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                   Ενημερωτικό Σημείωμα  

                                                      Δεκέμβρης  2019 
 
 
 

    
                             ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

    Επιστολή Προέδρου 
    Δραστηριότητες  του  ΕΣΕ  το 2019 
     Εκδηλώσεις 
       * Πρωτοχρονιάτικη Πίτα 
       * Πολιτικό Μνημόσυνο για την Βιργινία Τσουδερού    
       * Μεταμφιεσμένες Κεφαλές  
       * Ημερίδα << H Ελλάδα μπροστά στις προκλήσεις του δημογραφικού. 
                             Η  προοπτική της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας>>.   
       * Φιλολογική εκδήλωση <<Παπαδιαμάντης: Από το πάθος στην εγκράτεια>>  
     Ομιλίες-παρεμβάσεις- ενημερώσεις σε άλλους φορείς  
  
    Διεθνές  Συμβούλιο Γυναικών 
       * Δήλωση για την Ειρήνη 
       * Συνέδριο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών  και του Συμβουλίου    
          της Ευρώπης  ICW / CoE , Γενεύη 30-10- 2019 
         <<Ending violence against women and girls: Prevalence, Proposals and  
              Partnerships>>  
 
     Νέα και Σχόλια 
       
        Δείκτης  Ισότητας των Φύλων  (EIGE) 
 
        Γυναικοκτονίες 
 
        Θετικά μέτρα για τη γυναίκα και την οικογένεια 

 Άδεια για ετήσιο  γυναικολογικό έλεγχο  
 Eπίδομα γέννας – φορολογικές οικογενειακές ενισχύσεις 

 
  Γυναίκες   σε   ηγετικές θέσεις  της    Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

               Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν,  Πρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
               Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
               Emily O’Reilly , Ευρωπαία  Διαμεσολαβήτρια    
               Σάνα Μάριν, Πρωθυπουργός Φινλανδίας 
             Άννα  Ψαρούδα- Μπενάκη, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών  
       
         Βραβεύσεις  Ελληνίδων 
              Έφη Καλλιγά, Μερόπη Σπυροπούλου, Κατερίνα Στεφανίδη, 
               Βραβευμένες της Ακαδημίας Αθηνών 
         Ελληνίδες   που εξελέγησαν στο Ευρωκοινοβούλιο, την Ελληνική  
         Βουλή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
     
         ΗΜΕΡΙΔΑ 
               << H Ελλάδα μπροστά στις προκλήσεις του   
         δημογραφικού. Η προοπτική της σύγχρονης ελληνικής    
         οικογένειας>>. Αποσπάσματα και Περιλήψεις      



  
                                                                                                                                                  EEππιισσττοολλήή    ααππόό  ττηηνν      ΠΠρρόόεεδδρροο    

     
   
 
 
Αγαπητές φίλες  και φίλοι του Ε.Σ.Ε. 
 
  Με την γέννηση του Χριστού μας  ήχησε και πάλι ο αγγελικός ύμνος <<Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ 

καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία>> δηλωτικός της γέννησης του Χριστού που ήλθε στον 
κόσμο για να φέρει, με την αναγέννηση του ανθρώπου, την ΕΙΡΗΝΗ. Το αισιόδοξο και ελπιδοφόρο  
αυτό μήνυμα της γέννησης  του Θεανθρώπου  θα ήθελα σαν   ευχή  να στείλω προς όλους σας, όχι 
μόνο για το έτος 2020 που μόλις ανέτειλε, αλλά και για την νέα δεκαετία που συγχρόνως ξεκινά. Και 
που δυστυχώς ξεκινά με προκλήσεις τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο, αφού εξυφαίνονται 
γεγονότα που διαταράσσουν τις διακρατικές σχέσεις, την δημοκρατία και την ειρήνη.  
        Είναι καιρός να διατρανώσουμε πλέον την θέλησή μας και την ανάγκη μας ώστε να δοθεί ένα 

τέλος  στις πολεμικές συρράξεις, στις αδικαιολόγητες φονικές εκτελέσεις αθώων ψυχών ιδίως 
γυναικών και παιδιών, στους πολιτικούς διωγμούς πλήθους  προσφύγων, στην καταπάτηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,  στην καταστροφή του πολιτισμού και 
του φυσικού περιβάλλοντος, και όλοι να διαδραματίσουμε ρόλο ειρηνοποιού.  
  Για να επιτύχουμε τούτο όμως  οφείλουμε να  επαναδραστηριοποιήσουμε   ηθικές αξίες,  

προσαρμόζοντάς τες στις ανάγκες του σήμερα.  Επιπλέον να αφυπνίσουμε και κινητοποιήσουμε όλους 
τους παράγοντες  που  φέρουν την ευθύνη για την δημιουργία αρχών και αξιών οι οποίες 
διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των μελών της κοινωνίας ώστε να ρυθμίζουν την συμπεριφορά τους 
με γνώμονα το τι είναι καλό και τι λάθος. Σε αυτούς τους παράγοντες είναι η οικογένεια, το σχολείο, 
οι φίλοι, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  
   Εκείνοι όμως που πρωταρχικά οφείλουν να διέπονται από αρχές και αξίες είναι οι ηγέτες.   

Γιατί ηγέτες που διακατέχονται  από εγωπάθεια,  έλλειψη αλληλεγγύης,  ιδεοληψία κοσμοκράτορα, 
και από έλλειψη σεβασμού προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ζωή, την φύση και τα μνημεία 
πολιτισμού είναι οι ηγέτες που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη των λαών, την δικαιοσύνη,   την 
δημοκρατία, και τον πολιτισμό. Εναπόκειται βέβαια να αφυπνισθούν και όσοι ευθύνονται για την 
εκλογή τέτοιων ηγετών,  οι οποίοι συγχρόνως  διακινδυνεύουν και την δική τους ειρηνική διαβίωση 
και το δικό τους αλλά και το κοινό καλό.  
  Το να εκλέγονται  σωστοί ηγέτες θα πρέπει να διδάσκεται  από όλους τους φορείς 

κοινωνικοποίησης,  ώστε η εκλογή να γίνεται με  σωφροσύνη και σοβαρότητα    για την επίτευξη 
κοινωνικής και οικονομικής ισορροπίας, δικαιοσύνης και ειρήνης στους πολίτες μιας χώρας .  
          Οι γυναίκες μέσω των πολλών σύγχρονων ρόλων που έχουν επωμισθεί έχουν την δυνατότητα  

και οφείλουν να αξιοποιήσουν αυτούς  αναδεικνύοντας στα παιδιά, στους μαθητές, συναδέλφους ή 
συνεργάτες τους, στα ΜΜΕ, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την  σπουδαία σημασία της ειρήνης 
στις κοινωνίες και τα κράτη. Πριν απ’ όλα βεβαίως  οφείλουν να αναδείξουν τις προϋποθέσεις για 
την επίτευξη της ειρήνης που είναι  η οικοδόμηση αξιών όπως της αγάπης, της ισότητας, 
αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της ζωής των άλλων. Γιατί χωρίς ηθικές αξίες και αρχές δεν μπορεί να θεμελιωθεί η ΕΙΡΗΝΗ που 
έχει ανάγκη ο κόσμος για να ευτυχήσει.   
    Πολύ περισσότερο οι γυναικείες οργανώσεις θα πρέπει να  καταγγέλλουν κάθε   εμπόλεμη 

πολιτική όπως και κάθε πολιτική που δεν σέβεται και δεν προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
περιβάλλον και τον πολιτισμό και με ομιλίες, παρεμβάσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις,  
διαμαρτυρίες και διαβήματα να   κινητοποιηθούν και αγωνιστούν για την επικράτηση της Ειρήνης, 
ευαισθητοποιώντας τα μέλη τους,  τους πολίτες και  τις κυβερνήσεις, ώστε να   υιοθετήσουν  ηθικές 
αξίες  ως θεμέλια της σύγχρονης ζωής τους  για ένα καλύτερο μέλλον.  
   
                                                                                                                H Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. 
                                                                                                               Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα.  
 
 

>>>>>>> * <<<<<<< 
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Κυριότερες  Δραστηριότητες της Εκτελεστικής  Επιτροπής 
                            του  Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων  (Ε.Σ.Ε.) κατά το  2019. 
 
