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Αγαπητές φίλες,
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων για την τιμή που μου έκαναν
προσφάτως να με ψηφίσουν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Εκτελεστικής
Επιτροπής. Ελπίζω να μπορέσω πάντα με την συνεργασία των μελών της
αλλά και των εκπροσώπων όλων των σωματείων μελών του Ε.Σ.Ε. να
ανταποκριθώ επαρκώς στα καθήκοντα του νέου μου ρόλου. Θέλω ακόμη
να συγχαρώ την αποχωρήσασα Πρόεδρο του Ε.Σ.Ε. κ. Λένα Κανέλλη Κουτσελίνη για την επιτυχή θητεία της ως Προέδρου και να δηλώσω ότι η
εξακολούθηση της συνεργασίας της θα είναι ιδιαίτερα τιμητική και
υποστηρικτική για τα μέλη της Ε.Ε.
Το Ε.Σ.Ε. κατά το τελευταίο εξάμηνο επικέντρωσε το ενδιαφέρον
του στο θέμα της συνεπιμέλειας των παιδιών από τους γονείς τους και μετά
τον χωρισμό τους ως δικαίωμα και καθήκον που επιβάλλει η ισότητα των
φύλων αλλά κυρίως το συμφέρον των παιδιών που οι γονείς τους χωρίζουν.
Το θέμα το πρώτον παρουσιάσθηκε με σχετική εισήγηση κατά την εορτή
της Χριστουγεννιάτικης πίττας του Ε.Σ.Ε, με δελτίο τύπου που εκδόθηκε από
την Ε.Ε. με την ευκαιρία της ημέρας κατά της γονικής αποξένωσης, αλλά και
με ημερίδα με θέμα Γονική Ισότητα – Συνεπιμέλεια – Συμφέρον Παιδιού που
έγινε στις 18-5-2017.
Προσφάτως τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής προβλημάτισε και
η άρνηση ιατρών του νοσοκομείου Σάμου να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες
σε περιπτώσεις τεχνητής διακοπής κύησης. Η συμπεριφορά των ιατρών
σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως καθώς περιγράφεται σε κείμενα που έχουν
περιληφθεί στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα.
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα έθιξε το σεμινάριο σχετικά με τον
ρόλο των γυναικών στη μετάβαση στη Δημοκρατία που έγινε στην Τύνιδα
στις 29-30 Απριλίου 2917, κατά την εαρινή Γενική Συνέλευση του
Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών. Περιλαμβάνονται
στην ενσωματωμένη στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα έκθεση της Ελένης
Αδάμ η οποία μαζί με την Ιωάννα Δούκα εκπροσώπησαν το ΕΣΕ.
Στην καρδιά της Ευρώπης στις Βρυξέλλες στις 11-6-2017
πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών τεράστια
κινητοποίηση για την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από
τις χώρες που την καθυστερούν. Η Ελλάδα καθυστερεί την κύρωση της
σύμβασης από το 2011 που την υπέγραψε παρά το γεγονός της αύξησης
περιστατικών βίας στη χώρα μας. Ευελπιστούμε ότι μετά την
ευαισθητοποίηση των κομμάτων από τις ελληνικές γυναικείες οργανώσεις,
μεταξύ των οποίων και το Ε.Σ.Ε. να προχωρήσει επιτέλους η κύρωση της
σύμβασης αυτής.
Το Καλοκαίρι εφέτος προβλέπεται ζεστό, ο καύσωνας μας διώχνει
προς τις θάλασσες ή τα βουνά για ανάσες δροσιάς και για διάλειμμα
ξεκούρασης και αναζωογόνησης ώστε να ανακτήσουμε δυνάμεις και να
επανέλθουμε τον Σεπτέμβρη δριμύτερες, αποφασιστικότερες και
διεκδικητικότερες.
Σας εύχομαι καλές διακοπές.
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Πανταζή - Μελίστα

Σύντομη έκθεση από την 100η Ετήσια
Γενική Συνέλευση του ΕΣΕ (10-5-2017)
Συμμετείχαν 18 Σωματεία με την Πρόεδρό τους
ή εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπο.
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη η
Αλεξάνδρα Καλογερά και Γραμματέας η Ευγενία
Πεχλιβάνη
Στον απολογισμό πεπραγμένων του 2016 η
Πρόεδρος του ΕΣΕ 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» (σελίδες
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 «ΑμαρυλλίςΘυγατέρες 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.
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.
Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το
διάστημα Μάιος 2017- Μάιος 2018 φαίνεται στην
πρώτη σελίδα.
Ευχαριστούμε τα σωματεία που συμμετείχαν σε
αυτή την Γενική Συνέλευση. 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.

Επιπτώσεις της επιβολής ΕΝΦΙΑ
στο έργο Σωματείων του ΕΣΕ
Με πρωτοβουλία της τ. Προέδρου κυρίας Καλλιγά
και συνεργασία της Ελένης Αδάμ, ζητήσαμε από τις
Οργανώσεις –μέλη μας πληροφορίες για τις επιπτώσεις
που είχε στο έργο τους η επιβολή ΕΝΦΙΑ. Τα μέλη
ανταποκρίθηκαν πρόθυμα και συμπλήρωσαν ένα απλό
ερωτηματολόγιο ( μετά από επανειλημμένες τηλεφωνικές
επαφές για υπενθύμιση και ενθάρρυνση). Οι πληροφορίες
αφορούν την περίοδο 10ο έως 12ο του 2016. Από τα 37
μέλη-οργανώσεις (εξαιρούνται οι 7 της Κύπρου), το 27%
δεν διαθέτει ακίνητο, το 23% διαθέτουν ένα γραφείο για
ίδια χρήση οπότε απαλλάσσονται από τον φόρο αυτό και
το 50% επιβαρύνονται με φόρο που κυμαίνεται από 10%
μέχρι 45,73% του προϋπολογισμού τους. Στις ανοιχτές
ερωτήσεις απάντησαν με κραυγές απόγνωσης
για
περικοπές προσωπικού, μείωση αριθμού εξυπηρετούμενων, υποβάθμιση επιπέδου υπηρεσιών και άλλα
λιγότερο σημαντικά.
Θα δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και
με άλλες οργανώσεις για να αντιμετωπίσουμε από κοινού
το πρόβλημα του ΕΝΦΙΑ

Εαρινή Γενική Συνέλευση
του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς
Συμβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF)
Τύνιδα 29-30 Απριλίου 2017

Έκθεση από την Ελένη Αδάμ
Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 15 χώρες –μέλη
(Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ισπανία,
Λίβανος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαρόκο,
Ολλανδία, Τουρκία, Τυνησία, Ουκρανία) είτε με την
παρουσία τους είτε με εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο
άλλου συμβουλίου που ήταν παρούσα.
Το ΕΣΕ εκπροσώπησε η Ιωάννα Δούκα με αναπληρώτρια
την Ελένη Αδάμ. Η Ιωάννα Δούκα εκπροσώπησε και το
Συμβούλιο της Ιταλίας.
Η διοργάνωση ήταν άψογη παρόλο που έγινε εν τάχει
από το πολύ δραστήριο Εθνικό Συμβούλιο της Τυνησίας
όταν απρόβλεπτα εμπόδια ανάγκασαν το Συμβούλιο του
Μαρόκου να ακυρώσει την δέσμευσή του την τελευταία
στιγμή.

Το Σεμινάριο
«Ο ρόλος των γυναικών στη μετάβαση στη Δημοκρατία»
Η πρώτη μέρα, ως είθισται, αφιερώθηκε σε
σεμινάριο με συμμετοχή τοπικών παραγόντων και μελών
του Εθνικού Συμβουλίου Τυνήσιων Γυναικών ( Union
Nationale de la Femme Tunisienne UNFT).
Οι εισηγήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και αφορούσαν
την ισότητα των φύλων στην Τυνησία και διεθνώς.
1- Η Υπουργός Γυναικών και Οικογένειας Nezida Labidi
ανέπτυξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα της
και η ίδια στη διαχείρισή τους. Είπε ότι αναγκάζεται να
επικεντρώνει σε επίπεδο κοινότητας, να δίνει βοήθεια σε
περιπτώσεις βιασμού και νομικής στήριξης σε όλες τις
γυναίκες που
τη χρειάζονται. Η
υπογράφουσα
εντυπωσιάστηκε από την άμεση αποφασιστικότητα και
ευελιξία της : Ενώ ως υπουργός της χώρας, όφειλε να
μιλά Αραβικά, μόλις διαπίστωσε, στα απλανή βλέμματα
του ακροατηρίου, τις αδυναμίες του μεταφραστή, συνέχισε
σε ρέοντα
Γαλλικά λέγοντας « Με συγχωρείτε για την
παρατυπία αλλά το ζητούμενο δεν είναι να μιλήσω αλλά να
καταλάβετε τι λέω!» Και από εκεί και ύστερα καταλάβαμε !
Οι Τυνήσιες βιώνουν μια αναγέννηση. Αναφέρονται στην
Αραβική Άνοιξη ως «επανάσταση». Κερδίζουν πόντους
στην ισότητα συνεχώς αλλά βήμα- βήμα: 31% γυναίκες
βουλευτές, στην τετρασέλιδη Εφημερίδα HRAYER που
εκδίδουν σε Γαλλικά και Αραβικά προβάλουν την πρώτη
γυναίκα Διευθύντρια της Γενικής Ένωσης Εργασίας, την
αποχωρούσα
πρώτη αρχηγό πολιτικού κόμματος, τις
επιτυχίες γυναικών με αναπηρία, τα προβλήματα από την
οπισθοδρομική κοινωνία γειτονικών χωρών. Προσπαθούν
να προβάλουν αξίες προόδου και εκσυγχρονισμού στη
βάση.
2- Η Leila Khaiat, αντιπρόεδρος του Αραβικού Συμβουλίου
Γυναικών Επιχειρηματιών, και πρώην Πρόεδρος της

Διεθνούς ΄Ενωσης Γυναικών Αρχηγών Επιχειρήσεων
(FCEM) επέμεινε ότι «η μητρότητα δεν πρέπει να
θεωρείται μοιραίο γεγονός(fatality)!» Είπε επίσης πράγματα
που σπάνια εκστομίζονται δημόσια : ότι η ηγεσία από
γυναίκες
μπορεί να επιδρά
σε αλλαγή
αν
συνειδητοποιηθούν δύο προϋποθέσεις:α) οι γυναίκες να
ψηφίζουν γυναίκες και β) να ενθαρρύνουν ενεργά τις
άλλες και τον ίδιο τον εαυτό τους να εμπλέκονται στην
πολιτική. Το σύνθημά της (και της (FCEM) είναι « Μόνη
της μια γυναίκα είναι αόρατη, μαζί, οι γυναίκες είναι
αήττητες» (Σημ. Ε.Αδάμ - σε μετάφραση δεν ακούγεται
ιδιαίτερα επιτυχημένο ενώ στα Αγγλικά και στα Γαλλικά το
σύνθημα εκμεταλλεύεται επιτυχώς το ομόηχο των λέξεων
invisible/ invincible).
3- Η Radhia Jerbi Πρόεδρος του Εθνικού
Συμβουλίου Τυνήσιων Γυναικών, ανέτρεξε ιστορικά στο
ρόλο που έπαιξε η Γυναίκα στην εγκαθίδρυση της
Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στο πρόβλημα του Λαϊκισμού.
Στις μέρες μας, παρασυρμένοι από τον Πρόεδρο Τραμπ
εγκαταλείπουμε με προθυμία το πολιτικώς ορθό κι αυτό
πλήττει τις γυναίκες και την ισότητα των φύλων. Αντίθετα
επισημαίνεται η θετική τοποθέτηση του Γεν. Γραμματέα του
ΟΗΕ Antonio Guterres που δηλώνει «Πρωταγωνιστής» σε
θέματα ισότητας. Η Τυνησία
και άλλες χώρες της
Μεσογείου, στο παρελθόν μοιράστηκαν το πεπρωμένο
τους με την Ευρώπη και σε καλές και σε κακές εξελίξεις
(Σημ. Ε.Αδάμ - αυτό επεξηγεί πώς ο Λίβανος, η Τυνησία,
το Μαρόκο, το Ισραήλ, θεωρήθηκε λογικό να ανήκουν στο
Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών και
όχι σε άλλα Τμήματα του ICW-CIF όπου γεωγραφικά
ανήκουν.)
4- Η παρουσία της Προέδρου του Διεθνούς (ICWCIF) Junksook Kim προσέδωσε κύρος στη συνάντηση.
Η Πρόεδρος ενημέρωσε για την τελευταία συνάντηση του
ICW-CIF στην Ταϊπέι τον Νοέμβριο 2016 (βλ. Ενημερωτικό
Σημείωμα Ιουλίου –Δεκεμβρίου 2016). Μίλησε επίσης
για το ανανεωμένο Newsletter του ICW και ευχαρίστησε
για τη συμβολή των Συμβουλίων που έστειλαν νέα από τις
δραστηριότητές τους.
5- Από την Cosima Schenk, Πρόεδρο το ΕΚΔΣΓ,
επισημάνθηκε ότι καμιά χώρα δεν έχει επιτύχει πλήρη
ισότητα φύλων και, δυστυχώς, με την πολιτική ανασφάλεια
που επικρατεί διεθνώς, τα προβλήματα των γυναικών
έχουν περάσει χαμηλότερα στη λίστα προτεραιοτήτων έτσι
που, σε πολλές χώρες, η σημασία τους να δείχνει σχετικά
μικρότερη
Στο ακροατήριο, εκτός από πολλά μέλη του
Εθνικού Συμβουλίου της Τυνησίας, κάποιοι παράγοντες,
άντρες κυρίως, επεσήμαναν αδυναμίες της Τυνησιακής
κοινωνίας και κάλεσαν τις γυναίκες να μην εφησυχάζουν
με την επίτευξη νομοθεσίας και θεσμών υπέρ των
γυναικών και της ισότητας των φύλων αλλά να στραφούν
στη βάση και να επικεντρωθούν σε αλλαγή αντιλήψεων του
πληθυσμού. Έφεραν παράδειγμα τη βασική εκπαίδευση
που φαίνεται να μη θεωρείται απαραίτητη από την
Τυνησιακή κοινωνία:80% των παιδιών –αγόρια και
κορίτσια- εγκαταλείπουν το σχολείο πριν συμπληρώσουν
τα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης που προβλέπονται από
τον νόμο.

