και τους χαμογελώ κι εγώ με καλοσύνη, αλλά και με ενοχές που δεν έχω να τους προσφέρω κάτι πραγματικά
ανακουφιστικό.
Λίγο πιο πάνω ένας νεαρός με καλά γυμνασμένο σώμα ζητάει απεγνωσμένα βοήθεια για να κάνει το κινητό του
να λειτουργήσει με τη νέα κάρτα που αγόρασε. «Θέλω να ενημερώσω τους δικούς μου ότι είμαι ζωντανός», μας λέει.
Ευτυχώς εμφανίζεται η Φανή που είναι εξπέρ σ’ αυτά και σε λίγο τον βλέπουμε να μιλάει χαρούμενος. Ο Μωχάμεντ
(ο νέος με το αθλητικό σώμα) από τη Βαγδάτη, αφού μίλησε με την αδερφή του που είναι στην Ολλανδία, μας
πλησίασε να μας πει τον καημό του. Σήμερα με τέτοιον αέρα οι Τούρκοι διακινητές τους πίεζαν να ξεκινήσουν το
ταξίδι και όταν οι πρόσφυγες διαμαρτυρήθηκαν ότι το ξύλινο σκάφος στο οποίο τους επιβίβαζαν είχε σπασμένες
σανίδες στα πλευρά, εκείνοι έβγαλαν τα όπλα και τους ανάγκασαν να μπουν. Στην πορεία φυσικά είδαν το χάρο με
τα μάτια τους, αφού τα κύματα υψώνονταν δίπλα τους στο ενάμιση μέτρο και η βάρκα γέμιζε νερά από το ρήγμα.
Τελικά «κάποια γοργόνα τους πήρε στη ράχη της» και τα κατάφεραν. Αφού διαπίστωσε ότι τον ακούγαμε με ειλικρινή
προσοχή και αποδοχή, τόλμησε να μας εκμυστηρευτεί ότι είναι κομμουνιστής. «Κινδυνεύω εδώ»; Μας ρώτησε.
Αντίθετα, του λέμε, να μη διστάσεις να το αναφέρεις και να αναζητήσεις ομοϊδεάτες σου που θα είναι πολύ πρόθυμοι
να σε βοηθήσουν. «Αλήθεια; Μπορώ να το λέω δημοσίως;» ρώταγε και ξαναρώταγε ο Μωχάμεντ και δυσκολευόταν
να το πιστέψει ότι μπορεί να ζήσει ΚΑΙ ελεύθερος!!! Θυμήθηκα τον κάπτα Λια που ζωγράφισε την Παναγιά Γοργόνα
και όταν τον ρωτούσαν από πού είναι τους απαντούσε: «από τούτο τον κόσμο είμαι κι ελόγου μου, πατριωτάκια
είμαστε!»
Την άλλη μέρα μόλις ξύπνησα είδα ότι φυσούσε αέρας δυνατός. Α, ωραία! σκέφτηκα, δεν θα έχει σήμερα βάρκες
με ανθρώπους που επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι. Λίγο μετά, στο πρωινό, έμαθα ότι μία βάρκα ανατράπηκε.
Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες επιχείρησαν το ταξίδι της απελπισίας ή της
ελπίδας! Υπήρχαν άνθρωποι που έβαλαν ήδη ταλαιπωρημένους ανθρώπους και άμαθους από αρμύρα, (μερικοί δεν
έχουν ξαναδεί θάλασσα), μέσα σε αυτοσχέδιες βάρκες για να διασχίσουν το πέλαγος; Δύο άτομα πνίγηκαν εκείνη την
ημέρα! Μία γυναίκα 34 ετών και ένα αγοράκι ενός έτους και οι δύο από το Αφγανιστάν. «Μόνο δύο» θα είπε
ενδεχομένως ο ρεπόρτερ στο ρεπορτάζ του. Μα τι σημαίνει να χάνεις τη ζωή σου εκεί στο παγωμένο πέλαγο που
κάποτε ήταν η γέφυρα της σωτηρίας σου; Ένα χρόνο πριν είχε χαθεί στην πατρίδα τους και ο πατέρας του
βρέφους. Η μάνα είχε έξι παιδιά, τώρα έμεινε με τα πέντε. Η Ζωή Λειβαδίτου μια ακτιβίστρια γιατρός που συμμετέχει
στα πλοία διάσωσης προσπάθησε να το σώσει. Γονάτισε, έσκισε τα πόδια της, (αιμορραγούσαν ακόμη την επομένη)
το πίεσε, του έκανε τεχνητή αναπνοή, αλλά το νερό που έβγαλε ήταν λίγο. Οι πνεύμονές του είχαν γεμίσει θάλασσα.
