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Αγαπητοί φίλοι, Αγαπητές φίλες,  
 

Βρισκόμαστε στο κατώφλι του έτους 2018. Το νέο έτος ανέτειλε με τις ευχές όλων μας να διασκορπίσει τα 
σωρευμένα σύννεφα του χτες και να λάμψει πλέον σε έναν ολοκάθαρο, γαλανό και ελπιδοφόρο ουρανό. Σε έναν 
ουρανό που απλώνει ομπρέλα προστατευτική στο όνειρο, την ελπίδα και την ευχή μας για ένα καλύτερο μέλλον 
προφυλαγμένο από βροχές απογοήτευσης, απαισιοδοξίας και κακοτυχίας. 

Κάθε νέο έτος αποτελεί μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα που, για να ευοδωθούν, καθώς το διανύουμε,  οι ευχές 
και οι προσδοκίες,  προϋποθέτει  έναν ειλικρινή εκ μέρους μας απολογισμό του παρελθόντος, μια αυτοκριτική και μια 
πραγματική διάθεση για αλλαγή, αλλά κυρίως προγραμματισμό και προσπάθεια για επίτευξη ρεαλιστικών στόχων με 
βάση την επικρατούσα ήδη νέα τάξη πραγμάτων. Μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται πλέον από χαμηλά 
εισοδήματα,  υψηλούς φόρους,  δυσμενείς μεταβολές των εργασιακών συνθηκών, μείωση των αποδοχών των 
εργαζομένων, που συνεπάγονται  τη στέρηση ενός  άνετου τρόπου ζωής. 

 Η προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα  όλων μας απαιτεί πρώτα την αποδοχή της και κατόπιν την 
αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο έχουμε μέχρι τώρα πορευθεί  και την δρομολόγηση της πορείας μας κατά την 
διάρκεια του έτους 2018  προς τον εναλλακτικό δρόμο του συμβιβασμού με το λιγότερο, με το απέριττο, με το 
δυσκολότερο, με το ειλικρινές, με το αντικειμενικό  και το κοινωνικά δικαιότερο.  

Και τότε, χωρίς το υπερβολικό να μας βαραίνει, χωρίς  εύκολη πλέον προσέγγιση στο επιθυμητό και χωρίς 
την ενοχή του άδικου  και του άνισου, θα νοιώσουμε πραγματικά ελεύθεροι, ψυχικά ικανοποιημένοι  και αυτάρκεις. Και 
θα ατενίσουμε ελπιδοφόρο τον ουρανό απτόητοι από τυχόν σύννεφα, που καραδοκούν να εκφράσουν με βροχή τον 
θυμό της απογοήτευσης και της ατυχίας που περικλείουν και να στάξουν την ματαίωση  στο όνειρο και την ελπίδα των 
συνετών ανθρώπων.  

Όταν η ειλικρίνεια και η σωστή θεώρηση των πραγμάτων γίνει σκέψη και βίωμά μας, όταν η 
προσαρμοστικότητα στην διαμορφωμένη πραγματικότητα αποτελέσει όπλο αντιμετώπισης των συνθηκών της ζωής 
αλλά και πηγή έμπνευσης για  το όνειρο και την ελπίδα για το μέλλον τότε και μόνο τότε μπορεί να επιτευχθεί κάθε 
επιθυμία και ευχή που αποβλέπει σε ρεαλιστικούς στόχους. 

 
Με ιδιαίτερο θαυμασμό νοιώθω την ανάγκη να αναφερθώ σε δύο κυρίες που προσπάθησαν και πέτυχαν τους 

στόχους τους για την βελτίωση της θέσης της γυναίκας. Το παράδειγμά τους για μας τις νεώτερες αποτελεί φάρο που 
εκπέμπει το σήμα ότι η δυναμική γυναίκα πρέπει, κατά τον πλου της προς το λιμάνι των διεκδικήσεων των γυναικείων 
δικαιωμάτων, να έχει φορτωμένο το πλοίο της με θετική σκέψη και αποφασιστικότητα, ευγένεια και καλοσύνη, ώστε 
έτσι αυτό, καλά θωρακισμένο,   να  προσπερνά  επιδέξια υφάλους που στέκονται ως  εμπόδια  στην   γυναικεία 
ισότητα και     να φθάνει επιτυχώς  στον στόχο- προορισμό  του  που είναι ο σεβασμός των γυναικείων δικαιωμάτων. 

Αναφέρομαι στις επίτιμες Προέδρους του Ε.Σ.Ε,   κ. Έφη Καλλιγά – Κανονίδου και κ. Βάσω Γκανάτσου – 
Σταυριανοπούλου  στις οποίες   αφιερώσαμε την φετινή εορτή της κοπής της πίτας του ΕΣΕ. Δείτε συνοπτική έκθεση  
των παρουσιάσεων σε αυτό το Δελτίο. 

Δείτε επίσης  ενημέρωση για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ΔΤ της  Γεν.Γραμματείας Ισότητας των 
Φύλων, του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών και  άρθρο για τη δοκιμασία κατά  Παπανικολάου  (Pap test) που αφορά 
την υγεία όλων των γυναικών.    

 
Εύχομαι σε όλες να επιτευχθεί κάθε  στόχος σας κατά την διάρκεια του νέου ελπιδοφόρου έτους 2018. 
 
Η Πρόεδρος 
 
Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα 

               
 

 



 
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας  κατά των 
γυναικών και παιδιών. 
 

                                                                                                                                 Λίλιαν Ζέλλου, πολιτικός επιστήμων 
                                                                                                                          μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ΕΣΕ 

 
 
     
 Όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών , ενδοοικογενειακή, κοινωνική, οικονομική , εργασιακή κλπ 
έχουν απασχολήσει το ΕΣΕ επί δεκαετίες, γιατί το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Το ΕΣΕ κατά καιρούς,  
ύστερα από πρόσκληση των αρμοδίων φορέων όλων των κυβερνήσεων, έχει υποβάλει προτάσεις για την 
αντιμετώπιση  τους. Όλοι συμφωνούν ότι το φαινόμενο αυτό πρέπει να εκλείψει  από την κοινωνία 
λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα, κάτι που έχει γίνει σε κάθε ευκαιρία. 
       Όμως , αντί του περιορισμού και της εξάλειψης που ήταν ο στόχος, η βία εξαπλώνεται και λαμβάνει 
διαρκώς διαφορετική μορφή, με αυξημένη αγριότητα. Η ποινική νομοθεσία κατά καιρούς τροποποιείται με 
στόχο την πάταξη της βίας. Παράλληλα είναι κοινή η διαπίστωση ότι, πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί 
αποτελεσματικά ένα σύνολο δράσεων και υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη, την προστασία και 
την επανένταξη στην κοινωνία των θυμάτων , γιατί τα τραύματα  ψυχικά , σωματικά κλπ, θεραπεύονται 
δύσκολα  και σε ειδικό περιβάλλον. 
         Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει και η βία κατά των παιδιών, καθώς και η διακίνηση ανθρώπων 
για  οικονομική και σεξουαλική  εκμετάλλευση .Πρέπει να σημειωθεί ότι η άσκηση όλων των μορφών βίας  
υπάρχει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα , ανεξάρτητα από μόρφωση και οικονομική και κοινωνική  θέση. 
Η πολυπλοκότητα του προβλήματος έχει απασχολήσει όλα τα διεθνή Fora , τους πολιτικούς και εθνικούς 
μηχανισμούς όλων των χωρών στην προσπάθεια εξεύρεσης  αποτελεσματικού τρόπου για την εξάλειψη 
του φαινομένου. 
           Το Συμβούλιο της Ευρώπης  στην συνέλευση που έγινε το 2011 στην Κωνσταντινούπολη , μετά 
από σοβαρή επεξεργασία κατέληξε στην διατύπωση  ενός κειμένου με την μορφή Σύμβασης  για την 
καταπολέμηση της βίας και τα κράτη –μέλη του την υιοθέτησαν . Όμως για να εφαρμοστεί η Σύμβαση,  
πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιο, όπως όλες οι Διεθνείς Συμβάσεις . Από το 2011 μέχρι σήμερα , 
μόνο 17 από τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση την έχουν επικυρώσει. 
          Η χώρα μας ύστερα από συζητήσεις και διαβουλεύσεις των συναρμοδίων υπουργείων , καθώς και 
ισχυρών πιέσεων των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο, αναμένεται να την κυρώσει εντός του 
έτους. 
          Πρέπει να σημειώσουμε ότι, πρόκειται για το πληρέστερο νομικό κείμενο για την πρόληψη και την 
πάταξη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.  Το ΕΣΕ συμμετείχε σε όλες τις 
συσκέψεις που έχουν γίνει σε επίπεδο ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων , ζητώντας μετ΄ επιτάσεως  την 
άμεση κύρωση της Σύμβασης από την Βουλή. 
       Ακολουθεί το κείμενο της Σύμβασης κωδικοποιημένο, για λόγους οικονομίας του χώρου. Το κάθε 
Σωματείο-μέλος του ΕΣΕ, μπορεί  να ανατρέξει στο διαδίκτυο και να μελετήσει το πλήρες κείμενο και βάση 
της κωδικοποίησης  να επιλέξει και τον τομέα  στον οποίο δραστηριοποιείται και αν επιθυμεί , σε 
συνεργασία με την πρόεδρο και τα μέλη της εκτελεστικής  επιτροπής του ΕΣΕ, να προτείνουν συνεργασία 
, ώστε η συμβολή μας να έχει και διαδραστικό χαρακτήρα. 
 
 

Kωδικοποίηση της Σύμβασης Κωνσταντινουπόλεως  2011 
 
Η Σύμβαση αποτελείται από 81 άρθρα και ένα προσαρτημένο Παράρτημα. 
 
Κεφάλαιο Ι άρθρα 1-6 
       Σκοποί, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί προς τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θεμελιώδη δικαιώματα, ισότητα και μη 
διακριτή μεταχείριση, κρατικές υποχρεώσεις και δέουσα επιμέλεια , πολιτικές ευαίσθητες προς το φύλο. 
 
