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Προς τα Σωματεία –Μέλη του ΕΣΕ 
Αθήνα 23 Μαϊου  2017 
 
Αγαπητά μέλη του ΕΣΕ, 
Στέλνουμε για ενημέρωσή σας  μια  σύντομη έκθεση της Γενικής Συνέλευσης   του ΕΣΕ που έγινε  την Τετάρτη  10  

10  Μαϊου 2017. 
 Ευχαριστούμε  τα  18  Σωματεία που συμμετείχαν  με την Πρόεδρό τους ή  εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπο. 

Ελπίζουμε ότι και όσοι δεν  κατάφεραν να συμμετέχουν  αυτή τη φορά, θα κρατήσουν την επαφή τους  μέσα από άλλες 
δραστηριότητες δικές τους ή του ΕΣΕ. 

Στον απολογισμό πεπραγμένων του 2016 η Πρόεδρος Λένα Κουτσελίνη-Κανέλλη  αναφέρθηκε , μεταξύ άλλων 
στα παρακάτω:  

-Στην  εκπροσώπηση  του ΕΣΕ στις Γενικές  Συνελεύσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου 
Γυναικών στη Μόσχα και την Ταϊπέι  καθώς και  του ICW στην Ταϊπέι. Έκθεση  από αυτές τις  Γενικές .Συνελεύσεις έχει 
δημοσιευτεί  στα ενημερωτικά σημειώματα του 2016. 

-Στην  Ημερίδα σε συνεργασία με  τον ΟΠΑΝΔΑ με θέμα  « το Παιδί Πρόσφυγας» (σχετικές πληροφορίες και 
κείμενα έχουν δημοσιευτεί στο Ενημερωτικό Σημείωμα). 

-Στην κυκλοφορία του Οδηγού για την προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους με τίτλο  
«Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού» (σελ 114) Το ΕΣΕ είχε   ενεργητικό ρόλο  σε όλες της φάσεις του έργου, 
της συγγραφής και της συντακτικής επιμέλειας.( Βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.0-18.gr 
και μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κάθε εθελοντή). 

     - Στην εκκρεμότητα της  δωρεάν  παραχώρησης της Κονίστρας στο Δήμο για συγκεκριμένο χρόνο, παρ’ όλον ότι 
έχουν συγκεντρωθεί  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η καθυστέρηση  αποδίδεται εκ μέρους του  Δήμου στην 
αλλαγή Προέδρου  του ΟΠΑΝΔΑ, που δεν έχει ακόμη  ενημερωθεί. 
       -Στην έρευνα- επικοινωνία που είχαμε με τα Σωματεία –μέλη   για τις επιπτώσεις  που είχε στο έργο τους η 
επιβολή ΕΝΦΙΑ. Θα δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και με άλλες οργανώσεις για να αντιμετωπίσουμε από 
κοινού  το πρόβλημα του ΕΝΦΙΑ. 

   - Στην  αποδοχή δύο νέων Σωματείων –μελών στην ομοσπονδία του ΕΣΕ:  «Διεθνής Ένωση Γυναικών Λακωνίας 
ΛΑΚΑΙΝΕΣ»  και  «Αμαρυλλίς-Θυγατέρες της Πηνελόπης». 

    - Στην συγκρότηση από τρία   παλαιά και δραστήρια Σωματεία- μέλη μας  στην Κύπρο,  συντονιστικού  συμβουλίου 
με στόχο  να ενσωματώσουν  Κυπριακές   Οργανώσεις  που αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς του Διεθνούς 
Συμβουλίου Γυναικών (ICW). Βρίσκονται ακόμη στις διαδικασίες της  συγκρότησης  και ήδη ζήτησαν από το Διεθνές  
Συμβούλιο  Γυναικών (ICW) να γίνουν μέλη του ως  Συμβούλιο Κύπρου. 
      - Στην γιορτή της Βασιλόπιτας όπου μεταξύ άλλων έγινε σύντομη παρουσίαση από την κ. Ειρήνη Πανταζή –
Μελίστα  του θέματος «Γονική Ισότητα-Συνεπιμέλεια-Συμφέρον Παιδιού» που θα απασχολήσει το ΕΣΕ και με 
διάφορες δραστηριότητες το 2017.  

Εκλογές για κάλυψη  θέσεων 4 τακτικών μελών 
Όπως κάθε χρόνο,  έγιναν εκλογές για 4 θέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση  εξέλεξε  ως τακτικά 
μέλη τις  κυρίες Ρία Αναγνωστοπούλου, Όλγα Βλουχάκη, Λένα Κουτσελίνη, Μαρία –Χριστίνα Μπακλαβά και τις κυρίες  
Άννα Γεωργιάδου, Αλεξάνδρα Καλογερά, Ίριδα Μπαλόγλου, Φερενίκη Παναγοπούλου  ως  αναπληρωματικά μέλη. 
Επισημαίνεται η  σημασία συνεργασίας των  αναπληρωματικών μελών  τα οποία είθισται να παρευρίσκονται στις 
συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου ώστε να είναι ενήμερα και να  προσφέρουν όπου μπορούν.  



Κατά την συνεδρίαση της  23ης  Μαϊου  η νέα  εκτελεστική επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος : Ειρήνη Πανταζή -Μελίστα  
 Αντιπρόεδροι  : Λένα  Κανέλλη-Κουτσελίνη, Θεοδοσία  Πενταρβάνη, Τζίνα  Κορέλλα  
 Γενική γραμματέας : Ζέτα  Τζιώτη Ειδική  γραμματέας : Φανή Πεχλιβάνη  
 Ταμίας: Δέσποινα Βλαχοπούλου Βοηθός ταμία: Όλγα Βλουχάκη 
 Μέλη: Ρία Αναγνωστοπούλου, Ελένη Αδάμ-Βαλάσση, Χριστίνα Γκαβογιάννη, Ιωάννα  Δούκα, Λίλιαν Ζέλλου, Ευγενία 
Κατούφα, Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, Νίνα Τζέλη 
Αναπληρωματικά  μέλη: Άννα Γεωργιάδου, Αλεξάνδρα Καλογερά, Ίρις Μπαλόγλου, Φερενίκη Παναγοπούλου 
 
 
Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώνουμε  για  ό,τι  διαδραματίζεται  στο χώρο των  θεμάτων που  ενδιαφέρουν τις 
γυναίκες, την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα του ανθρώπου, στην Ελλάδα και τον Κόσμο. Χαιρόμαστε πάντοτε να 
παίρνουμε νέα σας και θα είναι  καλό να κοινοποιούμε τις δραστηριότητές σας  μέσα από το Ενημερωτικό Σημείωμα. 
 
Με θερμούς χαιρετισμούς,  
 
Η Πρόεδρος του ΕΣΕ 
Ειρήνη Πανταζή –Μελίστα 