Απολογισμοί Συμβουλίων
Κυκλοφόρησαν εκθέσεις/ απολογισμοί από 15 Εθνικά
Συμβούλια –παρόντα και μη.(Κατατέθηκαν στο Αρχείο του
ΕΣΕ)
Όπως πάντα, εκτός συνεδρίασης
και πρακτικών
συζητήθηκαν και θέματα που δεν γράφονται σε επίσημες
εκθέσεις και αναφορές είτε γιατί θεωρούνται
από
στρατηγική ή πολιτική σκοπιά παρακινδυνευμένα ή γιατί
εμπίπτουν σε πάγιες τακτικές του Συμβουλίου και
θεωρείται κοινοτοπία να επαναλαμβάνονται πχ δεν
αναφέρονται τα Newsletters(ενημερωτικά σημειώματα)
που εκδίδουν διάφορα Συμβούλια( Μάλτα, Γερμανία,
Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία) και που κυκλοφορούν ηλεκτρονικά
σε όλους. Δεν αναφέρεται η συνεχής παρακολούθηση της
εφαρμογής της νομοθεσίας, ούτε πάγιες υποτροφίες, ή από
μακρού λειτουργούσες δομές στήριξης γυναικών (θυμάτων
βίας, γηροκομείων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
μητέρων). Δεν αναφέρονται πια τα προβλήματα που
προκύπτουν από τις μεγάλες ροές προσφύγων και
μεταναστών παρόλο που τα Συμβούλια συνεχίζουν τις
σχετικές δράσεις τους. Αποσιωπούνται προβλήματα με
τοπικές Κυβερνήσεις «…λειτουργούσαμε επί χρόνια ένα
ξενώνα νέων γυναικών με προβλήματα αλλά η νέα
Κυβέρνηση τον έκλεισε με το σκεπτικό ότι αυτό ανήκει στις
δικές της υποχρεώσεις... Δεν τον αντικατέστησε!» «… κύριο
πρόβλημά μας είναι οι θεοκρατικές αντιλήψεις…» «δεν
αναφερόμαστε ποτέ στο θέμα των εκτρώσεων…» Αυτά,
συζητούνται στα διαλείμματα και όλες θεωρούν ότι είναι
πάρα πολύ χρήσιμες γνώσεις.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ECICW-CECIF
Πρόεδρος :Cosima Schenk (Ελβετία)
Αντιπρόεδροι : Joelle Letsch(Λουξεμβούργο)
Rosa Artigas (Ισπανία)
Fatos Inal (Τουρκία)
Γενική Γραμματέας : Jamal Hermes (Λίβανος)
Βοηθός Γ.Γ. : Radhia Jerbi (Τυνησία)
Ταμίας : Ludovina Moreira (Γαλλία)
Θα στηρίξει το ΔΣ ως σύμβουλος η Martine
Marandel Πρόεδρος του Γαλλικού Συμβουλίου
Γυναικών και ταμίας του ICW-CIF.
Από τις εκλογές προέκυψε το παραπάνω Δ.Σ. για τη
διετία 2017-2019
Δεν ήταν εύκολο να προθυμοποιηθούν υποψήφιες γιατί,
παρόλο ότι η επικοινωνία έχει γίνει απλούστερη λόγω
διαδικτύου, συνεχίζει να απαιτείται οικονομικό κόστος για
συναντήσεις και τα μέλη (και τα Εθνικά Συμβούλια) έχουν
πλέον πολύ περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.
Αρκεί να αναφερθεί ότι το Συμβούλιο της Γερμανίας
(Deutche Frauen Ring) δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του προς το ICW-CIF!)

Τι απεκόμισα από την Εαρινή Συνάντηση
του ECICW στην Τυνησία
Από την παρακολούθηση, τις έγγραφες αναφορές
και από τις μεταξύ μας συζητήσεις απεκόμισα τα
παρακάτω:
*** Η οικονομική κατάσταση
των περισσότερων
Συμβουλίων είναι από δύσκολη έως κακή.
*** Διαπιστώνεται από όλους στην Ευρώπη η τάση να
υποβαθμίζονται –με υπο-χρηματοδότηση
οι Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και
σε επίπεδο Διεθνών Οργανισμών( Ε.Ε., Συμβούλιο της
Ευρώπης).
*** Πολλά Συμβούλια συγκροτούν ομάδες συνεργαζόμενων Σωματείων για να ασκούν ισχυρότερη πίεση στην
Κυβέρνησή τους.( Στην Ισπανία συγκροτήθηκαν 7
Φεμινιστικές Πλατφόρμες από 377 οργανώσεις για να
αντιδράσουν εναντίον της βίας κατά των γυναικών. Το
Κράτος επιδοτούσε τις σχετικές δράσεις με 6 εκατομμύρια
Ευρώ. Με 60 θανάτους γυναικών από ανδρική βία
κατ΄έτος, οι γυναίκες πιέζουν τώρα για 120 εκατ.Ευρώ!)
*** Διαπιστώνεται ότι οι νέες γυναίκες της Ευρώπης δεν
συνειδητοποιούν ούτε το επίπεδο ισότητας το οποίο
απολαμβάνουν στη χώρα τους ούτε το έλλειμμα ισότητας
που υφίσταται (καμιά χώρα δεν έχει επιτύχει 100%
ισότητα.) Οι Γαλλίδες έστειλαν ερωτηματολόγια σε
σπουδάστριες για να δουν τις απόψεις τους για το
Φεμινισμό και να προγραμματίσουν ανάλογα τις δράσεις
τους. Οι Αγγλίδες επικεντρώνουν τις δράσεις τους σε
έφηβες και βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση.
*** Έχει γίνει κοινή αντίληψη ότι οι συζητήσεις,
ενημερώσεις, διαπραγματεύσεις για ισότητα των φύλων
δεν πρέπει πια να γίνονται μεταξύ γυναικών αλλά με
συμμετοχή ανδρών.
*** Οι δύο κυρίαρχες τάσεις στα Εθνικά Συμβούλια που
πρέπει να διατρέχουν οριζόντια τις δραστηριότητές τους
είναι 1-συμμετοχή των ανδρών 2- ενθάρρυνση των
γυναικών να συμμετέχουν στα κοινά και όχι μόνο με την
ψήφο τους
*** Διαπιστώνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
ανοχή προς τον λαϊκισμό, αδιαφορία προς την τήρηση του
πολιτικώς ορθού λόγου, εφησυχασμός ( μεγάλο μέρος των
γυναικών, όλων των ηλικιών, δεν συνειδητοποιούν ότι δεν
υπάρχει πλήρης ισότητα ούτε στη δική τους χώρα).
*** Αναδύεται σε όλα τα Συμβούλια η τάση να υπερβούν
την αντίληψη της άνευ ορίων προστασίας των προσφύγων,
της ανοχής στα μεταναστευτικά κύματα και σε κάθε ξένο
πολιτισμό. Δικαιούμαστε και οφείλουμε να απαιτούμε
σεβασμό και στο δικό μας πολιτισμό. Κυκλοφορεί το
σύνθημα «Σεβόμαστε τους πρόσφυγες που σέβονται την
ισότητα των γυναικών»
*** Μου άρεσε η διατύπωση μιας καμπάνιας εναντίον της
βίας κατά των γυναικών «Εξασφάλιση οικογενειακής
γαλήνης» (δεν αναφέρεται πουθενά η βία!)

Αμβλώσεις 2017
Ι - Σημείωμα από Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα
Αθήνα 25 Μαϊου 2017

Αμβλώσεις 2017 . Υπό κατάργηση λόγω της
ηθικής συνείδησης του ιατρού
Προσφάτως το σύνολο των αναισθησιολόγων του
Νοσοκομείου της Σάμου αποφάσισε την μη χορήγηση
αναισθησίας για τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης παρά μόνο
σε περιπτώσεις που συντρέχει κίνδυνος για τη ζωή ή την
υγεία της εγκύου. Επικαλούνται για την απόφασή τους αυτή
το άρθρο 32 του ν.3418/2005 του κώδικα ιατρικής
δεοντολογίας σύμφωνα με το οποίο << ο ιατρός μπορεί να
επικαλεσθεί τους κανόνες και τις αρχές της ηθικής
συνείδησής του και να αρνηθεί να εφαρμόσει ή να
συμπράξει στις διαδικασίες τεχνητής διακοπής της κύησης,
εκτός εάν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της
εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της
υγείας της>>.
Η απόφαση των παραπάνω ιατρών
Βασίζεται σε ακραία προσήλωση στην
αρχή που
επιτάσσει την πάση θυσία διατήρηση της ζωής του
εμβρύου, ως θέλημα θεού και έρχεται αντιμέτωπη με την
βούληση της γυναίκας που προστρέχει στον ιατρό και
επιζητεί την άμβλωση ως λύτρωση από μια ανεπιθύμητη
κύηση, η οποία επεσυνέβη εξ ατυχήματος, σε ακατάλληλο
χρόνο, από ακατάλληλο σύντροφο, ή από σύντροφο με τον
οποίο διέκοψε τη σχέση της, ή κατόπιν βιασμού της και
πολλές φορές εξ αιτίας μη ενημέρωσής της για μέτρα
αντισύλληψης.
Υποβαθμίζει το γεγονός ότι οι γυναίκες που επιζητούν
ιατρική συνδρομή για άμβλωση στην πλειοψηφία τους
βρίσκονται υπό καθεστώς ιδιαίτερης σωματικής,
ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης. Βιώνουν την
κυοφορία τους σαν ένα δυσβάστακτο φορτίο που
επιβαρύνει όχι μόνο το σώμα , αλλά κυρίως την ψυχή τους,
ασφυκτιούν προ του αδιεξόδου ανταπόκρισής τους, στις
ανάγκες ανατροφής ενός παιδιού, πολλές φορές μόνες,
χωρίς στήριξη συντρόφου,
και είναι αδύναμες να
σηκώσουν το φορτίο της κοινωνικής κατακραυγής, αν ιδίως
κατοικούν σε μικρές κοινωνίες.
Αρνείται την άμβλωση
που ο νόμος επιτρέπει να
διενεργηθεί
εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί
12
εβδομάδες από τη σύλληψη του εμβρύου, χωρίς να
συνυπολογίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της και την
συμβολή του στο επιπλέον άγχος των εγκύων, ούτε την
επίτασή του εξ αιτίας της αβεβαιότητας που συνεπάγεται
η ιατρική άρνηση. Έτσι εκτίθεται σε κίνδυνο και η ζωή
τους, ιδίως αν πρόκειται για νεαρές έγκυες, που πρέπει
άμεσα να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους για την
διακοπή της εγκυμοσύνης τους,
οι οποίοι δεν
διασφαλίζουν πάντα τα εχέγγυα της ορθής ιατρικής
αντιμετώπισης.

Επιφορτίζει με τύψεις τις έγκυες, οι οποίες, υπό την
πίεση του αλάθητου
της ηθικής συνείδησης του
σημαντικού γι’ αυτές ιατρού, αισθάνονται σαν οι ίδιες να
μην έχουν ηθική συνείδηση, και να είναι κατακριτέες με
αποτέλεσμα την καταρράκωση της ψυχικής τους υγείας.
Παραβλέπει ότι η κυοφορία αποτελεί ένα όνειρο ζωής
και γι’ αυτές όπως και για τις περισσότερες γυναίκες, πλην
όμως ο χρόνος και οι συνθήκες υπό τις οποίες έχει
συντελεσθεί και οι συνέπειες που θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν οι ίδιες αλλά και το παιδί που θα φέρουν
στον κόσμο, αν ολοκληρωθεί η κυοφορία, τόσο σε ατομικό
όσο και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, την καθιστά
ανεπιθύμητη.
Συγκρούεται με την επιλογή της γυναίκας να ασκήσει το
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά της να αυτοδιαθέτει
το σώμα και την ψυχή της κατά τον τρόπο που η ίδια
αντιλαμβάνεται ότι είναι προς το συμφέρον της ίδιας αλλά
και του κυοφορούμενου εμβρύου.
Αντιδρά στην επιθυμία για διακοπή της εγκυμοσύνης
σαν αυτή να αποτελεί μια τυχαία επιλογή. Κι όμως η
επιλογή αυτή τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα
βασανιστικής σκέψης των γυναικών που την αποφασίζουν.
Ειδικότερα η σκέψη των γυναικών αυτών ταλανίζεται στο
λαβύρινθο του διλήμματος να αφήσουν να εξελιχθεί η
εγκυμοσύνη ή να την διακόψουν, ενώ η ψυχή τους καλείται
να επιλέξει αν θα σηκώσει το βάρος της αμαρτίας της
διακοπής μιας ζωής ή το βάρος των κοινωνικοοικονομικών
συνεπειών της διατήρησης της ζωής.
Αδιαφορεί για το γεγονός ότι οι γυναίκες αυτές
αισθάνονται σαν να έχουν κάτι μέσα τους που δεν θέλουν
να το αποδεχθούν σαν δικό τους, σαν κάτι που δεν
μπορούν να αγαπήσουν, ή σαν κάτι που θα τους
υπενθυμίζει το λάθος τους, ή την εμπειρία του βιασμού
τους.
Αντιπαρέρχεται το ότι το παιδί είναι η προέκταση του
εαυτού της μητέρας και ότι, εφόσον αυτή αγαπά τον εαυτό
της, είναι βέβαιο ότι θα αγαπήσει και το παιδί της. Η
μητέρα όμως που δεν νοιώθει ότι το παιδί, που πρόκειται
να αποκτήσει, αντιπροσωπεύει τον εαυτό της, αλλά κάτι
ξένο προς αυτόν, ενδέχεται να μην το αγαπήσει. Και παιδί
χωρίς αγάπη είναι ένα δυστυχισμένο παιδί, ένα παιδί σε
κίνδυνο
απόρριψης,
περιθωριοποίησης
και
παραβατικότητας, καταξιωμένο μόνο στην ηθική συνείδηση
του ιατρού που αρνήθηκε την άμβλωση για να μη του
στερήσει τη ζωή, χωρίς να προβληματισθεί, για το ποιά θα
είναι η ζωή του χωρίς αγάπη από αυτήν που το έφερε στον
κόσμο. Σε ένα κόσμο μάλιστα που
και το 2017
εξακολουθεί να κυριαρχείται από διακρίσεις ακόμα και σε
βάρος παιδιών, τα οποία ήλθαν στη ζωή χωρίς την
επιθυμία, αλλά από λάθος
της μητέρας τους με τη
θέληση όμως του ιατρού να μη συμβάλει στην ματαίωση
του λάθους προκειμένου
να σώσει την ηθική του
συνείδηση.