 
Εκδηλώσεις:  
 

                                                                                                                           Ι-  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ  ΠΙΤΑ   
H φετινή χρονιά άρχισε με την εκδήλωση της κοπής της πίτας του Ε.Σ.Ε. που έγινε στις 18-1-2019 

στις φιλόξενες αίθουσες του Συλλόγου των Αθηναίων. Κατά την εκδήλωση   παρουσιάσθηκαν, στον απόηχο 
του Θανάτου της Ελένης Τοπαλούδη στην Ρόδο,  δύο ομιλίες προς ευαισθητοποίηση των μελών μας σχετικά 
με την βία κατά των γυναικών κυρίως  με θέματα : 
 1)<<Kοινωνικοποιητικοί φορείς και αξιακός κώδικας των νέων>> και  
 2)<< Ευ ζην και αξιολογική συνείδηση>> με ομιλήτριες τα μέλη της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. Νίνα Τζέλη, Δικηγόρο, 
και Μαρία Βασιλειάδου, Ιατρό, Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. αντίστοιχα. 
 Η  Εκδήλωση υπήρξε επιτυχής. Τα πολλά άτομα που συμμετείχαν    είχαν την ευκαιρία να γνωρισθούν και 
να συζητήσουν μεταξύ τους και να διασκεδάσουν με την συνοδεία μουσικής, φαγητού και  οίνου, αλλά και να 
εντυπωσιαστούν από τις γυναίκες που φέτος τίμησε η Ακαδημία Αθηνών και παρευρέθησαν στην εκδήλωση. 
 

                                                                                                                                                                      ΙΙΙΙ--      ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΣΣΥΥΝΝΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ    ΤΤΗΗ    ΒΒΙΙΡΡΓΓΙΙΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΣΣΟΟΥΥΔΔΕΕΡΡΟΟΥΥ  
       Ενόψει της ημέρας της γυναίκας διοργανώθηκε από την Ε.Ε του Ε.Σ.Ε. τιμητική εκδήλωση   στη μνήμη της 
διακεκριμένης Ελληνίδας πολιτικού και μέλους του σωματείου μας, Βιργινίας Τσουδερού, η οποία διετέλεσε και 
Υφυπουργός Εξωτερικών. ( 25-2-2019, αίθουσα Κρανιδιώτη  του Υπουργείου Εξωτερικών).   Συνεργάτες και φίλοι της  
ανέδειξαν με χαιρετισμούς και ομιλίες την χαρισματική προσωπικότητα και το σπουδαίο έργο της. Η συμμετοχή του 
κόσμου  ήταν πολύ μεγάλη. 
 Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι: 
              - Άννα Ψαρούδα  Μπενάκη, Ακαδημαϊκός, τ. Πρόεδρος της Βουλής. 

- Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων 
- Γεώργιος Μαριδάκης,  Πρόεδρος Παγκρητίου Ενώσεως 
- Σταυρούλα Μαυρογένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γενική  Γραμματέας   
  του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. 
- Πόλυ Μηλιώρη,    Δημοσιογράφος, στέλεχος  Ελεύθερου Πολιτικού  Εργαστηρίου 
- Ειρήνη Φερέτη, Πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 
- Βασιλική Μαργαριτίδου-Τιμπλαλέξη τ. Αντιπρόεδρος Εταιρείας Οικογενειακού               
   Προγραμματισμού  
- Εύη Μαλούχου, Πρόεδρος Σπιτιού της Ευρώπης.  

Εισηγητές  ήταν  οι: 
- Άγγελος  Συρίγος, Καθηγητής  Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Θρακικής  Τέχνης  
   και  Παράδοσης που ανέπτυξε τον σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε η Βιργινία Τσουδερού  στην    
   Ίδρυση και λειτουργία του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
-  Άννα Δαμάσκου, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας ΕΛΛΑΣ. η οποία εξέθεσε τον ρόλο και το έργο  
   της Βιργινίας Τσουδερού  στον τομέα της διαφάνειας  
-  Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης επί τιμή  ο οποίος  περιέγραψε το έργο της Β.Τ. στο Υπουργείο  
   Εξωτερικών στο οποίο υπηρέτησε ως Υφυπουργός Εξωτερικών 
- Σοφία Βούλτεψη  βουλευτής της Ν.Δ. η οποία  αναφέρθηκε στο  πολιτικό προφίλ της Βιργινίας  
  Τσουδερού  

 - Σούλα Αντωνίου, κοινωνιολόγος, Πανεπιστημιακός και μέλος της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε.,  η οποία στην  ομιλία της 
με τίτλο << Βιργινία Τσουδερού, μια ζωή έμφορτη νοήματος.>>    επιχείρησε  μια κοινωνιολογική 
προσέγγιση για τη ζωή της Βιργινίας Τσουδερού, αναζητώντας το κίνητρο της δραστηριότητάς της . 
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                                                                                                               ΙΙΙ   -  ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ  
  

       Στις 2-3-2019   κατά την  περίοδο των Απόκρεω μετά από πολλά χρόνια η Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε.    αναβίωσε  την 
παράδοση του Ε.Σ.Ε. , πραγματοποιώντας τον χορό του,- τον χορό των μεταμφιεσμένων κεφαλών (bal de tetes). Ο 
χορός αυτός  είχε αρχίσει να διοργανώνεται  από την Ε. Ε.  του Ε.Σ.Ε. την εποχή των Απόκρεω  από το έτος 1925, 
σταμάτησε με τον β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναβίωσε ξανά το έτος 1955 και έκτοτε  διενεργείτο  έως το 1974. 
Συνήθως δινόταν ένα θέμα για τις μεταμφιέσεις, θέμα που προωθούσε  κάποια Ελληνική συνήθεια, ιστορία, τέχνη, 
επιχειρηματικότητα. Οι συμμετέχοντες στον χορό  είχαν   την ευκαιρία να ξεχάσουν τις έννοιες και   τα προβλήματά  
τους και να γλεντήσουν  χαρούμενοι και ανέμελοι την φετινή αποκριά.    Ήταν επιλογή της Ε.Ε. να οργανωθεί  ο 
χορός του Ε.Σ.Ε.    στο κοινωνικό καφέ των εκλεκτών ψυχών ΜΥΡΤΙΛΛΟ  με στόχο την ενίσχυση του σημαντικού 
έργου του και των σκοπών του Ε.Σ.Ε. 

 
 
 

                                                                                                                                                                      Ι V- ΗΜΕΡΙΔΑ 
 
 << H Ελλάδα μπροστά στις προκλήσεις του δημογραφικού.  

                                                  Η προοπτική της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας>>.   
                                                                                5-11-2019 Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 
                                                                                                                    (βλέπε  αποσπάσματα και περιλήψεις σελ. 19 ) 
Πρόγραμμα 
 
Χαιρετισμοί: 
Σοφία Βούλτεψη, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
βουλευτής 
Μαρία Συρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
Λευτέρης Σκιαδάς, Αντιδήμαρχος, Αναπληρωτής Δημάρχου Αθηναίων  
Άννα Ροκοφύλλου, Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ.  
Εισηγήσεις: 
Εξελικτική πορεία της οικογένειας από το χθες στο σήμερα και το αύριο  
       Φανή Πεχλιβάνη, Μαία, τ. Αν Καθηγήτρια ΠΑ.Δ. Α., Γεν. Γραμματέας της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. 
Υπογεννητικότητα, απειλή για το μέλλον της Εθνοκρατικής μας Υπόστασης 
        Σούλα Αντωνίου, Κοινωνιολόγος, Πανεπιστημιακός, μέλος της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. 
Οικογένεια και κρίση 
        Λιάνα Καλλιέρου, ψυχολόγος, Πρόεδρος του σωματείου <<Αμαρυλλίς>>, μέλος της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε.  
Γυναίκα και Οικογένεια στη σύγχρονη νομοθεσία του ιδιωτικού δικαίου 
        Θεοφανώ Παπαζήση, ομ. καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ, Πρόεδρος του Σωματείου <<Μέλισσα>>  
Η γυναίκα στην οικογένεια: ένας πολυδιάστατος και απαιτητικός ρόλος,  
        Ελένη Σταμέλου, κοινωνική λειτουργός Γεν. Γραμματέας ΧΕΝ Ελλάδος 
Ο ρόλος της  τρίτης ηλικίας στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια  
        Δέσποινα Βλαχοπούλου, νομικός, Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε.. 
 
