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Από τη γιορτή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΣΕ
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Αθήνα 18-1-2019
Αγαπητές φίλες και φίλοι του Ε.Σ.Ε.
Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. στη φιλόξενη αίθουσα του Συλλόγου των
Αθηναίων, για την ευγενική παραχώρηση της οποίας ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Αθηναίων κ. Ελευθέριο Σκιαδά. Κυρίως όμως έχω την χαρά να καλωσορίσω τις γυναίκες που
φέτος τίμησε η Ακαδημία Αθηνών και παρίστανται κατόπιν προσκλήσεώς μας στην αποψινή
εκδήλωση και να εκφράσω τον θαυμασμό μου γι’ αυτές . Για την προσωπικότητά και το έργο
τους μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα μέσω του βιογραφικού τους που έχει τοποθετηθεί σε κάθε τραπέζι, αλλά και προσεγγίζοντάς τες και συζητώντας μαζί τους.
Εύχομαι ολόψυχα στον καθένα σας για το νέο έτος <<το ευ ζην >>. Πως θα το επιτύχουμε, με επιστημονική τεκμηρίωση θα μας το παρουσιάσει η Ιατρός, καθηγήτρια ΕΚΠΑ και
μέλος του Ε.Σ.Ε. κ. Μαρία Βασιλειάδου. Πρόθεση του ΕΣΕ ήταν να γίνει μόνο η ομιλία αυτή
αλλά ο βίαιος θάνατος της Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο δεν μπορούσε να μας αφήσει αδιάφορες και προσθέσαμε ως διαμαρτυρία για το θλιβερό αυτό γεγονός την ομιλία που θα αναπτύξει η Δικηγόρος και μέλος του Ε.Σ.Ε. κ. Νίνα Τζέλη.
Χωρίς να μακρηγορήσω με αφορμή τον παραπάνω βίαιο θάνατο θέλω να εκφράσω
την βαθύτατη λύπη του Ε.Σ.Ε. γιατί ακόμη και σήμερα το κοινωνικό μας σύστημα χωλαίνει ως
προς τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα κυρίως εξ αιτίας της διατήρησης μιας κουλτούρας
ανοχής στο φαινόμενο της βίας. Η ανοχή αυτή βασίζεται σε στερεότυπα και νόρμες που από
πάρα πολλά χρόνια κυριάρχησαν στην κοινωνία, ενσωματώθηκαν ως κανόνες και διαμόρφωσαν άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο
Είναι χρέος του Ε.Σ.Ε απόψε να συμφωνήσει μαζί σας ότι επιτέλους θα πρέπει να πούμε στοπ στην διατήρηση των στερεοτύπων, στοπ σε οποιαδήποτε μορφή βίας. Όχι μόνο αυτής
που ασκείται σε βάρος μας αλλά και όποιας υποπίπτει στην αντίληψή μας. Η παρέμβασή μας
είναι αναγκαία όχι μόνο για το θύμα αλλά και για να προλάβουμε την επανάληψη εναντίον και
άλλων θυμάτων. Το οφείλουμε στην Ελένη και σε κάθε Ελένη, εν δυνάμει θύμα.
Στα πλαίσια αυτής μας της διαμαρτυρίας δημιουργήσαμε και τον σελιδοδείκτη που
πήρατε κατά την είσοδό σας ώστε σε όλους να θυμίζει ότι απόψε δίνουμε μια υπόσχεση ότι
δεν ανεχόμαστε τη βία και αγωνιζόμαστε ατομικά και συλλογικά για να εκλείψει κάθε μορφή της από την κοινωνία μας .
Ευχαριστώ που μας τιμάτε με την παρουσία σας .
Καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση.
EΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ -ΜΕΛΙΣΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε.

ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΒΙΑ
σημαίνει:
Δέχομαι
• τον υποβιβασμό
• την ταπείνωση
• τον εξευτελισμό
• την απαξίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας
• θυματοποιούμαι
• υποεκτιμώ τον εαυτό μου
• επικροτώ τον θύτη
• συμπράττω στη βία
• επιτρέπω την επανάληψη
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