ΙΙ-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από τη ΓΓΙΦ

Άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε
περιπτώσεις τεχνητής διακοπής κύησης
στο Νοσοκομείο Σάμου
Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο
πριν από λίγες ημέρες την άρνηση των αναισθησιολόγων
ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου να χορηγήσουν
αναισθησία σε επεμβάσεις τεχνητής διακοπής κύησης, με
έρεισμα το σχετικό δικαίωμα που τους αναγνωρίζει ο
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (αρθ. 31§1 του Ν.
3418/2007) περί σχετικής επίκλησης κανόνων και αρχών
ηθικής συνείδησης, εκτός αν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι
κινδύνου της ζωής ή της υγείας της εγκύου.
Μόνο οργή, θλίψη, αλλά και πολλά ερωτηματικά
προκαλεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα του 2017, 31
ολόκληρα χρόνια μετά την πλήρη νομική αναγνώριση της
τεχνητής διακοπής της κύησης, καταπατώνται στην πράξη
κεκτημένα γυναικεία ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου
που προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα καθολικά
(αρθ. 5§1), συμπεριλαμβάνοντας και όλα τα επί μέρους
δικαιώματα που απορρέουν απ` αυτήν, όπως της
σωματικής ελευθερίας, της τιμής και της υγείας και κατ’
επέκταση και η επιλογή ή μη της μητρότητας, εφόσον ο
νόμος επιτρέπει μια τέτοια υπό προϋποθέσεις επιλογή.
Άλλωστε το Ποινικό μας Δίκαιο (άρθ. 304 του Π.Κ.) αίρει
τον άδικο χαρακτήρα της τεχνητής διακοπής της
εγκυμοσύνης που ενεργείται με τη συναίνεση της εγκύου
από γιατρό μαιευτήρα -γυναικολόγο με τη συμμετοχή
αναισθησιολόγου σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα
εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που
μνημονεύονται στο σχετικό άρθρο (μη συμπλήρωση 12
εβδομάδων κύησης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας
εμβρύου, αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή
για τη σωματική ή ψυχική της υγεία, εγκυμοσύνη ως
αποτέλεσμα βιασμού, αιμομιξίας, αποπλάνησης ανήλικης,
κατάχρησης ανικανότητας γυναίκας να αντισταθεί).
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων,
χαρακτηρίζοντας τουλάχιστον ατυχή την άρνηση
συμμετοχής των ιατρών σε περιπτώσεις τεχνητής διακοπής
κύησης με την επίκληση μιας ομολογουμένως
αναχρονιστικής νομοθετικής διάταξης, σύμφωνα με τα
δημοσιεύματα του τύπου, θεωρεί ότι:

α. Η τεχνητή διακοπή κύησης εμπίπτει στην
υπερνομοθετική και συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή
της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Α 5
παρ. 1 του Συντάγματος), όταν αυτή γίνεται μέσα στα
πλαίσια που ορίζει ο Νόμος. Η συγκεκριμένη απόφαση των
ιατρών αναισθησιολόγων του Δημόσιου Γενικού
Νοσοκομείου Σάμου δύναται να παρακωλύει (είτε με πράξη
είτε με παράλειψη) την απόλαυση της νόμιμης αυτής
επιλογής ή μη της μητρότητας, αντίθετα με το Σύνταγμα και
το νόμο.
β. Επί της ουσίας θίγεται το δικαίωμα για αυτονομία και
αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, το οποίο
συντάσσεται με την προσωπική ελευθερία των
υποκειμένων να αποφασίζουν για τη χρήση και διαχείριση
του σώματός τους κατά την προσωπική τους βούληση,
γεγονός που αποτελεί διαχρονική βασική διεκδίκηση του
φεμινιστικού κινήματος. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της
αναπαραγωγής και της σεξουαλικότητας των γυναικών και
επομένως του σώματός τους, οφείλει να μην εξαρτάται από
την απόφαση οποιασδήποτε/οποιουδηποτε γιατρού, που
αρνείται να προχωρήσει στην τεχνητή διακοπή της κύησης,
αλλά να αποτελεί προσωπική επιλογή των γυναικών.
γ. Η καθολική άρνηση των ιατρών αναισθησιολόγων
συμμετοχής σε περιπτώσεις επεμβάσεων τεχνητής
διακοπής κυήσεων στο μοναδικό δημόσιο νοσηλευτικό
ίδρυμα του νησιού, ενός νησιού που βρίσκεται μάλιστα σε
απομακρυσμένη παραμεθόρια νησιωτική περιοχή,
ελλοχεύει κινδύνους καταφυγής των γυναικών σε
επισφαλείς για την υγεία τους ή και παράνομες
πρακτικές διακοπής κύησης. Παράλληλα, αναγκάζει
εμμέσως τις γυναίκες είτε να μετακινηθούν σε άλλες
περιοχές εκτός νησιού είτε να αναζητήσουν ιδιωτικές
ιατρικές υπηρεσίες, οπότε αίρεται παράλληλα και ο
δημόσιος χαρακτήρας παροχής υπηρεσιών υγείας.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δε μπορεί
παρά να καταδικάζει τέτοιες πρακτικές και έχει ήδη
επικοινωνήσει με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σάμου για
τη διευκρίνιση των πραγματικών περιστατικών της
«περίεργης» αυτής υπόθεσης αποχής από εκ του νόμου
επιβεβλημένα ιατρικά καθήκοντα. Παράλληλα, δεσμεύεται
ότι θα επιδιώξει κάθε δυνατή συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς, με σκοπό την εξέταση της επίμαχης
διάταξης του Κώδικά Ιατρικής Δεοντολογίας, η οποία
πρέπει να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί ώστε να μην
αφήνει περιθώρια καταχρηστικής επίκλησής της για την
άρνηση τέλεσης ιατρικών πράξεων.

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/
Το Γραφείο Τύπου, 22/05/2017
Τηλ. 2131511102
Ε-mail: gramggif@isotita.gr
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Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης,
όταν δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία της γυναίκας
Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εξέτασε το ζήτημα που ανέκυψε από την
ανακοίνωση των αναισθησιολόγων του δημόσιου νοσοκομείου της Σάμου, περί άρνησης συμμετοχής τους σε ιατρικές πράξεις
διακοπής της εγκυμοσύνης για λόγους συνείδησης , εφ’ όσον δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία της εγκύου.
Η Επιτροπή κρίνει απαραίτητη την παρέμβασή της, λόγω του σοβαρού δημόσιου προβληματισμού που προκλήθηκε
από την εν λόγω ανακοίνωση και την ανάγκη πρακτικής αντιμετώπισης του ηθικού διλήμματος που αυτή ανέδειξε.
1. Τα δεδομένα
Η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης για οποιονδήποτε λόγο αποτελεί ιατρική πράξη, με την οποία αντιμετωπίζεται
μια κρίσιμη σύγκρουση αξιών: αφ’ ενός της αξίας της ζωής του κυοφορουμένου και, αφ’ ετέρου, της αυτονομίας της γυναίκας
που κυοφορεί. Η αυτονομία της γυναίκας αναλύεται σε σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων της ζωής, της
υγείας, της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.
Με την επιλογή της διακοπής της εγκυμοσύνης, προτεραιότητα δίνεται στην αυτονομία της γυναίκας, ως υπέρτερου
αγαθούαπό τη ζωή του κυοφορουμένου. Η βασική αυτή αξιολόγηση έχει γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή από το δίκαιο, στη
συντριπτική πλειονότητα των εθνικών εννόμων τάξεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών της Ε.Ε., των ΗΠΑ, του
Καναδά και της Αυστραλίας. Δικαιολογείται από την παραδοχή που θέλει το ανθρώπινο έμβρυο να μην αποκτά την ιδιότητα
του «προσώπου» (άρα του υποκειμένου δικαιωμάτων) έως τη στιγμή της γέννησης. Η παραδοχή αυτή, πάντως, δεν αρνείται
την αξία της ζωής του εμβρύου, ήδη από τη στιγμή της γονιμοποίησης του ωαρίου. Για τον λόγο αυτόν, η διακοπή της
εγκυμοσύνης κατά κανόνα απαγορεύεται (και μάλιστα τιμωρείται από την ποινική νομοθεσία), μόνο δε κατ’ εξαίρεση
συγχωρείται για να προστατευθεί η αυτονομία της γυναίκας.
Μεταξύ των εννόμων τάξεων υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τους λόγους της επιτρεπτής
διακοπής της εγκυμοσύνης. Η βασική διάκριση εντοπίζεται, εδώ, μεταξύ κρατών που τη δέχονται μόνον για την προστασία της
ζωής και της υγείας της γυναίκας και κρατών που προσθέτουν σε αυτούς τους λόγους και άλλους. Σημαντικότερος από τους
άλλους αυτούς λόγους είναι η αναγνώριση της απολύτως ελεύθερης επιλογής της γυναίκας να τεκνοποιήσει (επομένως και να
διακόψει την εγκυμοσύνη) στο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης του εμβρύου, το οποίο συνήθως οριοθετείται στο πρώτο τρίμηνο
από τη στιγμή της σύλληψης.
Η ελληνική έννομη τάξη ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία κρατών. Με το άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα, η
νομοθεσία μας δικαιολογεί την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης α) για την προστασία της ζωής ή της υγείας της εγκύου,
χωρίς χρονικό περιορισμό, β) ως ελεύθερη επιλογή της εγκύου, μέχρι τη 12 η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, γ) για λόγους
παθολογίας του εμβρύου, μέχρι την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και δ) για «κοινωνικούς» λόγους (σε περιπτώσεις
αιμομιξίας ή βιασμού), μέχρι τη 19η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.
Οι επιλογές του νόμου βασίζονται σε συγκεκριμένες ηθικές αξιολογήσεις, παράγοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις
που δεσμεύουν κάθε πολίτη, χωρίς πάντως να «καταργούν» τον ηθικό προβληματισμό. Ο προβληματισμός αυτός παραμένει
ελεύθερος, αφορά δε κυρίως τη συνείδηση του καθένα που μπορεί και να διαφωνεί με τον νόμο. Στις δημοκρατικές κοινωνίες,
η ελευθερία αυτή της συνείδησης δεν αποτελεί απλώς μια πρακτική δυνατότητα («η συνείδηση δεν φυλακίζεται »), αλλά
κατοχυρώνεται επίσης ως θεμελιώδες δικαίωμα.
Οι ελευθερίες της συνείδησης και της έκφρασης στο ελληνικό δίκαιο αναγνωρίζονται, κατ’ αρχήν, στο επίπεδο του
Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. Ειδικά, ωστόσο, στην ιατρική πρακτική, ο νομοθέτης κατοχύρωσε το δικαίωμα συνειδησιακής
αντίρρησης του ιατρού στη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων με ιδιαίτερη ηθική και θρησκευτική φόρτιση, όπως η τεχνητή
διακοπή της εγκυμοσύνης, η θεραπεία αντισύλληψης, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κ.λπ. (άρθ. 2 παρ. 5 του Κώδικα
Ιατρικής Δεοντολογίας -ν. 3418/2005).
Με βάση τα παραπάνω, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποτελεί δικαίωμα οποιουδήποτε ιατρού η άρνηση τόσο της
διενέργειας τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης, όσο και της σύμπραξης με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, για
συνειδησιακούς λόγους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το δικαίωμα αυτό απολαμβάνουν όλοι οι ιατροί, ανεξάρτητα από τη μονάδα
που παρέχουν τις υπηρεσίες τους (δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, κέντρο υγείας, ιδιωτικό ιατρείο κ.λπ.). Επί πλέον, η
αντίρρηση συνείδησης, εν προκειμένω,δεν είναι απαραίτητο να τεκμηριώνεται ειδικά από τον ιατρό, καθώς αποτελεί κατ’
εξοχήν ζήτημα του forum internum της προσωπικότητας: αρκεί η επίκληση της αντίρρησης, για να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα
αποχής από τη συγκεκριμένη πράξη.
2. Προτάσεις
Υπό τους όρους αυτούς, η Επιτροπή διαπιστώνει μια προφανή σύγκρουση αξιών μεταξύ, αφ’ ενός, του νόμιμου
δικαιώματος της γυναίκας να διακόψει την εγκυμοσύνη της, ανεξάρτητα από κίνδυνο της ζωής ή της υγείας της, όπως ορίζει ο