  
                                                                                                                   V-   ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

 
                 Tα μέλη της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε.  διοργάνωσαν φιλολογική εκδήλωση στις 4-12-2019 στην αίθουσα του Συλλόγου 
Αθηναίων με θέμα <<Παπαδιαμάντης: Από το πάθος στην εγκράτεια>> με ομιλητές τους κ.κ. Κατερίνα Αποστόλου 
(ηθοποιό ) και     Δημήτριο Ποντίκα (σκηνοθέτη- παραγωγό)  
 Καθώς προλόγισε η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. επελέγη ο Παπαδιαμάντης γιατί : 
1) είναι διαχρονικός και επίκαιρος.  Αρκεί και μόνο να αναφερθεί η πάντα επίκαιρη και διαχρονική φράση του  (σαν 
νάχαν τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου τελειωμό).  
2) Πλησιάζουν Χριστούγεννα και σύμφωνα με παλιούς φιλόλογους σχολιαστές,  αν δεν διαβάσεις Παπαδιαμάντη,  
Χριστούγεννα και Πάσχα δεν νοιώθεις Η έντονη λατρεία της φύσης, η θρησκευτική ευλάβεια και η βυζαντινή μελωδία 
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είναι διάχυτη στο έργο του και το λέει και ο ίδιος <<Όσον ζω και αναπνέω και σωφρονώ, δε θα παύσω να υμνώ μετά 
λατρείας τον Χριστόν μου, να περιγράφω μετ’ έρωτος την  φύσιν και να ζωγραφώ  μετά στοργής τα γνήσια ελληνικά 
ήθη>>. Κυρίως όμως γιατί 
3)Ύμνησε την γυναίκα, την πόνεσε, την ερωτεύτηκε, έγραψε για την θέση της, τα πάθη της, την κακοποίησή της, την 
σκληρότητα που αντιμετώπισε από το κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής του, το 2ο μισό του 19ου αιώνα. 
 Καλύτερους εκφραστές- ομιλητές για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τον μεγάλο ζωγράφο των ταπεινών, σύμφωνα με 
τον Κωστή Παλαμά, θεωρήσαμε ως Ε.Ε.   την ηθοποιό  κ. Κατερίνα Αποστόλου, η οποία υποδύθηκε και ενσάρκωσε δύο 
ηρωίδες του Παπαδιαμάντη,  την γυφτοπούλα και την Αυγούστα στους Εμπόρους των Εθνών, και τον σκηνοθέτη – 
παραγωγό κ.  Δημήτριο  Ποντίκα, τηλεοπτικές σειρές  που μας καθήλωναν και μας συντρόφευαν κατά τα έτη 1973-74 
και 75 στην ελληνική τηλεόραση, τότε ΥΕΝΕΔ. Οι  ομιλίες  που  αναφέρθησαν στην προσπάθειά των παραπάνω 
ομιλητών  για να προβληθούν από την ΥΕΝΕΔ τα έργα του Παπαδιαμάντη «Οι έμποροι των Εθνών» και «η 
Γυφτοπούλα», καθώς και η ανάλυση της προσωπικότητας του Παπαδιαμάντη μέσα από τα έργα του,  κυρίως δε η 
απαγγελία της καταξιωμένης ηθοποιού ήταν εξαιρετικές και καθήλωσαν το ακροατήριο που γοητευμένο άκουγε  όσα με 
εύληπτο τρόπο  παρουσίασαν οι ομιλητές. Οι κριτικές των ακροατών υπήρξαν διθυραμβικές  και όλοι ισχυρίσθηκαν ότι 
έζησαν μια μαγική βραδιά και ένοιωσαν πλουσιότεροι σε γνώσεις και αισθήματα και ευχαρίστησαν τα μέλη της Ε.Ε. 
που τους έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ομιλητές τους οποίους ζήτησαν να ξανακούσουν. 

>>>>>>> * <<<<<<<                   
 
Ομιλίες- Παρεμβάσεις- Ενημερώσεις σε Άλλους  Φορείς  
 
1- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
 

Στις 23-3-2019 υπήρξε παρέμβαση της Προέδρου του Ε.Σ.Ε., Ειρήνης Πανταζή – Μελίστα    με    
παρατηρήσεις και προτάσεις  στη διαβούλευση του νέου σχεδίου νόμου περί Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά το άρθρο 
255<<περί  βιασμού>>, με το αιτιολογικό ότι καθώς αυτό τροποποιήθηκε  είναι περισσότερο αναχρονιστικό από το 
τροποποιηθέν άρθρο 336, καθώς δεν συμβαδίζει με  τις σύγχρονες κοινωνικές και περί δικαίου αντιλήψεις και ιδίως με 
το άρθρο 36 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. 
 

>>>>>>> * <<<<<<<                   
 

2- ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ   ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
      ΦΥΛΩΝ ΜΑΡΙΑ  ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ 
 
  Με την από 18-9-2019 επιστολή της Ε.Ε. προς την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των φύλων ζητήθηκε και έγινε συνάντηση γνωριμίας και συζήτησης για θέματα που στοχεύουν την ισότητα των φύλων 
την στήριξη του παιδιού και της οικογένειας  μεταξύ μελών της Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε.( της Προέδρου, Ειρήνης Πανταζή, της 
Αντιπροέδρου Θεοδοσίας Πενταρβάνη, της Γεν. Γραμματέως Φανής Πεχλιβάνη και του μέλους  του Ε.Σ.Ε.  Λίλλιαν 
Ζέλλου) και  της Γενικής   Γραμματέα Ισότητας κ. Συρεγγέλα η οποία επέδειξε διάθεση συνεργασίας με την οργάνωσή 
μας . 
 

>>>>>>> * <<<<<<<  
                  
 

3- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ   
    ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε. 
 

Έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, Σοφίας Βούλτεψη η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. προσήλθε  στις 5-11-2019  στην αίθουσα  <<Προέδρου 
Γιάννη Αλευρά(151) της Βουλής σε συνεδρίαση της παραπάνω επιτροπής και προέβη σε ενημέρωση των μελών της 
σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής  της Σύμβασης  του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και 
καταπολέμηση  της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και 
κατέθεσε σχετικό υπόμνημα για τα πρακτικά της συζήτησης.  
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4-ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Β΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  
 

Στα πλαίσια ενδυνάμωσης της συνεργασίας του Ε.Σ.Ε. με τα σωματεία μέλη του και μετά από την εγγραφή ως 
μελών του Ε.Σ.Ε. πέντε ατόμων του   Σοροπτιμιστικού Ομίλου <<Ανατολικός>>που ζήτησαν να γίνουν μέλη μας 
γοητευμένα από την ιστορία των 110 ετών λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.    η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε Ειρήνη Πανταζή και το μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής Νίνα Τζέλη, Δικηγόρος αποδέχθηκαν πρόταση του ομίλου να μιλήσουν σε σχολεία β΄ 
ευκαιρίας στην Αγία Παρασκευή στις 28-11-2019, με θέμα ενδοοικογενειακή βία και παιδί η πρώτη   και στους 
Αγίους Αναργύρους στις 10-12-2019, με θέμα  βία κατά των γυναικών η δεύτερη. Η πρόταση έγινε  με πρωτοβουλία 
της Προέδρου του ομίλου Δρ. Ζαννέτ Καλιακάτσου, εκπαιδευτικού,  στα πλαίσια των orange days που είναι 
αφιερωμένες στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την συζήτηση συντόνισε  το μέλος του Ε.Σ.Ε. και 
μέλος του σοροπτιμιστικού  ομίλου <<Ανατολικός>> Λίλιαν Ζέλλου η οποία   και παρουσίασε στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και τις δομές στήριξης. Το κοινό παρακολούθησε τη συζήτηση με εξαιρετικό 
ενδιαφέρον και έκανε πολλές ερωτήσεις.  
 

>>>>>>> * <<<<<<<                   
 

 
5-ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.  « Δικαιώματα και Προστασία των Παιδιών» 
 

Κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του σοροπτιμιστικού ομίλου Αθηνών <<Ιδρυτικός>> Ανθούλας 
Ανακεφάλου η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. Ειρήνη Πανταζή συμμετείχε ως ομιλήτρια  σε εκδήλωση αφιερωμένη στην 71η 
επέτειο  της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η οποία έλαβε χώρα στην Κυπριακή Πρεσβεία 
στις 9-12-2019. Το θέμα της εισήγησης ήταν <<Δικαιώματα και προστασία των παιδιών>>., ενώ έγινε και εισήγηση 
με θέμα <<τα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων>> από την Πρόεδρο της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, Δρ. Μαρία 
Ευρυδίκη Γκράτζιου.   Η παραπάνω εκδήλωση έγινε με αφορμή την Ημέρα του Σοροπτιμισμού  που εορτάζεται στις 10-
12-2019,  την παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολλά άτομα και  ήταν επιτυχής. 
 

>>>>>>> * <<<<<<<       
 

 
6- ΟΜΙΛΙΑ «Η Θέση της Γυναίκας  Σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» 
 
               Κατόπιν προσκλήσεως  της Προέδρου  του  ΣΕΟ,  Κορωπίου το μέλος μας Ελένη Αδάμ-Βαλάσση  μίλησε στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορωπίου με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας. Παρουσίασε  στοιχεία  από  τις 
Ελληνικές μελέτες, τις Ευρωπαϊκές στατιστικές, τη Νομοθεσία και αντάλλαξε απόψεις  με το πολυπληθές ακροατήριο 
για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων, των αλλαγών και των προβλημάτων  που υπάρχουν στο τοπικό περιβάλλον. 
  

