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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ (1908-2018)
Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων στην ειρήνη και στον πόλεμο
Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα, Πρόεδρος Ε.Σ.Ε
Ομιλία στην εκδήλωση για τα 10 χρόνια δράσης του Ε.Σ.Ε.
29-10-2018, Αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων

Το Ε.Σ.Ε. συμπληρώνει τα 110 χρόνια από την ίδρυσή του. Αποτελεί την πρώτη στην Ελλάδα
ομοσπονδία γυναικείων οργανώσεων . Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία μορφωμένων και γλωσσομαθών
ελληνίδων, οι οποίες γνώριζαν για τις εξελίξεις και τις αλλαγές ως προς τη θέση της γυναίκας σε
άλλες χώρες. Ιδίως όμως ήσαν ενημερωμένες για το όραμα και τις κινήσεις με τις οποίες το Διεθνές
Συμβούλιο Γυναικών {Δ.Σ.Γ.) επεδίωκε την βελτίωση της θέσης της γυναίκας σε κάθε επίπεδο και σε
κάθε χώρα.
Το Δ.Σ.Γ. είναι μια συνομοσπονδία γυναικείων οργανώσεων που ιδρύθηκε στην Ουάσιγκτον το
1888. Στόχος του ήταν η προσέγγιση πρωτοβάθμιων οργανώσεων γυναικών κάθε χώρας, μέσω
εθνικών ομοσπονδιών, οι οποίες, με συντονισμένες από αυτό ενέργειες, θα αγωνίζονταν για την
βελτίωση της γυναικείας θέσης σε όλα τα επίπεδα στην χώρα τους. Το Δ.Σ.Γ. ήδη από το 1899
εργαζόταν για τη διάδοση των ειρηνιστικών ιδεωδών και για την σπουδαία δράση του και επιρροή,
απεκλήθη ως η μητέρα της Κοινωνίας των Εθνών (Κ.Τ.Ε.), που ιδρύθηκε το 1920 και απέβλεπε στην
εξασφάλιση της ειρήνης, διά της συνεργασίας μεταξύ των εθνών. Το Δ.Σ.Γ. καθώς και τα ενταγμένα
σε αυτό Ε.Σ. των κρατών προσανατόλιζαν τη δράση τους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Κ.Τ.Ε.
και η συνεργασία αυτή απέδιδε ικανοποιητικά στην προαγωγή των κοινών ιδεωδών. Το Δ.Σ.Γ., το
έτος 1931 αριθμούσε ως μέλη 40.000.000 γυναίκες, από 56 χώρες, οι οποίες εργάζονταν για την
μόρφωση της γυναίκας, την προστασία του παιδιού, την αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών όλου του
κόσμου και για την ειρηνική διευθέτηση των μεταξύ των Κρατών διαφορών.
Η λειτουργία του Ε.Σ.Ε άρχισε να αποβαίνει πιο ουσιαστική και αποτελεσματική από την ένταξή
του στο Δ.Σ.Γ., το έτος 1919. Aποτέλεσε το 15ο μέλος του Δ.Σ.Γ. που σήμερα αριθμεί 65 εθνικές
ομοσπονδίες στις 5 ηπείρους.

Το Ε.Σ.Ε σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δ.Σ.Γ. αλλά και τη δική του επιθυμία ανέγραψε στο
καταστατικό
ως έναν από τους σκοπούς της δράσης του την εμπέδωση και εξάπλωση της
παγκόσμιας ειρήνης (Ελληνίς σελ.170, 1938 <<η κοινωνία των Εθνών>>). Σημειωτέον ότι και το
σημερινό καταστατικό μας προβλέπει δράσεις συμβατές με τις δράσεις του Δ.Σ.Γ. για την ειρήνη.
Το Ε.Σ.Ε., με τις πληγές και τις εφιαλτικές αναμνήσεις των Βαλκανικών και του Παγκοσμίου
Πολέμου που είχε βιώσει και ενταγμένο πλέον στο Δ.Σ.Γ., με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούσε
και συμμετείχε στις εργασίες όλων των ειρηνόφιλων διεθνών οργανισμών και ιδίως της Κ.Τ.Ε. και
προωθούσε την εξάπλωση της ειρηνιστικής ιδέας στην Ελλάδα, επιδιώκοντας κυρίως την τόνωση των
ελληνίδων σε αυτή. ( Ελληνίς σελ. 170, 1938 <<η κοινωνία των Εθνών>>).
Κύρια ιστορική πηγή για την γυναικεία δράση και τον τρόπο προώθησης και διάδοσης της
ειρηνιστικής ιδέας μέσω του Ε.Σ.Ε. και του Δ.Σ.Γ. αποτελεί το περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΣ που εξέδιδε
μηνιαίως το Ε.Σ.Ε. από τις 25-3-1921 ως τον Δεκέμβριο του 1940. Η ΕΛΛΗΝΙΣ περιελάμβανε και
περίληψη στην γαλλική γλώσσα και έτσι η γυναικεία δράση στην Ελλάδα και το έργο του Ε.Σ.Ε.
γινόταν γνωστή και στο εξωτερικό. Περιλάμβανε ακόμη και ειδική στήλη περί ειρήνης για έκθεση
δημοσιευμάτων
Από το παραπάνω περιοδικό πληροφορούμαστε τα εξής για την φιλειρηνική δράση των
διεθνών οργανισμών και του Ε.Σ.Ε.;
To E.Σ.Ε. ανήγαγε σε υπέρτατο ιδανικό, σε θρησκεία την ιδέα της ειρήνης και την θεωρούσε ως
βάση ανάπτυξης του πολιτισμού. Την προέταξε ως βασική προυπόθεση για την πραγματοποίηση
των λοιπών σκοπών του καταστατικού του, καθόσον η μητρότητα και η ηθική και οικονομική
ανύψωση και εξίσωση της γυναίκας και η επικράτηση του δικαίου μόνο σε περιόδους πολιτισμού
μπορεί να επιτευχθεί (ΕΛΛΗΝΙΣ σελ. 170 έτος 1938).
Προς διευκόλυνση της διάδοσης της ιδέας της ειρήνης το Ε.Σ.Ε. το έτος 1928 οργάνωσε και
λειτούργησε το Τμήμα Ειρήνης και Διαιτησίας, ένα τμήμα με το οποίο η Κ.Τ.Ε. προσπάθησε να
οργανώσει διεθνώς την ειρήνη σε μόνιμη βάση με όρους ασφαλείας που θα επέτρεπαν πληρέστερο
αφοπλισμό (ΕΛΛΗΝΙΣ 1938 σελ 172 (κοινωνία των εθνών). Μέσω του τμήματος αυτού προωθούσε
δημοσιεύματα που σχετίζονταν με τον φιλειρηνικό σκοπό και το πρόγραμμά του και ζητούσε την
συνεργασία και υποστήριξη των Ελληνίδων και Ελλήνων που εμπνέονταν από τις ιδέες και το
πρόγραμμά του. (περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΣ τχ.3 Μαρτίου 1929).
Το τμήμα ειρήνης και διαιτησίας λογοδοτούσε για το έργο του για τους λόγους και τα μέσα διά
των οποίων προγραμμάτιζε την επικράτηση της ειρήνης, για τα ενδεχόμενα οφέλη που αποκόμιζε
από την σύνδεσή του με ξένα σωματεία αναλόγων σκοπών καθώς και για τους λόγους που επέτυχε ή
δεν ολοκλήρωσε το έργο του (λογοδοσία τμήματος ειρήνης και διαιτησίας στη στήλη περί το Ε.Σ.Ε
της Ελένης Σιφναίου σελ 102 1931)
Το πρόγραμμα του τμήματος έδινε έμφαση στην εύπλαστη και ανοιχτή σε ερεθίσματα παιδική
ηλικία στην οποία μια ευεργετική διδασκαλία για την ανάπτυξη φιλειρηνικού πνεύματος μπορεί να
επιδράσει θετικά. Ειδικότερα περιελάμβανε προτάσεις να διανεμηθούν εγκύκλιοι στα σχολεία και να
διοργανωθούν μαθήματα σχετικά με την ποθητή επικράτηση της ειρήνης, να δοθούν ακόμα και
κινηματογραφικές παραστάσεις με ταινίες φιλειρηνικές, αλλά και διοργάνωση διαλέξεων. (λογοδοσία
τμήματος ειρήνης και διαιτησίας στη στήλη περί το Ε.Σ.Ε της Ελένης Σιφναίου σελ 102 1931).