νόμος , και, αφ’ ετέρου, του δικαιώματος άρνησης της συγκεκριμένης πράξης από έναν ή περισσότερους ιατρούς που εκείνη
επιλέγει.
Η σύγκρουση καθίσταται πιο σημαντική , όταν η γυναίκα προσφεύγει σε δημόσιο νοσοκομείο για να ασκήσει το
δικαίωμά της. Διότι, εξ ορισμού, από τη δημόσια παροχή φροντίδας υγείας δεν νοείται να εξαιρούνται νόμιμες ιατρικές
πράξεις προς όλους τους πολίτες, εν όψει του κοινωνικού δικαιώματος της Υγείας (άρθ. 21 παρ. 3 Συντ.). Επομένως, η
Πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει με αποτελεσματικό τρόπο τη διενέργεια κάθε νόμιμης ιατρικής πράξης, ανεξάρτητα μάλιστα
από τους λόγους που αυτή εμποδίζεται (οικονομικούς, διοικητικούς ή ηθικούς).
Για την Επιτροπή δεν αποτελεί ενδεδειγμένη ηθικά λύση η επιβολή υποχρέωσης στους ιατρούς δημόσιου
νοσοκομείου που εκφράζουν συνειδησιακή αντίρρηση στην τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, να προβούν σε τέτοια πράξη,
εν όψει του υπαλληλικού τους καθήκοντος. Τούτο, διότι η αντίρρηση αυτή αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα και μάλιστα
ειδικά στο πλαίσιο του ιατρικού δικαίου, με υποκείμενο κάθε ιατρό: μια υποχρέωση «παραίτησης» από το δικαίωμα αυτό των
ιατρών δημόσιων νοσοκομείων, θα ισοδυναμούσε με ανεπίτρεπτη εξαίρεσή τους από το διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο της
ιατρικής δεοντολογίας.
Εξ άλλου, η πρόβλεψη όρου «παραίτησης» από το δικαίωμα για τον διορισμό ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία–
ακόμη και αν πρόκειται για κάποιο ποσοστό αυτών-επίσης δεν ενδείκνυται, κυρίως διότι θα αγνοούσε το ενδεχόμενο μιας
μεταγενέστερης αλλαγής πεποιθήσεων ορισμένων από αυτούς. Λύσεις, ωστόσο, υπάρχουν και , κατά την άποψη της
Επιτροπής, θα μπορούσαν να είναι:
-Είτε η πρόβλεψη διενέργειας της πράξης από ιδιώτες ιατρούς, με επιβάρυνση της δημόσιας ασφάλισης.
-Είτε η πρόβλεψη μετάβασης ιατρού από άλλο δημόσιο νοσοκομείο για τη διενέργεια της πράξης στο νοσοκομείο
του τόπου κατοικίας της ενδιαφερομένης.
-Είτε η διευκόλυνση μεταφοράς της τελευταίας σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης,
ιδίως όταν η περιοχή που κατοικεί η ενδιαφερόμενη είναι απομακρυσμένη.
Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη εκπόνησης από την Πολιτεία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης, ενημέρωσης για τις ασφαλείς μεθόδους αντισύλληψης και οικογενειακού προγραμματισμού, που θα
εντάσσεται κατά πρώτο λόγο στη σχολική εκπαίδευση, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτήν. Μια τέτοια πολιτική πρέπει να
βασίζεται, αφ’ ενός, σε έγκυρη επιστημονική τεκμηρίωση και, αφ’ ετέρου, στον σεβασμό των αξιών μιας ελεύθερης κοινωνίας
που είναι ασύμβατες με την ενοχοποίηση της σεξουαλικής ζωής και συναφείς αναχρονιστικές προκαταλήψεις.
Με την πολιτική αυτή, η Πολιτεία καλείται να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για τον δραστικό περιορισμό του
φαινομένου των αμβλώσεων και των τραυματικών συνεπειών του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΣΕΣ ΓΝΩΜΕΣ
1.Το μέλος της Επιτροπής Σεβ. Μητροπολίτης
Σάμου και Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος διατύπωσε την
εξής μειοψηφούσα γνώμη:
Τοποθέτησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου σχετικῶς μέ τίς
ἐκτρώσεις.
Συγχαίροντες ἐκ μέσης καρδίας τούς Ἰατρούς
Ἀναισθησιολόγους τοῦ Νοσοκομείου Σάμου, οἱ ὁποῖοι
ἐνάντια στό ρεῦμα τοῦ κόσμου, ἐπέδειξαν ὑψηλό
αἴσθημα εὐθύνης, ῥωμαλαῖο ἦθος καί ἀνθρώπινη
ἀξιοπρέπεια, ἐπιθυμοῦμε νά διευκρινίσουμε, ὅτι τό
ἐπράξαμε ἀφ’ἑνός μέν διότι ἀπέδειξαν ὅτι τόσο ὁ
ἰατρικός Κώδικας δεοντολογίας (25,5) ὅσο και ὁ
Χάρτης θεμελιωδῶν δικαιωμάτων (10,1), ἔτσι ὅπως
καταρτίστηκαν μετὰ από πολλούς ἀιῶνες στὸ ὄνομα
τῆς ανθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ τοῦ σεβασμοῦ στὴν
ἐλευθερία τῆς συνείδησης, λειτουργοῦν άψογα καὶ
ἐφαρμόζονται ἔμπρακτα στὴν περίπτωσή τους.
Ἀφ’ ἑτέρου δέ ἐπειδή ἡ κίνηση αὐτή ἀποτελεῖ ἕνα
πρῶτο βῆμα πρός τήν ἠθική μας ἀναβάθμιση, ὡς μία
παρήγορη καί αἰσιόδοξη πρόταση ἐνάντια στήν ἐθνική
μας γενοκτονία, καθώς στά ἀκριτικά μας νησιά τῆς
Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων βιώνουμε
ἔντονα τήν συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ, ὡς
ἀποτέλεσμα τῆς μείωσης τῶν γεννήσεων καί τῆς
αὔξησης τῶν ἐκτρώσεων.
Ὡς μέλος μάλιστα τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς
Βιοηθικῆς, ἐπιθυμῶ νά καταθέσω ἐγγράφως καί
προφορικῶς τήν θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
μας,σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ ἔκτρωση ἤ ἄμβλωση ἤ ἡ
γιά ὁποιδήποτε λόγο διακοπή τῆς κύησης, ὀνομάζεται
ὡς καθαρός φόνος. Τό κυοφορούμενο ἔμβρυο εἶναι

ἄνθρωπος κανονικός, διότι ἐξ ἄκρας συλλήψεως
συνυπάρχει ἐν ζωῇ ἡ ψυχή μέ τό σῶμα.
Πέρα ὅμως ἀπό τήν διάσωση τοῦ ἑνός
ἀνθρώπου, πού ἔμελλε νά δολοφονηθεῖ μέσα ἀπό τήν
ἔκτρωση, διασώζεται καί ἡ ψυχή τῆς Μητέρας, καθώς
καί ὅλων ὅσοι συμμετέχουν σέ ἕνα τέτοιο ἔγκλημα.
Ἰδίως ὅμως ἡ Μητέρα διασώζεται, καθώς γνωρίζουμε
πάμπολλες περιπτώσεις, κατά τίς ὁποῖες ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας καλεῖται μέ τήν χάρη τῶν ἱερῶν
Μυστηρίων νά ἐπουλώσει ψυχικά τραύματα καί νά
θεραπεύσει ἀνοιχτές πληγές, πού ροκαλοῦνται ἀπό
τέτοιες πρακτικές, πολύ ἐπώδυνες ἐφ’ ὅρου ζωῆς!
Πληγές οἱ ὁποῖες ἀπό τόν κόσμο καί τό φρόνημά του
«ἐπουλώνονται»
συνήθως
μὲ
τὴ
συνδρομή
ψυχοφαρμάκων, καθώς ἀπουσιάζει ὁποιαδήποτε
μέριμνα ψυχικῆς ὑποστήριξης μετά τὴν ἔκτρωση! Διότι
σύμφωνα μέ ἐπιστημονική γνωμάτευση, «ἡἔκτρωση
εἶναι μία ψυχοφθόρος διαδικασία μέ ἐπιπτώσεις στήν
ψυχική ὑγεία τῆς γυναίκας, πού τήν ἀκολουθοῦν σέ
ὅλη τή ζωή της καί περιγράφονται με τόν ὅρο
«μετεκτρωτικό σύνδρομο». Πρόκειται για μιά εἰδική
κατηγορία μετατραυματικῆς ἀγχώδους διαταραχῆς»
(Βλ. Δρ. Ζωῆς Δ. Σιάσου, Μαιευτῆρος Χειρουργοῦ,
Γυναικολόγου,
Τό
πραγματικό
κόστος
μιᾶς
ἔκτρωσης,περ.
ΑΚΤΙΝΕΣτ.763,
ΜΑΪΟΣ-IΟΥΝΙΟΣ
2017, σ.87).
Καὶ ἀναλογισθεῖτε πόσο ποιὸ ἐπώδυνη ἀποβαίνει,
ὅταν ἡ ἡλικία «κατεβαίνει» ἐπικίνδυνα στὰ «χρόνια τῆς
ἀθωότητας», ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι καὶ νὰ
λέγονται, καθώς δέν εἶναι λίγες οἱ φορές, ὅπου μετά
ἀπό μία ἔκτρωση σέ μικρή ἡλικία, ἡ γυναίκα δέν
μπορεῖ νά τεκνοποιήσει ὅταν πλέον τό ἐπιθυμεῖ.

Τώρα στήν αἰτίαση, ὅτι ὁ νόμος δίνει τό δικαίωμα
τῆς διακοπῆς τῆς κυήσεως, ὅταν αὐτή κριθεῖ
ἀνεπιθύμητη, ἀπαντοῦμε ὅτι πάνω ἀπό τόν
ἀνθρώπινο νόμο εἶναι ὁ νόμος τοῦΘεοῦ. Ἐκεῖνος δίνει
τήν ζωή, Ἐκεῖνος δανείζει τήν ὕπαρξη, Ἐκεῖ χαρίζει
τόν ἄνθρωπο και Ἐκεῖνος, ὅταν θέλει τόν λαμβάνει καί
τόν μεθιστᾶ στήν ἄλλη διάσταση ζωῆς.
Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά
παρακούσει, ἀλλά νά ὑπερβεῖ ἐνσυνείδητα τόν νόμο,
ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.
Στήν «Πρός Διόγνητον ἐπιστολή», ἕνα ἀπολογητικό
κείμενο τῆς Χριστιανικῆς Γραμματείας τῶν πρώτων
αἰώνων, ὁ ἄγνωστος συγγραφέας, ἐξηγώντας τί
σημαίνει νά εἶσαι Χριστιανός, γράφει σέ κάποιο σημεῖο
χαρακτηριστικά: «Οἱ Χριστιανοί ὑπακούουν στοὺς
νόμους τοῦ κράτους, ἄλλα μὲ τὴ ζωὴ τους
ὑπερβαίνουν τοὺς νόμους».
Πέραν τούτων ὅμως, ὁ νόμος φαίνεται πώς
ἀντιφάσκει,
ἰδίως
ὅταν
γίνεται
λόγος
γιά
«κατοχυρωμένο δικαίωμα τῆς γυναίκας» ἤ γιά
δικαίωμα αὐτοδιάθεσης τοῦ σώματός της, (ὅπως
ἀναφέρθηκε ἀκόμη καί στίς ἐπερωτήσεις βουλευτῶν)
καθώς σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 1711 ΑΚ τό
κυοφορούμενο
ἔμβρυο
θεωρεῖται
νόμιμος
κληρονόμος, ἀφοῦ τονίζεται ὅτι «Κληρονόμος μπορεί
να γίνει μόνο εκείνος που κατά το χρόνο της
κληρονομίας βρίσκεται στην ζωή ή έχει τουλάχιστον
συλληφθεί...». Ἐπίσης τό ἄρθρο 34 ΑΚ σέ συνδυασμό
μέ τό 36 ΑΚ κατοχυρώνουν τήν δυνατότητα τοῦ
ἐμβρύου νά ἔχει δικαιώματα, μέ πρῶτο αὐτό τό
δικαίωμα
στή
ζωή,
τό
ὁποῖον,
ὅπως
ἀντιλαμβανόμαστε, δεν δύναται οὔτε ἡ γυναῖκαμητέρα νά τό παραβιάσει.
Ἐπίσης πρέπει νά ἀναφέρουμε, πώς πουθενά δέν
ἔγινε λόγος γιά τήν ψυχή τοῦ ἐμβρύου τήν ὁποίαν
ἐγκαθιστᾶ ὁ Θεός μέ τήν ἄκτιστη πνοή Του, ὅπως
ἔγινε καί μέ τόν πρῶτο ἄνθρωπο τόν Ἀδάμ.
Οὔτε ὅμως ἀκούσθηκε κάτι καί γιά τό δικαίωμα
τοῦ ἄνδρα-πατέρα, ἀφ’ᾗς στιγμῆς μάλιστα σύμφωνα
μέ τό ἰσχῦον νομικό πλαίσιο δικαίου, ἐπαληθευθέντος
ἀπό σειρά δικαστικῶν ἀποφάσεων, ἡ γυναίκα δέν
φαίνεται νά ἔχει κατ’ ἀποκλειστικότητα ἀπόλυτο
δικαίωμα ἐπιλογῆς, καθώς τό κυοφορούμενο ἔμβρυο
δέν ἐμπίπτει στήν αὐτοδιάθεσή της, ἀφοῦ φορεῖς τοῦ
ἐννόμου ἀγαθοῦ τοῦ ἐμβρύου εἶναι ἐκεῖνοι, πού ἔχουν
συμβάλει στήν δημιουργία του, δηλαδή ὁ ἄνδρας καί ἡ
γυναίκα. (Βλ. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ἐγκλήματα
κατά προσωπικῶν ἀγαθῶν, 2006 σ.68).
Εἰρήσθω δέ ἐν παρόδῳ ὅτι μᾶς πονᾶ πολύ ἡ
ὑποκρισία τῆς ύγχρονης κοινωνίας μας, ὅταν
ἐπικροτεῖ νόμους, πού ὁρίζουν τιμωρίες (καί ὀρθῶς
ποιοῦν) γιά κακοποιήσεις ἤ θανάτους ζώων ἤ καλῶς
καὶ ἁγίως μεριμνᾶ καὶ φροντίζει γιὰ τὴ διαιώνισή τους,
καθὼς κάποια εἴδη κινδυνεύουν νὰ ἀφανιστοῦν, καί ἐκ
διαμέτρου ἀντίθετα νομοθετεῖ ἀνερυθρίαστα νά
θανατώνονται μέ τὸν παλαιό καὶ δοκιμασμένο τρόπο
τοῦ Ἡρώδη βρέφη ἄωρα καί μάλιστα πλήρως
ἀνυπεράσπιστα, θυσιαζόμενα στό βωμό τῆς ἡδονῆς,
τῆς ἐγωπάθειας καί τῆς φιλοχρηματίας.
Ἀπέναντι σ’ αὐτὴ τὴν κατάφωρη ἀδικία ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει τὴν εὐθύνη καὶ τὸ σθένος νὰ
ὑψώνει τὴ φωνή Της καὶ νὰ καλε ῖἅπαντας στὸν ὡραῖο
ἀγῶνα γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρώπων πού
ἀδυνατοῦν μάλιστα λόγῳ τῆς ἐμβρυακῆς τους
καταστάσεως νά προστατευθοῦν...ἀπό τήν μητέρα ἤ
τούς γονεῖς!