>>>>>>> * <<<<<<<               
  
7- ΕΣΠΕΡΙΔΑ  
    «Η Ισότητα των φύλων.  Η Κοινωνία των Πολιτών σε 1ο πλάνο» 
 

 Στις 12-12-2019 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens   διενεργήθηκε εσπερίδα από την Γεν Γραμματέα 
Οικογενειακής Πολιτικής  και Ισότητας των Φύλων με στόχο την ενημέρωση και δικτύωση της κοινωνίας των πολιτών 
σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, την γυναικεία επιχειρηματικότητα και εργασία την έμφυλη και 
ενδοοικογενειακή βία, και την επίτευξη εξισορρόπησης της οικογενειακής και προσωπικής ζωής με την επαγγελματική 
ζωή. Η συζήτηση χωρίστηκε στις  5 παρακάτω θεματικές ενότητες 
              Α) Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία  Την θεματική αυτή εκπροσώπησε το μέλος της Ε.Ε. Αμαλία 
Ραγκούση- Βαρότση και η συζήτηση σχετίσθηκε με την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τις υποχρεώσεις της 
Ελλάδος έναντι αυτής, με τρόπους εξάλειψης της βίας  και με συνεργασίες και περαιτέρω δράσεις. 
 
              Β) Εναρμόνιση οικογενειακής/προσωπικής ζωής με την επαγγελματική. Την θεματική αυτή εκπροσώπησε 
το μέλος της Ε.Ε. Λίλιαν Ζέλλου και η συζήτηση περιεστράφη στο πώς  η Ελλάδα θα εφαρμόσει το Work –life Balance 
Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λίλιαν Ζέλλου κατέθεσε στο Ε.Σ.Ε.   την παρακάτω   έκθεση με  τις θέσεις που 
υποστήριξε στην  εσπερίδα:    
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             «Η συνάντηση ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, διότι η Οδηγία του Ιουνίου 2019 έχει τεθεί σε ισχύ από τον Αύγουστο 
2019. Η χώρα μας έχει την υποχρέωση να την ενσωματώσει στο Εθνικό Δίκαιο  εντός τριετίας. Η υπογράφουσα 
γνωρίζοντας πολύ καλά τις θέσεις του ΕΣΕ για την συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής από την εποχή 
της σύνταξης της έκθεσης για το παγκόσμιο Συνέδριο για την κατάσταση των γυναικών στο Πεκίνο, (το θέμα δεν είναι 
καινούργιο), τόνισε τα σημεία που δεν έχουν υλοποιηθεί , σε εκτέλεση της Πλατφόρμας του Πεκίνου.  
             Πρώτα ζητήσαμε από την Γεν .Γραμματεία να ελέγξει με μεγάλη προσοχή, αν όλοι οι νόμοι που έχουν εκδοθεί 
και αφορούν τους άξονες του Πεκίνου εφαρμόζονται και δεν υπάρχει έλλειμμα στην εφαρμογή τους, λόγω μη έκδοσης 
των αναγκαίων Προεδρικών Διαταγμάτων ή κοινών Υπουργικών αποφάσεων. Δεν σημαίνει τίποτε αν έχουν 
ενσωματωθεί οδηγίες, αποφάσεις ,συστάσεις κλπ  στο εθνικό δίκαιο αν δεν υπάρχουν στο σύνολό τους τα εργαλεία 
εφαρμογής τους. 
            Τονίσαμε την αλληλεπίδραση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας με την συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας. Ο χαμηλός δείκτης αναπαραγωγής 1,3 , με κάποια άνοδο  το 2008-2009 στο 1,5 και η επιστροφή στο 
1,31 τα χρόνια της κρίσης, καταδεικνύουν ότι, μέχρι σήμερα και για δεκαετίες δεν υπήρχε αποτελεσματική πολιτική, 
ώστε οι γυναίκες να συνδυάζουν αποτελεσματικά  καριέρα και οικογένεια σε βαθμό που να είναι ορατή η συνέχεια του 
έθνους. Πιο αναλυτικά, τονίσαμε ότι, σήμερα σε κάθε 100 γυναίκες αντιστοιχούν  130 παιδιά. Από αυτά τα 70, 
περίπου, κορίτσια. Στην αμέσως επόμενη γενιά τα 70 κορίτσια θα γεννήσουν 100 βρέφη, 50 αγόρια, 50 κορίτσια. Η 
συνέχεια; Θα είναι εφιαλτική και θα μιλάμε, βοηθούσης και της πάσης φύσεως ραγδαίας εγκατάστασης αλλοδαπών 
στην Ελλάδα, για μια άλλη χώρα. 
           Δεν συζητάμε σε καμία περίπτωση την επιστροφή των γυναικών στο σπίτι για να γεννούν παιδιά. Το ποτάμι δεν 
γυρίζει πίσω. Συνεχίζουμε με την ίδια επιμονή να ζητάμε από την Πολιτεία να εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές 
που να διευκολύνουν τον συνδυασμό οικογένεια-καριέρα. Χαιρετίζουμε την νέα οικονομική πολιτική για την οικογένεια, 
αλλά πρέπει να ενισχυθούν οι υποστηρικτικές δομές, κυρίως ολοήμερων με  ευρύ ωράριο, βρεφονηπιακών σταθμών, 
πραγματικής δημιουργικής απασχόλησης και όχι χώροι στάθμευσης παιδιών που παραπέμπουν σε ιδρυματοποίηση. 
Τα ωράρια λειτουργίας τους να είναι συνδεδεμένα με εκείνα της αγοράς εργασίας, κυρίως του ιδιωτικού τομέα. Οι 
γυναίκες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν ατμόσφαιρα ζούγκλας, παρά την όποια προστασία που τους 
παρέχει η εργατική νομοθεσία. 
            Η νέα Οδηγία 2019 Directive supporting parental participation in the labor market, είναι ένας από τους τρείς 
πυλώνες της οδηγίας του 2013 για επένδυση στα παιδιά, δηλαδή στην προστασία του συμφέροντος του παιδιού. 
Σημειώνουμε ότι το 2020 είναι για την ΕΕ έτος του παιδιού. 
            Αναφερθήκαμε στα 4 κύρια σημεία της Οδηγίας . α) πατρική άδεια, β) γονική μη μεταβιβάσιμη άδεια, γ) άδεια 
εργαζομένων στην φροντίδα και υποστήριξη συγγενών και δ) δικαίωμα σε ευέλικτες εργασιακές διευθετήσεις σε 
φροντίζοντες τους έχοντες ανάγκη συγγενείς και σε γονείς με παιδιά  έως 8 ετών. Συμφωνήσαμε ότι είναι σε σωστή 
κατεύθυνση και μένει να δούμε πώς θα υλοποιηθούν, λόγω της απροθυμίας των ανδρών να λάβουν την πατρική άδεια, 
λόγω νοοτροπίας ή επισφαλούς καριέρας. 
           Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να εκλείψει η άνιση μεταχείριση στην αγορά εργασίας. Τα στατιστικά 
στοιχεία του Συνηγόρου του Πολίτη είναι εξαιρετικά απογοητευτικά και αφορούν το Δημόσιο τομέα. Ο δύσκολα 
ελεγχόμενος ιδιωτικός τομέας έχει την μορφή ζούγκλας και πρέπει να ενισχυθούν τα κίνητρα των εργοδοτών με γενναίες 
επιδοτήσεις για την πρόσληψη γυναικών, με πόρους προερχόμενους από το κράτος, με αναδιάρθρωση των κρατικών 
δαπανών, αν μας ενδιαφέρει πραγματικά η αντιμετώπιση των ανισοτήτων και η αναπαραγωγική δυνατότητα των 
οικογενειών. 
Επίσης τονίσαμε ότι, εν όψει των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, θα πρέπει να μελετηθούν και οι υποθέσεις που  έχουν 
παραπεμφθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να καλυφθούν ενδεχόμενα κενά και ερμηνευτικές δυσκολίες. 
   Ο  χρόνος που μας δόθηκε ήταν περιορισμένος και τονίσαμε μόνο τα κύρια σημεία.>> 
 
               Γ) Ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο Σύμφωνα με τα μέλη του Ε.Σ.Ε. Ειρήνη Πανταζή και 
Θεοδοσία Πενταρβάνη που συμμετείχαν στην ενότητα αυτή   συζητήθηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης της  
αυτοπεποίθησης των γυναικών, ώστε να διεκδικούν την συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια και εν γένει κέντρα 
λήψεως αποφάσεων, η ανάγκη   καταπολέμησης των επικρατούντων στερεοτύπων ως προς τους ρόλους και 
συμπεριφορές των φύλων, της εκπαίδευσής τους για απόκτηση δεξιοτήτων σε επικοινωνιακό κυρίως επίπεδο, της 
εκπαίδευσης ως προς την ισότητα των φύλων, της συμφιλίωσης της ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 
της ίσης εκπροσώπησης σε διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, της ισότιμης συμμετοχής και αμοιβής τους στην εργασία, 
της εξάλειψης όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο. Ιδιαιτέρως τονίσθηκε να υλοποιηθεί ο στόχος για συμμετοχή 
των γυναικών κατά 40% σε διοικητικά συμβούλια ή σε κέντρα λήψης αποφάσεων. 