Άλλος ένας μικρός Αϊλαν ταξίδεψε για τον ουρανό μέσω θαλάσσης… Η γυναίκα 34 ετών ταξίδευε με τον άντρα της και
το 8χρονο κοριτσάκι τους. Έπεσε στο πέλαγος, όταν η βάρκα «δίπλωσε» και παρασύρθηκε από τα κύματα. Ήταν μία
από αυτές τις βάρκες που στέλνουν οι διακινητές όταν βιάζονται. Δεν προλαβαίνουν να την ενισχύσουν με καρίνα. Τη
ρίχνουν στο νερό έτσι κι αν κάποιος διαμαρτυρηθεί, του βάζουν το πιστόλι στο κεφάλι και του λένε «προχώρα»! Στην
αρχή μέσα στον κόλπο του Αδραμυτίου η θάλασσα είναι ήρεμη, αλλά μόλις περάσουν το ακρωτήρι καταλαβαίνουν
«για ποιο ταξίδι κίνησαν να παν». Την Αφγανή την περισυνέλλεξε ένα νορβηγικό σκάφος της FRONTEX σε αρκετή
απόσταση από το σημείο του ναυαγίου. Κι εκεί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε, είχε πνιγεί στην απανθρωπιά αλλά
και στις ελπίδες για μια ήσυχη, ασφαλή γωνιά στον πλανήτη. Άκουσα ότι με κάποιες από τις χθεσινές βάρκες
ταξίδευαν μία 18χρονη παραπληγική και ένας φρεσκοχειρουργημένος με τα σωληνάκια απορροής και τα δοχεία ανά

χείρας. «Ευτυχώς που δεν τουμπάρισε το ξύλινο που ήρθε χτες με τους 180 ανθρώπους», μου λέει η Ζωή. Αν
τουμπάριζε αυτό, δεν θα σωνόταν κανένας. ΄Ηταν το σκάφος για το οποίο διαμαρτυρόταν ο Μωχάμεντ. Όσο και αν
την ανακουφίζει που τα θύματα δεν ήταν πολλά "κάθε περίπτωση είναι μια μοναδική περίπτωση" μου λέει.
Ευτυχώς υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν ακόμα κλεισμένη στην ψυχή τους την ευθύνη και το χρέος της
φυλής: να αγκαλιάσουν τον ξένο, να περιθάλψουν τον πονεμένο, τον κατατρεγμένο, τον αδικημένο… Μέλη των
Γιατρών του Κόσμου αναλαμβάνουν να ενημερώσουν την κόρη της Αφγανής και να την παρηγορήσουν. Μα πώς να
πεις σε ξένη γλώσσα λόγια παρηγοριάς;
Διάβασα στην τοπική εφημερίδα της Λέσβου εκείνες τις μέρες ότι κάποια ζευγάρια φιλοξένησαν πρόσφυγες στο
σπίτι τους και ότι η ομάδα γονέων του ΚΕΘΕΑ συγκέντρωσε χρήματα και αγόρασε τρόφιμα και φάρμακα που διένειμε
στους κατατρεγμένους. Διάβασα ακόμη ότι κάποιοι πάνε ανώνυμα και καταβάλλουν χρήματα σε βενζινάδικα για να
έχουν λίγη βενζίνη δωρεάν οι εθελοντές του νησιού που προσφέρουν από το υστέρημά τους.