Κεφάλαιο ΙΙ  άρθρα 7-11   Ολοκληρωμένες πολιτικές και συλλογή δεδομένων. 
       Συνεκτικές και συντονισμένες πολιτικές, οικονομικοί πόροι, ΜΚΟ και Κοινωνία των Πολιτών, συντονιστικός φορέας, 
συλλογή δεδομένων και έρευνα. 
 
 



 
Κεφάλαιο ΙΙΙ  άρθρο 12-17    Πρόληψη 
       Γενικές υποχρεώσεις, έγερση ευαισθητοποίησης, εκπαίδευση επαγγελματιών, προληπτική παρέμβαση και θεραπευτικά 
προγράμματα, συμμετοχή του ιδιωτικού τομές και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
 
Κεφάλαιο ΙV       Προστασία- Υποστήριξη    άρθρα 18-28 
        Υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα, πληροφόρηση, γενικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, παροχή συνδρομής σε ατομικές-
συλλογικές προσφυγές, ειδικές υποστηρικτικές υπηρεσίες καταφύγια (ξενώνες) , τηλεγραμμές παροχής βοήθειας , παροχή 
υποστήριξης σε θέματα σεξουαλικής βίας, παροχή προστασίας και υποστήριξης σε παιδιά-μάρτυρες, υποχρέωση αναφοράς 
από επαγγελματίες 
 
Κεφάλαιο V    Ουσιαστικό Δίκαιο     άρθρα 29-48 
        Αστικές αγωγές και ένδικα μέσα, παροχή αποζημίωσης .επιμέλεια, δσικαιώματα επίσκεψης και προστασία, αστικές 
συνέπιες γάμων τελεσθέντων υπό το κράτος εξαναγκασμού, ψυχολογική βία, μη εμφανής παρακολούθηση , ή παρακολούθηση  
(stalking), σωματική βία, σεξουαλική βία συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, καταναγκαστικός γάμος, ακρωτηριασμός 
γεννητικών οργάνων γυναικών, καταναγκαστική στείρωση, σεξουαλική παρενόχληση, προτροπή ή παρακίνηση σε διάπραξη 
αδικήματος και απόπειρα για απαράδεκτες δικαιολογήσεις εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διαπράττονται 
στο όνομα της «τιμής», εφαρμογή των ποινικών αδικημάτων , ανεξάρτητα από την φύση της σχέσης θύτου -θύματος, 
δικαιοδοσία, κυρώσεις , μέτρα, επιβαρυντικές περιστάσεις, ποινές  που καταγνώσθηκαν από άλλο Μέρος (συμβαλλόμενο 
κράτος), απαγόρευση των εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης της διαφοράς ή επιβολής ποινής. 
 
Κεφάλαιο VI  άρθρα 49-58 
        Ανάκριση, ποινική δίωξη, δικονομικό δίκαιο και προστατευτικά μέτρα. 
        Γενικές υποχρεώσεις, άμεση ανταπόκριση ,πρόληψη και προστασία , αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου, διαταγές 
αποκλεισμού  ή περιορισμού έκτακτης ανάγκης, περιοριστικοί όροι , ανακρίσεις και αποδεικτικά στοιχεία ,εκούσια και 
αυτεπάγγελτη δικαιοδοσία, μέτρα προστασίας, νομική βοήθεια, παραγραφή. 
 
Κεφάλαιο VII  άρθρα 59-61  Μετανάστευση, Άσυλο 
            Καθεστώς διαμονής και διεκδίκησης ασύλου  βασισμένες στο φύλο, μη επαναπροώθηση. 
 
Κεφάλαιο VIII    άρθρα 62-65      Διεθνής συνεργασία.  
           Γενικές αρχές, μέτρα αναφερόμενα σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο , πληροφόρηση, προστασία δεδομένων. 
 
Κεφάλαιο  IX  άρθρα 66-70  Μηχανισμός παρακολούθησης. 
         Σύσταση Ομάδας εμπειρογνωμόνων , επιτροπή των συμβαλλομένων Μερών, διαδικασία, γενικές ενστάσεις, συμμετοχή 
των Κοινοβουλίων στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. 
 
Κεφάλαιο Χ   άρθρο 71  Σχέση με τα άλλα Διεθνή όργανα. 
 
Κεφάλαιο  ΧΙ  άρθρο 72  Τροποποιήσεις Σύμβασης. 
 
Κεφάλαιο  ΧΙΙ  άρθρα 73-81 Ακροτελεύτιες ρήτρες 
   Αποτελέσματα της παρούσης Σύμβασης , διευθέτηση διαφορών, υπογραφή και θέση σε ισχύ , προσχώρηση στη Σύμβαση, 
εδαφική , επιφυλάξεις, νομική ισχύς και αναθεώρηση των επιφυλάξεων, καταγγελία, γνωστοποίηση. 
 
Παράρτημα.  Προνόμια και Ασυλίες  (αναφέρεται στο άρθρο 66 ) 
 
 
Λίλιαν  Ζέλλου , πολιτικός επιστήμων 
Μέλος της Ε.Ε. του ΕΣΕ 
 
 
 

*****  ***  ***** 
 
 



 
Από το γραφείο τύπου της ΓΓΙΦ 

 
 

 
 

6 Φεβρουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στον Ακρωτηριασμό Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ) 
 

Ο Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ) ταξινομήθηκε ως μια μορφή βίας ενάντια στο γυναικείο 

πληθυσμό κατά την διάρκεια της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιέννη, το 

1993. Το 2003 ο ΟΗΕ καθιέρωσε την 6η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στον Ακρωτηριασμό 

Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων.  

Ως ακρωτηριασμός έχουν ορισθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) όλες οι διαδικασίες που 

περιλαμβάνουν μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων ή η πρόκληση οποιουδήποτε άλλου 

τραυματισμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων για πολιτισμικούς, θρησκευτικούς ή  άλλους μη θεραπευτικούς λόγους.  

Ειδικότερα, από την ΠΟΥ εκτιμάται ότι περίπου 200 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια έχουν υποβληθεί σε ΑΓΓΟ και 

ότι 3 εκατομμύρια κινδυνεύουν να υποβληθούν σε αυτόν κάθε χρόνο. Η πλειονότητα των κοριτσιών υφίσταται την πρακτική 

πριν την ηλικία των 15 χρονών.  

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων παρατηρείται σε 30 χώρες, κυρίως της  Αφρικανικής 

Ηπείρου, καθώς και στη Μέση Ανατολή, την Ασία και τη Νότια Αμερική. Στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), λόγω 

των ολοένα αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών, ο ΑΓΓΟ παρατηρείται σε μετανάστριες προερχόμενες από χώρες 

προέλευσης  που τον ασκούν.   

Ο ακριβής αριθμός των γυναικών που έχουν υποστεί ΑΓΓΟ παραμένει ουσιαστικά άγνωστος, με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να εκτιμά ότι πλησιάζει τις 500.000, ενώ 180.000 γυναίκες και κορίτσια να κινδυνεύουν να υποβληθούν σε αυτή 

την πρακτική κάθε χρόνο, εντός ή εκτός των συνόρων της ΕΕ. 

Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αναγνωρίζουμε ότι η άσκησή του παραβιάζει τα δικαιώματα του παιδιού, 

το δικαίωμα της ελευθερίας από την έμφυλη διάκριση, το δικαίωμα στην υγεία και τη σωματική ακεραιότητα, καθώς και το 

δικαίωμα της ελευθερίας από τα βασανιστήρια. Ως εκ τούτου, σκοπεύουμε να μην αρκεστούμε μόνο στην επικείμενη 

ποινικοποίηση του.  

Περαιτέρω, θεωρούμε ότι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του, προϋποθέτει την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με 

εκπροσώπους από κάθε μια μεταναστευτική κοινότητα που ασκεί τον ΑΓΓΟ ξεχωριστά, ώστε να χαράξουμε εκείνες τις 

πολιτικές, που θα οδηγήσουν στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση και, τελικά, στην εξάλειψή του, αποφεύγοντας παράλληλα τη 

δαιμονοποίηση και τον στιγματισμό των «άλλων» γυναικών και κοριτσιών, που ενδέχεται να τον έχουν ήδη υποστεί.   

                 

                  Το  Γραφείο Τύπου, 6/2/2018,  Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/ Τηλ. 2131511102  Ε-mail: gramggif@isotita.gr 

 
*****  ***  ***** 



 

Ενημέρωση από το   Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών  
Αποσπάσματα ,επιλογή/ μετάφραση  Ε. Β.-Α. 

We are every woman / « κάθε γυναίκα» είμαστε εμείς 
 

 

[Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2018] 

ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ  ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΦΙΚΤΕΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, η πλατφόρμα που αντιπροσωπεύει  οργανώσεις γυναικών ανά την Ευρώπη Καλεί 
την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας να υποστηρίξει  τις συστάσεις  της Μικτής  Επιτροπής Oireachtas για το  
Άρθρο 8 του Συντάγματος της Ιρλανδίας. 

Οι συστάσεις αυτές θα  προσάρμοζαν  τη Νομοθεσία της Ιρλανδίας  σε αυτές των περισσότερων  μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

…. Η Joanna Maycock Γενική  Γραμματέας του ΕΛΓ(EWL), είπε  « ‘Ολες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 
συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, πρέπει  να  δείχνουν το δρόμο  για την εξασφάλιση  όλου του φάσματος  
ποιοτικής σεξουαλικής και αναπαραγωγικής φροντίδας  υγείας που χρειάζονται. 

…… Είναι φανερό από την δουλειά που έχει κάνει το  Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών  της Ιρλανδίας, ότι  ο Ιρλανδικός 
λαός είναι έτοιμος  για  αλλαγές και πολλοί δέχονται  την έκτρωση ως απαραίτητο στοιχείο  της  φροντίδας υγείας. 
Αντιλαμβάνονται  ότι η πρόσβαση  σε  υπηρεσίες  για  διακοπή της εγκυμοσύνης  πρέπει να είναι  μια  από τις 
επιλογές  για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια στην Ιρλανδία.  Και βλέπουν  την αναγκαιότητα  να  φύγει το  άρθρο 
8 από το Σύνταγμα  της Ιρλανδίας. 