Προς εμψύχωση των Ελληνίδων να εργασθούν για την ειρήνη, το περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΣ,
έκανε αναφορά στο ειδικό πρόγραμμα εργασίας που είχαν οι διεθνείς γυναικείες οργανώσεις και
στην ακατάπαυστη εργασία τους για την επικράτηση της ειρήνης. , Μεταξύ άλλων το περιοδικό
δημοσίευσε την υπέρ της ειρήνης έκκληση των γυναικών προς τους πολιτικούς άνδρας όλου του
κόσμου, την οποία το ΔΣΓ και άλλες 5 διεθνείς γυναικείες οργανώσεις είχαν επιδώσει στον Πρόεδρο
της 11ης συνόδου της Κ.Τ.Ε. Στην έκκληση επισημαίνετο ότι κάθε συζήτηση για την πιθανότητα
ενός νέου πολέμου αποτελεί απειλή κατά της νεολαίας και της ανθρωπότητας εν γένει και δεν πρέπει
να γίνεται ανεκτή. Επίσης ότι η εργασία για την ειρήνη είναι <<η πλέον επείγουσα υποχρέωση, η
οποία επιβάλλεται σήμερα στην ανθρωπότητα>> και οι οργανώσεις και κάθε άτομο, ιδίως οι
μητέρες, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους για την
επίτευξη της ειρήνης. Ο καθένας πρέπει να κάνει χρήση της επιρροής του για να αποτρέψει την
ιδέα, ότι η προσφυγή στη δύναμη είναι η μόνη λύση οπουδήποτε προβλήματος, και να εργασθεί δι’
έργων να εξαλειφθούν τα ψυχολογικά αίτια του πολέμου: o φόβος η αμάθεια και η απληστία, και να
διακηρύσσει αδιάκοπα την ενότητα της ανθρωπότητας και την ανεξαρτησία των Εθνών (ΕΛΛΗΝΙΣ 1Ος
1931 ΣΕ. 2)
Μέσω του περιοδικού εκφραζόταν η πεποίθηση του Ε.Σ.Ε. ότι η επιτυχία μιας παγκοσμίου
ειρήνης ευρίσκεται κατά μέγα μέρος εις τας χείρας των γυναικών, διότι αυτές θα διαπλάσσουν και θα
διαμορφώσουν την γενεά του μέλλοντος ως μητέρες και ως παιδαγωγοί (Λογοδοσία τμ. Ειρήνης και
διαιτησίας (ΕΛΛΗΝΙΣ, τχ. 5 Μάιος 1931). Ενώ διατυμπανιζόταν ότι η ειρηνική μεταξύ των λαών
διευθέτηση των διαφορών, αποτελεί ζήτημα που αγγίζει την γυναικεία ψυχή, διότι η Ειρήνη είναι
ζήτημα που εγγίζει βαθύτατα τη γυναίκα, μητέρα, σύζυγο ή αδελφή, της οποίας η συναισθηματική
φύση την ωθεί να αγωνίζεται για την ειρήνευση στον κόσμο, με μόνα όπλα, την αγάπη και την
συνεργασία για το κοινό καλό. Δεν παραλειπόταν ωστόσο να επισημανθεί ότι η αλληλεγγύη και η
συνεργασία δεν είχε δεόντως εκτιμηθεί και επιτευχθεί στην πατρίδα μας, ακόμα και μεταξύ των
οργανώσεων του Ε.Σ.Ε. ( τχ.1η Ιανουαρίου 1931 του περιοδικού υπό τον τίτλο ΚΑΜΕ ΣΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΣΕΝΑ, που αφορά ρήση της λαίδης Ishbel
Aberteen και η οποία αποτέλεσε τον χρυσό κανόνα του Δ.Σ.Γ.)
Ως μέσα με τα οποία τα Ε.Σ. μπορούν να επιτύχουν την προπαγάνδα της ειρήνης
καταγράφονται στο περιοδικό η οργάνωση προς τον σκοπό αυτό μελετών, συγκεντρώσεων,
συλλαλητηρίων, διανομή φυλλαδίων, δημοσίευση άρθρων εις εφημερίδες και περιοδικά, διαλέξεις
δια του ραδιοφώνου κλπ
Εν όψη του διεθνούς εορτασμού της ημέρας της ειρήνης που είχε ορισθεί από το Δ.Σ.Γ. την 18η
Μαίου η ΕΛΛΗΝΙΣ κάλεσε σε συνεργασία αρχηγούς της ειρηνιστικής κινήσεως του τόπου, οι οποίοι
και προέβησαν σε ειρηνιστικές δηλώσεις (μεταξύ αυτών έκαναν δηλώσεις οι Κ.Παρρέν- Α.
Παπαναστασίου),και προκάλεσε τον απολογισμό του έργου ελληνικών ειρηνιστικών οργανώσεων.
Επίσης δημοσίευσε επιστολή του Δ.Σ.Γ. η οποία προέτρεπε τις γυναίκες κάθε έθνους εν όψει της
επικείμενης διεθνούς διάσκεψης του αφοπλισμού που θα γινόταν τον Φεβρουάριο του 1932 να
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη πνεύματος συμφιλιώσεως και ειρήνης (ΕΛΛΗΝΙΣ
ΜΑΙΟΣ 1931 ΤΧ5). Επιπροσθέτως δημοσίευσε και το από 29-12-1930 απόσπασμα πρακτικών του

Ε.Σ.Ε με το οποίο έγινε δεκτή και προωθήθηκε εισήγηση της Προέδρου του κ. Ραλλού- Γεωργαντά
περί απονομής του βραβείου νόμπελ στην επί 30νταετία πρόεδρο του ΔΣΓ λαίδη Isabel Aberteen
κατά το επόμενο έτος
Στο τεύχος 2 του περιοδικού μηνός Φεβρουαρίου 1932, που αναφέρεται στη διάσκεψη του
αφοπλισμού στη Γενεύη, εκφράζεται η συγκίνηση του γυναικείου κόσμου διεθνώς για την σπουδαία
σημασία που έχει στην εθνική κοινωνική και ατομική ζωή κάθε λαού η πραγματοποίηση του
μεγάλου αυτού ονείρου και τονίζει ως θετικά επακόλουθα την ψυχική γαλήνη, την αναπτέρωση του
ηθικού, την οικονομική ισορροπία.
Στο τεύχος 3 του Μαρτίου 1932 της ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ γνωστοποιείται η προς την Κ.Τ.Ε.
απάντηση των γυναικείων οργανώσεων της Αθήνας ότι
οι γυναικείες οργανώσεις στην Αθήνα
έχουν πρόγραμμα για αφοπλισμό και ότι συνεργάζονται σε αυτή την ιδέα. Μάλιστα
τύπωσαν
εκκλήσεις και πέτυχαν τη συλλογή υπογραφών ανθρώπων πάσης τάξεως, υπέρ του πλήρους και
παγκόσμιου αφοπλισμού. Επίσης εκφράζεται το παράπονο ότι, παρότι η κυβέρνηση στην
Ελλάδα
έβλεπε ευνοικά κάθε δράση των γυναικών για τον αφοπλισμό, η έλλειψη δικαιώματος
ψήφου από την γυναίκα την εμποδίζει να ψηφίζει μια ειρηνιστική κυβέρνηση.
Στο τεύχος .2 σελ 51 του έτους 1934 , στη στήλη ειρήνης περιλαμβάνεται ένα δημοσίευμα της
Ελένης Σιφναίου υπό τον τίτλο ,<<Η γυναίκα ως παράγων ειρήνης>>,
Στο δημοσίευμα
επισημαίνεται η ανάγκη για την επικράτηση της ειρηνιστικής ιδέας, της αδελφοσύνης και της
αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, εν όψει της εμπειρίας των αρνητικών επακόλουθων του τελευταίου
παγκόσμιου πολέμου, και των αιματηρών συγκρούσεων που άρχισαν από τα Βαλκάνια.
Παροτρύνεται η γυναίκα του μέλλοντος να παίξει ως μάννα ή αδελφή τον ρόλο της αγάπης, της
αλληλεγγύης και της συμφιλιώσεως, να διαπλάθει τις ψυχές των παιδιών της διηγούμενη σ’ αυτά
ειρηνικά παραμύθια. Η μητέρα παροτρύνεται να αποφεύγει να χαρίζει στ’ αγόρια της κανόνια,
φρούρια και στρατιώτες αλλά να του δίνει παιχνίδια που έχουν σχέση με την τέχνη και την επιστήμη.
Επίσης παροτρύνεται η γυναίκα δημοδιδασκάλισσα να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά καταλλήλως προς
τα ειρηνιστικά ιδανικά
Με το τεύχος 12 του Δεκεμβρίου του έτους 1940 ανακοινώνεται η απόφαση της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε.
να διαθέσει πλέον όλες της τις δυνάμεις, υλικές, ηθικές και σωματικές στην πάνδημη συμβολή στον
Εθνικό αγώνα κατά της Ιταλίας και να διακόψει την έκδοση της ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ, εκφράζοντας την
ελπίδα και την ευχή προς το αναγνωστικό κοινό να το ξανάβρει πρόθυμο και το ίδιο ευνοικό όπως
επί 20 χρόνια ήταν σε ένα μέλλον όχι πολύ μακρινό, όταν η δοξασμένη νίκη θα έχει στεφανώσει τον
ηρωικό αγώνα της αγαπημένης μας πατρίδας. Μετά από την απόφαση αυτή η Ε.Ε. περιόρισε την
δράση του Ε.Σ.Ε σε δράση που σχετίζονταν με τον εθνικό αγώνα της πατρίδας μας.
Κατόπιν συνεννόησης με ανώτατους κρατικούς παράγοντες το Ε.Σ.Ε. ανέλαβε την οργάνωση
και λειτουργία παιδικών στεγών, αφού η Ε.Ε. του φρόντισε για την εξεύρεση κατάλληλων οικημάτων
όπου αυτές θα λειτουργούσαν και για την επίπλωσή τους, καθώς και για τον ιματισμό και επισιτισμό
των παιδιών. Η Ε.Ε. αναζήτησε Στέγες σε συνοικίες όπου σύμφωνα με τις στατιστικές του
Υπουργείου Εθνικής Πρόνοιας υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός απόρων οικογενειών. Φρόντισε τα
οικήματα να διαθέτουν καταφύγια και κάθε στέγη να φιλοξενεί ως 80 παιδάκια ηλικίας από 3 – 7 ετών.
Προγραμμάτισε τα παιδιά να προσέρχονται στις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα να τους
παρέχεται γάλα το πρωί, φαγητό το μεσημέρι και δειλινό το απόγευμα, και να τελούν υπό την