Δεκάδες είναι οι οργανώσεις που έχουν ανταποκριθεί στην έκκληση που έχουν απευθύνει οι συλλογικοί φορείς
του νησιού: Μαζί τους και η ομάδα «4 αδέρφια και μία φίλη» όπως γράφουν και τα μπλουζάκια που φοράνε, μια
αυτοσχέδια ομάδα που δημιουργήθηκε στη Σουηδία, από 4 πραγματικά αδέρφια που ανήρτησαν στο Fb το μήνυμα
ότι επρόκειτο να έρθουν στη Λέσβο για να προσφέρουν βοήθεια και συγκέντρωσαν πολλά χρήματα που τα
πρόσφεραν στους Γιατρούς του Κόσμου. «Μη μας στέλνετε χρήματα, κάντε τα εισιτήρια και ελάτε να μας βοηθήσετε,
δεν αντέχουμε, δεν επαρκούμε!» Αυτοί που τα βγάζανε πέρα αξιοθαύμαστα όταν είχαν 100 ή 200 πρόσφυγες κάθε
μέρα και είναι ήδη εξαντλημένοι, τώρα έχουν να ανταποκριθούν σε 7.000-9.000 ανθρώπους την ημέρα. Έμαθα ότι
κάποιοι ορκίστηκαν πάνω στο μνήμα του παπα-Στρατή να συνεχίσουν τον αγώνα του μέχρι τελικής πτώσεως. Στο
υπόγειο των γραφείων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, όπου έχει εγκατασταθεί η Ζωή, έρχονταν κάθε λίγο
και άλλοι εθελοντές, ντόπιοι επί το πλείστον, για να φέρουν ή να ζητήσουν πράγματα και να δηλώσουν
διαθεσιμότητα. Οι ΜΚΟ έρχονται η μια μετά την άλλη, όπως και οι ξένοι πρεσβευτές, αλλά, υπάρχουν κι εκείνοι που
«εμφανίζονται όπου υπάρχουν τηλεοράσεις και μετά… φεύγουν»!
«Δεν δεχόμαστε χρήματα» λέει με απόλυτη αποφασιστικότητα η Ζωή. «Αν θέλετε κάτι να προσφέρετε, να πάτε σε
ένα φαρμακείο και να προπληρώσετε τα φάρμακα που θα χρειαστώ κάποια στιγμή. Μπορείτε να πάτε και σε ένα
σούπερ μάρκετ, συμπληρώνει και μας απαριθμεί τα πράγματα που είναι αναγκαία: Ισοθερμικές κάπες ή κουβέρτες,
κρέμες για συγκάματα, μπιμπερό καινούργια, πάνες για τα μωρά, σερβιέτες για τις γυναίκες, υγρά μωρομάντιλα,
σαπουνάκια και σαμπουάν σε μικρές συσκευασίες (σαν αυτά των ξενοδοχείων), χαρτομάντιλα, παιδικά αδιάβροχα,
εσώρουχα, παντόφλες καλοκαιρινές (όχι σαγιονάρες) ξηρά τροφή για τους μεγάλους (οπωσδήποτε παστέλια και
κρουασάν), μικρές κόκα-κόλες, μάρσιπους και αναπηρικά αμαξίδια.
Η Ζωή Λειβαδίτου είναι μια ακτιβίστρια 60χρονη γιατρός που δεν άνοιξε ιατρείο, που δε βολεύτηκε σε νοσοκομείο,
αλλά όλη της τη ζωή την πέρασε σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίση. 8 χρόνια στο Αφγανιστάν, λιγότερα στην
Αϊτή, στο Νεπάλ, στη Γάζα στην Αφρική και ποιος ξέρει πού αλλού… Είναι αυτή που καλείται να προσφέρει ιατρική
βοήθεια στους ανθρώπους που διασώζει το λιμενικό και, όπως μας είπε, είναι πολλοί οι άνθρωποι με ασθένειες και
αναπηρίες, παιδιά με υδροκεφαλίες, μεγάλοι με σταφυλόκοκκο. Τουλάχιστον τρεις γυναίκες έχουν γεννήσει τα χέρια
της μέσα στο σκάφος ή στο λεωφορείο που τις μετέφερε. Η χαρά της είναι τα χαριτωμένα και ευρηματικά παιχνίδια
που προσφέρουν κάποιοι χορηγοί, ή διάφορα αυτοκόλλητα με ζώα και ήρωες του Ντίσνεϋ, για να βάζει στις πληγές
των παιδιών. Εκείνο που δεν περιγράφεται, είναι η συγκίνησή της όταν την ώρα της δουλειάς την αγκαλιάζουν χέρια
μαθητριών από σχολές που έχει διδάξει σ’ αυτά τα μέρη ή μητέρων που έχουν γεννήσει με τη βοήθειά της και οι
οποίες τώρα είναι στους δρόμους της προσφυγιάς.