…..Το Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών της Ιρλανδίας  διαμόρφωσε ένα μοντέλο φροντίδας υγείας  Κάθε Γυναίκα, με 
οικονομικά  εφικτές, προσβάσιμες  επιλογές  για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια  στην Ιρλανδία. Περισσότερες 
πληροφορίες  στο everywoman.nwci.ie 

…. Το ΕΛΓ ανησυχεί πολύ με το θέμα των δικαιωμάτων  της γυναίκας στην Πολωνία. 

…… Το ΕΛΓ προτρέπει την Κυβέρνηση της Πολωνίας να  ακούσει τα αιτήματα χιλιάδων γυναικών  και ανδρών που 
διαδηλώνουν ακούραστοι από το 2016  σε όλη τη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση  υποστηρίζοντας τα 
δικαιώματα των γυναικών. Αυτές οι δράσεις που εκφράζουν την άποψη του πληθυσμού της Ευρώπης και  
αντανακλούν  την  δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται 
σε καμία  χώρα μέλος.  
   

*****  ***  ***** 



Δοκιμασία κατά  Παπανικολάου  (Pap test) 
                                                                                      

                                                                                                             Ελένη Κανέλλη-Κουτσελίνη 
                                                                                     Αν. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής-Κυτταρολογίας 

                                     Πρόεδρος  ΕΣΕ 2015- 2017 
 
Το καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας  είναι το δεύτερο σε συχνότητα  κακόηθες νεόπλασμα που προσβάλλει τίς γυναίκες. 
Διεθνή δεδομένα  καταγραφής νεοπλασμάτων, δεικνύουν ότι περίπου 500.000 γυναίκες κάθε χρόνο θα εμφανίσουν καρκίνωμα 
τραχήλου, σε όλο τον κόσμο. Η συχνότητα ποικίλλει από χώρα σε χώρα, ενώ η υψηλότερη συχνότητα παρατηρείται στις 
αναπτυσσόμενες χώρες.  
Στην Ευρωπαΐκή  Ένωση, περίπου 13.000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο από αυτό το νεόπλασμα, το οποίο με μεγαλύτερη 
συχνότητα παρατηρείται  στην Δανία, Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 Υπάρχει συμφωνία  μεταξύ των διαφόρων ερευνητών  ότι ο σημαντικότερος αιτιολογικός  παράγοντας για την εμφάνιση του 
καρκινώματος  αυτού αποτελεί η λοίμωξη από συγκεκριμένα , σεξουαλικά μεταδιδόμενα, στελέχη του ανθρώπινου ιού των 
θηλωμάτων,  γνωστού  σαν HPV (Human Papilloma Virus).  
Του διηθητικού καρκινώματος προηγείται μια ομαλή ακολουθία μορφολογικών αλλαγών στο επιθήλιο του τραχήλου της 
μήτρας. Έτσι η αρχική αλλοίωση η οποία είναι ελαφρά, εάν παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση, οδηγεί σε ένα αυξανόμενο 
επίπεδο ενδοεπιθηλιακών ανωμαλιών, πρίν από την ανάπτυξη του διηθητικού καρκινώματος. Οι αλλοιώσεις αυτές 
χαρακτηρίζονται σαν προκαρκινικές αλλοιώσεις  και είναι γνωστές σαν, τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (Cervical 
Intraepithelial Neoplasia) (CIN) και περισσότερο πρόσφατα σαν πλακώδης ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση (Squamous 
Intraepithelial Lesion) (SIL).  
 Το καρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί εάν ανιχνευθεί σε αρχόμενα (προκαρκινικά) 
στάδια, εφόσον οι γυναίκες υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο με το Pap test. To Pap test η ανάπτυξη του 
οποίου οφείλεται στον Ελληνα ιατρό Γεώργιο Παπανικολάου, έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει τις προκαρκινικές αυτές 
αλλοιώσεις, οι οποίες στήν συνέχεια εύκολα αφαιρούνται και αποφεύγεται έτσι η εξελιξή τους σε διηθητικό καρκίνωμα. Για την 
εξέταση λαμβάνονται κύτταρα από τον τράχηλο και τον κόλπο τα οποία εξετάζονται στο μικροσκόπιο από εξειδικευμένους 
ιατρούς, τούς Κυτταρολόγους, για την ανίχνευση λοίμωξης, φλεγμονής, και το σημαντικότερο παρουσίας ανωμάλων κυττάρων 
και καρκίνου. Είναι απλό στήν εφαρμογή του, γρήγορο και χωρίς πόνο, ενώ μπορεί να ληφθεί στο ιατρείο, κλινική ή το 
Νοσοκομείο. Από διάφορους διεθνείς οργανισμούς προτείνεται όπως το Pap test  εφαρμόζεται μία φορά το χρόνο σε όλες τις 
γυναίκες. Ηλικία έναρξης είναι τα 18 έτη ή μετά την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας της γυναίκας. Η εφαρμογή σε 
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα τίθεται  στην διάκριση του ιατρού και της ασθενούς  προκειμένου να συνεχισθεί ο έλεγχος και 
αφού βέβαια  έχουν προηγηθεί τρία η περισσότερα ετήσια  test, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί φυσιολογικά.. Οι  γυναίκες 
πού ευρίσκονται  σε εμμηνόπαυση πρέπει να έχουν επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα  έλεγχο με  Pap test. Το ίδιο ισχύει 
και για γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση της μήτρας εξαιτίας καρκινώματος τραχήλου ή προκαρκινικών 
αλλοιώσεων, διότι  το κολόβωμα τού κόλπου εξακολουθεί να χρειάζεται έλεγχο για ανίχνευση ανωμάλων κυττάρων. 
Υπάρχουν διάφοροι όροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την  περιγραφή αυτών των ανωμάλων  κυττάρων και των 
αντίστοιχων αλλοιώσεων του τραχήλου, οι οποίοι καλύπτονται με τον όρο Δυσπλασία. Η δυσπλασία δεν είναι καρκίνος, αν 
και μπορεί να εξελιχθεί σε αρχόμενες μορφές καρκίνου, αν παραμείνει χωρίς θεραπεία . Στην δυσπλασία, η οποία εκφράζει 
την ιστολογική ορολογία της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας, τα κύτταρα του τραχήλου υφίστανται αλλαγές στην μορφολογία 
τους, οι οποίες αναγνωρίζονται στο μικροσκοπιο. Υπάρχουν τρείς διαβαθμίσεις της δυσπλασίας  ταξινομούμενες σαν ελαφρά, 
μέτρια και έντονη , ανάλογα με το πόσο ανώμαλα εμφανίζονται τα κύτταρα στο μικροσκόπιο. 

Η πλακώδης ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση (SIL) είναι ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται  για να περιγράψει τις ανώμαλες 
αλλοιώσεις των κυττάρων μέσα στο επιθήλιο του τραχήλου.  Διακρίνονται σε  χαμηλού βαθμού (ελαφρές αλλαγές στο μέγεθος, 
σχήμα και αριθμό των κυττάρων), η υψηλού βαθμού (μεγάλος αριθμός κυττάρων με προκαρκινικές αλλοιώσεις). 

Η τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία  (CIN) ένας άλλος όρος που επίσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα ανώμαλα 
κύτταρα και διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες  απο το 1 έως το 3 , ανάλογα με το πόσο τμήμα του τραχηλικού επιθηλίου 
καταλαμβάνεται από ανώμαλα κύτταρα. 
Με τον όρο Ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα η καρκίνωμα In Situ , αναφέρεται το προδιηθητικό καρκίνωμα του τραχήλου όπου όλο 
το πάχος του επιθηλίου έχει καταληφθεί από ανώμαλα κύτταρα  τα οποία  όμως δεν έχουν διασπάσει την βασική μεμβράνη 
και δεν έχουν διασπαρθεί σε βαθύτερους ιστούς. 

Τέλος το καρκίνωμα τραχήλου ή  διηθητικό καρκίνωμα  συμβαίνει όταν τα ανώμαλα κύτταρα έχουν διασπάσει τήν βασική 
μεμβράνη του τραχηλικού επιθηλίου και έχουν διηθήσει  τους βαθύτερα ευρισκόμενους ιστούς του τραχήλου, ή έχουν  
μεταφερθει με την λεμφική ή αιματική οδό σε άλλους ιστούς και όργανα. 

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ενός Pap test, καμιά φορά δημιουργεί σύγχυση. Για το λόγο αυτό προτάθηκε  
στην Bethesda των ΗΠΑ το 2001 ένα  νέο περισσότερο  απλό  σύστημα για κυτταρολογική ταξινόμηση των αλλοιώσεων του 
τραχήλου της μήτρας, το οποίο χρησιμοποιεί τους όρους  χαμηλού βαθμού πλακώδεις ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις και  
υψηλού βαθμού πλακώδεις ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις . 



 Όπως ήδη ανωτέρω αναφέρεται ο HPV αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρκινώματος 
τραχήλου. Πράγματι σχεδόν όλα τα καρκινώματα του τραχήλου της μήτρας εμφανίζουν ενδείξεις παρουσίας  HPV, παρά το 
γεγονός ότι  δεν αναπτύσσουν καρκίνωμα τραχήλου όλες οι γυναίκες που εμφανίζουν λοίμωξη από τον ιό HPV. 
Έχουν ανευρεθεί περισσότεροι από 70 τύποι  του ιού, 30 από αυτούς προσβάλλουν τον τράχηλο και περίπου 15 τύποι 
σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου. 
Η λοίμωξη με  τον ιό HPV είναι περισσότερο συχνή σε νεαρές γυναίκες, ηλικίας περίπου 20 ετών, η οποία κυρίως μεταδίδεται 
με την σεξουαλική επαφή, ενώ ο κίνδυνος λοίμωξης αυξάνεται με τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων. Ειναι πιθανή και η 
μη σεξουαλική μετάδοση του ιού. Ο ιός συχνά εξαφανίζεται, ιδιαίτερα στις νεαρές γυναίκες, αλλά μπορεί να παραμείνει για 
χρόνια μετα την αρχική λοίμωξη. 
Τα τελευταία χρόνια ο έγκαιρος εμβολιασμός των νεαρών κοριτσιών με εμβόλια εναντίον του HPV, θα συμβάλει σημαντικά 
στην ελάττωση ή και εξαφάνιση του επικίνδυνου αυτού καρκινώματος όπως είναι το καρκίνωμα του τραχήλου. 
Οι θάνατοι από τραχηλικό καρκίνωμα έχουν ελαττωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτή η ελάττωση  αποδίδεται 
στην αποτελεσματικότητα του Pap test σε πληθυσμούς όπου εφαρμόζονται προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε 
μεγάλο αριθμό γυναικών, η οποία σίγουρα θα ενισχυθεί με τον εμβολιασμό των νεαρών κοριτσιών και αγοριών.   
 