υπεύθυνη επίβλεψη κυριών του Ε.Σ.Ε. Επίσης η Ε.Ε. είχε φροντίσει την ιατρική επίβλεψη των
παιδιών να έχουν γυναίκες ιατροί ή τελειόφοιτοι της Ιατρικής, ενώ το νομικό τμήμα του Ε.Σ.Ε., να
παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές στις γυναίκες των στρατευμένων, δια των δικηγόρων του, σε
ώρες, που αυτοί θα κανόνιζαν, σε όλες τις παιδικές στέγες. Επιπλέον η Ε.Ε. δημιούργησε τμήμα
πλεκτικής και ραπτικής όπου πλέκονταν μάλλινα για την φανέλα του στρατιώτου και ράπτονταν
παιδικά φορεματάκια, ενώ αποφάσισε να εξακολουθήσει το ΕΣΕ την ιδιαίτερη δράση του για τα
παιδιά της Κονίστρας Πετραλώνων. Προς υποβοήθηση του φιλανθρωπικού του έργου το ΕΣΕ είχε
ζητήσει και κάνει αποδεκτές αιτήσεις γυναικών οι οποίες αθρόα προσφέρθηκαν για εθελοντική
εργασία. Το Ε.Σ.Ε ενίσχυσε οικονομικά τον εθνικό αγώνα με το ποσό των 20000 δραχμών, το
οποίο διετέθη υπέρ του πανελληνίου εράνου της κοινωνικής πρόνοιας. Ιδιαίτερη όμως συγκίνηση
προκαλεί η σπουδαία κίνηση της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε ως Ομοσπονδία των γυναικείων σωματείων της
Ελλάδος να προβεί σε έκκληση προς τις γυναίκες όλου του κόσμου για βοήθεια η οποία ακούσθηκε
και από ραδιοφώνου. Η ανταπόκριση των ατόμων που τόσο από το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό
αναγνώρισαν το πολύτιμο έργο του Ε.Σ.Ε και προσφέρθηκαν σε βοήθεια υλική και ηθική ήταν
μεγάλη. Στο τελευταίο τεύχος καταγράφονται κινήσεις αλληλεγγύης. Οι γυναίκες του Ε.Σ.Ε
συνεισέφεραν στο έπος του 40 και συνέδραμαν την γυναίκα της πρώτης γραμμής, την γυναίκα της
Πίνδου, από τα μετόπισθεν. Με ρίγη συγκινήσεως διαβάζουμε στο τελευταίο τεύχος της Ελληνίδος το
δημοσίευμα για τις Γυναίκες της Πίνδου.
Εμείς τα μέλη της Ε.Ε. με την σημερινή εκδήλωση εκφράζουμε τον βαθύ θαυμασμό μας
προς το σπουδαίο έργο τους Ε.Σ.Ε. τόσο στον πόλεμο όσο και στην ειρήνη και με την πίστη ότι εάν
το θελήσουν ειλικρινώς οι γυναίκες η ειρήνη θα επιτευχθεί συνεχίζουμε τον αγώνα τους για την
επικράτησή της.
Η διασφάλιση της ειρήνης εξακολουθεί και είναι βασικός σκοπός του Δ.Σ.Γ. και του Ε.Σ.Ε.
Το Δ.Σ.Γ. στις 21/9/18 που από τον ΟΗΕ εορτάζεται ως ημέρα της ειρήνης προέβη σε δήλωση ότι η
επικράτηση της ειρήνης επιτυγχάνεται με την μόρφωση των ατόμων ανεξαρτήτως φύλου, και κάλεσε
τα μέλη του να συνεργασθούν με τις κυβερνήσεις, την κοινωνία και τα ΜΜΕ για να εμποδίσουν τις
βίαιες συγκρούσεις. Το δικαίωμα στην ελευθερία και την ειρήνη είναι στις μέρες μας επιτακτική
ανάγκη, αφού σχεδόν το ¼ του πληθυσμού της γης ζει σε ασταθείς καταστάσεις, τα κοινωνικά
συμβόλαια μεταξύ κοινωνίας και κυβερνήσεων είναι επίσης ασταθή και οι ιδιώτες και η κοινωνία
συνεχίζουν να υποφέρουν από παραβιάσεις και κακοποίηση ιδίως οι γυναίκες. Άς μην
εφησυχάζουμε λοιπόν.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 110 χρόνων του Ε.Σ.Ε από την ίδρυσή του, η Εκτελεστική
του Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει και αφιερώσει στη σπουδαία δράση του Ε,Σ.Ε., για την
επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης, και τη συμβολή του στον πόλεμο, όπως αυτή προκύπτει από
το περιοδικό του <<ΕΛΛΗΝΙΣ>> ένα φυλλάδιο με αποσπάσματα από το περιοδικό, το οποίο ήδη
σας έχει διανεμηθεί .

