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Από την Πρόεδρο 
 
 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
 

Στις  15 Μαϊου έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση  του ΕΣΕ. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το καταστατικό,  
κενώνονται κάθε χρόνο  4  θέσεις στη 16μελή Εκτελεστική Επιτροπή. Στις εκλογές εξελέγησαν ως τακτικά μέλη με 
τετραετή  θητεία οι  Μαρία Βασιλειάδου, Σούλα Αντωνίου, Τζίνα Κορέλλα, Θεοδοσία Πενταρβάνη. Οι Ελένη 
Αργυριάδου, Φερενίκη Παναγοπούλου –Κουτνατζή και Ίρις Μπαλόγλου  είναι αναπληρωματικά μέλη. Η σύνθεση 
της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής  φαίνεται  στο εξώφυλλο 

Ανατρέχοντας  στις δράσεις και εξελίξεις  του προηγούμενου χρόνου της θητείας  μας θα 
μπορούσα να σταθώ στα παρακάτω: 

 
Διοργανώθηκαν: 

18-5-2017  Ημερίδα   <<Γονική Ισότητα – Συνεπιμέλεια – Συμφέρον παιδιού >> στο αμφιθέατρο του ALBA 
20-10-2017  Μια ευχάριστη ποιητική εκδήλωση με θέμα << Γυναίκα και Φθινόπωρο >> στο κοινωνικό 

καφέ ΜΥΡΤΙΛΟ προς οικονομική ενίσχυση των παιδιών με ειδικές ανάγκες που εργάζονται σ’ αυτό. 
10-12-2017 και 17-12-2017 Ενόψει των Χριστουγέννων, δύο ημέρες αφιερωμένες στο παιδί , στα γραφεία 

του Ε.Σ.Ε., με αφήγηση λαϊκού παραμυθιού σε παιδιά από το μέλος μας  ΄Ολγα Βλουχάκη. 
15-12 -17 σεμινάριο στα γραφεία του ΕΣΕ, «Αξιολογική αυτογνωσία-αυτοκριτική» από το μέλος μας  

Μαρία Βασιλειάδου 
 2-3-2018 σεμινάριο με αφορμή την  ημέρα της γυναίκας, στα γραφεία του ΕΣΕ,  «Ψυχολογικός 

Εκφοβισμός (mobbing) εργαζόμενης γυναίκας-αξιολογικά διλήμματα και νευροηθική» από την  Μαρία Βασιλειάδου 
Η συμμετοχή 5 μελών της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε.  στη φθινοπωρινή συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου του 

Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών στην Παβία της Ιταλίας, 6-8 Οκτωβρίου 2017,συμμετείχαν 5 μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής. Θέμα  ήταν <<Η γυναικεία συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη σε μικρές πόλεις>>. Πολύ 
ενδιαφέρουσες υπήρξαν οι εισηγήσεις για την   ιστορία, τη θέση, την εξέλιξη και συμβολή των γυναικών της Παβίας  
στην πόλη τους ανά τους αιώνες.  

Η  ετήσια εκδήλωση της κοπής της πίττας του Ε.Σ.Ε., 22-1-2018 ήταν αφιερωμένη στις κυρίες Έφη Καλλιγά 
και Βάσω Σταυριανοπούλου που είχαν ανακηρυχθεί επίτιμες Πρόεδροι του Ε.Σ.Ε., από την προηγούμενη Γενική 
Συνέλευση. των γυναικών(βλέπε ενημερωτικό σημείωμα Φεβρουαρίου 2018). 

 
Έχει ήδη κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο και αναμένεται δικαστική απόφαση για νέο τροποποιημένο 

καταστατικό του Ε.Σ.Ε. 
Δυστυχώς το Ε.Σ.Ε. εφέτος  βρέθηκε στη δυσχερή θέση ανεύρεσης λύσης για την κάλυψη ενός υπέρογκου 

ποσού ΕΝΦΙΑ που καταλογίσθηκε σε βάρος του λόγω της ακίνητης περιουσίας του και ιδίως του ακινήτου της 
Κονίστρας. Ήδη μετά από πολλές προσπάθειες και συνεννοήσεις ρυθμίσθηκε η οφειλή του ΕΝΦΙΑ και έγινε 
παραχώρηση της χρήσης της Κονίστρας στον Σύλλογο Αθηναίων, ο οποίος πλέον έναντι της παραχώρησης 
καταβάλει το μηνιαίο ποσό ΕΝΦΙΑ που έχει  καταλογισθεί σε βάρος του Ε.Σ.Ε. 