*****  ***  ***** 
Είδαμε…   Διαβάσαμε…   Σας ενημερώνουμε… 
 
Δείκτες Ισότητας   μεταξύ Ανδρών /Γυναικών στην Ευρώπη 
                                                                Στατιστικά Στοιχεία από το EIGE (European Institute of Gender Equality) 
Μέσος όρος δείκτη  στην Ευρώπη  66,2  
Ανώτατος:  82,6  στη Σουηδία    
Κατώτατος: 50 στην  Ελλάδα 
Οι δείκτες στην Ευρώπη  αυξήθηκαν   από 62 το  2005  σε 66,2  το 2015 (πολύ σιγά , σαν σαλιγκάρι,  σχολιάζει το   
EIGE !). Η άνοδος δεικτών διαφέρει από χώρα σε χώρα .Τη  μεγαλύτερη  αύξηση 12,9 μονάδες  σε 10 χρόνια επέτυχε 
η  Ιταλία      
                                                                                                            Στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης  

Το 2017 για  πρώτη φορά  έπειτα από 800 χρόνια   το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δέχθηκε  περισσότερες γυναίκες 
από άνδρες : 1275 γυναίκες  και 1265 άνδρες  

*** 
Από τον περιοδικό τύπο 
Η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας είναι έγκυος και θα λάβει άδεια τοκετού έξη  εβδομάδων. 
 

*** 
Φθινοπωρινή Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου 
Γυναικών (Παβία  6-8 Οκτώβρη 2017) 
 Στη συνάντηση το   ΕΣΕ αντιπροσωπεύτηκε από την  Πρόεδρο Ειρήνη Πανταζή, και τις Ιωάννα Δούκα, Όλγα  
Βλουχάκη, Ζέτα Τζιώτη, Ελένη Αδάμ. Θα σας ενημερώσουμε για  όσα συζητήθηκαν στη  συνάντηση όταν 
κυκλοφορήσουν  τα πρακτικά.Στην Ημερίδα που προηγήθηκε, μας εντυπωσίασε  η προβολή – αξιοποίηση που έκαναν 
οι οργανώτριες  στο έργο  των γυναικείων μορφών  της περιοχής, από τα βάθη της ιστορίας  μέχρι σήμερα. Μας 
ξάφνιασε  το μνημείο  που χαρακτηρίζει την Παβία: το άγαλμα μιας πλύστρας με τη σκάφη της! Μας εξήγησαν, 
υπερηφάνως ότι  οι πλύστρες  είναι, ανά την  Ευρώπη  οι πρώτες γυναίκες  ελεύθεροι επιχειρηματίες, δούλευαν για 
τον εαυτό τους  και  όταν η επιχείρηση μεγάλωνε  προσελάμβαναν και υπαλλήλους. Τις τιμά , λοιπόν, η πόλη της 
Παβίας!   

*** 
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ  ΜΥΘΗΜΝΗΣ   «ΑΓΑΠΗ»  
Οι φίλες μέλη του  Συλλόγου, από τα παλαιά μέλη του ΕΣΕ,  παρουσίασαν τον τόμο "Ενας αιώνας  ΑΓΑΠΗΣ " στο 
Θέατρο Τζένη Καρέζη,την 1η Νοέμβρη, 7:30μμ. 
Το βιβλίο –λεύκωμα παρουσιάστηκε, με προβολές βίντεο, φωτογραφικού υλικού, ανάγνωση αρχειακού υλικού,  
μουσική και  πολλή ΑΓΑΠΗ από παρουσιαστές και ακροατήριο! 
Οι αγαπητές φίλες του Συλλόγου "Αγάπη"  εντυπωσιάζουν  τόσο με  το έργο ενός αιώνα που καταγράφεται  στον τόμο 
όσο και με  την παρουσίασή του σε μια ιδιαίτερα προσεγμένη έκδοση. Ακόμα περισσότερο θαυμάζουμε  το σθένος 
τους να πραγματοποιήσουν μια τόσο αξιόλογη  έκδοση σε δύσκολους καιρούς  για τη χώρα και για το χώρο της  
Λέσβου που δοκιμάζεται. 



Προσωπικότητες 
                                                        * Έφη Καλλιγά-Κανονίδου  *  Βάσω Σταυριανοπούλου –Γκανάτσου 
 

Τα Σωματεία μέλη του ΕΣΕ στην πρόσφατη  Γενική τους Συνέλευση  (11 Δεκέμβρη 2017)  ανακήρυξαν Επίτιμες   τις  
πρώην  Προέδρους   Έφη Καλλιγά-Κανονίδου και Βάσω Σταυριανοπούλου –Γκανάτσου. Η πράξη τους  αποτελεί αναγνώριση  
δύο  αξιόλογων μελών που υπηρετούν το ΕΣΕ. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για… αυτοέπαινο: για δείτε τι αξιόλογες 
προσωπικότητες έχουμε εμείς στην Ομοσπονδία μας! Λέγεται ότι ο  αυτοέπαινος όζει. Στην περίπτωσή μας ευωδιάζει! Στην 
εποχή που νοιώθουμε  απογοητευμένες, στριμωγμένες  ψυχικά, που οι οργανώσεις μας  παλεύουν να κρατήσουν  ψηλά  το 
φρόνημά τους, δε χρειάζεται ν΄ αναζητούμε στήριγμα σε  άξιες μορφές του παρελθόντος των Σωματείων. Είναι ανακούφιση να 
γνωρίζουμε ότι έχουμε δίπλα μας  προσωπικότητες- πρότυπα, απ΄ όπου μπορούμε να αντλούμε θάρρος και δύναμη στην 
καθημερινότητά μας. Αυτό είναι ένα σπουδαίο  δώρο που μας έκανε η Γενική Συνέλευση με την ανακήρυξη επίτιμων 
Προέδρων και το  μοιραστήκαμε με τα μέλη και τους φίλους αφιερώνοντας   την  φετινή γιορτή  πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 
δύο Επίτιμες Προέδρους.  

Την Έφη Καλλιγά παρουσίασε  η πρώην Πρόεδρος της Βουλής,  Ακαδημαϊκός Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα και την Βάσω 
Σταυριανοπούλου, η Ελένη Βαλάσση- Αδάμ ως το αρχαιότερο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής  του ΕΣΕ.  

Η Ευγενία  Κατούφα, μέλος του ΕΣΕ και επαγγελματίας δημοσιογράφος,  κράτησε σημειώσεις, ανέτρεξε στα 
βιογραφικά σημειώματα και παραθέτει  μερικά στοιχεία και  αποσπάσματα από την παρουσίαση  κατά την  γιορτή. 
 

*****   *****  ***** 
 
 

                 
             
               Έφη Καλλιγά,  Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα, Βάσω Σταυριανοπούλου 
 
 
     

Έφη Καλλιγά –Κανονίδου 
 
Στοιχεία  από το βιογραφικό της σημείωμα 

 
Αθηναία, Ποντιακής καταγωγής Αρχιτέκτων  ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολεοδομία  και στο 

Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.  Ασχολήθηκε επαγγελματικά με οικιστικά προγράμματα και  πολεοδομικές μελέτες σε χώρες της 
Ασίας και της Μέσης Ανατολής  (Γραφείο Δοξιάδη),  με έρευνα και προγραμματισμό σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και 
περιφερειακής ανάπτυξης ως επιστημονική συνεργάτης και ερευνήτρια του ΚΕΠΕ . 

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών, επαγγελματικών και πολιτιστικών εταιρειών, συλλόγων και οργανώσεων: 
Ιδρυτικό μέλος του  Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ-
Χατζηπατέρειο-ΚΑΣΠ), της Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, της Επιτροπής για την Προστασία της Πολιτιστικής  
Κληρονομιάς της Κύπρου, του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών (European 
Women Lobby). 
 



Προσωπικότητες 
 
Από τις κυριότερες θέσεις και δραστηριότητές της που αφορούν το γυναικείο κίνημα αξίζει να αναφερθούν: 

  Η συμμετοχή της στο Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης από το 1975, Αντιπρόεδρος (1985-
1989) και Πρόεδρος (1996-2000).  

Η συμμετοχή της στην  Ελληνική Εθνική Αντιπροσωπεία στις Συνελεύσεις του ΟΗΕ για την Γυναίκα (1975 & 2000) 
και στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ (1975 & 1976).  

Ανταποκρίτρια για την Ελλάδα του περιοδικού της ΕΟΚ «Γυναίκες της Ευρώπης» (1981-88).  
Η συμμετοχή της  στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών (από την κατάρτιση του Καταστατικού, την 

‘ίδρυση του, την συγκρότηση του αντίστοιχου Ελληνικού Τμήματος, το οποίο και εκπροσώπησε επί εξαετία στο ΔΣ και για 14  
χρόνια στην Γ.Σ. του Ε.Λ.Γ.). Το προσωπικό της  αρχείο (αλληλογραφία  κατά την ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του  
EWL-LEF) καθώς και τα αρχεία του Ελληνικού Τμήματός του  μέχρι το 2005, βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του ΕΣΕ). 

 Μέλος του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ελληνίδων και  μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από το 1972, Αντιπρόεδρος  
(1975-1981) και Πρόεδρος  (1987-2003  και  2006-2012). Για την ουσιαστική ανανέωση του ΕΣΕ, μιας αρχαιότατης 
Ομοσπονδίας Σωματείων, (έτος ίδρυσης 1908)  με τροποποίηση του καταστατικού (1978) επέτυχε τον περιορισμό  της θητείας 
εκάστου μέλους της Εκτελεστικής  Επιτροπής  μέχρι  2 συνεχόμενες τετραετείς θητείες, ώστε να  ανανεώνεται αναγκαστικά  το 
Σώμα. Η τροποποίηση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην ίδια!  