Κατακλείοντας ἐπισημαίνουμε ὅτι ἐπ’ οὐδενί ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δέν μπορεῖ νά εὐλογήσει
ἀπάνθρωπες καί ἐγκληματικές μεθόδους, πού ἁπλῶς
ἐπιχειροῦν νά καλύψουν τό κενό τῆς ἐλλιποῦς
ἐνημέρωσης τῆς σύγχρονης οἰκογένειας καί τοῦ
προγραμματισμοῦ της. Νὰ συναινέσει ἐλαφρᾷ τῇ
καρδίᾳ στὴν ἐργαλειοποίηση τῆς ἐρωτικῆς συνάφειας
«χάριν παιδείας», εὐνουχίζοντας συναισθηματικά τὴ
νέα γενιά, ἡ ὁποῖα μέσα στὴ σύγχυση τῶν καιρῶν δὲν
φαίνεται νὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν ὀμορφιὰ τῆς σχέσης
καὶ τὴν δυναμική ὁλοκλήρωσή της. Και ἀπόδειξη οἱ
δηλώσεις τῶν συμμετεχόντων στό 6ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Γυναικολογικής Ἐνδοκρινολογίας, πού
πραγματοποιήθηκε στήν Ἀθήνα στίς 11 καί 12
Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες «στήν
Ἑλλάδα γίνονται κάθε χρόνο 150.000 ἐκτρώσεις, ἀπό
τίς ὁποῖες οἱ 30.000 χιλιάδες ἀφοροῦν σέ ἔφηβες
γυναῖκες ἡλικίας κάτω τῶν 16 ἐτῶν!», ἀλλά καί τήν
δυνατότητα, πού δίνει ὁ ἀνθρώπινος νόμος νά
ἐπιλέγουμε μέ αὐθάδεια ἔναντι τοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ,
ποιός πρέπει νά ζήσει καί ποιός ὄχι, ἄς
ἀναρωτηθοῦμεν μήπως ἀποδεχόμαστε τελικῶς στή
σύγχρονη ἐποχή τόν ἀρχαῖο «καιάδα» (ἄν τελικῶς
ὑπῆρξε κι αὐτός) γιά τόν
ὁποῖον, ὡς μαθητές
αίσθανόμασταν ἀποτροπιασμό στο άκουσμα της
λέξης και μόνον.
Καὶ«ἐάν ἡμεῖς σιωπήσωμεν, οἱ λίθοι κεκράξονται»
(Λουκ. ιθ …40) γιὰ τὴν ἀδικία ἀπέναντι στὸ ἀγέννητο
παιδί. Για τὴ σύγχυση τῶν νέων ζευγαριῶν. Γιὰ τὴν
ἀνευθυνότητα τῶν ἀγοριῶν μας καὶ τὴν ἐπιπολαιότητα
τῶν κοριτσιῶν μας. Τὰ παραπάνω δὲν συνιστοῦν οὔτε
καταγγελία οὔτε λίθο ἀναθέματος σὲ ὅσους νέους μας
παρασύρονται...Εἶναι ἡ πατρική φωνή καὶ ἡ
σπαρακτική κραυγή τῆς καρδιᾶς μας γιὰ τὰ νέα
ζευγάρια μας, ποὺ ἀθέλητα, ἀψυχολόγητα καὶ
ἀνυποψίαστα γίνονται φονεῖς τῶν παιδιῶν τους. γιὰ
τὸν ἄδικο θάνατο ὅσων δὲν πρόλαβαν νὰ χαροῦν τὴ
ζωή. Γιὰ ὅσους ταλανίζονται ψυχικά καὶ σωματικά
μετὰ ἀπό τὸ μεγάλο τραῦμα τῆς ἔκτρωσης.Καὶ ἄν δέν
ἐπείσθητε ἀκόμη, θυμηθεῖτε τὰ λόγια τοῦ ποιητῆ:
Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν πέρασαν, θα 'ρθουν, θα
περάσουν.Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι
νεκροί. (Κωστῆς Παλαμᾶς).
2. Επίσης, το μέλος της Επιτροπής Καθ. κα Αθηνά
Κοτζάμπαση διατύπωσε την εξής μειοψηφούσα
γνώμη:
«Θα ήθελα να παρατηρήσω:
(α) Ότι το θέμα δεν είναι η τεχνητή διακοπή της
κύησης αλλά η άρνηση των γιατρών της δημόσιας
υγείας να παρέχουν νόμιμες υπηρεσίες, όπως είναι η
τεχνητή διακοπή της κύησης -η οποία είναι ελεύθερη
και χωρίς προϋποθέσεις για τη γυναίκα τις πρώτες 12
βδομάδες, με βάση το άρθρο 304 ΠΚ.
(β) στην πρώτη παράγραφο θα μπορούσε να
διατυπωθεί "...αντιμετώπισης του -προσωπικούηθικού διλήμματος",και
(γ) στα συμπεράσματα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει
να αναφέρεται ότι:“πρέπει να υπάρχει πρόνοια εκ
μέρους των ιατρών ή του νοσοκομείου για την
εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υγείας και άρα και
για την ύπαρξη διαθέσιμου προσωπικού π.χ.άλλων
αναισθησιολόγων, ειδικά στα νησιά, όπως γίνεται και
σε κάθε απεργία των νοσοκομειακών ιατρών”».

Γονική Ισότητα - Συνεπιμέλεια – Συμφέρον Παιδιού
Ομιλία της Ειρήνης Πανταζή -Μελίστα
Στη γιορτή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΕΣΕ
- Η γονική μέριμνα είναι καθήκον και δικαίωμα και των δύο γονέων (Α.Κ., άρθρο 1510) οι οποίοι την ασκούν
από κοινού και περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του παιδιού, τη διοίκηση της περιουσίας του και την
εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση, ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
- Η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας δίνει και στους δύο γονείς ενεργό ρόλο στην ζωή και
ανατροφή του παιδιού και είναι συμβατή με την αρχή της ισότητας των φύλων σε σχέση με το παιδί τους και με την
παιδοκεντρική αντίληψη του δικαίου, ότι η από κοινού φροντίδα και των δύο γονέων, είναι προς το βέλτιστο συμφέρον
του παιδιού, διότι το προστατεύει από ενδεχόμενη αυθαιρεσία του ενός γονέα σε βάρος του.
-Το σπουδαιότερο δικαίωμα και καθήκον που οι γονείς πρέπει να ασκούν από κοινού είναι η επιμέλεια. Η
επιμέλεια περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και
τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του (Α.Κ., άρθρο 1518).
Ωστόσο ενώ κατά τη διάρκεια του γάμου η
συνεπιμέλεια επιβάλλεται από τον νόμο και στους δύο γονείς, μετά το διαζύγιο συνεχίζεται μόνο αν και οι δύο
διαζευγμένοι γονείς συμφωνήσουν σε συνεπιμέλεια, προσδιορίζοντας και τον τόπο διαμονής του παιδιού. Σε
περίπτωση διαφωνίας των διαζευγμένων γονέων το δικαστήριο επιβάλει την αποκλειστική επιμέλεια σε ένα γονέα(Α.Κ.,
άρθρο 1513), με κριτήριο την καταλληλότητά του και το συμφέρον του τέκνου.
- Οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων κατά κανόνα (ποσοστό 90% περίπου) κρίνουν την μητέρα ως
κατάλληλο άτομο να αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού και της την αναθέτουν ενώ στον πατέρα παρέχουν το
δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί. Παράλληλα ρυθμίζεται και το θέμα της διατροφής του παιδιού από τον πατέρα. Ένα
ελάχιστο μόνο ποσοστό( 7% περίπου) αποφάσεων αναθέτει την επιμέλεια στον πατέρα, ενώ δεν υπάρχουν
αποφάσεις που να αναθέτουν και στους δύο διαζευγμένους γονείς την επιμέλεια. Η προς την μητέρα δικαστική εύνοια
ως αιτιολογία έχει το γεγονός ότι η μητέρα ζητάει κατά κανόνα την επιμέλεια, ενώ ο πατέρας δεν την διεκδικεί, αντίθετα
συναινεί να την αναλάβει η μητέρα ή την παραχωρεί. Αιτήσεις πατέρων για ανάθεση σε αυτούς της επιμέλειας γίνονται
μόνο κατά ποσοστό 9ο/ο .
- Γιατί άραγε οι μητέρες διεκδικούν το παιδί περισσότερο και οι πατέρες ελάχιστα; Η τακτική διεκδίκησης του
παιδιού κατά κανόνα από την μητέρα και η συναινετική στάση του πατέρα ως προς την ανάληψη της επιμέλειας του
παιδιού από αυτή βασίζεται σε επικρατούσες στην ελληνική κοινωνία, ακόμη και στη σύγχρονη εποχή μας, δοξασίες
και προκαταλήψεις ως προς το φύλο και τους ρόλους που έχουν ανατεθεί σε γυναίκες και άνδρες στο πλαίσιο της
πατριαρχικής οικογένειας για πάνω από μισό αιώνα. Στερεότυπα και προκαταλήψεις έχουν μεταβιβασθεί στη
συνείδηση των ατόμων με τη μορφή των κοινωνικά αποδεκτών και καθιερωμένων αρχών και αξιών και έχουν
εσωτερικευθεί από τα άτομα ως δικοί τους πλέον αξιακοί κανόνες ρυθμιστικοί της ζωής τους. Συγκεκριμένα
διαμορφώθηκαν και έγιναν αποδεκτές απόψεις- θέσφατα ως προς τη μητέρα του τύπου ότι << τα παιδιά ανήκουν στη
μάννα, - η μάννα, ως γυναίκα είναι πιο στοργική και προστατευτική προς το παιδί, το νοιώθει καλύτερα, το πονάει,
ξέρει τις ανάγκες και αδυναμίες του, γνωρίζει να τις αντιμετωπίζει, κύριος ρόλος της είναι η περιποίηση η φροντίδα και
ανατροφή των παιδιών, είναι πάντα διαθέσιμη και αυτοθυσιακή >>.
- Όσον αφορά τους πατέρες, διαμορφώθηκαν αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες η ανδρική του ιδιότητα δεν
συνάδει με ρόλους φροντίδας του παιδιού όσο και του σπιτιού, ως γυναικείες ενασχολήσεις. Άλλωστε όσοι πατέρες
αποστασιοποιούνται από τέτοιους ρόλους, το πράττουν κατ’ ακολουθίαν των προτύπων με τα οποία οι ίδιοι μεγάλωσαν
και ανδρώθηκαν. Παρόμοια πρότυπα ακολουθούν και οι γυναίκες που οικειοποιούνται, όπως έκαναν και οι δικές τους
μητέρες ή γιαγιάδες, τους παραπάνω ρόλους ως θηλυκούς. Άλλες αντιλήψεις προβάλλουν την σοβαρότητα, την
αυστηρή λογική και την ψυχραιμία ως τα ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά έκφρασης και εκδήλωσης των ανδρών και όχι
το συναίσθημα, τη στοργή και την ευαισθησία που θεωρούνται γυναικεία χαρακτηριστικά.
- Έτσι εγκλωβισμένοι σε στερεότυπα που τους προσδίδουν κύρος και δύναμη οι πατέρες αποφεύγουν να
διεκδικήσουν την επιμέλεια και ανατροφή των παιδιών με όπλο και τα συναισθήματα αγάπης, στοργής και
ενσυναίσθησης αλλά και ενοχής, άγχους, κατάθλιψης, πένθους που όντως και αυτοί νοιώθουν σε περίπτωση απώλειας
της άσκησης της επιμέλειας και ελέγχου της ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών τους. Βέβαια ο κύριος ρόλος που
σε περίπτωση διαζυγίου αποδίδεται στον πατέρα είναι εκείνος του προς διατροφή υποχρέου προς το παιδί του μια
που ως άνδρας πάντα συνδέεται με το στερεότυπο της σίγουρης οικονομικής ευρωστίας και υπευθυνότητας. Και σαν
ανταμοιβή στη συνέπειά του ως προς την διατροφή του παιδιού του, ως τελευταίος ρόλος του πατέρα αναγνωρίζεται η
περιορισμένη επικοινωνία του με αυτό μη τυχόν και διαταραχθεί η σταθερότητα που εξασφαλίζει το περιβάλλον της
μητέρας που το ανατρέφει.
- Με βάση τις παραπάνω δοξασίες και προκαταλήψεις η μάννα έχει διαχρονικά υμνηθεί από την Παγκόσμια
Λογοτεχνία για τον ρόλο της και τη θυσία της, ενώ ο πατέρας έχει αδικηθεί, μέσω ανάδειξης της σκληρής του πλευράς,
χωρίς προσπάθεια ανάδυσης και της δικής του αυτοθυσιακής προς το παιδί ετοιμότητας.
- Ίδια στερεότυπα και προκαταλήψεις διαμόρφωσαν πρακτικές που με την επί μακρόν εφαρμογή τους
ασκούν επιρροή και στην δικαστική κρίση επί αγωγών επιμέλειας των διαζευγμένων γονέων, με αποτέλεσμα, τα
δικαστήρια να απορρίπτουν αιτήματα συνεπιμέλειας αναθέτοντας αποκλειστικά στη μητέρα, κατά κανόνα, και κατ’
εξαίρεση στον πατέρα την επιμέλεια.