                Δ) Digital skills και life –long learning στον 21ο αιώνα με θέμα την εκπαίδευση των γυναικών σε νέες 
τεχνολογίες που ωφελούν την επαγγελματική τους εξέλιξη και  
 
                 Ε) Γυναίκες και Πράσινη Οικονομία το ΕΣΕ  εκπροσώπησε η Γεν. Γραμματέας της Ε.Ε. Φανή Πεχλιβάνη 
και η συζήτηση έγινε σχετικά με την ενίσχυση της ηγεσίας των γυναικών  μέσω εναλλακτικών μοντέλων οικονομίας με 
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την ισότητα των φύλων στον κλάδο της πράσινης επιχειρηματικότητας και με την κοινωνική επιχειρηματικότητα στα 
πλαίσια της πράσινης οικονομίας. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις βιολογικές καλλιέργειες, την 
οικογένεια, τα ΚΑΠΗ, τις ευάλωτες ομάδες, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, την βοήθεια των γυναικών στον τόπο 
τους, τα μικρά αλλά βιώσιμα προγράμματα, τη διατήρηση των πρακτικών που ξέρουν οι γυναίκες και χάνονται, την 
οικιακή οικονομία,  την εκπαίδευση των φροντιστών ώστε να φέρουν προϊόντα και να κάνουν συνεργασίες και όχι να 
τα πουλήσουν. Εκ μέρους του Ε.Σ.Ε τονίστηκε  η σημασία της επικέντρωσης στη γυναίκα και το παιδί και το ξεκίνημά 
του από την πρώτη τροφή του ανθρώπου που είναι ο μητρικός θηλασμός που πράγματι βοηθά στην ανάπτυξη και των 
17 στόχων του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.  
  
                  Η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Μαρία Συρεγγέλα κάλυψε 
στην ομιλία της  όλο το εύρος των θεμάτων: Τόνισε ότι  εκτός από τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα μας από τη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), είναι ανθρώπινο δικαίωμα μία γυναίκα να μην δέχεται 
βία.  Τόνισε επίσης ότι εάν δεν υπάρχει ενίσχυση και ενδυνάμωση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο, όσοι νόμοι και 
αν ψηφιστούν για την ισότητα, δυστυχώς  στην πράξη δεν θα μπορέσει να γίνει τίποτα. Υπογράμμισε τη σημασία των 
γενικών ψηφιακών δεξιοτήτων, επισημαίνοντας ότι τα επόμενα χρόνια, θα ανοίξουν χιλιάδες θέσεις εργασίας προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει μείνει αρκετά πίσω στις ψηφιακές δεξιότητες, τη στιγμή που η 
υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. 
Αναφέρθηκε και στην πράσινη ανάπτυξη. «Λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβαίνουμε στην πράσινη 
επιχειρηματικότητα, καθώς και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στο πεδίο αυτό υφίσταται μία δυναμική διέξοδος για 
τις γυναίκες, είτε δημιουργώντας συνεταιρισμούς, είτε με την ενασχόλησή τους με βιολογικές καλλιέργειες».  
Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Συρεγγέλα δήλωσε ότι το κοινωνικό κράτος οφείλει να στηρίξει τις γυναίκες να 
κάνουν και οικογένεια και καριέρα, εφόσον το επιθυμούν.   

>>>>>>> * <<<<<<<               

8-Ενημερωτικό υλικό στις  γυναίκες βουλευτές  
 
         Στις 18-9-2019   τα μέλη της Ε.Ε. μαζί με συγχαρητήρια  επιστολή  στις γυναίκες βουλευτές  που εξελέγησαν  στις 
εκλογές της 7-7-2019 (βλέπε κατάλογο σελ. 17), παρέδωσαν  σύντομο ενημερωτικό  σημείωμα για την ταυτότητα και 
τους σκοπούς του Ε.Σ.Ε και  το έντυπο που εκδώσαμε για τα 110 χρόνια     της Ομοσπονδίας μας. Με την επιστολή μας 
διαβεβαιώσαμε τις βουλευτές ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή τους  για την πρoώθηση θεμάτων που στοχεύουν στην 
ισότητα των φύλων, την στήριξη του παιδιού και της οικογένειας και στα δικαιώματα του ανθρώπου.   

 
>>>>>>> * <<<<<<<   

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
         Σας προσκαλούμε στην κοπή της Βασιλόπιτας του ΕΣΕ, την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020, 

ώρα   19.00 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λεωφόρος Bασιλίσσης Αμαλίας αρ. 10). 

          Στην φετινή εκδήλωση θα παρουσιασθεί και θα τιμηθεί η διακεκριμένη Καθηγήτρια Ιστορίας 

του Ε.Κ.Π.Α. κ. Μαρία Ευθυμίου η οποία θα μιλήσει για τις  

                 “Διεθνείς Ιστορικές  Συνισταμένες που βελτίωσαν την θέση της Γυναίκας”. 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Ε 

Η Πρόεδρος 

Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα 

 
Τιμή πρόσκλησης 20 Ευρώ (περιλαμβάνεται κρύο πιάτο και ζωντανή μουσική) 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (ΔΣΓ) -     
          INTERNATIONAL COUNCIL OF  WOMEN (ICW) –  
                     CONCEIL  INTERNATIONAL DES FEMMES (CIF) 
                                                                                        Μετάφραση από την Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα 
 
 

Δήλωση 
Η κλιματική αλλαγή 

επηρεάζει κυρίως της γυναίκες 
   
                     
 
    Με δήλωση στην οποία προέβη την 21-9-2019 
το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών ενόψει του 
εορτασμού της ημέρας της Ειρήνης ανέφερε ότι η 
υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να αυξήσει τις 
αιτίες  πολέμων, συγκρούσεων,  ρευμάτων 
προσφύγων και μεταναστών,  παράγοντες που 
επαπειλούν    την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.       
      Επιπρόσθετα στο κείμενο της δήλωσης 
αναφέρεται ότι  δευτερεύοντες παράγοντες της 
κλιματικής αλλαγής  όπως ο εκτοπισμός 
ανθρώπων εξ αιτίας φυσικών καταστροφών, η 
έλλειψη προμήθειας πόσιμου νερού,  ο 
επηρεασμός  της δημόσιας υγείας και εντάσεις 
που δημιουργούνται από έλλειψη φυσικών πηγών 
επηρεάζουν την ειρήνη.   Παράλληλα τονίζεται ότι 
οι γυναίκες θα πρέπει να αναλάβουν ενεργή 
δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής ώστε και μέσω αυτής να συμβάλουν στην 
προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, 
γιατί αυτές κυρίως επηρεάζονται από αυτή. 
        Η κλιματική αλλαγή χρειάζεται τις γυναίκες οι 
οποίες συχνά αποτελούν τα πρώτα θύματα φυσικών 
καταστροφών και   είναι αυτές που περισσότερο 
συνεισφέρουν στην  κοινότητα για την 
επανακατασκευή των  κτιρίων. Ως εκ τούτου 
απαιτείται η παροχή ενός πιο δραστήριου ρόλου στις 
γυναίκες ως προς την λήψη αποφάσεων,  και  η 
ενδυνάμωσή τους μέσω πρόσβασης σε 
πληροφόρηση για το περιβάλλον και εκπαίδευσης.     
        Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην παροχή 
ανανεώσιμης ενέργειας στην επέκταση ξεπε-
ρασμένων δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για γυναίκες  και  νέους σχεδια-
σμένων για να ενδυναμώσουν ένα  ανανεωμένο και 
υγιή τρόπο ζωής. Όταν οι γυναίκες     αποκλείονται 
από  διαδικασίες πολιτικές ή προγράμματα, στην 
πραγματικότητα  αυξάνονται οι υπάρχουσες 
ανισότητες και μειώνεται η αποτελεσματικότητα 
τέτοιων πολιτικών. 
 

******* 
 

Συνέδριο 
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (CIF)     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (COE) 
Γενεύη 30-10-2019 
 
 <<Ending violence against women 
and girls: Prevalence, Proposals and 
Partnerships>>  . 
 
   Το συνέδριο αυτό ήταν πολύ σημαντικό διότι 
έγινε από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης με 
την συν-υποστήριξη της Μόνιμης Επιτροπής  του 
Καναδά στα Η.Ε. στην Γενεύη, της Γαλλικής 
Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, της περιφερειακής 
υπηρεσίας των γυναικών των Η.Ε. για την Ευρώπη 
και την Ασία, και NGO CSW GENEVA.  