 

***** 
Παρουσίαση από  Άννα Μπενάκη 
 

Η Άννα Μπενάκη  γνωρίζει και παρακολουθεί την πορεία της Έφης Καλλιγά  από  το  σχολείο  όπου  η  ίδια ως  
μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου θαύμαζε  την  Έφη, τελειόφοιτη, Πρόεδρο  της Μαθητικής Κοινότητας όλου του σχολείου. Ιδιαίτερα 
συγκινημένη,  είπε μεταξύ άλλων: 
«..Στο πρόσωπο της Έφης Καλλιγά τιμούμε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στο ΕΣΕ 
και ταυτόχρονα σφραγίσθηκε η ίδια από αυτό. Στο ΕΣΕ η Έφη αφιέρωσε 30 και πλέον χρόνια ώριμης και δημιουργικής 
ηγετικής δράσης, δαμάζοντας με υπομονή και μαεστρία το απαιτητικό και δύσκολο έργο του συντονισμού γυναικείων 
σωματείων, στρατευμένων σε κοινό αγώνα αλλά με ποικίλες και ενδεχομένως αποκλίνουσες κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα 
υπηρέτησε με συνέπεια και αγωνιστικότητα το γυναικείο κίνημα, στο οποίο στρατεύθηκε από το 1970. 
 Εκτός από την διαδοχική ή παράλληλη ηγετική δράση της και σε άλλους γυναικείους οργανισμούς (Σώμα Ελληνίδων 
Οδηγών, Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών) η Έφη συνέβαλε όσο λίγοι στην προώθηση των γυναικείων θεμάτων προς το διεθνές 
προσκήνιο. Με την συμμετοχή της στην εθνική αντιπροσωπεία στις συνελεύσεις του ΟΗΕ, αλλά και με τις ανταποκρίσεις της 
επί πολλά χρόνια στο περιοδικό της ΕΟΚ «Γυναίκες της Ευρώπης» συνέβαλε αποτελεσματικά ώστε να καταγράφονται και  να 
ακούγονται  προς τα έξω οι δραστηριότητες και πρωτοβουλίες αδιακρίτως  όλων των ελληνικών σχετικών  οργανώσεων. (Η 
πλήρης σειρά του περιοδικού βρίσκεται στη βιβλιοθήκη  του ΕΣΕ) 
 Οι παραπάνω αρετές της Έφης είναι το προϊόν γερής παιδείας και ακέραιης επαγγελματικής δράσης. Απόφοιτη ενός 
Γυμνασίου που φρόντιζε ιδιαίτερα για την εξοικείωση των κοριτσιών με τους πραγματικούς δημοκρατικούς κανόνες 
λειτουργίας της μαθητικής αυτοδιοίκησης, η Έφη διακρίθηκε και εκεί σε ηγετικές θέσεις. Πτυχιούχος αρχιτέκτων του ΕΜΠ και 
Πολεοδόμος με μεταπτυχιακό στο Λονδίνο έγινε σωστή επαγγελματίας στο Γραφείο Δοξιάδη με οικιστικές και πολεοδομικές 
μελέτες στην Ασία και Μέση Ανατολή. Τέλος εργάσθηκε και αμιγώς ερευνητικά ως συνεργάτης και ερευνήτρια του ΚΕΠΕ. 
 Στις αμέτρητες δράσεις της με συλλόγους και εταιρείες με σαφή κοινωνική στόχευση η Έφη Καλλιγά διακρίθηκε πάντα 
για την σοβαρότητα, αγωνιστικότητα, αυτοπειθαρχία και τη διαλλακτικότητα που επεδείκνυε. Απαράβατες αρχές της ήσαν η 
δημοκρατία, η ισότητα, ο εθελοντισμός. 
 Αγαπητή μας Έφη, ο χρόνος δεν επαρκεί ούτε και ο χώρος για να παρουσιασθεί η πολύπλευρη δράση σου. 
Δημιούργησες παντού κεφάλαιο προς αξιοποίηση και παρακαταθήκη προς μίμηση τις αρετές σου. Προσφέρεις ένα πρότυπο 
στις νεώτερες γενιές».  

***** 

Η Έφη Καλλιγά ευχαρίστησε για τα καλά λόγια, επεσήμανε με  συγκίνηση ότι  αντιστράφηκαν οι ρόλοι: η Άννα  
Μπενάκη  στα εφηβικά της χρόνια   την θαύμαζε ως Πρόεδρο του Σχολείου  και  η ίδια θαυμάζει  μια ζωή, την  Άννα Μπενάκη 
για τις ηγετικές της   δραστηριότητες σε ανώτατα αξιώματα! 

 Είπε ότι ενώ   δεν είχε αρνητικές εμπειρίες σε  θέματα διακρίσεων φύλου από το οικογενειακό, εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό της περιβάλλον, συνειδητοποίησε  το γενικότερο  πρόβλημα των γυναικών, εκτίμησε  τις ικανότητες  και τις 
αρετές τους και στρατεύθηκε από το 1970 στο γυναικείο κίνημα… «Ο πλούτος από τη συνεργασία με σημαντικές γυναίκες του  
γυναικείου κινήματος  στην Ελλάδα και Διεθνώς  μου έδειξαν,  όχι μόνο τα μεγέθη και το εύρος των προβλημάτων  αλλά και 
τον  ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης.» 

«….Χαίρομαι γιατί στον απολογισμό που κάνω για όλα αυτά τα χρόνια  διαπιστώνω  ότι σε κάθε εκδήλωση, 
εκπροσώπηση, παρέμβαση, το ΕΣΕ παρουσίαζε    εικόνα  σοβαρότητας, συνέπεια στις αρχές μας και του ICW   και υπεύθυνη  
προβολή των Εθνικών θέσεων σε όλα τα ζητήματα». 

*****   *****  ***** 



Προσωπικότητες 
 

Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου 
 
Στοιχεία από το βιογραφικό της σημείωμα 
 

Γεννήθηκε και  μεγάλωσε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Σπούδασε αρχικά δασκάλα  στην  Αρσάκειο Παιδαγωγική 
Ακαδημία, στην συνέχεια Πολιτικές Επιστήμες στο  Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου  
Θεσσαλονίκης, Επίσης φοίτησε στη Σχολή Επαγγελματικού Προσανατολισμού.. 

Εργάστηκε στο Υπουργείο Εργασίας και στον  Ο. A. Ε. Δ.  σε υπεύθυνες διευθυντικές θέσεις και  εκπροσώπησε τους 
φορείς αυτούς σε πολλές Διεθνείς Συναντήσεις.  

Ως Διευθύντρια,  διεύθυνε  και  δίδαξε στη Σχολή Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Εργασίας. 
Μέχρι το 1986  ήταν υπεύθυνη των χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  Προγραμμάτων  

Κατάρτισης νέων και ενηλίκων  των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ και του Προσωπικού των Επιχειρήσεων.  
 Ήταν επίσης υπεύθυνη των διμερών συμβάσεων που είχε το Υπουργείο Εργασίας  και ο  ΟΑΕΔ σε θέματα απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, οικογενειακών επιδομάτων, ανεργίας. 
  Συμμετείχε στην Επιτροπή εμπειρογνωμόνων υπαλλήλων  Υπουργείων που προετοίμαζε την προσαρμογή της 
Νομοθεσίας της χώρας προς την Κοινοτική. 

Υπήρξε  εμπειρογνώμων του Υπ. Εργασίας της Κύπρου για   την Οργάνωση των Υπηρεσιών Επαγγελματικού  
Προσανατολισμού στα γραφεία Απασχόλησης  της Κύπρου.   

Έχει γράψει μονογραφίες  σε  θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, 
απασχόλησης, ευρωπαϊκά κοινωνικά θέματα, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
            Εργάστηκε επί  13  χρόνια εθελοντικά  ως άμισθη επιμελήτρια του Δικαστηρίου  Ανηλίκων Αθηνών .  

Σοροπτιμίστρια η ίδια,  ανέλαβε διάφορα αξιώματα στη μακρά θητεία της. Ως Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης 
Ελλάδας οργάνωσε το πολύ επιτυχημένο  Διεθνές Συνέδριο των Δελφών. Ως Πρόεδρος του  Ομίλου Αθηνών  («Ιδρυτικός» ) 
οργάνωσε με επιτυχία τους πανηγυρικούς εορτασμούς των  40 και  50 χρόνων του. Διετέλεσε  Εκπρόσωπός  στην 
Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και στον  Διεθνή Σοροπτιμισμό, και   Συντονίστρια  Συντονιστριών στην 
Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδας. 

Είναι  ενεργό μέλος του Ε.Σ.Ε. από μακρού, Πρόεδρος  2003 - 2006  και στη συνέχεια  για μερικούς  μήνες. 
 

***** 
 
Παρουσίαση από την  Ελένη Αδάμ 
 
Η Ελένη Αδάμ, αντίθετα με τη μακρόχρονη γνωριμία  των  προηγούμενων  ομιλητριών,  γνωρίστηκε με  τη Βάσω 
Σταυριανοπούλου  το 2003 όταν ανέλαβε  Πρόεδρος του ΕΣΕ. Συνεργάστηκε  μαζί της ως Γενική Γραμματέας.  Θεωρεί  ότι η   
μακρόχρονη   πείρα της  από  Προέδρους,  ποικίλων Ιδρυμάτων, Ινστιτούτων, ΜΚΟ  και συντακτικών επιτροπών, της  έδωσαν 
τις  γνώσεις, τα προσόντα,  για να  αξιολογήσει  την προσφορά  της  Βάσως στο ΕΣΕ, να αξιοποιήσει   και να απολαύσει   τη 
συνεργασία μαζί της.  Αυτά ,  είπε, «τα τονίζω  για  να προλάβω τις διαμαρτυρίες  άλλων εκλεκτών και διακεκριμένων  
συνεργατριών της Βάσως που θα ήθελαν  αυτές  να της πλέξουν εγκώμιο! 