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βελλίδειο Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2018
Open Session “Evaluating the gender perspective in Sustainable Development Goals-SDGs”
Hellenic Evaluation Society/ National Council of Greek Women/ EvalGender+
Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ συνδιοργάνωσε με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης
(https://www.europeanevaluation.org/) ένα από τα πάνελ του Διεθνούς Συνεδρίου Αξιολόγησης, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στο Βελλίδειο ίδρυμα Θεσσαλονίκης, 1-3 Οκτωβρίου 2018. Το πάνελ είχε σκοπό να επεξεργαστεί κριτήρια
και δείκτες αξιολόγησης των πολιτικών των αιρετών στην ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ από τη σκοπιά του φύλου.
Συντονίστρια ήταν η νομικός Τζίνα Κορέλλα. Τις θέσεις του ΕΣΕ παρουσίασε η δημοσιογράφος και δημοτική σύμβουλος
Χαλανδρίου Ευγενία Κατούφα (αμφότερες μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΕ).
Μετά από μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του ΕΣΕ, η ομιλήτρια αναφέρθηκε σε ένα πλέγμα υπηρεσιών,
κανόνων και δράσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που δύνανται να αποτελέσουν βάση για την αξιολόγηση της εφαρμογής της
ουσιαστικής Ισότητας. Μεταξύ άλλων συμπεριέλαβε:
- την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Ισότητας που συντάχθηκε από την Ένωση Περιφερειών Ευρώπης,
-την ποσόστωση στα ψηφοδέλτια αλλά και στις ηγετικές θέσεις των παρατάξεων,
- τη λειτουργία Γραφείου Ισότητας και την ύπαρξη Σχεδίου Δράσης για την ένταξη της ισότητας στη συνολική πολιτική της
περιφέρειας ή του δήμου,
- την Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές,
- την διάθεση πόρων σε προγράμματα που αποσκοπούν στην ισότητα και στη διευκόλυνση των γυναικών,
- την ύπαρξη προγραμμάτων για ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας,
- Δράσεις Ενδυνάμωσης των Γυναικών σε συνεργασία με τοπικούς φορείς,
- την Έρευνα για την κατάσταση των γυναικών σε διάφορα επίπεδα και τομείς,
- την Προστασία των εργαζόμενων γυναικών/κοριτσιών από διακρίσεις και κίνδυνο εκμετάλλευσης λόγω φύλου,
- την ίση εκπροσώπηση σε συνδικάτα ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη. και φυσικά, ισότιμη
πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση.
Ακόμη πρότεινε εξασφάλιση πρόσβασης όλων των γυναικών/κοριτσιών σε μονάδες Υγείας ( οικογενειακό
προγραμματισμό, προστασία της μητρότητας, πρόληψη γυναικολογικών παθήσεων), Δομές Υποστήριξης γυναικών
σε κίνδυνο ( γραφείο συμβουλευτικής, ξενώνας, στεγασμένα εργαστήρια, Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας). Τέλος συνέστησε να
καθιερωθεί προσαρμογή των ωραρίων εργασίας κάποιων υπηρεσιών (όπως τράπεζες, παιδικοί σταθμοί,ΚΕΠ, σχολικές
μονάδες και καταστήματα) ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενες/οι, Ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται για γυναίκες που ανήκουν
σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού ( ΑμεΑ, μονογονεϊκές, μειονότητες).Επίσης ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση
της Σωματεμπορίας.
Απηύθυνε έκκληση στις γυναικείες ΜΚΟ για Συνεργασία, Επαγρύπνηση, Αλληλεγγύη, Συγκρότηση Ομάδων
Πίεσης και Υποστήριξη Ομάδων Αυτοβοήθειας και δράσεις για ττην Πρόληψη των διακρίσεων με καταπολέμηση των
στερεοτύπων.
Την ομιλία παρακολούθησαν εξέχουσες γυναικείες προσωπικότητες που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε εθνικούς και
διεθνείς οργανισμούς από την Ελλάδα, και τον κόσμο. Οι συμμετέχουσες άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις προτάσεις της
εκπροσώπου του ΕΣΕ, οι οποίες συμπεριελήφθησαν στο τελικό ψήφισμα / απολογισμό του Συνεδρίου.
Το ΕΣΕ εκφράζει τις ευχαριστίες του στους οργανωτές του συνεδρίου για την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις αυτές,
με την ελπίδα ότι μπορούν να συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο για τα θέματα ισότητας των φύλων.

Tο νέο καταστατικό του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων
Με την υπ'αριθμ 232/2018 διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών έγινε δεκτή η αίτηση του Ε.Σ.Ε. για επικύρωση του από 11-122017 τροποποημένου καταστατικού του. Σύμφωνα με την ίδια διαταγή δημοσιεύθηκε περίληψη του καταστατικού στην
εφημερίδα ΕΣΤΙΑ (αρ.φύλλου 41192)της 31-10-2018 και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων της 2-11-2018(αρ.φύλλου
10080) και ενεγράφη η τροποποίηση στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο στις 13-11-2018.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης κυρώθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με το ν. 4531/2018.

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Στην Ημερίδα «Δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη Διαχείριση Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας» που διοργανώθηκε με
την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη (Αθήνα, 26/11/2018) η Γ.Γ.Ι.Φ. κυρία Κούβελα ανέφερε ότι
«…κατά τη διάρκεια του 2018, στα Συμβουλευτικά Κέντρα απευθύνθηκαν 4.909 γυναίκες, 286 γυναίκες φιλοξενήθηκαν
στους Ξενώνες Φιλοξενίας, ενώ η Γραμμή SOS 15900 δέχθηκε 5.088 κλήσεις. Από τις 2864 κλήσεις που αφορούσαν
σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, οι 2519 κλήσεις (87%) αφορούσαν σε ενδοοικογενειακή βία
με δράστη κυρίως το σύζυγο.
… η βία κατά των γυναικών εντός του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης είναι έγκλημα, συνιστά παραβίαση
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αποτελεί έμφυλη διάκριση βάσει φύλου»

35η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών
Ινδονησία,13-19 Σεπτέμβρη 2018
35th ICW General Assembly in Yogyakarta, Indonesia
Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, για οικονομικούς λόγους, δε μπόρεσε εφέτος να εκπροσωπηθεί στη Γενική
Συνέλευση του Διεθνούς ( International Council of Women) στην Ινδονησία, παρόλον ότι είχαμε προσκληθεί να
συντονίσουμε ένα εργαστήριο.
Πρακτικά δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη. Το γενικό θέμα της Συνέλευσης « Μετατρέποντας την Κοινωνία Μέσα
από την Ενδυνάμωση των Γυναικών» ήταν, όπως πάντα, ευρύ ώστε να μπορεί κάθε Συμβούλιο να συμμετέχει
προσφέροντας και λαμβάνοντας γνώσεις και πείρα που το αφορούν.
Έγιναν 7 Ψηφίσματα (Resolutions):
1- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
2- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
3- ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ « ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»
4- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
5- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6- ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
7- ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Μεταφράσαμε τα Ψηφίσματα και τα δημοσιεύουμε.
Τόσο τα θέματα όσο και το περιεχόμενο δεν είναι καινούργια, μερικά είναι φλύαρα με διατυπώσεις περίπλοκες
όμως, στο σύνολό τους, τα Ψηφίσματα δίνουν μια καλή εικόνα της σημερινής κατάστασης και των προβλημάτων των
γυναικών και των παιδιών ανά τον κόσμο. Πιθανόν η παροχή υγιεινού νερού να μην αφορά τις Ευρωπαίες και η
αντιμετώπιση των υπερηλίκων να μην προβληματίζει τις μουσουλμανικές κοινωνίες αλλά, τα περισσότερα προβλήματα
είναι κοινά και καλό είναι να ξέρουμε πως προτείνουν να τα διαχειριστούμε τα Αδελφά μας Σωματεία.
Ελένη Βαλάσση-Αδάμ

Ψηφίσματα 35ης Γενικής Συνέλευσης Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών
1- Ευαισθητοποίηση των νέων στους κινδύνους του Διαδικτύου
Έχοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο του Διαδικτύου σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής, οικονομικής, αλλά και
εκπαιδευτικής ζωής, την ανάγκη όλων των κοινωνιών ( αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων) να έχουν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, τη σημασία του Διαδικτύου για την εκπαίδευση σήμερα,
Ανησυχώντας για την έντονη δραστηριότητα των κοινωνικών δικτύων στο Διαδίκτυο, και για τους κινδύνους που
παρουσιάζει, κυρίως στην αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών,
Συνειδητοποιώντας την εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων, της αύξησης των ευκαιριών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
της συχνής χρήσης του από τη νεολαία που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και εύπιστη, του κινδύνου των «fake news» και των
μηνυμάτων μίσους,
Ανατρέχοντας σε παλαιότερα Ψηφίσματα του 1997( Διασπορά μέσω ΄Ιντερνετ Μηνυμάτων Αντίθετων προς τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου) και του 2000 (Νέες Τεχνολογίες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας),

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΝΑ:
 Βελτιώνουν τις εκπαιδευτικές μεθόδους και την ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω Ίντερνετ
 Εκπαιδεύουν τους μαθητές στην υπεύθυνη χρήση του Ίντερνετ
 Ενημερώνουν-προειδοποιούν τους νέους για τις αρνητικές επιπτώσεις του Ίντερνετ
 Προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Ίντερνετ
 Θεσπίσουν ή θα ενισχύσουν νομικά και ρυθμιστικά μέτρα
 Ενθαρρύνουν τη διεθνή δικαστική συνεργασία