******* 
    Κατά την έναρξη του συνεδρίου  η  νέα 
Πρόεδρος του ECICW ( Ευρωπαϊκό Κέντρο του 
ΔΣΓ) Brigitte Polonovski έδωσε έμφαση στην 
σύνδεση της ισότητας των φύλων με τον 
περιορισμό της βίας κατά των γυναικών και 
κοριτσιών και  τόνισε την  σημασία  ύπαρξης 
λεπτομερειακών και ξεκάθαρων δεδομένων  για 
την βία κατά γυναικών και κοριτσιών, 
υποστηρίζοντας την ανάγκη  υλοποίησης μιας 
πρωτοβουλίας της ειδικής ανταποκρίτριας για την 
βία κατά των γυναικών Dubravka Simonovic, να 
τεθεί το θέμα σταθερά στη ατζέντα των UN CSW 
στη Ν. Υόρκη ως ένα σπουδαίο βήμα για τον 
περιορισμό της βίας αυτής. 

******* 
     Η αντιπρόεδρος της Eπιτροπής για την 
εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών 
[CEDAW] Nicole Ameline εξέφρασε την άποψη ότι 
παρά την διακήρυξη του Πεκίνου και την σημείωση 
προόδου ως προς την εξάλειψη των διακρίσεων η 
βία εξακολουθεί να παραμένει μια απειλή, ισότητα 
δεν έχει στην πράξη επιτευχθεί και οι δικαστικές 
διαδικασίες εξακολουθούν να είναι αργές. Σήμερα 
οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διαφορετικά θέματα 
όπως σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευση, κλιματική 
αλλαγή, νέες προκλήσεις. Για την αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων και δομικών αδυναμιών 
υποστήριξε ότι οι νόμοι θα πρέπει να 
ενδυναμωθούν με οποιοδήποτε μέσο. Καμιά 
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κοινωνία δεν μπορεί να είναι ειρηνική αν δεν έχει 
ως θεμέλιο την ισότητα, πράγμα που σημαίνει ότι 
η ισότητα ενώπιον του νόμου είναι ουσιαστική. 
Επιπρόσθετα για την αντιμετώπιση της βίας κατά  
των γυναικών απαιτείται η εξουσιοδότηση των 
γυναικών ώστε να μπορούν να λαμβάνουν 
αποφάσεις για το σώμα και τη ζωή τους αλλά και 
για την χώρα τους και το μέλλον του κόσμου μέσω 
συμμετοχής τους στην κυβέρνηση ή σε κέντρα 
λήψεως αποφάσεων. Η εξουσία θα πρέπει να 
μοιράζεται εξ ίσου μεταξύ ανδρών και γυναικών.         
               Στις 8-3-2019 η CEDAW  και η  
διακοινοβουλευτική  ενότητα ( Inter- Parliamentary 
Union) εξέδωσαν μία κοινή δήλωση  που καλεί για 
συμμετοχή κατά ποσοστό 50:50 όσον αφορά την 
αντιπροσώπευση των γυναικών  στο κοινοβούλιο 
και την κυβέρνηση μέχρι το 2030. Επίσης η 
παραπάνω αντιπρόεδρος τόνισε ότι για την 
πλειοψηφία των γυναικών δεν είναι προσβάσιμος 
ο προσφάτως δημιουργηθείς ψηφιακός κόσμος και 
ότι επιτάσσεται η διευκόλυνσή τους στην 
πρόσβαση αυτού του νέου και ζωτικού τομέα  που 
έχει πλέον καταστεί πραγματικότητα στην 
σύγχρονη εποχή 

 
******* 

 
               Η Alia El-.Yassir, Regional Director,UN 
Women Regional Office for Europe/Central Asia 
δήλωσε ότι η κοινωνία μας και οι γυναικείες 
οργανώσεις παίζουν ένα κεντρικό ρόλο στη 
προώθηση της ισότητας των φύλων και των 
γυναικείων δικαιωμάτων. Είναι υπερασπιστές 
κλειδιά για την κινητοποίηση των κυβερνήσεων 
ώστε οι συμφωνίες να γίνουν πράξεις.    
                  Ενισχύοντας τις ικανότητες των 
οργανώσεων και επιτυγχάνοντας την μεταξύ τους 
συνεργασία  ενδυναμώνεται ο ρόλος τους στην 
αναβάθμιση των γυναικείων δικαιωμάτων και 
επιτυγχάνεται η αναγνώρισή τους από τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές σαν συντελεστές κλειδιά  
για να εμποδίσουν την βία κατά των γυναικών και 
των παιδιών. 
                Από την άποψη αυτή αναβαθμίζοντας 
την ικανότητα των οργανώσεων  για την 
παρακολούθηση, συλλογή και ανάλυση των 
δεδομένων στον χώρο της βίας κατά των γυναικών 
επιτυγχάνεται  μια  θετική μακροπρόθεσμη 
επιρροή στην πρόληψη της βίας και την 
επίσπευση της ισότητας των φύλων. 
            Ένα από τα παραδείγματα καλής δράσης 
των οργανώσεων που ανέφερε είναι το 
παράδειγμα της   Σερβίας όπου το δίκτυο για τις 
γυναίκες Ρομά εκπαίδευσε 15 οργανώσεις 
γυναικών Ρομά στη συλλογή δεδομένων  για να 
αναφέρουν  παραβιάσεις   ανθρωπίνων  
 

δικαιωμάτων εναντίον  γυναικών  Ρομά προς την 
επιτροπή GREVIO και την CEDAW. Aυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα 10 γυναικείες οργανώσεις να 
μπορέσουν να υποβάλουν σκιώδεις εκθέσεις στις 
παραπάνω επιτροπές. 

 
******* 

  Η Mohindern Watson, Founder, Action on 
child, Early and Forced Marriage and main NGO  
Representative Geneva for the International 
Council of Women  αναφέρθηκε  σε 
παραδείγματα ανήλικων κοριτσιών που έγιναν 
θύματα βίας ή ανθρωποκτονίας ή και αυτοκτονίας 
για λόγους τιμής.  Ισχυρίσθηκε  ότι από την 
γέννησή του ένα κορίτσι φορτώνεται με την τιμή 
της οικογένειας και οι άνδρες βοηθούμενοι και από 
γυναίκες συγγενείς, αισθάνονται ότι έχουν 
καθήκον να υπερασπίσουν αυτή με κάθε κόστος.   
             Τόσο η δολοφονία που γίνεται για λόγους 
τιμής, όσο και η βία  είναι μορφές  έμφυλης βίας 
που συνήθως σχεδιάζονται και εκτελούνται  από 
την οικογένεια, συγχωρούνται από την ευρύτερη 
κοινότητα και κινητοποιούνται από αντιλήψεις ότι 
δήθεν έτσι προστατεύεται ή αποκαθίσταται η τιμή 
της οικογένειας. 
            Οι τιμωρίες που χρησιμοποιούνται για να  
τον έλεγχο των κοριτσιών είναι εξαναγκασμός,  
εκβίαση, ταπείνωση, κοινωνικός αποκλεισμός, 
απειλή βίας, βία φυσική ακόμα και θάνατος  για να 
αποκατασταθεί η τιμή της οικογένειας. 
             Περίπου  30 χώρες στον κόσμο έχουν 
πατριαρχικά στερεότυπα σύμφωνα με τα οποία το 
προγαμιαίο σεξ και το μετά τον γάμο σεξ 
απαγορεύεται και οι γυναίκες κατά τον γάμο θα 
πρέπει να είναι παρθένες, αντιλήψεις που 
υποστηρίζουν  την βία για λόγους τιμής. Ωστόσο η 
σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δηλώνει ότι η 
προβολή της τιμής είναι μη αποδεκτή αιτιολογία 
για έγκλημα τιμής. 
            Οι γάμοι από εξαναγκασμό και η 
ανθρωποκτονία για λόγους τιμής συνδέονται. Εάν 
ένα κορίτσι αρνηθεί έναν εξαναγκαστικό γάμο 
μπορεί να σκοτωθεί ή να τιμωρηθεί γιατί 
προξένησε ντροπή στην οικογένεια. Το ίδιο μπορεί 
να συμβεί και σε κορίτσια που μετά τον γάμο 
αποφασίσουν να χωρίσουν. 
             Παράγοντες που ενεργοποιούν την βία για 
λόγους τιμής είναι εκτός από τις προγαμιαίες και 
μετά τον γάμο σχέσεις, η άρνηση του γάμου, η 
ενδυμασία κατά μη αποδεκτό τρόπο, η άρνηση 
ενδυμασίας με hijab, η τοποθέτηση make up, η 
συμμετοχή σε αμειβόμενη εργασία, η αναζήτηση 
τέλεσης γάμου με άτομο εκτός της δικής του 
κοινότητας και ομοφυλόφιλες σχέσεις. Οι δράστες  
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εγκλημάτων τιμής είναι οι σύντροφοι, οι γονείς τα 
αδέλφια συγγενείς αλλά και άλλα πρόσωπα της  
κοινότητας. Τα εγκλήματα αυτά είναι ανεξάρτητα 
της θρησκείας που πρεσβεύουν οι δράστες. 
           Τα θύματα δεν καταγγέλλουν την βία για 
λόγους τιμής, για πολλούς λόγους. Συνήθως 
περιορίζονται στο σπίτι, στερούνται οικονομικών 
πηγών, και φοβούνται ότι σε περίπτωση που 
εμπλέξουν την αστυνομία διατρέχουν κίνδυνο να 
απωλέσουν την τιμή της οικογένειας. Φοβούνται 
ακόμη εκδικητική βία,  και μήπως η  πρόσβασή 
τους στο τηλέφωνο, ίντερνετ, στους φίλους, τους 
συναδέλφους τους περιορισθεί από την οικογένειά 
τους. Μπορεί ακόμη να έχουν μη ασφαλές 
καθεστώς μετανάστη, να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα γλώσσας ή να μην ξέρουν πώς να 
επικοινωνήσουν με την Αστυνομία.  
            Η βία που βασίζεται σε λόγους τιμής θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, 
ενσυναίσθηση  και εγκυρότητα. Θα πρέπει να 
υπάρχει πρόβλεψη για άμεση ασφάλεια από 
φυσική βλάβη, η αστυνομία να λαμβάνει 
συνέντευξη από το θύμα κατά μόνας και να είναι 
εκπαιδευμένη για θύματα βίας λόγω τιμής.   
             Απαιτείται μεγαλύτερη επαγρύπνηση για 
τις υπάρχουσες διαδικασίες προστασίας, για την 
εξάλειψη των ταμπού όσον αφορά την βία λόγω 
τιμής, για την ενδυνάμωση των φίλων, 
συναδέλφων, των επαγγελματιών υγείας, των 
NGOς και των μελών της οικογένειας ώστε να 
υποστηριχθούν τα θύματα. 
            Οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών 
θα πρέπει μαζί να δουλέψουν για να 
δημιουργήσουν κέντρα που θα προσφέρουν 
κατάλυμα, υγειονομική και ψυχολογική φροντίδα, 
νομικές υπηρεσίες και ιατροδικαστικές εξετάσεις 
σε θύματα βίας για λόγους τιμής.  
    