H ικανοποίηση μας  και πιστεύω όλων των γυναικείων οργανώσεων, είναι πολύ μεγάλη μετά την δικαίωση 
του αγώνα τους για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και από την χώρα μας η οποία παρότι την 
είχε υπογράψει από το έτος 2011 καθυστερούσε την κύρωσή της. Ας ελπίσουμε και στην επιτυχή υλοποίησή της στο 
μέλλον την οποία ως οργανώσεις θα πρέπει να επιβλέψουμε και υποστηρίξουμε, κυρίως για να απαλειφθεί κάθε 
μορφή βίας στο μέλλον κατά των γυναικών. 

Στο  τεύχος αυτό του Ιουλίου  θα βρείτε  σύντομη ενημέρωση  για δράσεις και πρωτοβουλίες από  
Σωματεία – μέλη μας, Αδελφά  Σωματεία του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών  και  διεθνείς οργανισμούς. 

 
  Σας εύχομαι καλό, ήρεμο Καλοκαίρι, όμορφες διακοπές, αναζωογόνηση και καλή επάνοδο για θετική 

δράση στον αγώνα που υπηρετούμε και για το γενικό καλό . 

    Η Πρόεδρος 

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΕΛΙΣΤΑ 
 

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



Νέα από τα Σωματεία –Μέλη του ΕΣΕ 
 

***** *** ***** 
ΑΣΥΛΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ 
 
Από την επιστολή της  Προέδρου κυρίας Μαρίας Ευθυμιάδου  
                         στη  Γενική Συνέλευση του ΕΣΕ 

 
……..Σήμερα το Ίδρυμα, μετά από την ανάπτυξη των κρατικών κοινωνικών δομών, έχει επικεντρώσει την 

λειτουργία του σε θέματα εκπαίδευσης.  Στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός στο Α’ 
Συγκρότημά στο κέντρο της πόλης (περιοχή πλατείας Σιντριβανίου) και Νηπιακός Σταθμός, Νηπιαγωγείο και  Δημοτικό 
Σχολείο στο Β’ Συγκρότημά του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.  

Το Α’ Συγκρότημα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με δυναμικότητα 166 παιδιών και το Β΄ Συγκρότημα στο 9ο χλμ. 
Θεσσαλονίκης – Θέρμης με δυναμικότητα  400 παιδιών .Συνολικά διαπαιδαγωγεί, εκπαιδεύει, στηρίζει  και σιτίζει με 
τέσσερα γεύματα την ημέρα 600 περίπου παιδιά, ηλικίας 2 μηνών έως 12 ετών, 11 μήνες το χρόνο από τις 6:30 το πρωί 
έως τις 17:00 το απόγευμα. Τα παιδιά αυτά ανήκουν κυρίως σε οικογένειες εργαζομένων γονέων με χαμηλό εισόδημα και 
με μεγάλο μεικτό χρόνο εργασίας, σε μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, σε οικογένειες  με σοβαρά προβλήματα 
υγείας και σε οικογένειες  οικονομικών μεταναστών.  

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του «Ασύλου του Παιδιού» εφαρμόζεται σε όλα τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία 
τους, ενώ συγκεκριμένα για τα παιδιά των Νηπιαγωγείων και του Δημοτικού Σχολείου το παιδαγωγικό του πρόγραμμα 
καθώς και το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας λειτουργούν παράλληλα. Το πρόγραμμά του έχει βραβευτεί από την 
Ακαδημία Αθηνών και υπολογίζεται ότι πάνω από 50.000 παιδιά έχουν φοιτήσει σε αυτό. 

 Το «Άσυλο του Παιδιού» διοικείται από εθελοντές οι οποίοι αναλαμβάνουν συνεχώς πρωτοβουλίες και δράσεις 
για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες του. Παράλληλα, υπάρχει και η Ομάδα Στήριξης για το «Άσυλο του Παιδιού» 
που στηρίζει εθελοντικά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέροντας βοήθεια στην οργάνωση διαφόρων 
εκδηλώσεων με σκοπό την εξεύρεση χορηγών και τη συλλογή περισσότερων πόρων. 

Στις 3 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Τιμής και Μνήμης, εγκαινιάστηκε η 1η 
Βρεφονηπιακή Βιβλιοθήκη στη Θεσσαλονίκη που δημιουργήθηκε στο Α’ Συγκρότημα του «ΑτΠ», χάρη στην ευγενική 
χορηγία των αδελφών Αικατερίνης και Αθανασίας Τσακίρη.  Η βιβλιοθήκη δίνει ευκαιρίες για την προσωπική ανάπτυξη 
των παιδιών, διεγείροντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Στόχο έχει να ενισχύσει τις συνήθειες ανάγνωσης ήδη 
από την πολύ μικρή ηλικία, διευκολύνοντας την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση.  Με τα προγράμματα 
που πραγματοποιεί, προσφέρει γνωριμία με τη χρήση των πολυμεσικών εργαλείων (προβολές εικόνων και εκπαιδευτικών 
βίντεο, ενεργητική ακρόαση κ.α.) και συμβάλλει στην καλλιέργεια της συναίσθησης της αξίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, προάγοντας τον θαυμασμό για τις καλές τέχνες.  