Θέλησα να φωτογραφίσω την ακτή με τα βουνά από σωσίβια και η Φανή με παρατήρησε: τι φωτογραφίζεις, δεν
είναι μνημείο! Το σκέφτηκα και κατέληξα ότι είναι μνημείο και μάλιστα μνημείο απανθρωπιάς, βίας, μίσους, πένθους,
σπαραγμού, αλλά και πίστης ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερο αύριο, καλύτερος κόσμος! Γι’ αυτό ριψοκινδυνεύουν οι
πρόσφυγες. Γιατί πιστεύουν ακράδαντα ότι υπάρχει ένας καλύτερος κόσμος και έχουν και αυτοί και τα παιδιά τους
δικαίωμα μέσα σ’ αυτόν!!! Ωστόσο η θάλασσα πάντα εξακολουθεί να μουρμουράει θλιμμένη σε διάφορες γλώσσες,
και τα τσαγαλιά μάτια της Παναγιάς Γοργόνας να στάζουν δάκρυα αρμυρά, ανακατεμένα με αίμα το αίμα των
μανάδων από την Ανατολή αδιάκοπα, έναν αιώνα τώρα! Μένει όμως εκεί, για να τις σκεπάζει, να τις ξεκουράζει στην
αγκαλιά της, να αφουγκράζεται τον πόνο τους, να τις παρηγορεί και να τους λέει όπως κι εκείνες οι παλιές ελληνίδες
μάνες στα παιδιά τους όταν έβλεπαν τα άσπρα κύματα ότι «είναι τ’ αρνάκια που έρχονται για τη λαμπρή»!

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Χρυσό Μετάλλιο Ακαδημίας Αθηνών

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΟΥ ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ 2015

Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, όπως κάθε χρόνο, ζήτησε από τις γυναίκες που βραβεύτηκαν από
την Ακαδημία Αθηνών κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 22ας Δεκεμβρίου 2015 να στείλουν
σύντομα βιογραφικά σημειώματα για να τα παρουσιάσει στα μέλη και τους φίλους του.

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Χαρίκλεια Σκυλοδήμου
Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά, (με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα
έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, για εργασία γεωλογικού
περιεχομένου), για την εργασία της με τον κ. Γεώργιο Μπαθρέλλο «The spatial
distribution of Middle and Late Pleistocene Cirques in Greece».
Η Δρ. Σκυλοδήμου Χαρίκλεια γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1968, όπου και
ολοκλήρωσε τις Λυκειακές σπουδές της. Το 1991 αποφοίτησε από το Τμήμα
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών
Διπλωμάτων Ειδίκευσης. Απέκτησε, το 2002, Διδακτορικό Δίπλωμα από το
Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάζεται από το 1997 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκει, σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα Γεωλογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, περιστασιακά από το 1998 και μόνιμα από το 2009.
Τα γνωστικά αντικείμενα της επιστημονικής και ερευνητικής
ενασχόλησής της είναι: Γεωμορφολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών,
Εκτίμηση των Φυσικών Κινδύνων, Γεωγραφία, Γεωστατιστική. Ως σήμερα έχει
συνδημοσιεύσει με Έλληνες και ξένους ερευνητές περισσότερες από 100
επιστημονικές εργασίες, εκ των οποίων οι 30 σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Οι δημοσιεύσεις αυτές έχουν τύχει περισσοτέρων των 400 ετεροαναφορών.
Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε Ερευνητικά Προγράμματα.
Είναι παντρεμένη με γεωλόγο και έχουν δίδυμα παιδιά, ηλικίας 9 ετών.
Τον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με την κηπουρική.