-Τέτοιες ωστόσο νοοτροπίες και πρακτικές δεν είναι εναρμονισμένες με τις σύγχρονες διεθνώς αντιλήψεις για
την ισότητα των φύλων σε επίπεδο οικογένειας ούτε με το πραγματικό συμφέρον του παιδιού. Εν αντιθέσει με την μη
εργαζόμενη γυναίκα των παλαιότερων εποχών, στις μέρες μας η πλειονότητα των γυναικών εργάζεται και μάλιστα με
εξοντωτικά ωράρια και έχει πολύ απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις, που εξισώνονται ή και κάποιες φορές
ξεπερνούν εκείνες των ανδρών. Συνεπώς η εργαζόμενη μητέρα είναι φυσικό να μη διαθέτει πολύ χρόνο, ούτε την
δέουσα ψυχική αντοχή και ηρεμία για να αντεπεξέρχεται ικανοποιητικά, παράλληλα με τα επαγγελματικά της, και στα
καθήκοντα που απαιτεί η επιμέλεια του παιδιού της. Ανακύπτει ανάγκη βοήθειας της στο έργο της επιμέλειας και
ανατροφής, προς αποφυγή έκθεσής της σε κίνδυνο άγχους, απόγνωσης, ότι δεν θα τα καταφέρει, θυμού έναντι του
πατέρα, γιατί θεωρεί ότι τα κάνει όλα αυτή και αυτός τίποτα για το παιδί. Και πιο ουσιαστικός αρωγός στο έργο της
αυτό είναι σίγουρα ο πατέρας που είναι διαθέσιμος και μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή και εκπαίδευση του
παιδιού τους πέραν των πλαισίων της σύντομης επικοινωνίας που ασκεί περιοδικά με αυτό.
- Περισσότερο από τη μητέρα όμως το παιδί έχει την ανάγκη μιας περισσότερο σταθερής σχέσης με τον
πατέρα του. Τη σχέση αυτή τη δικαιούται από τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σύμφωνα με το
άρθρο 18 της Δ.Σ.Δ.Π. και το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου 7 στην ΕΣΔΑ για την προάσπιση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και θεμελιωδών ελευθεριών που ρυθμίζει την μεταξύ συζύγων ισότητα, το παιδί έχει δικαίωμα για μια
σταθερή σχέση και με τους δύο γονείς του, έστω και αν αυτοί είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι, εκτός και αν υπάρχει
διαγνωσμένη ανάγκη για τον διαχωρισμό του από τον ένα ή και από τους δύο.
-Ο ρόλος του πατέρα του ως απλού επισκέπτη που το παραλαμβάνει από το σπίτι της μητέρας για λίγες ώρες
επικοινωνίας δεν επαρκεί για την οικοδόμηση μιας υγειούς σχέσης μαζί του που θα έχει συνέχεια και σκοπό. Μάλιστα
επί συγκρουσιακών σχέσεων των διαζευγμένων είναι δυνατόν να παρεμποδισθεί- κυρίως εκ μέρους της μητέρας -η
ανάπτυξη οποιουδήποτε δεσμού του παιδιού με τον πατέρα του και να ατονήσει και η επικοινωνία μαζί του. Τούτο
μπορεί να συμβεί όταν η μητέρα υποβαθμίζει στο παιδί τον πατέρα του λέγοντας ότι δεν του προσφέρει τίποτα παρά
μόνο μια ξεκούραστη βόλτα πότε- πότε και προβάλλοντας τον εαυτό της και την συνεχή της αυτοθυσία γι’ αυτό.
Κάπως έτσι αρχίζει η πλύση εγκεφάλου του παιδιού σε βάρος του πατέρα του από την μάννα και ο εγκλωβισμός του
στο σύνδρομο αποξένωσης. Βέβαια το ίδιο σύνδρομο μπορεί να αναπτυχθεί και με τη δρομολόγησή του από τον
πατέρα προς το παιδί σε βάρος της μητέρας του. Και στις δύο περιπτώσεις οι συνέπειες είναι επιζήμιες για την
ευημερία του παιδιού καθόσον η αποξένωση χαρακτηρίζεται ως μορφή ενδοοικογενειακής βίας.
- Εν όψει όλων των παραπάνω προβλημάτων και των κοινωνιολογικών αλλαγών που έχουν επέλθει στην
οργάνωση της σφαίρας της οικογενειακής ζωής εδώ και μισό αιώνα, η εθνική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης
εξέδωσε το υπ’αριθμ. 2079/2015 ψήφισμα περί ισότητας και κοινής γονικής ευθύνης και περί του ρόλου των πατέρων με
το οποίο ζητάει από τα Κράτη την εναρμόνιση της νομοθεσίας τους για τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των
γονέων από τη γέννηση των παιδιών και την καθιέρωση της κοινής γονικής ευθύνης μακριά από στερεότυπα και
προκαταλήψεις, της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά τον χωρισμό, εκτός περιπτώσεων κακοποίησης ή
ενδοοικογενειακής βίας και τη ρύθμιση του χρόνου της εναλλαγής με βάση τις ανάγκες και το συμφέρον του παιδιού.
Κατά συνέπεια απαιτείται μοίρασμα του χρόνου των γονέων για την ανατροφή και εκπαίδευση του παιδιού τους και
δυνατότητα εναλλασσόμενης λειτουργικής κατοικίας για το παιδί και στο σπίτι του πατέρα, ώστε να μη νοιώθει απλώς
ως επισκέπτης σε αυτό, αλλά ότι πρόκειται και για δικό του σπίτι. Γίνεται δεκτό ότι ο χρόνος παραμονής στην
εναλλασσόμενη πατρική ή μητρική κατοικία δεν απαιτείται να επιμερίζεται κατά ποσοστό 50% αλλά αρκεί και κατά
ποσοστό 30% στον ένα γονέα και κατά 70% στον άλλον για να μιλούμε για συνεπιμέλεια.
- Ήδη 4 ευρωπαϊκές χώρες έχουν καθιερώσει ως υποχρεωτική από τον νόμο την συνεπιμέλεια. Είναι η
Γαλλία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Δανία. Οι άλλες χώρες επιτρέπουν την συνεπιμέλεια στις νομοθεσίες τους, αλλά δεν
την επιβάλλουν ως υποχρεωτική. Η Πρακτική έχει ήδη σε πολλές χώρες εγκαταστήσει την κοινή επιμέλεια και την
καθιέρωσε ως τρόπο ανατροφής των παιδιών.
- Η ανάγκη νομοθετικής μεταρρύθμισης με σύγχρονους όρους προς εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος
του παιδιού φαίνεται να απασχολεί και την πατρίδα μας. Η Πολιτεία
πρόσφατα ανέλαβε και την πρωτοβουλία
κατάρτισης σχετικού νομοσχεδίου που δεν προχώρησε και βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τα κόμματα σύμφωνα με
δημοσιεύματα φαίνεται να συμφωνούν. Μένει στις γυναικείες οργανώσεις να προβληματισθούν με τις παραπάνω
σκέψεις και να λάβουν θέση αν στη συζήτηση για την συνεπιμέλεια θα βρεθούν πολέμιοι ή υποστηρικτές της δίνοντας
απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα :
1) Αν η συνεπιμέλεια διαταράσσει τη σταθερότητα στη ζωή του παιδιού και μπορεί να έχει αρνητική επίδραση, λόγω της
έκθεσής του σε συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ των γονέων. 2)Αν το παιδί μπορεί να απολαύσει οφέλη από την
διατήρηση επαφών και με τους δύο γονείς του. 3) Αν και πώς οι Έλληνες γονείς μπορούν να υποστηριχθούν για να
υπερβούν στερεότυπα και προκαταλήψεις και να αντιμετωπίσουν πρακτικά προβλήματα, ώστε να ασκήσουν επιτυχώς
το ρόλο της συνεπιμέλειας των παιδιών τους. 4)Αν οι αρμοδίως επιλαμβανόμενοι πολιτειακοί φορείς είναι επαρκώς
επιμορφωμένοι στις ανάγκες λειτουργίας της σύγχρονης οικογένειας και των προϋποθέσεων ικανοποίησης του
συμφέροντος του παιδιού, μετά τον χωρισμό των γονέων του, ώστε να μην επηρεάζονται από στερεότυπα στη
διαχείριση θεμάτων επιμέλειας.
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Η ημερίδα οργανώθηκε από το ΕΣΕ με την
ευκαιρία της ημέρας κατά της γονικής αποξένωσης με
Συντονίστριες τις κυρίες Λένα Κανέλλη- Κουτσελίνη και
Ειρήνη Πανταζή –Μελίστα .
Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του μακαριότατου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών, o αιδεσιμολογιώτατος πατήρ
Βασίλης Κοντογιάννης, Δημιουργός και Υπεύθυνος της
Ε.Δ.Α.Ν.Ι.
Εισηγήσεις
1) Συγκρουσιακά διαζύγια
Ο
κ. Γεράσιμος Κολαϊτης, Αν/τή Καθηγητής
Παιδοψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α., κατέθεσε την εμπειρία του
από περιπτώσεις συγκρουσιακών διαζυγίων. Συχνά και
ιδιαίτερα όταν οι γονείς έχουν διαφωνίες για την
επιμέλεια και την επικοινωνία τους με το παιδί,
παρουσιάζονται ισχυρισμοί
για σεξουαλική
κακοποίηση, που σε πολλές περιπτώσεις είναι ψευδείς.
Άλλοτε
παρατηρείται το σύνδρομο αποξένωσης
παιδιού από τον γονέα, συνήθως τον πατέρα. Η
αποξένωση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική
υγεία των θυμάτων οι οποίες εξακολουθούν και μετά
την ενηλικίωσή τους, αλλά και των πατέρων που
αποξενώνονται από τα παιδιά τους. Ο ομιλητής
πιστεύει ότι η γονική αποξένωση θα μπορούσε να
αποφευχθεί μέσω συνεπιμέλειας, η οποία θα παρέχει
ασφάλεια στο παιδί και θα εγγυάται την προστασία του
από πλείστους όσους κινδύνους.
2) Τρόποι ρύθμισης της γονικής μέριμνας σε
περίπτωση χωρισμού των γονέων
Η κυρία Πηνελόπη Αγαλοπούλου, Ομότιμη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς υποστήριξε ότι η
συνεπιμέλεια και μετά τον χωρισμό των γονέων είναι
λύση που εξυπηρετεί το συμφέρον του παιδιού.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην οικογενειακή
διαμεσολάβηση, ως ιδανικό, εξωδικαστικό, ευέλικτο
τρόπο επίλυσης των διαφορών των δύο γονέων που
σχετίζονται με την επιμέλεια του παιδιού τους. Υπό την
καθοδήγηση του διαμεσολαβητή, ανέφερε, οι γονείς
μπορούν να συνυπολογίζουν τις ανάγκες και τα
συμφέροντά τους, να καταλήγουν σε κοινά αποδεκτή
λύση και να αναλαμβάνουν την επιμέλεια των παιδιών

τους. Τόνισε ιδιαίτερα
την ανάγκη λειτουργίας
οικογενειακού δικαστηρίου, το οποίο δεν έχει συσταθεί
στη χώρα μας, για τις περιπτώσεις που τα μέρη δεν
είναι διατεθειμένα να επιχειρήσουν διαμεσολάβηση ή η
διαμεσολάβηση δεν ενδείκνυται.
3) Συνεπιμέλεια - Η λειτουργία της την επόμενη
ημέρα
Ο κ. Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος, Δικηγόρος,
πρότεινε την ανάγκη σύνταξης ενός σχεδίου κοινής
ανατροφής παιδιού και το περιέγραψε. Το σχέδιο αυτό
υποστήριξε ότι θα πρέπει να τύχει της συναίνεσης και
των δύο γονέων μετά τον χωρισμό τους και να
χρησιμεύει ως οδηγός ώστε, χωρίς συγκρούσεις, με
γνώμονα το περιεχόμενό του και με τη βοήθεια του
διαμεσολαβητή, να επιλαμβάνονται στο μέλλον οι γονείς
όλων των θεμάτων που άπτονται της ανατροφής του
παιδιού τους, μοιραζόμενοι εξ ίσου χρόνο και κοινές
γονικές ευθύνες, προς το συμφέρον του.
4)Γονική Ισότητα ως προς την επιμέλεια παιδιού
Η κ. Ειρήνη Πανταζή - Μελίστα, τέως Αντεισαγγελέας
Εφετών, τ.Πρόεδρος της Ε.Π.Α.Α., και Πρόεδρος του
Ε.Σ.Ε., αναφέρθηκε στην κατοχυρωμένη από διεθνή
κείμενα, το Ελληνικό Σύνταγμα και το οικογενειακό
δίκαιο ισότητα των γονέων ως προς την άσκηση της
γονικής μέριμνας και τόνισε ότι η γονική ισότητα
επιβάλλει την υπέρβαση στερεοτύπων ως προς τους
ρόλους που είχαν μέχρι πρότινος ανατεθεί σε άνδρες
και γυναίκες στα πλαίσια της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής με βάση το φύλο. Επεσήμανε ακόμη
ότι τα στερεότυπα εξακολουθούν να επηρεάζουν και την
ακολουθούμενη από τα δικαστήρια τακτική, με
αποτέλεσμα σε περίπτωση χωρισμού των γονέων
συχνά να αναθέτουν την αποκλειστική επιμέλεια του
παιδιού στη μητέρα -με αιτιολογία την βιοκοινωνική της
υπεροχή και τον ψυχικό δεσμό που αναπτύσσει με το
παιδί λόγω του φύλου της και μόνο- , και ναπαρέχουν
στον πατέρα μόνο το δικαίωμα επικοινωνίας , θέτοντάς
τον σε υποδεέστερη θέση λόγω του φύλου του.
Παρεμβάσεις
Εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η κ.
Μαίρη Πίνη, Δ/ντρια του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας
(ΚΕ.Σ.Ο.), εκκλησιαστικού ιδρύματος της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ανέφερε ότι, στα πλαίσια του
δικαιικού μας συστήματος, τα παιδιά, μετά το διαζύγιο των
γονέων τους, ανατρέφονται μόνο από τον ένα γονέα, δηλ.
τη μητέρα, χωρίς συμμετοχή στην επιμέλεια του πατέρα,
και έτσι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας των γονέων,
καθώς και το δικαίωμα του παιδιού να ανατρέφεται και
από τους δύο γονείς, όπως πρεσβεύει η εκκλησία μας και
η χριστιανική παράδοσή μας σχετικά με το κεφάλαιο που
λέγεται οικογένεια, σε συνάρτηση με την ανατροφή των
παιδιών και επανέλαβε τα λόγια του Μακαριώτατου και
Προέδρου του ΚΕ.Σ.Ο. <<Πρέπει να στηρίξουμε τις
οικογένειες και κυρίως τα παιδιά για να έχουμε καλύτερη
κοινωνία >>.
Γονείς κατέθεσαν τις δικές τους εμπειρίες
και η κ. Θεοδοσία Πενταρβάνη-Υφαντή, εκπαιδευτικός,
αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε., ανέγνωσε την παρακάτω
επιστολή μαθήτριάς της:

Η Ιστορία της Χριστίνας
Το 2002, όταν ήμουν 11 χρονών η οικογένειά μου δοκιμάστηκε από μια σοβαρή ασθένεια του αδελφού μου, η οποία
κράτησε 2 χρόνια, ώσπου ο Γιώργος μας έγινε Άγγελος. Στον 8ο μήνα της ασθένειάς του, οι γονείς μας μας ανακοίνωσαν ότι
δεν ταιριάζουν και ότι θα χωρίσουν ! Δυστυχώς! Εμείς το είχαμε καταλάβει προ πολλού αλλά ελπίζαμε πως οι δυσκολίες θα
παραμέριζαν τις διαφωνίες, απορροφημένοι στο πρόβλημα του Γιώργου μας.
Ο πατέρας έφυγε από το σπίτι μας. Μας συναντούσε καθημερινά και συμπαρίστατο στον αδελφό μου με όλες του τις
δυνάμεις! Όταν ο ‘Αγγελός μας έφυγε για τον ουρανό, όλα χειροτέρεψαν, διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν και επιθυμούσαν ο
πόνος να τους επανασυνδέσει. Απεναντίας άρχισαν οι δικαστικές διαμάχες, οι συγκρούσεις, οι διεκδικήσεις, η απόδοση
ευθυνών, οι κατηγορίες, οι ύβρεις, οι παρεμβάσεις από γιαγιάδες, θείες, γείτονες !
Όλοι νοιάζονταν για το «δύστυχο το κοριτσάκι», εμένα ( !!!) χωρίς κανείς να με ρωτά πως νοιώθω ! Με έστειλαν και
σε ειδικό να με βοηθήσει να διαχειριστώ τον πόνο μου! ΄Ημουν 13 χρόνων έφηβη, στο Γυμνάσιο. Ηρεμούσα και ξεχνούσα
μόνο όταν έμπαινα στην αυλή του σχολείου! Με διεκδίκησαν και οι δυο γονείς. Η επιμέλεια μου, χωρίς να ερωτηθώ, δόθηκε
στη μητέρα! Και αν με ρωτούσαν δεν ξέρω τι θα απαντούσα… ‘Ενοιωθα πληγωμένη, απέφευγα να κάνω φίλες, να φλερτάρω,
η να με φλερτάρουν. Δεν απάλυνε την πίκρα μου το γεγονός ότι και άλλων παιδιών ήταν χωρισμένοι οι γονείς !
Τον πρώτο καιρό ο πατέρας μου με συναντούσε όποτε ήθελε και η μητέρα μου επέτρεπε την επικοινωνία
απρόσκοπτα, όταν όμως άρχισαν οι περιουσιακές διεκδικήσεις και ο εγωισμός, μπήκα σε δεύτερη μοίρα και έγινα ο σάκος του
Μποξ και για τους δυο! Απέφευγα να ακούω τις δικαιολογίες τους και να μιλώ για ότι με απασχολούσε, έπνιγα τον πόνο μου
έκρυβα τα συναισθήματά μου, θύμωνα με τις δικαστικές αποφάσεις! Ωστόσο αφοσιώθηκα στο διάβασμά μου, έβαλα στόχους
και παρακαλούσα να περάσω σε πανεπιστήμιο μακριά από την Αθήνα ! Με στήριξαν οικονομικά γι αυτό! Τους ευχαριστώ για
όσα μου πρόσφεραν αλλά δεν ξεχνώ τα όσα μου στέρησαν!
Ενηλικιώθηκα ! Με βλέπουν οι γονείς μου, όποτε επιθυμούν και το πρόγραμμά μου το επιτρέπει. Κανείς τώρα δεν
μπορεί να εμποδίσει στον άλλον την επικοινωνία, μόνο εγώ !
Τον θάνατο του αδελφού μου τον διαχειρίστηκα αποδεχόμενη ότι είχε μικρό κύκλο ζωής.
Το διαζύγιο των γονιών μου και ο τρόπος που τον διαχειρίστηκαν με σημάδεψε βαθιά!
Θα ήθελα να έχουν και οι δυο την επιμέλειά μου, την έγνοια μου !
Αλλά θέλει αρετή και ωριμότητα η συνεπιμέλεια από τους γονείς και τόλμη από τον νομοθέτη!