Δωρεά ευαισθητοποιημένου μέλους του Σωματείου «Το Άσυλο του Παιδιού» αποτελεί και ο Ιερός Ναός ΑΓ. ΙΩΑΝ. 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ που έδωσε μια άλλη όψη στις εγκαταστάσεις του Β’ Συγκροτήματος και την ευκαιρία στα παιδιά να 
εκκλησιάζονται στον ίδιο χώρο που φοιτούν.  Το εκκλησάκι διατίθεται για βαφτίσεις, γάμους και μνημόσυνα. 

Εξαιτίας των δύσκολων οικονομικών συγκυριών και τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης, η επιβίωση του 
Ιδρύματος δυσχεραίνει καθημερινά καθώς οι ίδιοι πόροι του δεν επαρκούν για να καλύψουν τις δαπάνες του.  Εδώ και 
χρόνια γίνεται μια γενναία προσπάθεια για τη μείωση των εξόδων του, με παράλληλη όμως διατήρηση του επιπέδου 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τους εργαζόμενους γονείς. Επιπρόσθετα, η αύξηση της 
γραφειοκρατίας από την εποπτεύουσα αρχή αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία και ανασταλτικός 
παράγοντας κάθε προσπάθειας βελτίωσης.   

Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου των 100 χρόνων λειτουργίας του Ιδρύματός μας που θα ξεκινήσει τον 
Σεπτέμβριο 2018, προσκαλέσαμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη χαρά 
και τιμή για εμάς που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και θα είναι κοντά μας, σηματοδοτώντας με την παρουσία του την 
έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων αυτής της εκατονταετίας.   

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

Όμιλος  Φίλων της Αστυνομίας Αθηνών  
Με χαρά και ικανοποίηση διαβάσαμε τον απολογισμό  8 σελίδων όπου  η Πρόεδρος του Ο.Φ.Α.Α. κυρία  

Αικατερίνη Καλαμαράκη  αφού  αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Όμιλος κατά το 2017, καταγράφει  
αναλυτικά πού ακριβώς  διατέθηκαν  114.780 Ευρώ: σε υποστήριξη 268 οικογενειών, πολύτεκνων Αστυνομικών, σε  
υποτροφίες παιδιών, σε μονογονεϊκές οικογένειες .  
Θερμά Συγχαρητήρια !  



Σύλλογος Αποφοίτων  του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 
 ACG Alumni Association        
Eκδήλωση για τις σχέσεις των δυο φύλων με τίτλο «Building Strong Relationships» διοργάνωσε ο Σύλλογος Αποφοίτων 
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας PIERCE-DEREE  στο κατάμεστο αμφιθέατρο του ALBA στις 23 Μαΐου 2018.  
Συντονίστριες: η Ελένη Κουρνέτα, αντιπρόεδρος του ΔΣ και η Ίρις Μπαλόγλου,μέλος του ΔΣ. 
Ομιλητές:  
Πασχαλιά Μυτσκίδου. Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 
Ηλίας Ρήγος,  Ψυχοθεραπευτής , οικογενειακός Θεραπευτής   
Δημήτρης Φλαμούρης, PhD,Μαθηματικός-Θετικός Ψυχολόγος   
Ιλιάδα- Ευαγγελία Κοθρά, ιδρύτρια  του www.living-postcards.com, αρθογράφος-συγγραφέας- σύμβουλος 
επικοινωνίας  
Γεωργία Κοτρέτσος ,  εικαστικός , ερευνήτρια , καθηγήτρια γλυπτικής στο Deree,  American College of Greece.   
 
Οι οργανώτριες είχαν  ετοιμάσει ως εισαγωγή  ένα σύντομο  βίντεο  όπου διάφορα άτομα έλεγαν τη γνώμη τους πάνω στις  
σχέσεις των δύο φύλων.   
Οι ομιλητές  απάντησαν  με τη σειρά  στα παρακάτω ερωτήματα, και σε λίγα ακόμη.  