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Αλεξία Μουζά.
Βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Ανδρομέδας και
Τιμολέοντος Μυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε
αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα.
Η Αλεξία Μουζά γεννήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου
με την μητέρα της. Ολοκλήρωσε σπουδές πιάνου στην Accademia Pianistica
Internazionale “Incontri col Maestro”στην Imola, Ιταλία (καθ. Leonid Margarius,
Anna Kravtchenko) με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Κάτοχος master
ερμηνείας στο πιάνο (2011, Cesena, Conservatorio Statale di Musica) και Artist
Diploma (2013, College of Fine Arts, Boston University, καθ. Boaz Sharon) όπου
σπούδασε με υποτροφίες από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
και το Boston University. Σήμερα συνεχίζει τις σπουδές της στην BuchmannMehta School of Music, με τον καθηγητή Arie Vardi.
Πιανίστρια με “καταπληκτική ενέργεια, καθαρότητα και ακρίβεια”,
σύμφωνα με τις κριτικές, η Αλεξία Μουζά κέρδισε σε ηλικία 11 ετών το αριστείο
στον πανελλήνιο διαγωνισμό πιάνου “Φίλων 2000”. Nικήτρια μεταξύ άλλων του
Cantú International Competition for Piano and Orchestra στην Ιταλία (2005), του
διαγωνισμού για πιάνο “Γιώργος Θυμής” στην Θεσσαλονίκη (2008) και του
διαγωνισμού «Μαίρη Χαιρογιώργου» στην Αθήνα (2006). Την φετεινή χρονιά
2015, η Αλεξία Μουζά ήταν η νικήτρια του Delia Steinberg International Piano
Competition στην Μαδρίτη, ενώ εκπροσωπεί την Ελλάδα στον ανά πενταετία
διεθνή διαγωνισμό Frédéric Chopin, στην Βαρσοβία.
Ως προσκεκλημένη σολίστ, έχει συνεργαστεί με την Orchestra
Haydn Bolzano and Trento, τις Κρατικές Ορχήστρες Θεσσαλονίκης και Αθηνών,
με εξαιρετικές κριτικές από τον αθηναϊκό τύπο. Επίσης, με την Simon Bolivar
Symphony Orchestra της Βενεζουέλας μπροστά σε ένα ενθουσιώδες
ακροατήριο, την Ορχήστρα των Χρωμάτων της Αθήνας και την Κρατική
Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικού. Έχει δώσει ρεσιτάλ πιάνου και συμμετείχε σε
διεθνή φεστιβάλ: Θεσσαλονίκη και Ναύπλιο, Χόνγκ Κόνγκ, Βερολίνο, Βοστώνη,
Μιλάνο, Semaine musicale (Ελβετία), Maggio Fiorentino, Pomeriggi Musicali
(Ιταλία), Si-Chuan International Piano Festival in Chengdu (Κίνα), International
Mozart Festival in Hokkaido (Ιαπωνία).

Μαρία Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, για το
σύγγραμμά της «Βυζαντινή διπλωματική. Τα έγγραφα των δημοσίων
λειτουργών(10ος-15ος αἰ.» (Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2014).
Ἡ Μαρία Νυσταζοπούλου–Πελεκίδου γεννήθηκε στόν Πειραιᾶ, ὅπου καί
ἔζησε τά παιδικά της χρόνια. Σπούδασε στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, στή
Φιλοσοφική Σχολή – Τμῆμα ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας, μέ σπουδαίους
Δασκάλους τόν Διονύσιο Ζακυθηνό, τόν Ἀναστάσιο Ὀρλάνδο καί τόν Νικόλαο
Βλάχο. Μέ ὑποτροφία τοῦ ῾Iδρύματος Kρατικῶν Ὑποτροφιῶν μετεκπαιδεύτηκε
στό Παρίσι στή Βυζαντινή Ἱστορία καί στή Σλαβολογία-Βαλκανιολογία (19571960): Diplôme τῆς Ecole Pratique des Hautes Etudes καί τῆς Ecole des
Langues Orientales Vivantes (ρωσική γλώσσα).