2- Αντιμετώπιση

της κακοποίησης των υπερηλίκων για καλύτερη ποιότητα ζωής

Ανατρέχοντας στο συνέδριο των Εθνικών Συμβουλίων Γυναικών για την κακοποίηση υπερηλίκων με τίτλο « Είμαι ΕΓΩ κι
όχι η ηλικία μου» που ήταν μέρος την εκστρατείας 16 ημερών εναντίον της Ενδοοικογενειακής Βίας,
Γνωρίζοντας ότι η κακοποίηση του ηλικιωμένου μπορεί να συμβαίνει τόσο σε ιδρυματικό όσο και σε οικογενειακό
περιβάλλον, και ότι η κακοποίηση μπορεί να είναι μοναδική ή επαναλαμβανόμενη πράξη που περιλαμβάνει όλες τις μορφές
βίας σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική, οικονομική, υλική, σεξουαλική, καταπάτηση δικαιωμάτων, προερχόμενη
από ξένους ή ηλεκτρονικά. Η κακοποίηση μπορεί να αναφέρεται σε ηθελημένη ή μη παραμέληση, όπως ή αδιαφορία για
ιατρικές ή σωματικές ανάγκες, η μη πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, επαρκή σίτιση και
θέρμανση, διακρίσεις και «γεροντισμός» καθώς και την επιδείνωση μιας εξασθένησης στην σωματική η πνευματική υγεία
που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί,
Ανησυχώντας ότι τα θύματα που είναι πιθανόν να κακοποιηθούν είναι άτομα άνω των 60 ετών, που είναι ευάλωτα,
αγράμματα ή ολιγογράμματα, εξαρτώμενα από άλλους για τις βασικές τους ανάγκες, που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν
αποτελεσματικά, έχουν άνοια ή άλλα εγκεφαλικά προβλήματα, έχουν προβλήματα όρασης /ακοής ή κινητικές αναπηρίες,
Σημειώνοντας ότι ο κακοποιών μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας, ο φροντιστής, ένας γνωστός ή ακόμη και κάποιος
ξένος,
Αναγνωρίζοντας ότι η κακοποίηση ενός ηλικιωμένου είναι ασυγχώρητη και μπορεί να σταματήσει,

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ:
* Να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικές ποινές που λειτουργούν αποτρεπτικά στην
κακοποίηση των ηλικιωμένων, να παρέχουν εκπαίδευση σε αστυνομικούς και κοινωνικούς λειτουργούς
ώστε να χειρίζονται επαγγελματικά και αποτελεσματικά τις περιπτώσεις κακοποίησης ηλικιωμένων,
καθώς, επίσης και να συγκροτήσουν ομάδα επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων που να λειτουργεί ως
κέντρο αναφοράς και να διαχειρίζεται τις περιπτώσεις κακοποίησης ηλικιωμένων,

* Να χρηματοδοτήσουν προγράμματα πρόληψης για να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση
και πιο αποτελεσματικά μέτρα για την κοινωνία με τα οποία θα μπορούν να επισημανθούν και να
υποστηριχθούν τα θύματα από ΜΜΕ, σχολεία, σεμινάρια/συνέδρια και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε
αυτό το χώρο,
* Να εκπαιδεύσουν την κοινωνία στην υποχρέωση της να πολεμήσει την αρνητική συμπεριφορά /στάσεις
απέναντι σε ηλικιωμένα /ευάλωτα άτομα ενώ συγχρόνως να προωθεί τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια
του ηλικιωμένου και να αναφέρουν υποψίες κακοποίησης στην αστυνομία ή τις κοινωνικές υπηρεσίες,
* Να προσφέρουν πληροφόρηση, εκπαίδευση και μέσα στα μέλη της οικογένειας και τους φροντιστές για
να μάθουν τεχνικές υποστήριξης, να ζητούν βοήθεια από άλλους, να διαχειρίζονται το στρες και να
αποφεύγουν την επαγγελματική εξάντληση.
* Να τονίσουν την ανάγκη έρευνας και συλλογής στατιστικών από τις κοινωνικές υπηρεσίες και την
αστυνομία σχετικά με την κακοποίηση υπερηλίκων, στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση
πολιτικών και την εφαρμογή μέτρων για την εξάλειψη αυτής της κακοποίησης.

3- Γυναίκες Μετανάστριες σε επισφαλείς συνθήκες « Προκλήσεις και Ανεξαρτητοποίηση»
ότι η μετανάστευση έχει θηλυκοποιηθεί
Ανησυχώντας για την κατάσταση αυτών των γυναικών που μερικές φορές είναι μόνες, χωρίς οικογενειακή υποστήριξη, και
είναι υποχρεωμένες να δεχθούν κακοπληρωμένη εργασία, κατάσταση που τις περιορίζει σε επισφαλή και ευάλωτη θέση,
Συνειδητοποιώντας ότι η μετανάστευση εκθέτει αυτές τις γυναίκες σε κινδύνους σωματικής και σεξουαλικής βίας,
Συνειδητοποιώντας επίσης ότι οι μετανάστριες που είναι άστεγες και χωρίς εισοδήματα βρίσκονται εκτεθειμένες σε
ψυχικές διαταραχές και σε επιδείνωση της υγείας τους,
Επισημαίνοντας ότι η ενσωμάτωση των γυναικών και των κοριτσιών που μεταναστεύουν αποτελεί μια από τις στρατηγικές
για την προάσπιση/προστασία και διατήρηση της αξιοπρέπειάς τους,
Λαμβάνοντας υπόψη τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ :
 Ενισχύσουν τους νόμους για πρόληψη της βίας απέναντι σε μετανάστριες γυναίκες και κορίτσια,
 Ενσωματώσουν το θέμα των μεταναστριών στον αγώνα για τα δικαιώματα της γυναίκας τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
 Ρυθμίσουν την κατάσταση των μεταναστριών ώστε να βγουν από επισφαλείς συνθήκες,
 Βελτιώσουν τις συνθήκες πρόσβασης σε υπηρεσίες και βασικές δομές (εκπαίδευση,
επαγγελματική κατάρτιση,, υγεία),
 Να ενισχύσουν τις ικανότητες των μεταναστριών με σχετική εκπαίδευση ώστε να έχουν τη
δυνατότητα να ανεξαρτητοποιούνται αναζητώντας αμειβόμενες παραγωγικές εργασίες.

4- Υποστήριξη ψυχικής υγείας μετά από φυσικές καταστροφές
Αναγνωρίζοντας όσα αναφέρονται στο Ψήφισμα 7 του Κιέβου « επίδραση των Φυσικών Καταστροφών στις Γυναίκες και
τα Παιδιά»,
Συνειδητοποιώντας τη συχνότητα των καταστροφών, φυσικών και από ανθρώπινες παρεμβάσεις που συμβαίνουν ανά
την υφήλιο και τις συνταρακτικές επιπτώσεις που διάφορες κοινότητες έχουν πρόσφατα υποστεί, όπως απώλεια ζωής,
τραυματισμοί, επιδημίες, δυσχέρεια ανεύρεσης τροφής, ενέργειας και πόσιμου νερού, ερειπωμένα κτίρια,
αποσυντονισμός/διάλυση υπηρεσιών, απώλεια περιουσιών, διακοπή επιχειρήσεων και εργασίας,-με κάποιες από τις
σοβαρότερες επιπτώσεις να είναι κοινωνικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές,
Ανησυχώντας γιατί γνωρίζουμε ότι η αύξηση της υπερέντασης που ακολουθεί τις καταστροφές σε πολλές κοινότητες
έχει οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης ουσιών και της ενδοοικογενειακής βίας,

Επισημαίνοντας ότι γυναίκες σε κοινωνίες που βίωσαν μεγάλες καταστροφές έχουν σημαντικές ανάγκες άνετης
πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίας ψυχικής υγείας, και προαγωγής υγείας καθώς και πόρους για να αντιμετωπίσουν τις
ανάγκες τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,
Συνειδητοποιώντας ότι γυναίκες με αυξημένες ευθύνες προς στην οικογένεια - παιδιά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίαςυποφέρουν περισσότερο από ψυχική υπερένταση και χρειάζονται υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχικής και σωματικής
υγείας για να ανταποκριθούν στις ανάγκες ευάλωτων μελών της οικογένειας που έχουν υποστεί τραυματισμούς,
κινδυνεύει η υγεία τους, δεν βρίσκουν τροφή, δεν έχουν πόσιμο νερό, έχει απορυθμιστεί η καθημερινότητά τους,
μεταστεγάζονται και συνεχίζουν να ζουν σε ανασφάλεια,
Με τη σκέψη ότι παρ’ όλον ότι γυναίκες όλων των κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων βιώνουν ψηλά επίπεδα έντασης
, οι γυναίκες των χαμηλότερων εισοδημάτων είναι οι πιο ευάλωτες και έχουν περισσότερες προκλήσεις μετά από
καταστροφές,