Τι γίνεται με τις σχέσεις των δυο φύλων  ;  
* Τι συμβαίνει και οι σημερινοί άνθρωποι δεν κάνουν σχέσεις;  

* Ποιος είναι ο ρόλος των social media στη διαμόρφωση των σχέσεων;  
* Τι ζητούν οι άνδρες από τις γυναίκες και οι γυναίκες από τους άνδρες ; 

*  Πως μπορούμε  να βοηθήσουμε τις  σχέσεις μας σήμερα; 
 
Σχόλιο Ελένης Αδάμ     
      Ένιωσα τυχερή  που βρήκα θέση να καθίσω  στο ασφυκτικά γεμάτο αμφιθέατρο, παρακολούθησα με αδιάπτωτο 
ενδιαφέρον  τα  διαδραματιζόμενα  και απήλαυσα κάθε στιγμή. 
       Εντυπωσιάστηκα από  τη  μαεστρία με την οποία η Ίρις Μπαλόγλου συντόνιζε  και  εισήγαγε τα ερωτήματα και τους 
ομιλητές. 
       Χάρηκα ιδιαίτερα  τη χαλαρή ατμόσφαιρα που είχε  δημιουργηθεί, την ειλικρίνεια  όλων των ομιλητών, τα λίγα λόγια, 
το χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό και την  άνεση στην κατάθεση προσωπικών εμπειριών  τους. 
       Θέμα διακρίσεων- ισότητας  δεν εθίγη. Εθεωρείτο αυτονόητο! Το επισημαίνω!  
       «Θα σας πούμε πράγματα που θα σας έλεγε και η γιαγιά σας» είπε κάποια ομιλήτρια, «αλλά  τώρα εμείς τα 
καλύπτουμε με το κύρος του επιστημονικού μας επιπέδου». Στην αρχή αντέδρασα μέσα μου γιατί  η γιαγιά μου και η μάνα 
μου  άλλα μου έλεγαν (πριν 60 χρόνια). Μόλις  συνειδητοποίησα ότι  εγώ  αντιπροσώπευα ηλικιακά  τις γιαγιάδες του 
ακροατηρίου, ταυτίστηκα πράγματι  με  τα περισσότερα  απ΄όσα ελέχθησαν. Βέβαια, σε όσα αφορούσαν  τις μέσω 
διαδικτύου  σχέσεις… ψάρωσα. Άλλα μονοπάτια! Άλλη γλώσσα επικοινωνίας! Δεν την προλαβαίνω! 
      Νομίζω, οι περισσότερες αναφορές των ομιλητών  ήταν για τις δυσκολίες και για τη ρήξη σχέσεων. 
    Συμφώνησαν όλοι  ότι  οι λάθος προσδοκίες τόσο ως προς τη συμπεριφορά του  άλλου ατόμου όσο και ως προς την 
διάρκεια μιας σχέσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κάποιος  επέμεινε ότι παρασυρόμαστε  από την λογοτεχνία  σε 
υπερβολικές προσδοκίες  διάρκειας, έντασης και ποιότητας μιας σχέσεις. Αυτό έλεγε και η γιαγιά μου έχοντας περιοριστεί 
στους Αθλίους  και  στον  Κόμη Μοντεχρήστο. Η λογοτεχνία της δικής  μου γενιάς και η σημερινή  περιορίζει  τις 
προσδοκίες στο ελάχιστο. Ποιος  πιστεύει  σε σχέσεις διάρκειας μιας ζωής, ποιος γράφει για  εθελούσια μονογαμία! 
      Ανέφεραν όλοι, από την  επαγγελματική  τους εμπειρία,  ότι  στη διάλυση μιας σχέσης  καθένας αποδίδει την αποτυχία, 
την απογοήτευση στον άλλο. Δεν σκέφτεται  τη δική του συμβολή. Προβάλει απαιτήσεις και δικαιώματα, όχι υποχρεώσεις 
και προσφορά. 
       Tο ακροατήριο  «ρουφούσε» ό,τι  άκουγε προσπαθώντας να το συγκρίνει  με  προσωπικές του εμπειρίες και απόψεις. 
       Κάποια από το ακροατήριο ρώτησε αν πιστεύουν  οι ομιλητές ότι  μπορούν να  είναι αποτελεσματικοί  συμβουλευτικά  
στην ενδυνάμωση (διάσωση;) μιας σχέσης. Άκουσα έναν  ομιλητή να απαντά ΝΑΙ. Οι άλλοι ή δεν άκουσαν την ερώτηση ή 
δεν μπορούσαν να την απαντήσουν μονολεκτικά… 
      Ίσως  η μνήμη μου είναι επιλεκτική,  αλλά, μου φαίνεται ότι η ομάδα δεν αναφέρθηκε καθόλου στην επίδραση 
εξωγενών παραγόντων, σε περιβάλλον, κοινωνικές συνθήκες, γάμο, παιδιά, ούτε σε αδυναμία   δημιουργίας σχέσης. 
 