Mετά τήν ἐπιστροφή της στήν ῾Eλλάδα, ἐργάστηκε ὡς ἐρευνήτρια στό
Kέντρο Bυζαντινῶν ᾽Eρευνῶν τοῦ ᾽Eθνικοῦ ῾Iδρύματος ᾽Eρευνῶν ἀπό τήν
ἵδρυσή του (Δεκέμβριος 1960) ὥς τό 1975.῾Ως καθηγήτρια τῆς ῾Iστορίας τῶν

Λαῶν τῆς Xερσονήσου τοῦ Aἵμου στό Πανεπιστήμιο ᾽Iωαννίνων δίδαξε
Bαλκανική ῾Iστορία Μέσων καί Νεωτέρων χρόνων σέ προπτυχιακούς (19751996) καί μεταπτυχιακούς (ὥς τὸ 1999) φοιτητές. Ἀπό τό 1975 ὥς τή
συνταξιοδότησή της ἔμενε μόνιμα στά Γιάννενα. Διετέλεσε μέλος τῆς Διοικούσας
Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου (1990-1994) καί Διευθύντρια τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δελφῶν (1993).
Ἀπό τό 1960 εἶναι μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν καί τῆς Ελληνικῆς Ἐπιτροπῆς Σπουδῶν ΝΑ.
Εὐρώπης καί ἀπό τό 1996 Ἀντιπρόεδρος τῆς Association Internationale des
Etudes Byzantines. Τώρα ἐπίτιμη πρόεδρος τῶν δύο Ἐθνικῶν Ἐπιτροπῶν.
Ὡς ὁμότιμη καθηγήτρια συνέχισε τό ἐπιστημονικό καί ἐρευνητικό της ἔργο
μέ μελέτες, συμμετοχή σέ διεθνή συνέδρια καί διαλέξεις ἤ μέ μαθήματα σέ
ἐλεύθερα Πανεπιστήμια (Κηφισιᾶς, Λαικό Πανεπιστήμιο). Συμμετεῖχε ἐπίσης
ἐνεργά στό ἔργο τῶν δύο Ἑλληνικῶν Ἐθνικῶν Ἐπιτροπῶν, ὡς πρόεδρος ἤ
γενική γραμματέας.
Ἔχει δώσει σειρά μαθημάτων στήν Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales –Paris, καί διαλέξεις στό Πανεπιστήμιο τοῦ Παλέρμου, στό
Πανεπιστήμιο Paul Vallery III τοῦ Montpellier καί σέ Πανεπιστήμια τῆς Σόφιας,
Βουκουρεστίου, Βελιγραδίου.
Οἱ μελέτες της ἀναφέρονται κυρίως στή Βυζαντινή Διπλωματική, στίς πολιτικές
καί πολιτιστικές σχέσεις τοῦ Βυζαντίου καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τούς Σλάβους καί
τούς Βαλκανικούς λαούς καί στήν Ἱστορία τῶν Βαλκανικῶν Λαῶν.
Εἶναι παντρεμένη μέ τόν Χρύση Πελεκίδη, καθηγητή τῆς Ἀρχαίας
Ἱστορίας, τώρα ὁμότιμο καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Ἔχει ἕνα γιό
καί δύο ἐγγονές.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
Ζέφη Δαράκη
Βραβείο Ποιήσεως, με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, για το σύνολο του
έργου της.
Η Ζέφη Δαράκη γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Ανήκει μεταιχμιακά
στην β’ μεταπολεμική γενιά. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων από την
ίδρυσή της. Εργάστηκε ως βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων
απ΄όπου απολύθηκε λόγω φρονημάτων το 1967 από τη Χούντα και επανήλθε το
1974. Έχει παντρευτεί τον ποιητή Βύρωνα Λεοντάρη και έχουν ένα γιό, τον
σκηνοθέτη Γιάννη Λεοντάρη.