Ανατρέχοντας τα Αρχεία  του ΕΣΕ από το 1908 βλέπουμε ότι είναι η Πρόεδρος με τη συντομότερη θητεία!  Σ’ αυτά τα 
τρία χρόνια  πρόλαβε να κάνει  …τα πάντα! Τι;  

Το 2004 βρήκε χρηματοδότηση και κατάφερε να εορταστούν τα 95 χρόνια του ΕΣΕ με την έκδοση  και παρουσίαση  
του βιβλίου της Εφης Αγραφιώτη «Η Μουσική δεν είναι γένους Θηλυκού ;» Το βιβλίο παρουσιάστηκε στην αίθουσα του  
Παρνασσού  με  τραγούδια απ΄ όλο τον κόσμο γραμμένα  από γυναίκες συνθέτριες και τραγουδισμένα από γνωστές 
καλλιτέχνιδες. 

Το  2005 γυρνώντας  από  την φθινοπωρινή συνάντηση του ECICW-CECIF  ανακοίνωσε στην Εκτελεστική Επιτροπή 
πως το ΕΣΕ  ανέλαβε  να οργανώσει  στην Αθήνα το συνέδριο και την Εαρινή Γενική  Συνέλευση του 2006  του Ευρωπαϊκού  
Κέντρου  του Διεθνούς  Συμβουλίου Γυναικών. Μας περιέλουσε κρύος ιδρώτας! Γιατί το 2005 το ΕΣΕ  είχε σοβαρές 
οικονομικές δυσκολίες, χρωστούσε ακόμη χρήματα στην Έφη Καλλιγά  για προηγούμενο συνέδριο (κι ακόμα  χρωστάει). 
Είχαμε  βέβαια και λιγάκι  βολευτεί με την επιτυχία του εορτασμού των 95 χρόνων, είχαμε επαναπαυτεί στις δάφνες μας… 
Αλλά, το ρήμα  «επαναπαύομαι»  δεν περιλαμβάνεται στο λεξιλόγιο της Βάσως Σταυριανοπούλου. Ενεργοποίησε  το  έμψυχο  
δυναμικό του ΕΣΕ, αξιοποίησε  γνωριμίες και  συγκυρίες και, το ΕΣΕ πραγματοποίησε την άνοιξη του 2006 μια επιτυχημένη 
Γενική Συνέλευση, και ένα  Διεθνές  συνέδριο με θέμα «Μορφές βίας κατά παιδιών και γυναικών στη σύγχρονη Κοινωνία». 
Βρήκε και χρηματοδότηση και επιμελήθηκε έκδοση  στο παραπάνω θέμα  με συμμετοχή  διακεκριμένων  Ελλήνων και 
Ευρωπαίων συγγραφέων (www.ncgw.org / εκδόσεις). Το υλικό από το συνέδριο προωθήθηκε δημιουργικά  στα Σωματεία μέλη 
του  European Centre of the International Council of Women (ECICW-CECIF), μοιράστηκε   ένα μικρό φυλλάδιο στα Αγγλικά 
και έγιναν με βάση  αυτό το υλικό  δύο  σεμινάρια /ομάδες εργασίας  στο εξωτερικό. 



Εν τω μεταξύ, ενθάρρυνε τη συχνότερη  κυκλοφορία εμπλουτισμένου  Ενημερωτικού Σημειώματος στα μέλη του ΕΣΕ 
(www.ncgw.org / Ενημερωτικό Δελτίο). 

Επέτυχε και μια πενταετή σύμβαση με το Δήμο Αθηναίων για τη χρήση της Παιδικής Χαράς της Κονίστρας , σύμβαση 
που  καθυστερούσε  και αναβαλλόταν επί χρόνια. 

Είχα την ευκαιρία να  εκτιμήσω, τη Βάσω Σταυριανοπούλου κατά την Προεδρία  της ως  Κριτή-αξιολογητή  και ως 
δασκάλα. Είναι κριτής πολύ αυστηρός, δίκαιος. Θαύμασα  πώς  αξιολογούσε το έργο των 47 Σωματείων –μελών προκειμένου 
να γίνει η παρουσίασή τους στον επετειακό τόμο που εξέδωσε το ΕΣΕ για τα 100 του χρόνια. Με τι κριτικό πνεύμα αξιολογούσε 
κάθε δράση τους, εκτιμώντας τις δυσκολίες, τις αδυναμίες καθενός αλλά πάντα στα συγκεκριμένα πλαίσια και εποχές, φιλικά, 
συμπάσχοντας  για τα  λάθη και τις ατυχίες, επιχαίροντας  ακόμα και για την πιο μικρή  επιτυχία ακόμη και για κάθε  
προσπάθεια. Αλλά, και θυμώνοντας  και  αγανακτώντας όταν επεσήμαινε αδιαφορία, τεμπελιά,  μικρότητες στις 
δραστηριότητές τους… 
Ως δασκάλα είναι  αποτελεσματική και πολύ απαιτητική. Απαιτεί συμμετοχή! Μπορεί το δέον  να το επετύγχανε και η ίδια από 
μόνη της - δεν είχε ανάγκη καμία μας-,  αλλά, απαιτούσε την  ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των συνεργατριών της.  Δεν  
την αρκεί να γνωρίζει η ίδια  τι σημαίνει CEDAW, τι λέει  η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πού μπαίνουν 
κόμματα σε ένα κείμενο στα πρακτικά, ποιες είναι οι αρχές του Εθελοντισμού, πώς προσαγορεύεται  ο ιερέας που ήρθε να 
κάνει τον Αγιασμό στα γραφεία μας, πώς συντάσσεται  η γενική απόλυτος, τι λέει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Θέλει  
να μοιράζεται  τις γνώσεις της με τους γύρω της, να διαμορφώνει προσωπικότητες.  Μας  διδάσκει, λοιπόν ακατάπαυστα, 
«παραγγελίης και χρήσεως»  και  συχνά επιμένοντας, φωνάζοντας  και ανεβάζοντας την αδρεναλίνη μας! Λειτουργεί ως  
κινητήριος  δύναμη, εμπλέκει τους συνεργάτες, τους αξιοποιεί, τους  διορθώνει, τους ενθαρρύνει, τους προωθεί.  
Σ΄ ευχαριστούμε, Βάσω για όσα προσέφερες στο ΕΣΕ και σ΄ εμάς τις συνεργάτιδές σου, για όσα μας έμαθες και για τη χαρά να 
μπορούμε να σε προβάλουμε ως πρότυπο στις  νέες  γυναίκες που δεν είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί σου. 
 

 
***** 

 
  Η Βάσω Σταυριανοπούλου  ευχαρίστησε  τη Γενική Συνέλευση για την τιμητική διάκριση  που της έγινε. Δήλωσε ότι «η 
αναγνώριση της προσπάθειας της εκτέλεσης του καθήκοντος, της δημιουργίας πρέπει να επισημαίνονται γιατί αυτά 
λειτουργούν ως μαγνήτης για το καλύτερο» «… Στο ΕΣΕ  γνώρισα  αξιόλογες προσωπικότητες, γυναίκες του καθήκοντος και 
της προσφοράς. συνεργάστηκα δημιουργικά με όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και για μια ακόμα φορά 
συνειδητοποίησα την ευθύνη του επικεφαλής και την αξία της συνέπειας λόγων και έργων. Στις δύσκολες περιστάσεις 
οικονομικών, γραφειοκρατικών και άλλων εμποδίων, η αρραγής συνεργασία με τα μέλη της Ε.Ε. άνοιγαν το δρόμο της 
επιτυχίας. Ευχαριστώ  όλες  μαζί και την  κάθε μια χωριστά. Ιδιαίτερα σημειώνω  τη σημαντική βοήθεια  της Γενικής 
Γραμματέως η οποία εκτός της μακράς της εμπειρίας σε σωματεία και Πανεπιστημιακά αμφιθέατρα κάλυπτε και τις ανάγκες 
του ΕΣΕ σε θέματα  επικοινωνίας μέσω των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Την ευχαριστώ  ιδιαίτερα». «... ο χρόνος είναι 
εχθρός  του τελευταίου ομιλητή αλλά δεν θα παραλείψω  να συγχαρώ την άξια εκπρόσωπο του ΕΣΕ, Ελένη Αδάμ  στα 
Ευρωπαϊκά και Διεθνή Φόρα της Οργάνωσης, όπου διακρίνεται για τη συμβολή της, τιμώντας έτσι και το ΕΣΕ και την Ελλάδα.   
 

***** 
Η Πρόεδρος του ΕΣΕ Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα  έδωσε  στις  επίτιμες  ένα  μικρό συμβολικό  δώρο.  
 

***** 

 

Οι ταμίες του ΕΣΕ  και οι φίλοι παρακολουθούν   την παρουσίαση της  Βάσως Σταυριανοπούλου  
 

*****   *****  ***** 
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΔΔΩΩΝΝ    ΠΠΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΘΘΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΑΑ    ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ      ΤΤΟΟ      22001177  

 
Στον Πίνακα Τιμωμένων    από την Ακαδημία  Αθηνών   κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 21ης Δεκεμβρίου 2017,  
αναφέρονται  12 γυναίκες. Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, όπως κάθε χρόνο, τους  ζήτησε   να στείλουν  σύντομα 
βιογραφικά σημειώματα για να τα παρουσιάσει  στα μέλη  και τους φίλους  του.    
 

 
 
 

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
*  Παρασκευή Νομικού 
Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα του κληροδοτήματος 
Ευθυμίας Μερτσάρη, για πρωτότυπη εργασία ορυκτολογικού περιεχομένου, στην κυρία Παρασκευή Νομικού 
για την εργασία της «Post-eruptive flooding of Santorini caldera and implications for tsunami generation» 
[Nature Communications, 7: 13332 (2016)].  
 

* Τάνια Πανάγου 
Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου, εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λ. Μούσουλου, με χρηματικό 
έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Μεταλλειολογίας – Ορυκτών Πόρων, στον κ. 
Μιχάλη Σταματάκη και την κυρία Τάνια Πανάγου για την εργασία τους «The origin and archaeometallurgy of 
a mixed sulphide ore for copper production on the Island of Kea, Aegean Sea, Greece»  [Archaeometry, 57, 2 
(2015)  pp. 318-343]. 
 