Με λίγα λόγια: Πολύ  την ευχαριστηθήκαμε την εκδήλωση! Είχε  μεγάλη  επιτυχία συγκεντρώνοντας κοινό από 
όλες τις ηλικίες άνδρες και γυναίκες .  
Αγαπητοί οργανωτές, ξανακαλέστε μας, παρακαλούμε,  να παρακολουθήσουμε την ίδια ομάδα να 
διαπραγματεύεται  περεταίρω ερωτήματα.      
 



Νέα από  Αδελφά Σωματεία  (ICW-CIF) 
                                                         Επιλογή –σχόλια από  Ελένη Βαλάσση- Αδάμ 

 
Στις   Γενικές  Συνελεύσεις  του Διεθνούς Συμβουλίου  Γυναικών (ICW-CIF) και του Ευρωπαϊκού του Κέντρου          

( European Centre of the International Council of Women,ECICW-CECIF)  κάθε  Εθνικό  Συμβούλιο καταθέτει μια έκθεση   
με τα πεπραγμένα του ή  με τα προβλήματά του, με τις εξελίξεις στη χώρα του  στο χώρο της ισότητας των φύλων. Οι 
εκθέσεις  κυκλοφορούν ηλεκτρονικά  πριν από τη Συνέλευση όπου κάθε εκπρόσωπος μπορεί  να αναφέρει  μερικά μόνο 
σημεία. Συχνά αναδύονται κοινά θέματα  που  προκαλούν συζητήσεις, συνεργασίες και ψηφίσματα. Επίσης  κυκλοφορούν 
ηλεκτρονικά  εκθέσεις των εκπροσώπων  σε διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς  ή άλλους Οργανισμούς (ΟΗΕ, Συμβούλιο 
της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, Euromed, FRA κ.α) 
Επιλέξαμε  αποσπάσματα από  κάποιες εκθέσεις για ενημέρωσή σας                                       
 

 Εθνικό Συμβούλιο Γαλλίδων Γυναικών  
 
Οι Γαλλίδες φίλες αναφέρουν, μεταξύ άλλων  ότι: * το Συμβούλιό τους  αποτελείται από 25 οργανώσεις μέλη και 30 μέλη 
άτομα.* δεν έχουν πια  οικονομική υποστήριξη από το Κράτος * μετά τις Προεδρικές εκλογές του 2017 δεν υπάρχει πια 
Υπουργείο  Δικαιωμάτων της γυναίκας  αλλά δημιουργήθηκε  Γραμματεία  επιφορτισμένη με την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών * οργάνωσαν  ομάδες εργασίας –σεμινάρια με θέματα «περισσότερες γυναίκες για περισσότερα αθλήματα», « 
περιγραφή της  κατάστασης της  ισότητας των φύλων σε νέες γυναίκες» «παρακολούθηση της εφαρμογής  του CEDAW» « 
Πρόσβαση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή» 
 Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι νόμιμη στη Γαλλία για  τα ετερόφυλα ζευγάρια   με πρόβλημα γονιμότητας ή με 
γενετική επιβάρυνση. Συζητείται  το  δικαίωμα των μοναχικών  γυναικών  και των ομόφυλων ζευγαριών γυναικών να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες  υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τα Εθνικό Συμβούλιο  Γαλλίδων Γυναικών έχει ήδη πάρει 
θέση εναντίον του δικαιώματος αυτού για τις  μόνες γυναίκες  και διατηρεί μεγάλες   επιφυλάξεις  σε ότι αφορά τα ζευγάρια 
γυναικών. Επίσης  έχει εναντιωθεί απόλυτα  στην  παρένθετη  μητέρα  με το σκεπτικό ότι  η  πρακτική αυτή  προσβάλει την  
αξιοπρέπεια της γυναίκας  και εμπορευματοποιεί τόσο το σώμα της  γυναίκας  όσο και  το παιδί  που μετατρέπεται  σε 
αντικείμενο εμπορικής   συναλλαγής.  
Σημείωση Ε.Β.Α. Οι  Γαλλίδες έχουν πάρει το θέμα πολύ ζεστά. Είχαν  ζητήσει από τα μέλη του  ECICW-CECIF  να 
υποστηρίξουν αυτή τη θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα  πολλά Συμβούλια ίσως γιατί το 
θέμα δεν είχε ακόμη ανακύψει στις χώρες τους. Όμως, απάντησαν Αγγλίδες εκφράζοντας  την ευγνωμοσύνη τους στις   
παρένθετες μητέρες  που τους είχαν χαρίσει  ένα παιδί με δικό τους γενετικό υλικό.                        