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ –ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΝΑ:
* Περιλάβουν την ψυχολογική ανάρρωση/αποκατάσταση ως τμήμα του σχεδιασμού αντιμετώπισης των
καταστροφών, ανανέωσης και ανασύστασης περιλαμβάνοντας προγράμματα στήριξης ψυχικής
υγείας κατάλληλα να ανταποκριθούν στις ανάγκες παιδιών και γυναικών μετά από καταστροφές
* Να επιχορηγούν επαρκώς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προαγωγής υγείας, ώστε να
ανταποκρίνονται στις επιπλέον βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της κοινότητας κυρίως
γυναικών και παιδιών, μετά από μεγάλες καταστροφές
* Να δίνουν προτεραιότητα στις γυναίκες και τα παιδιά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας,
περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κυρίως σε αυτές των χαμηλότερων οικονομικών
στρωμάτων,
* Να συνεργάζονται με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη συγκρότηση μηχανισμών υποστήριξης των
επιζώντων, των εργαζόμενων στα Επείγοντα και των εθελοντών κατά την ανάνηψη από την καταστροφή

5- Πρόσβαση στην ενημέρωση και εκπαίδευση για το περιβάλλον
Ανατρέχοντας στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση στην Διαρκή Ανάπτυξη που ανέφερε η Γενική Συνέλευση
(στο Ψήφισμα 69/211 της 19 Δεκεμβρίου 2014), ως παρακολούθηση της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Διαρκή
Ανάπτυξη μετά το 2014, όπως εγκρίθηκε από την Διάσκεψη της Οργάνωσης για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον
Πολιτισμό του ΟΗΕ, κατά την 37η Σύνοδο,
Έχοντας συναίσθηση των εξελίξεων στις διαδικασίες πληροφορικής/ενημέρωσης και των δυναμικών αλλαγών στην
κοινωνία σε κάθε επίπεδο,
Υπενθυμίζοντας επίσης τη Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE) «Πρόσβαση στην
Πληροφορία, Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και Πρόσβαση στην Δικαιοσύνη σε Θέματα Περιβάλλοντος» ,
ψήφισμα 2/3 23-26 Μαϊου 2016 που υιοθετήθηκε στο Πρόγραμμα για το περιβάλλον UNEP-2,
Συναισθανόμενοι τη σημασία της πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία και εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο χωρίς εξαιρέσεις, και τη σημασία του δημόσιου διαλόγου σε θέματα που συνδέονται με λύσεις σχετικές με το
περιβάλλον,
Αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματά τους μέσα από πλήρη
και έγκαιρη ενημέρωση και εκπαίδευση, και ότι η πρόσβαση στην οικολογική πληροφόρηση εξασφαλίζει τις αρχές της
διαρκούς ανάπτυξης, ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και διαφύλαξη του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές,
Γνωρίζοντας ότι οι γυναίκες είναι βιολογικά ευάλωτες περισσότερο από τους άνδρες στις βλαβερές επιπτώσεις ρυπαντών
στην υγεία και διαχειρίζονται συχνότερα θέματα περιβάλλοντος και εκπαίδευσης για τις επόμενες γενιές,
Γνωρίζοντας επίσης την ανάγκη για πλήρη και ευρεία πρόσβαση σε περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση, που
θα περιλαμβάνει προωθητικές δραστηριότητες, άσχετα προς εθνικότητα ,ηλικία ή φύλο,

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ:
 Συνεργαστούν με όλους τους εμπλεκόμενους υπεύθυνους και να εργασθούν για την πρόσβαση
,περιλαμβανόμενης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχει γενικά, στην περιβαλλοντική
ενημέρωση, στην εκπαίδευση,και στον οικολογικό τουρισμό,







Να υπενθυμίζουν στις Κυβερνήσεις τις ηθικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις τους να
εξασφαλίζουν πρόσβαση στην περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση, και να αποτρέπουν
περιορισμούς και απόκρυψη τέτοιων πληροφοριών σε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
Να προωθούν την δημιουργία οικολογικής μόρφωσης στις γυναίκες ώστε να παίρνουν
ουσιαστικές αποφάσεις στο χώρο του περιβάλλοντος, και να δίνουν μεγαλύτερη υποστήριξη σε
οργανώσεις που προσφέρουν προγράμματα ανεπίσημης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
,περιλαμβανομένων των θερινών μαθημάτων στη φύση και του οικολογικού-τουρισμού για τους
νέους,
Να επισημαίνουν την επείγουσα ανάγκη να εργαστούν για να επιτευχθεί διεθνώς υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος
διευκολύνοντας την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και άσκησης στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση κοριτσιών και νέων
γυναικών.

6- Παροχή υγιεινού νερού
Παραπέμποντας στους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρα Ανάπτυξη: SDG 6 «Εξασφαλίστε
διαθεσιμότητα και διαρκή διαχείριση του νερού και της αποχέτευσης για όλους» SDG 1 « Βάλτε τέλος στην φτώχεια
σε όλες τις μορφές της παντού» SDG 2 «Βάλτε τέλος στην πείνα, εξασφαλίστε ασφαλή τροφή και βελτιωμένη διατροφή
και προωθήστε υποστήριξη της γεωργίας» SDG3 «Εξασφαλίστε υγιείς ζωές και προωθείστε την το ευ ζειν σε όλες τις
ηλικίες»,
Λαμβάνοντας υπόψη το Ψήφισμα του ΔΣΓ στο Πέρθ,2003, « Ασφάλεια του ύδατος και Διαχείρισή του στην Εξάλειψη
της Φτώχειας» και τα ψηφίσματα στο Κίεβο 2006 « Τροφή και Πόσιμο νερό για ηλικιωμένα άτομα που υποφέρουν από
φτώχια , Απομόνωση και Κατάσταση σε Ένοπλες Συγκρούσεις» και «Επίπτωση των φυσικών Καταστροφών στις
Γυναίκες και τα Παιδιά» καθώς επίσης και τις εκθέσεις του ΔΣΓ προς τα Εθνικά συμβούλια γυναικών που αναφέρονται
στο «Νερό για τη Ζωή» και « Ο Αέρας που Αναπνέουμε και το Νερό που Χρειαζόμαστε»
Γνωρίζοντας καλά την Έκθεση του ΟΗΕ στην 60η Σύγκλιση της Επιτροπής για την Θέση των Γυναικών « Η
Ενδυνάμωση των Γυναικών και η σύνδεση με την Διαρκή συνεχιζόμενη Ανάπτυξη « όπου η Επιτροπή «παροτρύνει τις
κυβερνήσεις να προμηθεύουν παγκόσμια και δίκαια πρόσβαση για όλο το ασφαλές και διαθέσιμο πόσιμο νερό και
επαρκή αποχέτευση και υγιεινή, ιδιαίτερα σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και κτίρια, με έμφαση ειδικά στις ιδιαίτερες
ανάγκες όλων των γυναικών και των κοριτσιών, που επηρεάζονται δυσανάλογα από την ανεπάρκεια νερού και χώρων
υγιεινής»,
Υπολογίζοντας τις αυξανόμενες απειλές για την διαθεσιμότητα καθαρού νερού από ξηρασία, ερήμωση, μόλυνση του
ύδατος λόγω πλημμυρών και βίαιων καταιγίδων, τοξινών, περιλαμβανομένων και των φυτικών μολύνσεων των λιμνών,
ρυακιών και φραγμάτων, την ανάμειξη με άλατα σε παράλιες δεξαμενές όταν ανεβαίνει το επίπεδο της θάλασσας,
υπάρχουν καταιγίδες και υψηλές παλίρροιες,
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να γίνουν επειγόντως δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των
επιπτώσεών της,

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΑ:
* Ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση στις κοινότητες σε θέματα που αφορούν το ασφαλές καθαρό νερό,
* Να εμπλακούν ως γυναίκες στη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε τοπικό , περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο για την διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα ασφαλούς καθαρού νερού,
* Να εμπλακούν στο σχεδιασμό της κοινότητας ως γυναίκες εμπειρογνώμονες για την πρόσβαση και
προστασία των ασφαλών πηγών ύδατος,
* Να εμπλακούν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων σε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, ανάταξης και
ανασυγκρότησης για να εξασφαλίσουν ότι οι ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών στη
διαθεσιμότητα ασφαλούς καθαρού νερού περιλαμβάνονται στους εθνικούς και διεθνείς σχεδιασμούς, τις
στρατηγικές και τις αντιδράσεις,
* Να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν καταστεί υπεύθυνες για την εξάλειψη των ρυπαντών ,
ειδικά, στην μόλυνση του ύδατος και την παροχή του.