Δύο συγκεντρωτικοί τόμοι των ποιημάτων της «ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
1967-1982» και «ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1984-2004» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις
ΝΕΦΕΛΗ. «Ο απέναντι χρόνος» εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ και τα ποιήματα «Σε
ονομάζω θα πει σε χάνω» εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2008 (Βραβείο Ακαδημίας
Αθηνών Λ.Πορφύρα)
Ποίησή της έχει μεταφραστεί στα Γαλλικά και Αγγλικά και έχει
δημοσιευθεί σε πολλά έγκριτα Ελληνικά και ξένα περιοδικά και Ανθολογίες.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ

Ιωάννα Μπουραζοπούλου
Βραβείο Μυθιστορήματος, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για το βιβλίο της «Η
κοιλάδα της λάσπης – Ο δράκος της Πρέσπας» (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2014).
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Σπούδασε διοίκηση τουριστικών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Αγγλία, και εργάστηκε σε μεγάλες ξενοδοχειακές
μονάδες έως το 2000. Το 2002 αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης, όπου εξειδικεύτηκε στα Προγράμματα Υπηρεσιών Υγείας και έκτοτε
εργάζεται σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Αυτή τη στιγμή είναι Διευθύντρια
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης στη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Αττικής.
Στον ελεύθερο χρόνο της ταξιδεύει για να γράψει. Λατρεύει το τραίνο, με το οποίο
έχει διασχίσει αρκετές φορές την Ευρώπη και τη μοτοσικλέτα, με την οποία έχει
διασχίσει την Ευρώπη και την Ασία φτάνοντας ως τα Ιμαλάϊα και τη Σιβηρία.
Έζησε στην Αθήνα, το Λονδίνο, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, τη Νοτιο-Ανατολική
Αγγλία, τη Χαλκιδική, μετακινούμενη για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους. Στα
τριάντα της επέστρεψε στην Αθήνα, όπου διαμένει μέχρι σήμερα
Έχει γράψει πέντε μυθιστορήματα για ενήλικες, ένα βιβλίο για παιδιά, θεατρικά και
διηγήματα.
Κείμενα και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες.
Από τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν πέντε μυθιστορήματά της και ένα βιβλίο
για παιδιά.
Το μυθιστόρημα «Τι είδε η γυναίκα του Λωτ;» βραβεύτηκε το 2008 με το Athens
Prize for Literature του Περιοδικού ΔΕΚΑΤΑ και κυκλοφορεί μεταφρασμένο στα γαλλικά
και τα αγγλικά. Η αγγλική εφημερίδα Guardian το κατέταξε στα καλύτερα βιβλία
επιστημονικής φαντασίας της χρονιάς, για το 2013.
Το τελευταίο της έργο, «Η Κοιλάδα της Λάσπης», που κυκλοφόρησε το 2014, είναι
το πρώτο μέρος της τριλογίας «Ο Δράκος της Πρέσπας». Επιχορηγήθηκε με
υποτροφία από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Γαλλίας και βραβεύτηκε με το βραβείο
του Περιοδικού ΚΛΕΨΥΔΡΑ, ως το καλύτερο μυθιστόρημα του 2014.

Μαρία Στεφανοπούλου
Βραβείο Μυθιστορήματος, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για το βιβλίο της «Άθος,
ο δασονόμος» (Εκδόσεις Το Ροδακιό, 2015).
Η Μαρία Στεφανοπούλου γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα. Από το 1976
ως το 1983 έζησε στη Ρώμη, όπου σπούδασε κλασική και νεοελληνική φιλολογία.
Συνέχισε τις σπουδές της στο θέατρο, πρώτα στη Στοκχόλμη και μετά στο Παρίσι, όπου
έζησε και εργάστηκε ως το 1997.
Ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως επιμελήτρια εκδόσεων στο Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Αρθρογραφεί σε περιοδικά και έχει εκδώσει δύο τόμους με νουβέλες (Το
ταξίδι των ψυχών, Η σιωπή που κατοικεί τα σπίτια), διηγήματα (Ο βράχος στο
σύννεφο), ένα θεατρικό έργο (Οι ονειροπαρμένοι), μια μελέτη για την ποίηση του Τάκη
Σινόπουλου. Τελευταίο της βιβλίο είναι Η επιστροφή της σκιάς, συγκεντρωτικός τόμος
δοκιμίων για το θέατρο, τη λογοτεχνία και τη βία της Ιστορίας.