Αποτελεσματική παρέμβαση γυναικείων οργανώσεων για την κύρωση της Σύμβασης της
Κωνσταντινούπολης για την έμφυλη βία. Δεν χωράει άλλη καθυστέρηση
Αποσπάσματα από τό ΔΤ που μας έστειλε η Ελληνική Αντιπροσωπία στο
Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών
«
…Αποτελεσματική υπήρξε η παρέμβαση των γυναικείων οργανώσεων οι οποίες συνυπογράψαμε στις αρχές Απριλίου
κοινό κείμενο όπου ζητούσαμε επιτακτικά την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστής ως Σύμβασης
της Κωνσταντινούπολης, για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μάστιγα για τις
γυναίκες και για την κοινωνία και η σύμβαση αυτή, που έχει ήδη υπογραφεί από 44 χώρες και κυρωθεί από 22, αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο και πρακτικό νομικό εργαλείο.
Από τις 6 Απριλίου έως 18 Μαΐου, επισκεφθήκαμε το υπουργείο Δικαιοσύνης και τα κόμματα της Βουλής, με σκοπό
να ευαισθητοποιήσουμε για την αναγκαιότητα να πάρουν θέση και να αποφασίσουν επιτέλους αυτό το σημαντικό βήμα,
καθώς εδώ και ένα χρόνο υπάρχει έτοιμο το κείμενο για τις αναγκαίες τροποποιήσεις από την Ομάδα Έργου.
… Συμπερασματικά, μετά τις διαβουλεύσεις και εισηγήσεις που κάναμε προέκυψε ότι τόσο το υπουργείο όσο και τα
κόμματα κατανοούν την ανάγκη να κυρωθεί η σύμβαση αυτή. Εντούτοις, κάθε μέρα μαθαίνουμε περιστατικά ακραίας βίας, ενώ
τα καθημερινά δράματα είναι κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους πολλών σπιτιών. Καμία καθυστέρηση και καμία δικαιολογία
δεν χωράει πλέον στην υποβολή της Σύμβασης στη Βουλή για ψήφιση.
…Έξι ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της το 2011 και ενώ η χώρα γνωρίζει αύξηση των περιστατικών βίας κατά των
γυναικών και παιδιών και λόγω της κρίσης και των προσφυγικών ροών, η κύρωση καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
… Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξε στις 11 Ιουνίου στις Βρυξέλλες τεράστια κινητοποίηση από το Ευρωπαϊκό Λόμπι
Γυναικών που εκπροσωπεί 50 οργανώσεις σε εθνικό και 2.500 οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κύρωση της
σύμβασης, ενώ από το 2011 ασκείται πίεση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε και η χώρα μας να προχωρήσει
επιτέλους.»

δικαιοπραξία) με αποτέλεσμα 40% των επιχειρήσεων να
διοικείται τώρα από γυναίκες.
Από την εισήγηση του Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
που επανειλημμένα έχει δηλώσει «σύμμαχος» των
γυναικών και ενθαρρύνει τις γυναίκες να ηγούνται και τους
άνδρες να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να
υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων: «… σε ένα κόσμο
που κυριαρχείται από άνδρες, η ενδυνάμωση των
γυναικών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα- κλειδί. Οι
γυναίκες διαθέτουν ήδη ότι χρειάζεται για να επιτύχουν. Η
ενδυνάμωση αφορά το να σπάσουν τα φράγματα στις
δομές. Οι άνδρες επικρατούν ακόμη και σε χώρες που
θεωρούν ότι είναι προοδευτικές. Ο ανδρικός σωβινισμός
μπλοκάρει τις γυναίκες κι αυτό μας πληγώνει όλους.» «…
Συνεχίστε να πιέζετε. Συνεχίστε να εμπνέετε. Συνεχίστε
να κάνετε τη διαφορά»

61η Σύνοδος της Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση της
Γυναίκας
UN CSW61 ( United Nations Commission on the
Status of Women 61
Νέα Υόρκη 13-24 Μαρτίου 2017
Ενημέρωση
από το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών ( ICW-CIF)
Θέμα προτεραιότητας :Η Οικονομική Ενδυνάμωση των
Γυναικών στον Μεταβαλλόμενο Κόσμο της Εργασίας
Θέμα ανασκόπησης : Προκλήσεις και επιτεύγματα στην
εφαρμογή των Στόχων Ανάπτυξης της Χιλιετίας για
γυναίκες και κορίτσια(συμφωνημένα συμπεράσματα της
58ης Συνεδρίας)
Αναδυόμενο θέμα/Περιοχή προς
ενδυνάμωση των γηγενών γυναικών

επικέντρωση:

Η

Παρέστησαν περισσότεροι από 3.900 εκπρόσωποι 580
οργανώσεων από 138 χώρες. Από το ICW-CIF εκτός από
την Πρόεδρο Jungsook Kim, παρακολούθησαν τις
εργασίες αρκετά άλλα μέλη Εθνικών Συμβουλίων.
Το ICW-CIF διοργάνωσε δύο παράλληλες εκδηλώσεις με
θέμα «Μεταρρυθμιστική
Πολιτική
και Ηγεσία
Γυναικών» και «Στρατηγικές για τη Μεταρρύθμιση :
Ενδυναμώση Γυναικών στην Κατοχύρωση Οικονομικών
Δικαιωμάτων». Ο άξονας των εισηγήσεων και των
συζητήσεων ήταν ότι η όποια μεταμόρφωση πρέπει να
βασίζεται στην ανάπτυξη και να ανταποκρίνεται στο
φύλο έτσι ώστε να επιτευχθούν οι σταθεροί αναπτυξιακοί
στόχοι. Οι γυναίκες πρέπει να εμπλακούν στην πολιτική
για να αλλάξουν το υπάρχον ανδροκρατούμενο σύστημα.
Μερικά νούμερα που αναφέρθηκαν: Ανά την Υφήλιο :
Γυναίκες αρχηγοί κράτους είναι 17, Υπουργοί μ.ο . 18,1%,
Κοινοβουλευτικοί μ.ο. 23 %.
Εκτιμάται ότι το κρίσιμο ποσοστό γυναικών στην
πολιτική για να επιφέρουν αλλαγές είναι τουλάχιστον 2530%. Στη Ρουάντα 61% των Νομοθετών είναι γυναίκες και
έτσι κατάφεραν να περάσουν νόμους που δίνουν στις
γυναίκες ουσιαστικά προσόντα (περιουσία, μόρφωση,

΄Ιδρυμα Μαραγκοπούλου
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
8 Ιουνίου 2017
Στην 11η
Ετήσια Απονομή Βραβείων –
Υποτροφιών ΙΜΔΑ είχαμε και φέτος τη χαρά να δούμε την
Πρόεδρο Αλίκη Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου και να
απολαύσουμε τους νέους ανθρώπους που βραβεύτηκαν
και παρουσίασαν περίληψη των εργασιών τους. Τα
θέματα κάλυπταν, όπως πάντοτε, τις εξελίξεις στο
Κυπριακό και τα πολύ επίκαιρα θέματα «Το δικαίωμα σε
ένα υγιές περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή: η νέα
Διεθνής Συμφωνία για το Κλίμα» και «Η προστασία των
ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών στη
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου».
Η παρουσία των νέων γυναικών στην ομάδα
των βραβευμένων ήταν σημαντική. Πολύ τις καμαρώσαμε
κι αυτές και τους νέους άνδρες, για το σθένος, το μέτρο,
την επιστημονική υπευθυνότητα και τα ρέοντα και σωστά
Ελληνικά της παρουσίασής τους, Πολλές από τις
διαπιστώσεις και τις απόψεις τους ήταν απογοητευτικές
ως και επώδυνες. Όμως, η παρουσία τους ήταν
βάλσαμο για τις καθημερινές πίκρες που παίρνουμε στη
χώρα μας. Ναι, βάλσαμο! Κοντά σε τέτοιους νέους, η
Ελλάδα δεν μας πληγώνει…

Ελληνίδες που τιμήθηκαν από την Ακαδημία Αθηνών το 2016
Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, κάθε χρόνο, ζητά από τις γυναίκες που βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών να στείλουν σύντομα
βιογραφικά σημειώματα για να τα παρουσιάσει στα μέλη και τους φίλους του. Δημοσιεύουμε τα βιογραφικά σημειώματα των γυναικών που
βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 22ας Δεκεμβρίου 2016

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

* Δήμητρα Αντωνοπούλου

Βραβείο του καθηγητού Αριστείδου Φωτίου Πάλλα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για εργασία σε τομείς της
Μαθηματικής Αναλύσεως, για την εργασία της με τον κ. Σ. Καμβύση «On the Dirichlet to Neumann problem for the 1dimensional cubic NLS equation on the half line»..

*****
* ‘Ελλη Κάρκαλου

Βραβείο Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ για τους ικανότερους στο μάθημα της Γεωδαισίας,
αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015
Η Έλλη Κάρκαλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Αποφοίτησε το 2010 από το Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων με
βαθμό Άριστα (19.6/20) έχοντας πάρει αριστεία και βραβεία σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου. Το ίδιο έτος
εισήχθη στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) 6η σε σειρά
επιτυχίας και αποφοίτησε το 2015 πρώτη μεταξύ 104 αποφοιτησάντων με βαθμό διπλώματος Άριστα (9.24/10). Κατά τη
διάρκεια των σπουδών της έλαβε υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Επιπλέον, έχει τιμηθεί με το Θωμαΐδειο
Βραβείο, με Βραβείο Αριστείας από το ελβετικό Κοινωφελές Ίδρυμα Limmat και με βραβείο και αργυρό μετάλλιο από το ΕΜΠ.
Από τον Οκτώβριο του 2015 κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ και συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια, παρουσιάζοντας τις
επιστημονικές της εργασίες. Επίσης, παρέχει επικουρικό έργο σε προπτυχιακά μαθήματα της ΣΑΤΜ. Είναι μέλος του
Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, μέλος του TEE και μιλά άριστα Αγγλικά και Γαλλικά και καλά Γερμανικά.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα φωτογραμμετρίας, όρασης υπολογιστών, χαρτογραφίας, βάσεων
δεδομένων, τηλεπισκόπησης, οδοποιίας, κτηματολογίου και γεωδαισίας.

*****
* Αγγελική Σκλιβανίτη

Βραβείο Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίου, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ για τους ικανότερους στο μάθημα της Γεωδαισίας,
αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015
Η Αγγελική Σκλιβανίτη είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Κωνσταντίνα Κορρυβάντη
Βραβείο Γ. Αθάνα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την καλύτερη ποιητική συλλογή νέου, κατά προτίμηση, ποιητού, για
τη συλλογή της «Μυθογονία» (Εκδόσεις Μανδραγόρας, 2015).
Η Κωνσταντίνα Κορρυβάντη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη, Ιστορία και Διεθνείς
Σχέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πλέον ζει στην Αγγλία, όπου κι εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ. Η πρώτη της
ποιητική συλλογή με τίτλο Μυθογονία (Μανδραγόρας, 2015) ήταν υποψήφια για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή του
λογοτεχνικού περιοδικού «Αναγνώστης» και για το βραβείο Γιάννη Βαρβέρη της Εταιρείας Συγγραφέων. Την ίδια χρονιά, για
τη Μυθογονία απέσπασε το βραβείο Μαρία Πολυδούρη 2016 και τιμήθηκε με το βραβείο Γ. Αθάνα της Ακαδημίας Αθηνών.

Μαρία Κουλούρη
Βραβείο Σωτηρίου Ματράγκα, εις μνήμην Αλεξάνδρας και Σωτηρίου Ματράγκα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, που αφορά στην
βράβευση της καλύτερης έκδοσης λυρικών ποιημάτων, για τη συλλογή της «Ρολόγια και άλλοι χτύποι» (Εκδόσεις Μελάνι, 2015).

Η Μαρία Κουλούρη, γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1975 και ζει στην Αθήνα. Εργάζεται ως Λογοθεραπεύτρια,
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Εμψυχώτρια θεατρικής ομάδας ενηλίκων με αυτισμό και νοητική υστέρηση.
Για την πρώτη της ποιητική συλλογή Μουσείο Άδειο (εκδ. Μελάνι, 2013), βραβεύτηκε με το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου
Ποιητή της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων (2014). Επίσης ήταν υποψήφια για το Κρατικό Βραβείο Ποίησης, καθώς και ως
πρωτοεμφανιζόμενη ποιήτρια στα λογοτεχνικά βραβεία του περιοδικού «Ο Αναγνώστης».
Το 2015 κυκλοφόρησε η δεύτερη ποιητική συλλογή της από τις εκδόσεις Μελάνι, με τίτλο Ρολόγια και άλλοι χτύποι, για την
οποία βραβεύτηκε με το βραβείο «Σωτηρίου Ματράγκα» της Ακαδημίας Αθηνών (2016)
Θεατρικά της μονόπρακτα έχουν παρουσιαστεί σε μορφή θεατρικού αναλογίου, από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου της
Αθήνας. Έχει γράψει το σενάριο της ταινίας μικρού μήκους Μη με λησμόνει .

*****
Εύα Αποστολάτου

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για νέο διαπρέποντα ζωγράφο ηλικίας μέχρι 40 ετών.
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Διδάχθηκε Σχέδιο και Ζωγραφική στο εργαστήρι του Ν. Στέφου(1993-95). Σπούδασε στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Ζωγραφική και Σκηνογραφία (1995-2000). Έχει συμμετάσχει σε 50 ομαδικές εκθέσεις μεταξύ
των οποίων στην Art Αθήνα με τη γκαλερί Καπλανών5, σε Μουσεία και Πινακοθήκες στην Ελλάδα και στο Λονδίνο.
Διδάσκει αναφορικά με την Πρακτική και τη Θεωρία της Τέχνης: Ιστορία, Φιλοσοφία, Παραστατική Γεωμετρία, Σκηνογραφία,
Θεατρολογία. Έχει κάνει τέσσερις ατομικές εκθέσεις και έξη ομιλίες με παρουσίαση έργων.