 
 

 
ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 

 
*  Μυρτώ Παπαχριστοφόρου  
Βραβείο Γ. Αθάνα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την καλύτερη εκδεδομένη ποιητική συλλογή νέου, 
κατά προτίμηση, ποιητού,  για τη συλλογή της  «Η άλλη θάλασσα» (Εκδόσεις Περισπωμένη,  Αθήνα 2016). 
Η Μυρτώ Παπαχριστοφόρου γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου. Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και μαθήματα πιάνου από τις κορυφαίες ελληνίδες σολίστ Λήδα 
Μασούρα και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου. "Η Άλλη Θάλασσα", είναι  το πρώτο της έργο, με 12+1 υδατογραφίες της Κατερίνας 
Ατταλίδου , 
  
 

*  Αικατερίνη Θ. Κουμλίδου 
Βραβείο Νικολάου και Μαρίας Γεωργίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για μελέτη επί ιστορικών, 
λαογραφικών, κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης και 
Ανατολικής Ρωμυλίας, για το βιβλίο της  «ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ  “...των Ελλήνων οι κοινότητες”. Κοινωνικές και 
οικονομικές συνιστώσες της εκπαίδευσης του τελευταίου αιώνα της Τουρκοκρατίας. Η περίπτωση της 
Σχολής Μελενίκου» (Εκδόσεις Ερωδιός, Θεσσαλονίκη 2015).   
 
 



*  Ειρήνη Ρηνιώτη 
Βραβείο Αικατερίνης Σταθοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για βράβευση μιας εκ των καλυτέρων 
συλλογών της τριετίας, για τη συλλογή της «Μια βόλτα μόνο» (Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2016). 
 
 Η Ειρήνη Ρηνιώτη γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου στο τμήμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».  Σπουδάζει στο κοινό διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΑΠ.   
Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου ως ηθοποιός. Έχει 
εκδώσει τις ποιητικές συλλογές: Νυχτερινή ομολογία (1986, 1988), Των ανέμων και της θύελλας (1988),Πορφυρός αιώνας 
(1990), Εξόριστο φως (1995, 1996), εκδόσεις “Λωτός”, Η κυρά των άστρων (1997) εκδόσεις “Το Ροδακιό”,  Η μέθη των μύθων 
(2000) εκδόσεις “Το Ροδακιό”, Η ανθοφορία της σιωπής (2008) εκδόσεις “Άγρα”,  Ίλιγγος (2011), εκδόσεις “Άγρα”, .Μια βόλτα 
μόνο (2016), εκδόσεις “Άγρα”. Ποιήματά της περιέχονται σε ανθολογίες, έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γερμανικά, 
ενώ κάποια μελοποιήθηκαν από τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Μάνο Αβαράκη. 
 

 
 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ 

 

 
*  Άντζελα Δημητρακάκη 
Βραβείο Διηγήματος,  με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ,για το βιβλίο της «Τέσσερις μαρτυρίες για την εκταφή 
του ποταμού Ερρινυού» (Εκδόσεις Εστία, 2016). 
 
Η Άντζελα Δημητρακάκη είναι συγγραφέας και θεωρητικός της σύγχρονης τέχνης. Το λογοτεχνικό της έργο περιλαμβάνει τα 
μυθιστορήματα Ανταρκτική (1997, αναθεωρημένη έκδοση 2006), Αντιθάλασσα (2002), Το μανιφέστο της ήττας (2006), Μέσα 
σ΄ένα κορίτσι σαν και σένα (2009), Αεροπλάστ (2015), τη συλλογή διηγημάτων Το άνοιγμα της μύτης (1999) και τη νουβέλα 
Τέσσερις μαρτυρίες για την εκταφή του ποταμού Ερρινυού (2016) που το 2017 απέσπασε το βραβείο διηγήματος/νουβέλας 
του περιοδικού Ο Αναγνώστης καθώς και της Ακαδημίας Αθηνών. Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει πάνω από 50 
άρθρα και κάποια βιβλία και αναφέρεται στην πολιτική διάσταση της σύγχρονης τέχνης και των θεσμών της κυρίως μέσα από 
την μαρξιστική φεμινιστική θεωρία. Είναι κυρίως δημοσιευμένο στα αγγλικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βιβλία Gender, 
ArtWork and the Global Imperative (2013) και, στα ελληνικά, Τέχνη και παγκοσμιοποίηση: Από το μεταμοντέρνο σημείο στη 
βιοπολιτική αρένα (2013). Είναι στη συντακτική επιτροπή της επιθεώρησης μετα-αποικιακής θεωρίας Third Text ενώ μετέχει σε 
πολλά ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη, όπου δίνει συχνά διαλέξεις. Ζει στην Αθήνα και στο Εδιμβούργο όπου 
διευθύνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Modern and Contemporary Art και επιβλέπει διδακτορικά σε σχετικά θέματα ενώ 
επίσης διδάσκει προπτυχιακά μαθήματα με θέμα το φύλο και την τέχνη. Είναι μητέρα ενός παιδιού.  

 
 

 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ 

 
 
*  Βίκυ Τσελεπίδου 
Βραβείο Μυθιστορήματος, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για το βιβλίο της «Αλεπού, αλεπού, τι ώρα 
είναι;» (Εκδόσεις  Νεφέλη, 2017).   
Η Βίκυ Τσελεπίδου γεννήθηκε το 1975 κι έζησε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Βαρκελώνη, στο Λονδίνο και στην Ξάνθη 
όπου μεγάλωσε, ζει και εργάζεται σήμερα ως συμβολαιογράφος. Σπούδασε Νομικά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης) κι έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Επικοινωνία (London Guildhall University) και στην Δημιουργική Γραφή 
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Είναι παντρεμένη με τον συγγραφέα Κώστα Καβανόζη και έχει τρία παιδιά. Κείμενά της 
έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Το πρώτο της βιβλίο, η συλλογή 
διηγημάτων με τίτλο  Ελενίτ (εκδόσεις Νεφέλη, 2014) συμπεριλήφθηκε στην βραχεία λίστα πρωτοεμφανιζόμενων πεζογράφων 
του περιοδικού «Αναγνώστης», καθώς και στην βραχεία λίστα νέων λογοτεχνών του περιοδικού «Κλεψύδρα». Το δεύτερο 
βιβλίο της, το μυθιστόρημα με τίτλο  Αλεπού, αλεπού, τι ώρα είναι; (εκδόσεις Νεφέλη, 2017), έχει ως  κεντρικό θέμα τη βία κατά 
των γυναικών στις πολλαπλές της μορφές και διαστάσεις,  
 



*  Αριστέα Παπαλεξάνδρου 
Βραβείο Ποιήσεως, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, για τη συλλογή της «Μας προσπερνά»  (Εκδόσεις 
Κέδρος, 2015).   
 
Η Αριστέα Παπαλεξάνδρου (γεν. το 1970) εμφανίστηκε στα γράμματα το 1997. Έκτοτε, έχει εκδώσει πέντε ποιητικά βιβλία 
(Δύο όνειρα πριν· Άλλοτε αλλού· Ωδικά πτηνά· Υπογείως· Μας προσπερνά ― Βραβείο Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών), 
και έχει δημοσιεύσει ποίησή της, αλλά και δοκίμια για την ποίηση και το θέατρο, σε εφημερίδες και περιοδικά. Έχει 
σπουδάσει μουσική, και Μεσαιωνική Νεοελληνική Φιλολογία.   
Εδώ και δύο περίπου δεκαετίες, ασχολείται ερευνητικά με την κριτική της μεταπολίτευσης πάνω στο έργο των Νεοελληνίδων 
ποιητριών, εργασία που, από τον Μάρτιο του 2014, αποτελεί το θέμα της διδακτορικής της διατριβής, την οποία και εκπονεί 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με τίτλο: Η πρόσληψη του ποιητικού λόγου των Ελληνίδων δημιουργών στο τελευταίο 
τέταρτο του 20ού αιώνα (1974-2000). Εργάζεται ως επιμελήτρια εκδόσεων, ενώ παράλληλα διδάσκει ιστορία της λογοτεχνίας 
σε ξένους μεταφραστές.  
Δεν έχει μέχρι τώρα κάνει εκδήλωση παρουσίασης ποιητικού της βιβλίου, κάτι που ελπίζει να τηρήσει ώς το τέλος. 
 

 
 

 
ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 
 
*  Μαρία Κυδωνιέως-Φωστέρη 
Ως Πρόεδρος της Εταιρείας  Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων «Στέγη» 
Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με 
χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση - σωματείο για εξαίρετη 
πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιϊας και φιλανθρωπίας, στην αστική μη κερδοσκοπική (1996), που εδρεύει 
στην Ερμούπολη Σύρου, για το σημαντικό έργο της στην κοινωνική, ψυχολογική και σχολική υποστήριξη 
παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών, ορφανών, οικογενειακά παραμελημένων και μεταναστών.  
 