7- Πολεμώντας και εξαφανίζοντας κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης
Γνωρίζοντας ότι πολλές γυναίκες και κορίτσια υποφέρουν από σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο χώρο εργασίας
ή εκπαίδευσης(σχολείο/πανεπιστήμιο), και αναγνωρίζοντας ότι αυτό παραβιάζει την αξιοπρέπεια και τα
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών, απειλώντας την εργασιακή τους ασφάλεια και/ή
παρουσιάζοντας εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της εργασίας τους,
Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να προκύψει σε διάφορες συνθήκες
και να περιλαμβάνει καταστάσεις εργοδοσίας με εξάρτηση από σεξουαλικές χάρες, φυσικές πράξεις
σεξουαλικής επίθεσης , απαιτήσεις σεξουαλικών παραχωρήσεων, λεκτική παρενόχληση σεξουαλικής φύσεως,
ανεπιθύμητες χειρονομίες ή σωματικές επαφές, ελευθερίες που δεν έχουν προσκληθεί,
Γνωρίζοντας επίσης ότι αυτό το θέμα απασχολεί γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο
Επιβεβαιώνοντας την Διακήρυξη της Βιέννης και το Πρόγραμμα Δράσης που έγινε δεκτό από το
Παγκόσμιο Συνέδριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ :
 Να συνεργαστούν με εθνικούς οργανισμούς για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των
μορφών παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, ως κεντρικό στοιχείο της
ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών,
 Να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες είναι ασφαλείς στην εργασία τους με την υποστήριξη μέτρων
που προάγουν τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος ελεύθερου από σεξουαλικές
παρενοχλήσεις και να ενθαρρύνουν τους εργοδότεες να εφαρμόζουν πολιτικές σχεδιασμένες
να εξαφανίσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την σεξουαλική παρενόχληση γυναικών
όποτε συμβαίνει,
 Να προωθούν την τοπική νομοθεσία που τιμωρεί τη σεξουαλική παρενόχληση,
 Να εγκαταστήσουν και να υποστηρίξουν προγράμματα που προσφέρουν νομική βοήθεια και
στήριξη σε γυναίκες που υποβάλουν παράπονα σχετικά με παρενόχληση,
 Να εργαστούν για τη δημιουργία κοινωνιών ελεύθερων από παρενόχληση με την εφαρμογή
συμμετοχικών διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων από πολύ νεαρές ηλικίες , με θέμα
τα δικαιώματα του ανθρώπου, την ισότητα των φύλων και τον κοινό σεβασμό,
 Να εισάγουν και να επενδύσουν σε ολοκληρωμένες εκστρατείες δημόσιας ευαισθητοποίησης ,
όπως «μηδενική ανοχή» ,που παρουσιάζουν τη σεξουαλική παρενόχληση ως απαράδεκτη, έτσι
ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες και τα κορίτσια να ζήσουν πλήρως τη ζωή τους χωρίς
εκφοβισμούς ή ενοχές,
 Να δημιουργήσουν μηχανισμούς για να ενθαρρύνουν αλλαγές στην συμπεριφορά των
δραστών.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ- 110 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (1908-2018)
 Το Ε.Σ.Ε. με την ευκαιρία των 110 χρόνων δράσης του, οργάνωσε απογευματινό τσάι, στις 29-10-2018 στην
αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων, στην οδό Κέκροπος αρ. 10. Μίλησαν η Πρόεδρος Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα
“Το Ε.Σ.Ε. στην ειρήνη και στον πόλεμο”,ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων Ελ. Σκιαδάς “ Το έπος του σκίτσου
και της γελοιογραφίας”, διάβασε η ηθοποιός Βίκυ Κολτσίδα και διανεμήθηκε φυλλάδιο με αποσπάσματα από
το περιοδικό “ΕΛΛΗΝΙΣ”. για τη δράση του Ε.Σ.Ε. στην ειρήνη και τον πόλεμο και τη συμβολή των γυναικών κατά
το έπος του 1940.Επισυνάπτεται το φυλλάδιο σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
(Το όραμα της Έλινορ Ρούσβελτ και η πραγματικότητα 70 χρόνια μετά)
Άρθρο της Ειρήνης Πανταζή-Μελίστα
ενόψει της 70ης επετείου από την υιοθέτηση της οικουμενικής
Διακήρυξης των Ανθρωπινων Δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ

Η ανείπωτη θλίψη που άφησε στο ανθρώπινο γένος ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος (ερειπωμένες
πόλεις, εκατομμύρια νεκροί, άστεγοι και λιμοκτονούντες) ανέδειξε άμεσα την ανάγκη επικράτησης της
ειρήνης και αποτροπής νέων πολέμων στο μέλλον. Με την δέσμευση να διαφυλάξουν την παγκόσμια
ειρήνη 51 χώρες ίδρυσαν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 24-10-1945 οπότε και άρχισε να
ισχύει ο καταστατικός του χάρτης. Σήμερα 193 χώρες αποτελούν μέλη του διεθνούς αυτού οργανισμού
και συνεργάζονται για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών
για την προώθηση της κοινωνικής προόδου, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την προστασία και
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ διακηρύσσεται η πίστη των λαών στα θεμελιακά δικαιώματα
του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών και μεταξύ μεγάλων και μικρών εθνών και προβλέπεται η υποχρέωση των λαών,
σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, να εξασφαλίσουν τον αποτελεσματικό σεβασμό των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των θεμελιακών ελευθεριών σε όλο το κόσμο. Ειδικότερος προσδιορισμός των
δικαιωμάτων του ανθρώπου αποδεκτός από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ έγινε με την οικουμενική
διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , ένα έγγραφο που συγκέντρωσε και κωδικοποίησε 30 άρθρα
για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ενιαίο κείμενο, το οποίο υιοθετήθηκε από την γενική συνέλευση του
ΟΗΕ στις 10-12-1948.
Στις 10-12-2018 εορτάζονται τα 70 χρόνια από την υιοθέτηση από την Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ της οικουμενικής διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και δεν μπορεί να μην αποτίσουμε
φόρο τιμής προς μια γυναίκα που είχε σπουδαία συμβολή στην έμπνευση του σχεδιασμού και την
εκπόνηση και εφαρμογή αυτής. Πρόκειται για μια δυναμική γυναίκα την φεμινίστρια Άννα Έλινορ
Ρούσβελτ, χήρα του προέδρου των Η.Π.Α. Φράνκλιν Ρούσβελτ, υπέρμαχο των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, εκπρόσωπο των Η.Π.Α. στον Ο.Η.Ε. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. η οποία (επιτροπή) είχε αναλάβει την κατάρτιση της διακήρυξης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σπουδαία αυτή γυναίκα απεκάλεσε την διακήρυξη αυτή << Διεθνή
Μάγκνα Κάρτα>> θέλοντας να τονίσει ότι αφορά όλη την ανθρωπότητα και εργάστηκε μέχρι το τέλος
της ζωής της ώστε να γίνουν αποδεκτά και να εφαρμοσθούν τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτή.
Την Έλινορ Ρούσβελτ ο Πρόεδρος Χάρρυ Τρούμαν, ο οποίος και την τοποθέτησε στην επιτροπή
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά τον θάνατο του συζύγου της, την αποκαλούσε <<πρώτη κυρία του
κόσμου>> εξ αιτίας των σπουδαίων ανθρωπιστικών επιτευγμάτων της. Σημειωτέον ότι η γυναίκα
αυτή θεωρείται ως μια από τις πρωτεργάτριες για την κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων των
μαύρων, πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις για κοινωνική δικαιοσύνη και συντόνισε τον αγώνα της με
κάθε κίνημα που αποζητούσε ένα καλύτερο αύριο, και ιδίως με το κίνημα των γυναικών, τις οποίες
προέτρεπε για μεγαλύτερη συμμετοχή στις εθνικές και διεθνείς υποθέσεις.
Η οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
αποτελεί την πρώτη παγκόσμια
αναγνώριση των θεμελιωδών και αναφαίρετων δικαιωμάτων και ελευθεριών που ισχύουν για κάθε
άτομο. Η διακήρυξη εξηγεί για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία τα βασικά ατομικά, πολιτικά,
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανδρών και γυναικών. Με βάση
την διακήρυξη αυτή τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ δεσμεύτηκαν να προωθήσουν και προστατεύσουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα Έτσι άρχισε η συνεργασία τους για την ένταξη των άρθρων αυτών στο
Σύνταγμα και τους νόμους των δημοκρατικών χωρών και, αφού αυτό επετεύχθη, επακολούθησε η μέσω
διδασκαλίας και παιδείας προσπάθεια ανάπτυξης σεβασμού στα δικαιώματα αυτά και προοδευτικής
εξασφάλισης της εφαρμογής τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η διακήρυξη από την κατάρτισή της παρέμεινε και παραμένει επίκαιρη και έχει επηρεάσει
την εξέλιξη του κόσμου, αφού τα θεσπισμένα δικαιώματα αναγνωρίζονται από όλους. Δυστυχώς όμως
δεν τηρούνται πάντα στην πραγματικότητα. 70 χρόνια μετά την διακήρυξη, η ειρήνη, η ελευθερία, η
δημοκρατία επαπειλείται συχνά και παντού, η ανισότητα επικρατεί, οι διακρίσεις ευνοούνται, η
αξιοπρέπεια καταπατείται ποικιλοτρόπως, η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν γίνεται σεβαστή και
κουρελιάζεται από βίαιες και ταπεινωτικές συμπεριφορές, η ελευθερία της έκφρασης παρεμποδίζεται και
τιμωρείται, η δικαιοσύνη δοκιμάζεται και η πρόσβαση όλων σε ένδικη προστασία δεν είναι εφικτή, η
ελεύθερη πολιτική επιλογή παρεμποδίζεται, η εργασία είναι προνόμιο των ολίγων και ισχυρών, το
δικαίωμα της ζωής παραβιάζεται βάναυσα από πολιτικές κοινωνικής αναλγησίας και σκληρής λιτότητας
που ανοίγουν χώρο στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.
Ιδίως για τις γυναίκες, η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτέλεσε το εφαλτήριο
που διευκόλυνε τους αγώνες τους για την αναγνώριση και αποδοχή των δικαιωμάτων τους. Έτσι από
τα μέσα του 20ου αιώνα οι γυναίκες κατόρθωσαν να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής,
πολιτικής οικονομικής και πολιτιστικής ζωής και να συμβάλουν στην κοινωνική πρόοδο. Ήδη κατέχουν
εξέχουσες θέσεις σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, στα ΜΜΕ και σε άλλους χώρους όπως σε Διεθνείς
Οργανισμούς, στη Δικαιοσύνη και την Πολιτική, που άλλοτε αποτελούσαν απόρθητα φρούρια των
ανδρών. Επίσης έχουν και ασκούν το δικαίωμα ψήφου υπεύθυνα , έχουν δικαίωμα να εκλεγούν ως
πολιτικοί. Πολλές γυναίκες μέχρι σήμερα έχουν γίνει ακόμα και πρωθυπουργοί και έχουν αποδειχθεί ως
αποτελεσματικές και άξιες ηγέτιδες. Πλέον σήμερα δεν υπάρχουν επαγγέλματα ή τομείς μη προσιτοί και
στις γυναίκες, μερικές εκ των οποίων κατέχουν υψηλές θέσεις ακόμα και σε διεθνείς οργανισμούς.
Παρά την αναγνώριση όμως των γυναικείων δικαιωμάτων και την βελτίωση της θέσης της
γυναίκας σε πολλούς τομείς η πλήρης ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει
πλήρως επιτευχθεί στην πραγματικότητα τόσο σε επίπεδο πολιτικής, όπου το ποσοστό συμμετοχής των
γυναικών στο νομοθετικό και κυβερνητικό σχήμα είναι ιδιαίτερα μικρό όσο και σε επίπεδο εργασίας και
αμοιβής όπου το ποσοστό των γυναικών είναι μικρότερο των ανδρών και η αμοιβή των γυναικών
λιγότερη κατά ποσοστό που φτάνει το 30-40ο/ο έναντι εκείνης που λαμβάνουν οι άνδρες για ίση
εργασία. Επίσης οι γυναίκες αποτελούν τα πρώτα θύματα της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, τα
πρώτα θύματα βίας και παραδοσιακών τακτικών που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή τους και τις
υποβαθμίζουν λόγω του φύλου τους.
Οι γυναίκες θα πρέπει να εξακολουθήσουν τον αγώνα τους για τη θέσπιση νομοθετικών
ρυθμίσεων που θα εξασφαλίζουν την ισότητα των δικαιωμάτων της αλλά και για την ευαισθητοποίηση
του κόσμου ώστε να εξαλειφθούν προκαταλήψεις και κοινωνικά στερεότυπα του παρελθόντος που
υποβαθμίζουν την θέση της γυναίκας και δεν προάγουν την ατομική, οικογενειακή, οικονομική και
κοινωνική της πρόοδο. Προκειμένου να επιτευχθεί ο καθολικός σεβασμός των δικαιωμάτων όλων ,
ανδρών και γυναικών, θα πρέπει οι γυναίκες να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αγωνιστούν και
επιμείνουν στη διαφώτιση των ατόμων στα ανθρώπινα δικαιώματα που προβλέπει η οικουμενική
διακήρυξη και στο νόημα και την αξία που αυτά έχουν για την επίτευξη μιας ειρηνικής κοινωνικής
ζωής, χωρίς βία, ταπείνωση, ανισότητα, φυλετική, ή οποιαδήποτε άλλη διάκριση, και κοινωνική αδικία.
Μιας ζωής που θα σέβεται την ανθρώπινη αξία της ζωής και την αξιοπρέπεια και θα παρέχει ίσες
ευκαιρίες για όλους σε κάθε τομέα της ζωής.
Με έναν τέτοιο γυναικείο αγώνα ευελπιστούμε 70 χρόνια μετά, ότι το όραμα της Έληνορ
Ρούσβελτ θα γίνει πραγματικότητα επ’ ωφελεία της ανθρωπότητας. Και τούτο θα επιτευχθεί όταν δεν
αρκεστούμε απλώς στο θαυμασμό της εμπνεύστριάς του και του έργου της αλλά και εφόσον
αγωνισθούμε δυναμικά για την προώθηση πολιτικών κατάλληλων για την υλοποίηση του έργου της.

Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα

ΕΘΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα
Δεκέμβρης 2018

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Γραφεία: Βουλής 38 , 10557 ΑΘΗΝΑ
Τηλ / FAX 210 32 27 609
www.ncgw.org e-mail : esencgw@ncgw.org

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εκτελεστική Επιτροπή 2018-19

Πρόεδρος : Ειρήνη Πανταζή -Μελίστα
Αντιπρόεδροι :
Λένα Κανέλλη-Κουτσελίνη
Αλεξάνδρα Καλογερά
Φανή Πεχλιβάνη

* Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων (1908-2018)
Το Ε.Σ.Ε. στην ειρήνη και στον πόλεμο
Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα
* Διεθνές Συμβούλιο Αξιολόγησης
Ευγενία Κατούφα
* Νέο καταστατικό του ΕΣΕ

Ειδική γραμματέας :
Θεοδοσία Πενταρβάνη

* Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Ταμίας:

* Ενδοοικογενειακή βία

Όλγα Βλουχάκη
Μέλη:
Ρία Αναγνωστοπούλου
Σούλα Αντωνίου
Μαρία Βασιλειάδου
Δέσποινα Βλαχοπούλου
Άννα Γεωργιάδου
Ιωάννα Δούκα
Λίλιαν Ζέλλου
Ευγενία Κατούφα
Τζίνα Κορέλλα
Νίνα Τζέλη
Αναπληρωματικά μέλη:
Ελένη Αργυριάδου
Φερενίκη Παναγοπούλου
Ίρις Μπαλόγλου

* 35η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Συμβουλίου
Γυναικών,Ινδονησία,13-19 Σεπτέμβρη 2018
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
1. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
3. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
« ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»
4- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
5- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6- ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

**** *** ****
Συντακτική Επιτροπή
Ειρήνη Πανταζή –Μελίστα
Θεοδοσία Πενταρβάνη
Ελένη Βαλάσση-Αδάμ

**** *** ****

7-

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

* Η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Το
όραμα της Έληνορ Ρούσβελτ και η πραγματικότητα
70 χρόνια μετά
Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα
**** *** ****