*****
Εβίνα Σιστάκου

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική
έκδοση έργου κλασικής φιλολογίας, οίκοθεν, για το βιβλίο της «Tragic Failures. Alexandrian Responses to Tragedy and the
Tragic» (Εκδόσεις De Gruyter, Βερολίνο 2016)

*****
Μαρία Λιλιμπάκη -Ακαμάτη

Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για επιστημονική μελέτη αναφερόμενη σε θέματα
αρχαιολογικά ή ιστορικά της Μακεδονίας,για την μονογραφία με τον κ. Ν.Ακαμάτη,«Ανατολικό Νεκροταφείο Πέλλας –
Ανασκαφικές περίοδοι 1991-2007», Θεσσαλονίκη, 2014.
Η Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη , όπου και περάτωσε τις σπουδές της στο Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, με υποτροφία και βαθμό ΑΡΙΣΤΑ. Το 1987 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από την ίδια σχολή
με ΑΡΙΣΤΑ. Από το 1974 ως το 2009 υπηρέτησε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, στις Εφορείες
Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης, Κυκλάδων και στην ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την οποία και διηύθυνε
από το 1991 ως την αφυπηρέτησή της, το 2009. Από το 2002 ως και το 2015 υπήρξε Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
του έργου Συντήρηση-Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Με διοικητική και επιστημονική ευθύνη σε 5 νομούς της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Πέλλας , Ημαθίας, Κοζάνης,
Φλώρινας, Καστοριάς), έχει επιτελέσει ένα σημαντικό έργο σε ποικίλους τομείς (ανασκαφές, μελέτες, συντηρήσεις και
αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων, οργανώσεις εκθέσεων σε μουσεία). Επί θητείας της κατασκευάσθηκαν το κτίριο
προστασίας των βασιλικών τάφων στη Βεργίνα (1990-1991), το αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας (2006-2009) και το
αρχαιολογικό μουσείο Άργους Ορεστικού Καστοριάς (2008-2010). Ανακαινίσθηκαν μουσειακά κτίρια και οργανώθηκαν νέες
εκθέσεις στα Μουσεία Φλώρινας και Βέροιας, οργανώθηκαν εκθέσεις στο κτίριο προστασίας των βασιλικών τάφων στη
Βεργίνα, στο μουσείο του Άργους Ορεστικού Καστοριάς και στο νέο μουσείο της Πέλλας, συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν ο
αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας, της Έδεσσας, της ελληνιστικής πόλης της Φλώρινας, των Πετρών Αμυνταίου, έγιναν
εργασίες ανάδειξης-αναστήλωσης στο θέατρο της Μίεζας, στο ιερό της Μητέρας των Θεών στη Λευκόπετρα, συντηρήθηκαν και
αναδείχθηκαν 4 μακεδονικοί τάφοι στα Λευκάδια Νάουσας, αναδείχθηκε η τούμπα των βασιλικών τάφων και το ανάκτορο στη
Βεργίνα, συντηρήθηκε και αναδείχθηκε η Σχολή του Αριστοτέλους στη Νάουσα και ο νεολιθικός οικισμός στην Αυγή
Καστοριάς.
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν πολλούς τομείς: την οικιστική αρχιτεκτονική, τη θρησκεία, τα νεκροταφεία, την
κοροπλαστική κλπ. Έχει λάβει μέρος στην οργάνωση πολλών εκθέσεων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
(Αυστραλία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Γαλλία), συμποσίων και συνεδρίων εντός και εκτός Ελλάδας και συμμετείχε στην έκδοση
πολλών επιστημονικών καταλόγων και πρακτικών συνεδρίων-συμποσίων. Είναι μέλος αρχαιολογικών συμβουλίων και
επιστημονικών επιτροπών και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση πολλών μελετών συντήρησης και ανάδειξης αρχαιοτήτων. Το
συγγραφικό της έργο είναι πλούσιο με μονογραφίες, άρθρα και μελέτες ειδικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς
οδηγούς, αλλά και πολλές δημοσιεύσεις ευρύτερης ενημέρωσης, για την οποία έχει επιδείξει ιδιαίτερη φροντίδα, με διαλέξεις
και ανακοινώσεις.

* Ρόζη Μαστροσάββα

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην «Παιδική – Νεανική Χορωδία ROSARTE» για την
15χρονη εξέχουσα καλλιτεχνική της πορεία, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου κυρίας Ρόζης Μαστροσάββα.
Η Ρόζη Μαστροσάββα γεννήθηκε στη Ρόδο. Σπούδασε πιάνο, μονωδία και ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο
Αθηνών. Παρακολούθησε μαθήματα διεύθυνσης χορωδίας με τους A. Κοντογεωργίου και Μ. Λογιάδη. Συνέχισε τις σπουδές
της στην Ανώτατη μουσική ακαδημία του Μονάχου, απ’ όπου αποφοίτησε με βαθμό άριστα και ειδίκευση (master) στη
διεύθυνσή χορωδίας.Παρακολούθησε σεμινάρια με τους αρχιμουσικούς E. Ericsson, H. Rilling, Er. Ortner και Fr. Bernius.
Έχει διευθύνει σε Γερμανία και Ελλάδα χορωδίες όπως: Melismachor, Vocal Kreis Cantabile, Singtonics, Amasingers,
Χορωδία Φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου, φωνητικό σύνολο Con Anima, Μικτή χορωδία ΕΡΤ (συναυλίες και ηχογραφήσεις),
Παιδική Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Άργους και Δημοτικού Ωδείου Άνω Λιοσίων, χορωδία Νέων Εκπαιδευτηρίων Γ.
Μαλλιάρα,Παιδική χορωδία Γ 9: Προγράμματος ΕΡΑ, Παιδική χορωδία Μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων, με την
οποία κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στην 5η χορωδιακή Ολυμπιάδα στο Graz της Αυστρίας το 2008. Δίδαξε σε σεμινάρια
χορωδιακής πράξης και στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος). Από το 2008
ίδρυσε και διευθύνει την Παιδική Χορωδία «Rosarte» που είναι λαμπρό φυτώριο χορωδών, εκπροσωπεί τη χώρα σε
διάφορες διεθνείς εκδηλώσεις, έχει βραβευτεί με διεθνή βραβεία , συμμετέχει σε επαγγελματικές μουσικές εκδηλώσεις και
έχει επανειλημμένα πραγματοποιήσει εμφανίσεις για φιλανθρωπικό σκοπό.

*****
* Χριστίνα Ντουνιά

Βραβείο Δοκιμίου, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για το δίτομο έργο της «Μαρία Πολυδούρη, Τα ποιήματα (Τα ρόδα του
αίματος) και Ρομάντσο και άλλα πεζά» (Εκδόσεις της Εστίας, 2014).
Η Χριστίνα Ντουνιά Γεννήθηκε στο Πέτα της Άρτας και είναι Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα
Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Πήρε το πτυχίο της από τη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α., έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Ιστορίας
και Νεοελληνικής φιλολογίας στο Παρίσι – στην École des Hautes Études en Sciences Sociales (Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών) και στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης– και υποστήριξε την διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια και
διαλέξεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ήταν φιλολογικός συνεργάτης και κριτικός βιβλίου στο περιοδικό Αντί, ενώ κριτικές
και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε φιλολογικά/λογοτεχνικά περιοδικά και σε εφημερίδες. Εισηγήσεις και μελέτες της
βρίσκονται σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σε σύμμεικτους τόμους. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων
Συγγραφέων και της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματείας. Το 2000 τιμήθηκε με το Κρατικό βραβείο
Δοκιμίου για το βιβλίο της Κ. Γ. Καρυωτάκης, Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης, εκδ. Καστανιώτης.
Βιβλία της: Λογοτεχνία και Πολιτική στο Μεσοπόλεμο. Τα περιοδικά της Αριστεράς, Καστανιώτης,1996./ Βρέχει σ’ αυτό το
όνειρο, Διηγήματα, Καστανιώτης, 1998/ Κ. Γ. Καρυωτάκης, Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης, Καστανιώτης, 2000 / Ν.
Καζαντζάκης. Βιογραφία, Εργογραφία, Κριτικές, εκδ. Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, 2004.Υπεύθυνη της επιλογής των κειμένων
και την επιστημονική επιμέλεια της έκθεσης Νίκος Καζαντζάκης, Μια Οδύσσεια, Βασιλική του Αγίου Μάρκου, Ηράκλειο
Κρήτης, Ιούλιος –Σεπτέμβριος 2004/ Μαρία Πολυδούρη, Μόνο γιατί μ’ αγάπησες, Ημερολόγιο 2005, (εισαγωγή-χρονολόγιοεπιμέλεια), Μεταίχμιο, 2004/ Ντόρας Ρωζέττη, Η ερωμένη της, (φιλολογική. επιμέλεια – επίμετρο), Μεταίχμιο, 2005 / Πέτρος
Πικρός: τα όρια και η υπέρβαση του νατουραλισμού, Γαβριηλίδης, 2006 Ναπολέων Λαπαθιώτης, Ο λόγος των δημιουργώνΗμερολόγιο 2009, (εισαγωγή επιμέλεια), εκδ. Μεταίχμιο/ Επίσης επιμελήθηκε και έγραψε τις εισαγωγές σε τρία βιβλία του
Πέτρου Πικρού, [Χαμένα κορμιά, Σα θα γίνουμε άνθρωποι, Τουμπεκί], που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Άγρα (20092010)/ Μαρία Πολυδούρη, Τα ποιήματα, (φιλολογική επιμέλεια και επίμετρο: «Μαρία Πολυδούρη ή τα ρόδα του αίματος»),
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2014/ Μαρία Πολυδούρη, Ρομάντσο και άλλα πεζά, (φιλολογική επιμέλεια-εισαγωγή),
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2014.

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

* Άννα Φόνσου Πρόεδρος του Ιδρύματος Σπίτι του Ηθοποιού

Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε πρόσωπο ή σε συντεταγμένη ομάδα για
πράξη ή δράση κοινωνικής αρετής και ευποιίας που προήγαγε την κοινωνική πρόνοια, στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού
Δικαίου «Σπίτι του Ηθοποιού» για την κοινωφελή και αξιέπαινη δράση του σχετικά με τη στέγαση, σίτιση, περίθαλψη και
κοινωνική στήριξη απόρων ηθοποιών αλλά και νέων σπουδαστών θεατρικών σπουδών που δεν διαθέτουν τα ανάλογα μέσα.
Η Άννα Φόνσου γνωστή από την πορεία της στο Θέατρο, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων
Ηθοποιών και Πρόεδρος του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Πριν 30 χρόνια οραματίστηκε το
«Σπίτι του Ηθοποιού» κινητοποίησε συναδέλφους και παράγοντες της Ελληνικής Κοινωνίας, στήριξε και εξακολουθεί να
στηρίζει το Σπίτι οικονομικά, ηθικά και με προσωπική εργασία. Δηλώνει ότι « εδώ και πολλά χρόνια το μεγάλο μου έργο είναι
το Ίδρυμα «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ» - η δική μου «Επίδαυρος- και ….ότι η μεγαλύτερη συγκίνηση της καλλιτεχνικής μου
ζωής ήταν όταν βραβευτήκαμε από την Ακαδημία Αθηνών»
«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ» είναι Ίδρυμα Κοινωφελές – Φιλανθρωπικό – Πολιτιστικό μη Κερδοσκοπικού
χαρακτήρα το οποίο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Οικονομικών, Παιδείας και Υγείας.
Έχουμε στην κυριότητά μας δύο κτίρια τα οποία βρίσκονται στην οδό Παναθηναίων 1 και Παναθηναίων 5, στα Πατήσια.
Στο πρώτο κτίριο διαμορφώθηκαν ξενώνες όπου από τα εγκαίνια στις 15 Απριλίου 2013 φιλοξενούνται ηθοποιοί που
χρειάζονται βοήθεια. Είτε γιατί είναι μεγάλης ηλικίας και χαμηλοσυνταξιούχοι, είτε γιατί είναι νέοι σπουδαστές θεατρικών
σχολών που δεν έχουν την οικονομική άνεση να σπουδάσουν. Τους παρέχεται δωρεάν στέγη και σίτιση προσφορά της
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, χωρίς τη παραμικρή συμμετοχή στα πάγια έξοδα του ιδρύματος. Το Ίδρυμα συμπαραστέκεται
ηθικά, οικονομικά και σε καλλιτέχνες που δεν φιλοξενούνται σε αυτό, προσφέροντας σίτιση, ιατροφαρμακευτική κάλυψη
(υπάρχει συνεργασία – συμφωνία με ιατρούς και ιατρικά κέντρα). Επίσης έχει διαμορφωθεί στον ισόγειο χώρο εσωτερικά
θέατρο 60 θέσεων και υπάρχει ήδη διαμορφωμένος εξωτερικά 200 θέσεων με την επωνυμία «Νίκος Κούρκουλος» όπου
φιλοξενούνται δωρεάν θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.

*****
* Έφη Προκοπάκη

Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας, στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας ατόμων
με νοητική υστέρηση «ΕΣΤΙΑ» για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε 100 άτομα με ελαφρά και μέση
νοητική υστέρηση από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.
Η Έφη Προκοπάκη οραματίστηκε, πραγματοποίησε και λειτουργεί ως Πρόεδρος την «Εστία», ένα σχολείο
διαφορετικό από όλα τ’ άλλα. Από το 1982, η «Εστία» δεν εκπαιδεύει απλά μαθητές αλλά φροντίζει ολιστικά και εφ’ όρου ζωής
ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους με νοητική υστέρηση. Μέσα από τα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδεύει
κάθε χρόνο πάνω από 100 παιδιά με νοητική υστέρηση να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες. Μέσα από την υλοποίηση
προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, επιτυγχάνει την ισότιμη
συμμετοχή των ανθρώπων της στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Σε συνεργασία με εταιρείες που έχουν αναπτύξει εταιρική κοινωνική ευθύνη, τοποθετεί τους νέους σε θέσεις εργασίας και τους
υποστηρίζει μέσα από ειδική Υπηρεσία.
Παράλληλα, η «Εστία» προχώρησε στην ανέγερση ενός δικτύου Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για να προσφέρει μια
ασφαλή και αξιοπρεπή στέγαση στα παιδιά της και μια ανακούφιση στους γονείς αυτών. Λειτουργεί ήδη 2 Στέγες και
βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της 3ης. www.eseepa.gr
Η Εστία είναι πιστοποιημένη με EN ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA HELLAS.

*****
* Αθηνά Ξυνοπούλου

Βραβείο Άγιδος Ταμπακοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για αδημοσίευτη επιστημονική μελέτη με θέμα από
τον κλάδο του Κληρονομικού Δικαίου, για την εργασία της «Τα δικαιώματα των κληρονόμων συνδικαιούχου σε κοινό
λογαριασμό».

*****
* Σοφία Χριστοδούλου

Βραβείο Ιπποκράτους Καραβία, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την ανέκδοτη επιστημονική μελέτη της με θέμα
«Πνευματική ιδιοκτησία κατά το Ενωσιακό Δίκαιο».