 
*******  

   Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών Μάλτας     

Το ιδιαίτερα  δραστήριο Συμβούλιο Γυναικών της Μάλτας  μεταξύ  των πολλών δραστηριοτήτων του αναφέρει   11 
ψηφίσματα  που έκανε μέσα σε  λίγους μήνες σχετικά με:  τις δημογραφικές αλλαγές και τις νέες μορφές εργασίας μετά 
το 2020, με τη φροντίδα των ηλικιωμένων, μετεκπαίδευση των δασκάλων, την προαγωγή της επικοινωνίας μεταξύ 
φροντιστών υγείας και αποδεκτών της φροντίδας, την εξασφάλιση  ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. 
Εντυπωσιάζει ότι  δεν δίστασαν να θίξουν θέματα  δύσκολα και αμφιλεγόμενα όπως η νομοθεσία σχετικά με την 
πορνεία  την ευθανασία  και, για πρώτη φορά  το  ακανθώδες και απαγορευμένο (για τη Μάλτα) θέμα της έκτρωσης.  

******* 

              Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών Τουρκίας    
  
Οι φίλες  πέραν των συνήθων δραστηριοτήτων τους  με διαλέξεις και ημερίδες (για την υγιεινή διατροφή, για την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών, για τα πολιτικά  δικαιώματα  των γυναικών), αναφέρουν  πανηγυρικές εκδηλώσεις-Συμπόσια   
για τα εγκαίνια  2 νέων  τμημάτων του Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών Τουρκίας  στο Karsiyaka και στο  Kusadasi. Και στα 
δύο εγκαίνια κύρια ομιλήτρια ήταν  η  Πρόεδρος του ECICW-CECIF  Cosima Schenk. Τον Οκτώβριο προγραμματίζεται 
ίδρυση  νέων τμημάτων  σε τέσσερεις πόλεις. Τα τοπικά τμήματα του Συμβουλίου θα γίνουν 20. 
 



Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών Ουκρανίας   
 
Το Ουκρανικό Συμβούλιο  επικεντρώθηκε: *  στην οικολογική  αγωγή, * εργασία με εθελοντικές ομάδες  που στηρίζουν 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, * στην  προφύλαξη και έγκαιρη διάγνωση  μη μεταδοτικών νοσημάτων και προαγωγή  
υγιεινού τρόπου ζωής. Το τελευταίο είναι ένα πρόγραμμα που  εξασφαλίζει  παρεμβάσεις εκπαιδευμένων εθελοντών σε 
χωριά που δεν διαθέτουν μόνιμες  ιατρικές υπηρεσίες. Πρόσφατα  υπέγραψαν συμφωνία με την  Καναδική Πρεσβεία  που 
θα χρηματοδοτήσει επέκταση του προγράμματος σε άλλα 10 χωριά.  
Σημείωση Ε.Β.Α.     Είναι ανακούφιση  να διαβάζουμε έκθεση των Ουκρανών γυναικών όπου  δεν αναφέρονται  πια  
δραστηριότητες   για  στήριξη  στρατιωτών και για προσφυγόπουλα όπως τα τελευταία χρόνια, αλλά, για το περιβάλλον και 
για  την προαγωγή της  υγείας.  
 

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

 Συμβούλιο της Ευρώπης  (CoE ) 

Προσοχή ! Φύλακες  γρηγορείτε! 
 
    Νομοσχέδιο που περιορίζει την πρόσβαση στην έκτρωση στη Λιθουανία  (Written declaration N° 645) 
 
Η εκπρόσωπος του ECICW-CECIF  στο Συμβούλιο της Ευρώπης( CοE)  Brigitte Le Gouis έστειλε έκθεση  από την 
Κοινοβουλευτική Συνεδρίαση της 22-26 Ιανουαρίου 2018. Επισημαίνομε την  Δήλωση Νο 645 που αναγκάστηκε να κάνει η 
ολομέλεια για το  Νομοσχέδιο που περιορίζει την πρόσβαση στην έκτρωση στη Λιθουανία  (Written declaration N° 645) 
 