******* 
                 Υπό την προεδρία  του Charles 
Ramsden, Chair of the Council of Europe’s 
Gender Equality Commision κατά το κλείσιμο του 
συνεδρίου η Marlene Schiappa, Υπουργός  για 
την Ισότητα των Φύλων, Γαλλίας  δήλωσε πως 
αν κανείς σκεφτεί την σύγχρονη θέση και το 
καθεστώς των γυναικών στον κόσμο εκπλήσσεται 
και επαναστατεί από το μέγεθος και τον βαθμό της 
βίας που διαπράττεται κατά των γυναικών. Όλοι 
είπε, υπουργοί, επικεφαλής υπηρεσιών των 
Ηνωμένων Εθνών, πολιτικοί αρχηγοί,  NGO’s, και 
γυναίκες και άνδρες συγκεντρωθήκαμε σήμερα 
γιατί αναγνωρίζουμε την συλλογική ευθύνη να 
διαβεβαιώσουμε ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών γίνεται πραγματικότητα. Είμαστε  
υπεύθυνοι για την πρόοδο όσον αφορά την  
 
 

δήλωση του Πεκίνου  και η περιφερειακή 
αναθεώρηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν 
μια ευκαιρία για να γίνει μια ειλικρινής και  καθαρή 
εκτίμηση της κατάστασης. 
            Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
περισσότερο σε επίπεδο νόμων σε πολλές χώρες, 
δεν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος  σε καμία  
χώρα ακόμη και στη Γαλλία.  
             Είναι ώρα να εμπλακούμε με μεγαλύτερη 
επιμονή ώστε να  συμβεί άμεσα και με γρήγορους 
ρυθμούς αλλαγή  στην πραγματικότητα και στην 
καθημερινή ζωή των γυναικών. 
              Άνδρες που ασκούν βία κατά γυναικών 
είναι ικανοί να τύχουν ατιμωρησίας και ανοχής γι’ 
αυτή, η οποία αρχίζει με την αμφιβολία ως προς 
τις καταγγελίες βίας των θυμάτων και ενοχοποίηση 
των θυμάτων.  
             Εάν κάποια γυναίκα έχει κακοποιηθεί 
σεξουαλικά από κάποιον η καταγγελία της αρχικά 
τίθεται υπό αμφιβολία και γίνονται πολλές 
υποτιμητικές και ακατάλληλες ερωτήσεις προς 
αυτήν για την κατάσταση και τις συνθήκες τέλεσης 
της πράξης. Μήπως του χαμογέλασε; τον κοίταξε; 
του έκανε νοήματα: ήταν μόνη; Γιατί; ήταν νύχτα 
και αν ήταν τί έκανε έξω μόνη της την νύχτα; Αυτές 
οι εκφράσεις και συμπεριφορές είναι γνωστές και 
πρέπει να αγωνισθούμε για να εκλείψουν 
αναθεωρώντας και τον νόμο. Δεν είναι εύκολο 
αλλά όμως είναι δυνατό. Θα απαιτήσει  τεράστια 
πολιτική βούληση καθώς η αλλαγή των 
ανθρώπινων δοξασιών θα είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητη και δύσκολη, αλλά είναι κάτι που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους μας.     
          Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν δήλωσε 
την θέληση του να επικεντρωθεί στην ισότητα των 
φύλων και ζήτησε η βία κατά των γυναικών να 
τεθεί στην παγκόσμια ατζέντα ως θέμα. 
           Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί  
στην καταπολέμηση της γυναικοκτονίας διότι δεν 
μπορούμε να καταλάβουμε πώς οι γυναίκες 
μπορούν να διεκδικήσουν αναβάθμιση της 
καριέρας τους, αύξηση μισθού και ισότητα όταν 
φοβούνται για την ζωή τους κατά την πορεία τους 
προς την εργασία, ή όταν γυρνώντας σπίτι 
δέχονται άδικη κριτική ή κακοποίηση,  που μπορεί 
να καταλήξει ακόμα και σε  θάνατο, από τον 
σύζυγο ή σύντροφό τους. 
              Στη Γεν. Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
ο Πρόεδρος Μακρόν ζήτησε απ’ όλες τις χώρες  
του κόσμου να δημιουργήσουν ένα νομικό πλαίσιο 
για την γυναικοκτονία  ώστε να τεκμηριώνονται οι 
δολοφονίες γυναικών  από τον σύντροφό τους. 
Είναι σημαντικό να φωτιστούν αυτές οι πράξεις, να 
υπάρξει επαγρύπνηση και να μειωθεί η κοινωνική 
ανοχή στο φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. 
 

>>>>>>> * <<<<<<<               
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Νέα και Σχόλια 
 
 
        Δείκτης  Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των φύλων (EIGE)  
 
 
               Εξαιρετικά αργή συνεχίζει να είναι πρόοδος σε σχέση με την ισότητα των φύλων, 
στην ΕΕ, σύμφωνα με ετήσια έκθεση που έδωσε  την15-10-2019  στη δημοσιότητα το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).  

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, η μέση βαθμολογία της ΕΕ για την ισότητα 

των φύλων έχει αυξηθεί μόνο κατά μια μονάδα σε 67,4 το 2018, σε σχέση με το 2017. 
 
Σύμφωνα με το Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων του παραπάνω Ινστιτούτου, η 

Σουηδία συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα αποτελεσμάτων της Ε.Ε., με 83,6 
μονάδες, ακολουθούμενη από την Δανία με 77,5. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη μεγαλύτερη 
βελτίωση κατέγραψε η Πορτογαλία, με αύξηση 3,9 βαθμών. 

 
Στην τελευταία θέση του Δείκτη Ισότητας με 51,2 μονάδες βρίσκεται η Ελλάδα 

αμέσως  μετά την Ουγγαρία που συγκεντρώνει 51,9 μονάδες.   Η βαθμολογία  έχει αυξηθεί 
μόνο κατά 4,4 μονάδες από το 2005 έως το 2017 ( 1,2 μονάδες σε σύγκριση με το 2015). 
Παρά τη μικρή αυτή πρόοδο ως προς την ισότητα των φύλων, η βαθμολογία της Ελλάδας 
την κατατάσσει σε μία θέση χαμηλότερη από ότι το 2005. 

 
Οι βαθμολογίες των κρατών μελών της ΕΕ   στο σύνολό της, που προκύπτουν σε 

ετήσια βάση προκειμένου να αποτιμηθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί , βασίζονται στις 
ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών που αφορούν τους εξής έξι (6) βασικούς τομείς : 
εργασία, χρήμα, γνώση, χρόνος (φροντίδα οικογένειας, οικιακά, κοινωνικές δράσεις), 
εξουσία (συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων) και υγεία. Η ΕΕ είναι πιο κοντά 
στην ισότητα στους τομείς της υγείας (88,1) και τα χρήματα (80,4), ενώ ανησυχητικές είναι 
οι ανισότητες στον τομέα της εξουσίας (51,9).  