Η Στέγη ιδρύθηκε (1999) με πρωτοβουλία του Δικαστηρίου Ανηλίκων Σύρου  με πρόταση της Επιμελήτριας Ανηλίκων Μαρίας 
Φωστέρη και με τη στήριξη του εισαγγελέως Ρούσσου Εμμ. Παπαδάκη. Στόχος ήταν να  εφαρμόσει  αναμορφωτικά μέτρα και 
να στηρίξει παραβατικούς  ανηλίκους που σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να  πάνε φυλακή. Πάνω από 40 παιδιά στηρίχθηκαν, 
βοηθήθηκαν από διεπιστημονική ομάδα  και επανεντάχθηκαν στο κοινωνικό σύνολο. Τα τελευταία 10 χρόνια  η Στέγη 
εφαρμόζει προγράμματα Πρόληψης:  ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους με ημερήσια 
σίτιση, βοήθεια στα σχολικά μαθήματα, εργαστήρια  διαφόρων  δεξιοτήτων, εκπαιδευτικές  επισκέψεις, ενθάρρυνση 
συμμετοχής σε οργανωμένες  αθλητικές  ομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία της Στέγης  έχει δημιουργηθεί  
νυχτερινό Γυμνάσιο και Λϋκειο. Σήμερα, εξυπηρετούνται  περίπου   30 παιδιά  « και όποιο τύχει να έχει ανάγκη». Η Στέγη δεν 
διαθέτει επιδοτήσεις ούτε έχει σταθερούς πόρους. Οι λειτουργικές  ανάγκες καλύπτονται   με την σταθερή προσφορά   15-20 
εθελοντών, κυρίως γυναικών, και με ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας.  Αγρότες προσφέρουν  γενναιόδωρα   προϊόντα  της 
παραγωγής τους για τη σίτιση των παιδιών. Ο τοπικός πληθυσμός προσφέρει  τρόφιμα και  ρούχα  χωρίς  όμως δεσμεύσεις 
και σταθερή ροή έτσι που κατά καιρούς  βρίσκονται σε θέση να προωθήσουν  πλεόνασμα σε  άλλους  χώρους που 
βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη (πχ Μάνδρα Αττικής, πρόσφυγες)  ενώ άλλοτε, αγωνιούν για την κάλυψη των αναγκών της 
επόμενης ημέρας…     Το πλούσιο έργο της Στέγης φαίνεται  στην  ιστοσελίδα  της www.stegianilikon.gr 
 

 
 
 
*  Ιουλία Βελισσαροπούλου-Καράκωστα 
Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Αθηνών για τη συνολική προσφορά της στην έρευνα και την προαγωγή του αρχαίου ελληνικού και 
ελληνιστικού δικαίου.  
 
 



 
*  Δήμητρα –Μαρία Πλαμαντούρα 
Έπαινος για την εργασία της «Ο θεσμός του trust και οι αντίστοιχοι θεσμοί του ελληνικού δικαίου».   
 
Η Δήμητρα-Μαρία Πλαμαντούρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Αποφοίτησε με «Άριστα» από το Κλασικό Αρσάκειο Λύκειο 
Ψυχικού το 2008, είναι πτυχιούχος Νομικής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το University College of London 
(LL.M. “with Merit”) με εξειδίκευση στο διεθνές εμπορικό δίκαιο και υποψήφια διδάκτωρ στο Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Νομικής). Ξεκίνησε να ασκεί τη δικηγορία το 2012, συνεργάστηκε με σημαντικές δικηγορικές 
εταιρείας της Αθήνας και σήμερα εργάζεται ως νομική σύμβουλος σε όμιλο εταιρειών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Σ.Α.Φ.Ε.) συμβάλλοντας στη διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και 
εκδηλώσεων κοινωνικοποίησης, μέλος του Συνδέσμου Εμπορικολόγων, καθώς και μέλος τους Σώματος Κριτών Ρητορικών 
Αγώνων των Αρσακείων Σχολείων. Από τα μαθητικά της χρόνια συμμετέχει σε προγράμματα της «UNESCO», καθώς και σε 
Μοντέλα Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). 
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με τη μουσική και την άθληση. 
 
 
 
 
*   Αναστασία Κομνηνού 
Ως Πρόεδρος  του Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών  «ΑΡΙΩΝ» Έπαινος για την 
πολυετή και ανιδιοτελή δράση του Κέντρου στους τομείς  της διάσωσης, περίθλψης και επανένταξης 
κητωδών στο φυσικό τους περιβάλλον. 
 
H Αναστασία Κομνηνού, είναι αν. καθηγήτρια Χειρουργικής-Ιατρικής Εξωτικών και Άγριων Ζώων του Τμήματος Κτηνιατρικής, 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Α.Π.Θ. Ασχολείται ιδιαίτερα με την Κλινική και Συγκριτική Οφθαλμολογία  μικρών,  
μεγάλων και εξωτικών ζώων καθώς επίσης και με τη Χειρουργική και την Παθολογία των Εξωτικών και  Άγριων Ζώων.  
Καλύπτει όλη την Ελλάδα σε θέματα ζώων της άγριας πανίδας σε 24ωρη βάση σε συνεργασία με τα Δασαρχεία, τα Κέντρα 
Περίθαλψης Άγριων Ζώων και τα Λιμεναρχεία της χώρας μας. Είναι μέλος πολλών Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών 
Εταιριών. Εχει δημοσιεύσει πάνω από 70 άρθρα σε Ξενόγλωσσα και Ελληνικά  περιοδικά και πάνω απο 140 ανακοινώσεις 
σε Συνέδρια του Εξωτερικού και της χώρας.  
Έχει εκπαιδευτεί  σε Πανεπιστήμια και Εξειδικευμένα Κέντρα του Εξωτερικού.  Είναι Μέλος της "Επιστημονικής Αρχής της 
Διεθνούς Σύμβασης CITES", Μέλος και Συντονίστρια του  "Εθνικού Δικτύου  Εκβρασμένων Ειδών Θαλάσσιας Πανίδας" του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπεύθυνη της “Ομάδας Περίθαλψης Αγρίων Ζώων” της 
Κτηνιατρικής Σχολής Α.ΠΘ.,  επιστημονικός σύμβουλος του “Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων – «ΑΝΙΜΑ», της 
ΜΚΟ "Αρκτούρος" και υπεύθυνη κτηνίατρος της “Εταιρείας Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας-ΜΟΜ”. 
Εκπροσώπησε την Ελλάδα και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου στη Διακρατική Σύμβαση ACCOBAMS, "Agreement of 22 
Mediterranean, Black Sea and Atlantic Region Countries for the protection of Cetaceans" του ΟΗΕ. Είναι Υπεύθυνη Κτηνίατρος 
του Εργαστηρίου Πειραματικής Οφθαλμολογίας της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. 
Έχει λάβει διάφορες διακρίσεις μεταξύ αυτών α) Δίπλωμα και  Μετάλλιο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για την προσφορά  
κατά τους Σεισμούς της Θεσσαλονίκης (1987) β) Υποτροφία του ΙΚΥ  για την επίδοση της (1985-1986) γ) Greek Animal 
Welfare Fund Award -GAWF, UK, “για την αφοσίωση στην εργασία της και τη συμβολή της στην ευζωία των ζώων” (1998), δ) 
“ΔΕΛΦΙΣ " Βραβείο εθελοντισμού για την "Διάσωση Κητωδών" (1999-2000) ε) Βραβείο καλύτερης πειραματικής εργασίας στην 
6η  Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2002) στ) Βραβείο  της Greenpeace και  WWF 
για τη συμβολή σε προγράμματα διατήρησης των ειδών (2002), στ) βραβείο καλύτερης εργασίας στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Κτηνιατρικής Οφθαλμολογίας “Joint  Meeting of BRAVO/ECVO/ESVO/ISVO”, Cambridge (2003) ζ) Έπαινο καλύτερης 
πειραματικής εργασίας στο 38ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (2005) και η) Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών ως 
πρόεδρος του "ΑΡΙΩΝ" για την πολυετή δράση στη διάσωση, περίθαλψη και επανένταξη κητωδών στο φυσικό τους 
περιβάλλον (2018). 
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Εκτελεστική Επιτροπή  2017-18 
 
Πρόεδρος : Ειρήνη Πανταζή -Μελίστα 
 
Αντιπρόεδροι  :  
             Λένα  Κανέλλη-Κουτσελίνη     
             Θεοδοσία  Πενταρβάνη   

Τζίνα  Κορέλλα 
              
Ειδική  γραμματέας : 
             Φανή Πεχλιβάνη 
 
Ταμίας:  
              Δέσποινα Βλαχοπούλου 
 
Βοηθός Ταμία:  Όλγα Βλουχάκη 
 
Μέλη:   

 Ρία Αναγνωστοπούλου 
 Ελένη Αδάμ-Βαλάσση 
 Άννα Γεωργιάδου 
 Χριστίνα Γκαβογιάννη 
 Ιωάννα  Δούκα 
 Λίλιαν Ζέλλου 
 Αλεξάνδρα Καλογερά 
 Ευγενία Κατούφα 
 Νίνα Τζέλη  

 
Αναπληρωματικά  μέλη: 
              Φερενίκη Παναγοπούλου 
              Ίρις  Μπαλόγλου 

 
 

****  ***  **** 
 
Συντακτική Επιτροπή 

 
Ειρήνη Πανταζή –Μελίστα 
Θεοδοσία Πενταρβάνη  
Ελένη Βαλάσση-Αδάμ  

 

       ****  ***  **** 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
            Ενημερωτικό Σημείωμα  
                                  Φεβρουάριος 2018 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
* Επιστολή από την Πρόεδρο  
                                     Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα  
 
* Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την   
  καταπολέμηση της βίας  κατά των γυναικών  
  και παιδιών.                                                                                                
                                                      Λίλιαν Ζέλλου 
 
* Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στον    
   Ακρωτηριασμό Γυναικείων Γεννητικών   
   Οργάνων 
                                                 Δ.Τ. από  Γ.Γ.Ι.Φ.   

* We are every woman  
                        « η κάθε γυναίκα»  είμαστε εμείς 
                                                            Από το ΕΛΓ 
  
 * Δοκιμασία κατά Παπανικολάου (Pap test) 
                                  Λένα  Κανέλλη –Κουτσελίνη 
 
 * Δείκτες Ισότητας   μεταξύ Ανδρών /Γυναικών    
   στην    Ευρώπη   *Φθινοπωρινή Συνάντηση   
   του Ευρωπαϊκού      Κέντρου του  Διεθνούς  
   Συμβουλίου Γυναικών (Παβία  6-8   Οκτώβρη     
   2017)   * "Ενας αιώνας  ΑΓΑΠΗΣ " 
 
* Προσωπικότητες:  Έφη Καλλιγά-Κανονίδου  
   Βάσω Σταυριανοπούλου –Γκανάτσου  
   Παρουσίαση από : Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη    
   και    Ελένη Βαλάσση-Αδάμ  
                                                   Ευγενία Κατούφα 
 
* Γυναίκες που βραβεύτηκαν από την       
  Ακαδημία     Αθηνών  το 2017  

 
                  ****  ***  ****                                                                                   

 