Ανησυχούμε  έντονα  για την υποβολή στο Λιθουανικό Κοινοβούλιο ενός Νομοσχεδίου που θα περιορίσει σημαντικά την 
πρόσβαση των γυναικών σε νόμιμες εκτρώσεις αφήνοντας δύο  μόνο  επιλογές για πρόσβαση στη διαδικασία  την 
περίπτωση όπου η ζωή και η υγεία των γυναικών  κινδυνεύουν και την  περίπτωση βιασμού. 
Αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος θα θέσει την Λιθουανία ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης με την αυστηρότερη νομοθεσία  και 
θα  έχει σοβαρές  επιπτώσεις σε πολλές γυναίκες και οικογένειες ιδιαίτερα τις φτωχές και  αμόρφωτες. 
Επιστημονικές εργασίες, εκθέσεις του ΟΗΕ και της ΠΟΥ έχουν σε πολλές περιπτώσεις  αποδείξει  ότι οι νομοθετικοί 
περιορισμοί  στις υπηρεσίες  έκτρωσης  δεν μειώνουν τον αριθμό  των εκτρώσεων αλλά αυξάνουν τους κινδύνους μητρικής 
θνησιμότητας. Οι εκτρώσεις μπορούν να μειωθούν μόνο  εάν βελτιωθούν  η πρόσβαση  σε αντισυλληπτικά μέσα, η 
προσφορά  ολοκληρωμένης  πληροφόρησης  για οικογενειακό προγραμματισμό και  η εφαρμογή καλύτερης πολιτικής  
στην συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου , η Λιθουανία  θα  παραβιάσει  πολλές  
διεθνείς συνθήκες  και  συμφωνίες  τις οποίες   έχει υπογράψει.   
 

*******  ******* 
Υπενθύμιση  
 
Ο  Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», Κατηγορία Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’ & Β’ Κύκλου), έχει κυκλοφορήσει από το Νοέμβριο 
2015  το πολύ χρήσιμο Οδηγός Καταπολέμησης των Διακρίσεων λόγω Φύλου στα ΜΜΕ, 
ISBN:978-618-82265-0-0  Επιστημονική Επιμέλεια- Συγγραφή :Καραγιαννοπούλου Χαρά, Μαράτου-
Αλιπράντη Λάουρα, Φερέτη Ειρήνη, Ευρυδίκη Τσέλιου. 
Το πλήρες κείμενο υπάρχει στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.leagueforwomenrights.gr 

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

 
Μνήμη Βιργινίας Τσουδερού 
Πλήρης ημερών απεβίωσε η Βιργινία Τσουδερού αγαπητό μέλος του ΕΣΕ. 
Θυμόμαστε τη Βιργινία όχι μόνο ως διακεκριμένη και δραστήρια πολιτικό αλλά και ως άτομο που 
υποστήριζε τα αιτήματα των γυναικών και συνέβαλε αποτελεσματικά  στην προώθησή τους.  
Πολλά μέλη του ΕΣΕ είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί της σε διάφορες κοινωνικές και εθνικές 
πρωτοβουλίες της. 



   LOBBY EUROPEEN DES FEMMES       EUROPEAN WOMEN’S LOBBY 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ     
 
 
 Από το  Μήνυμα του ΕΛΓ  προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων 
                                               

 
                                                   

 
Βρυξέλλες, 28 Μαϊου  2018 
           ….Το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών επιθυμεί να  δηλώσει την έντονη ανησυχία του  σχετικά με  τον μελλοντικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

…Λυπούμαστε βαθύτατα που η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν αποτελεί πλέον  οριζόντια πρόβλεψη για 
το μελλοντικό προϋπολογισμό  και ως επακόλουθο δεν θα  είναι  προτεραιότητα για το οικονομικό διάστημα μετά το  2020. 
Η διάλυση της ισότητας των φύλων σε άλλες προτεραιότητες  δείχνει  ότι  η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών  έχει 
χάσει  τη σημασία της στην Ευρωπαϊκή ατζέντα. 

 …...  Δεν μπορούμε να  καθησυχάζουμε αυτάρεσκα όταν   όποια πρόοδος έχει επιτευχθεί  μέχρι σήμερα  μπορεί 
να  κυλήσει πίσω. 

 ……Σε εποχή όπου οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες  βρίσκονται αντιμέτωπες με  τον ανερχόμενο  εξτρεμισμό, 
ριζοσπαστισμό και διαιρέσεις, είναι  σημαντικότερο παρά ποτέ να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι  Ευρωπαϊκές αξίες  
της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων του  ανθρώπου. Έχει λοιπόν ύψιστη σημασία  να μην  κάνει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση  ένα βήμα πίσω. 

…… Σας καλούμε να  επαναφέρετε την ισότητα των φύλων  ως οριζόντια  πρόβλεψη, όπως στο άρθρο 7 του  
Κανονισμού  Κοινών Παροχών  (Common Provisions Regulation EU 1303/2013)    
      

  
Σχετικά με την Πορνεία  
Από υπόμνημα  της  Ελληνικής Αντιπροσωπείας του ΕΛΓ 
……….αγωνιζόμαστε για την ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής με παράλληλη εθνική εκστρατεία και 
συντονισμένες δράσεις για την κατάργηση της πορνείας με ξεκάθαρα και σαφή μηνύματα. Ήδη στην Ευρώπη, η μία χώρα 
μετά την άλλη (Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία), θέσπισαν νόμους για την κατάργηση της πορνείας στο πνεύμα της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων. Οι νόμοι αυτοί προβλέπουν 
υποστήριξη των γυναικών που εμπλέκονται στην πορνεία, κατάργηση κάθε μορφής καταπίεσης εις βάρος τους, 
καταδίκη κάθε είδους «προστατών» και διακινητών, δημιουργία προγραμμάτων εξόδου των γυναικών από τα 
δίκτυα της πορνείας με εναλλακτικές μορφές απασχόλησής τους, ποινικοποίηση της αγοράς του σεξ, και 
προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη της πορνείας μέσω κατάλληλης αγωγής και δράσεων ευαισθητοποίησης.  
……….Η Ευρώπη με τη συνδρομή διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και θεσμικών οργάνων και με την κοινωνία των 
πολιτών, με σταθερά βήματα αναγνωρίζει την πολλαπλή θυματοποίηση  των γυναικών που εμπλέκονται στην πορνεία και 
τους δίνει τα μέσα να απεμπλακούν από το σύστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση αγωνιζόμαστε  στη χώρα μας ενάντια 
στην πορνεία και είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και εγρήγορση απέναντι σε προσπάθειες συντήρησης και 
νομιμοποίησής της με δήθεν προσχήματα (sex trade, sex workers) για προφανείς λόγους κερδοσκοπίας, χειραγώγησης και 
συμφερόντων. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι η πορνεία αποτελεί μια εκ των δύο – η άλλη είναι τα ναρκωτικά - πλέον 
προσοδοφόρων μορφών του οργανωμένου εγκλήματος σε παγκόσμια κλίμακα. 
……….Ζητούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς στο χώρο του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
Δικαιοσύνης, της Δημόσιας Τάξης, της Εργασίας, της Υγείας αλλά και από πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης, να 
ενεργοποιηθούν και να στηρίξουν αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό αγώνα.  
 



  
 
Εαρινή Γενική Συνέλευση  του ECICW –CECIF  στο Λονδίνο 

 
  Συνήθως οι  φωτογραφίες που βγαίνουν στα Συνέδρια  είναι αναμνηστικές  για όσους   συμμετείχαν. Εδώ, 

δημοσιεύουμε   δύο φωτογραφίες   που   δίνουν ενδιαφέρουσες  και ενθαρρυντικές πληροφορίες : 
 Η επάνω  φωτογραφία στέλνει το μήνυμα «Δεν  ξεχνάμε  αυτές που αγωνίστηκαν για δικαιώματα που εμείς 

θεωρούμε  αυτονόητα».  Φαίνεται  το σύνολο των μελών της Γενικής  Συνέλευσης που  επισκέπτονται  τιμητικά  τους 
ανδριάντες  των πρώτων αγωνιστριών  για τα δικαιώματα της γυναίκας Millicent Fawcett και  Emmeline Pankhurst στην 
Πλατεία του Κοινοβουλίου. Δεν γνωρίζω αν η ρήση στο πανώ  που κρατά η τιμώμενη σουφραζέτα έχει μεταφραστεί στα 
φεμινιστικά αρχεία. Εγώ το αντιλαμβάνομαι  ως  «ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  ΘΑΡΡΟΣ  ΣΕ  ΟΛΑ» 

Στην κάτω φωτογραφία   εικονίζονται  η Aviva Kohlman (Ισραήλ), η Cosima Schenk, Πρόεδρος του   ECICW-
CECIF (Ελβετία), η Πρόεδρος του Αγγλικού Συμβουλίου, η  Youngsook Kim  Πρόεδρος του ICW-CIF (Ν.Κορέα), τέσσερεις 
αξιοσέβαστης  ηλικίας γυναίκες μαζί με τρία πολύ  νεαρά μέλη του συμβουλίου: Για όλες τις  γυναίκες που στελεχώνουν  τις 
ΜΚΟ και  ανησυχούν πως «οι νέες  δεν ενδιαφέρονται»,  η φωτογραφία   εκπέμπει το ενθαρρυντικό  μήνυμα πως  η νέα 
γενιά  είναι  εδώ, παρούσα  και  υπεύθυνη  για   τις αρχές και τους στόχους  του Διεθνούς Συμβουλίου  Γυναικών. 

                                                                                                                   Ε.Β-Α. 
 

 