 
Στην Ελλάδα παρά τη μικρή πρόοδο (+1,2 μονάδες σε σύγκριση με το 2015), τα 

αποτελέσματα είναι ψηλότερα στους τομείς της υγείας (83,5) και τα χρήματα (71,4) ενώ οι 
ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι πιο έντονες στον τομέα της εξουσίας (24,3). Επιπλέον 
η βαθμολογία της χώρας αυξήθηκε στον τομέα της γνώσης (+ 8,5), ενώ μειώθηκε 
περισσότερο στον τομέα του χρόνου (-1,5 μονάδες). 

            Η πατρίδα μας αποδεικνύεται ότι υστερεί συστηματικά στο κομμάτι των δικαιωμάτων 
των γυναικών σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   Χρειάζεται 
συντονισμένη προσπάθεια για την βελτίωση της αρνητικής εικόνας και της αποκατάστασης 
της ισότητας των δύο φύλων στη χώρα. Προς τούτο είναι αναγκαία η αλλαγή των 
ισχυουσών κοινωνικών νορμών και η κατάργηση των έμφυλων στερεοτύπων μέσω 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης ανδρών και γυναικών. Επίσης από τα αποτελέσματα της 
έκθεσης προκύπτει η αναγκαιότητα της επιτάχυνσης και άμεσης λήψης οριζόντιων μέτρων 
που θα ενισχύουν τη θέση των γυναικών  πρωταρχικά  στη χώρα μας αλλά και σε όλη την 
Ευρώπη. 

>>>>>>> * <<<<<<<               
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                                                                       ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ   

                                                                                                                                     
 Από δημοσίευση της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 

 
Σε μάστιγγα παγκοσμίως έχουν μετατραπεί οι γυναικοκτονίες (δηλ. οι ανθρωποκτονίες  γυναικών από 

πρόθεση, επειδή είναι γυναίκες), σύμφωνα με στοιχεία που   έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία του ΟΗΕ  για τα 
Ναρκωτικά και το έγκλημα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου. 
Τα στοιχεία προκαλούν σοκ γιατί, σύμφωνα με αυτά, 137 γυναίκες, ανά τον κόσμο, δολοφονούνται καθημερινά από τον 
σύντροφό τους   ή από κάποιο συγγενή τους, με πιθανότερο σημείο εκτέλεσης του εγκλήματος το σπίτι. Περισσότερες 
από τις μισές από τις 87.000 γυναίκες  που δολοφονήθηκαν το έτος 2017 φέρεται να δολοφονήθηκαν από τα χέρια των 
πιο στενών συγγενών τους Από αυτές περίπου 30.000 σκοτώθηκαν από τον σύντροφό τους και άλλες 20.000 από ένα 
συγγενή τους. Στην χώρα μας από τον Μάρτιο του 2018 - Μάρτιο 2019 συνέβησαν 12 γυναικοκτονίες σε βάρος 
γυναικών και κοριτσιών. 122 περιστατικά γυναικοκτονιών συνέβησαν στη Γαλλία κατά το έτος 2019. 50 γυναίκες κάθε 
εβδομάδα δολοφονούνται από σύντροφο ή πρώην σύντροφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με δημοσίευμα της 
εφημερίδας Μακεδονία της 14-12-2019).Διαστάσεις επιδημίας έχει αποκτήσει στην Τουρκία το φαινόμενο των 
γυναικοκτονιών  καθόσον ο αριθμός τους ανέρχεται σε 300 κατά το 2019, ενώ από το έτος 2010 ο αριθμός των 
γυναικοκτονιών ανέρχεται στις 2.600 παρά το ότι η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα που υπέγραψε την σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης το έτος 2011(δημοσίευμα Καθημερινή της17-9 2019). 

 
  >>>>>>> * <<<<<<<                   

 

-ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ THN ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
Α} Άδεια για ετήσιο  γυναικολογικό έλεγχο 
Από την 1η Ιανουαρίου 2020  θα κατατεθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών νομοθετική ρύθμιση με την οποία 
θα χορηγείται ετησίως μια επιπλέον ημέρα  άδεια με αποδοχές  σε όλες τις γυναίκες υπαλλήλους του 
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης   για να υποβάλλονται στον 
ετήσιο  γυναικολογικό έλεγχο. 

  Β}  Eπίδομα γέννας – φορολογικές οικογενειακές ενισχύσεις 

  Ένα νέο επίδομα παιδιών συμπεριλαμβάνει ο Προϋπολογισμός του 2020, ενισχύοντας την 
οικογένεια, σε συνδυασμό με την προσαύξηση του αφορολογήτου και τη μείωση του ΦΠΑ. Το νέο επίδομα, 
ύψους 2.000 ευρώ, θα καταβάλλεται το 2020 σε όσες οικογένειες φέρουν στον κόσμο παιδιά και δεν 
σχετίζεται με το γνωστό οικογενειακό επίδομα.  
            Για κάθε τέκνο, το οποίο ήδη βρίσκεται στην οικογένεια, το εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 
1.000 ευρώ. Έτσι, αν ένα ζευγάρι, που έχει ήδη 2 παιδιά, φέρει στον κόσμο ένα ακόμα, για να πάρουν τις 
2.000 ευρώ, το εισόδημα τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ. 
           Με βάση το τελευταίο στατιστικό Δελτίο της ΑΑΔΕ, τα ζευγάρια χωρίς παιδιά με εισόδημα ως 60.000 
ευρώ, ανέρχονται σε 1.382.327 και αποτελούν εν δυνάμει το κοινό στο οποίο απευθύνεται το επίδομα. Όπως 
διευκρίνισε η αρμόδια υφυπουργός, οι 2.000 ευρώ θα καταβάλλονται σε 2 δόσεις: η πρώτη δόση με τη 
γέννηση του και η δεύτερη σε έξι μήνες από τη γέννηση του. Φυσικά, το επίδομα αφορά σε κάθε νεογέννητο, 
συνεπώς αν πρόκειται π.χ. για δίδυμα τότε μιλάμε για 4.000 ευρώ. 
          Σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, κάθε χρόνο καταγράφονται 85.000- 90.000 γεννήσεις, ενώ το 
“καθαρό” δημοσιονομικό κόστος του νέου επιδόματος έχει υπολογιστεί σε 120 εκατ. Ευρώ. 
          Η δεύτερη ενίσχυση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έρχεται μέσω της προσαύξησης του 
αφορολογήτου λόγω παιδιών, είτε των υφιστάμενων είτε των νέων. Η τρίτη παρέμβαση, που 
συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό για την ενίσχυση των οικογενειών, γίνεται στο πεδίο της έμμεσης 
φορολογίας και συγκεκριμένα του ΦΠΑ. Έτσι, από την Πρωτοχρονιά, μειώνεται από 24% σε 13% ο ΦΠΑ σε 
όλες τις συσκευασμένες βρεφικές τροφές, στις βρεφικές πάνες και στα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου. Το 
δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 12 εκατ. Ευρώ. 
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Γυναίκες   σε   ηγετικές θέσεις  της    Ευρωπαϊκής  Ένωσης   

*  Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν,  Πρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
  

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 465 ψήφους υπέρ, 157 κατά και 89 αποχές ενέκρινε ως 
επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία ανέλαβε καθήκοντα από την 1η 
Δεκεμβρίου 2019.  Αποτελεί την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ποσοστό ψήφων 
που συγκέντρωσε ξεπερνά το ποσοστό που πριν από πέντε χρόνια είχε δοθεί στον Ζαν Κλωντ Γιούνκερ.    
Σπούδασε Οικονομικά στο Γκέτινγκεν και το Μύνστερ και κατόπιν στο London School of Economics, όπου 
μάλιστα χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Ρόουζ Λάντσον», καθώς θεωρείτο πιθανός στόχος της γερμανικής 
αριστερής τρομοκρατίας. Λίγο μετά αποφάσισε να σπουδάσει Ιατρική, για να αποφοιτήσει το 1987 από το 
Πανεπιστήμιο του Ανόβερου. Τα επόμενα χρόνια απέκτησε επτά παιδιά με τον καθηγητή Ιατρικής Χάικο φον 
ντερ Λάιεν. Επελέγη ως υπουργός Οικογένειας το 2005 στην πρώτη κυβέρνηση της Άγγελα Μέρκελ, και 
ακολούθως το 2009 υπουργός Εργασίας και Υπουργός άμυνας κατά τα έτη 2009-2014. Μιλάει εξαιρετικά 
γαλλικά και αγγλικά, ενώ υποστηρίζει την μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε «Ηνωμένες Πολιτείες της 
Ευρώπης». Ως πρωταρχικούς της στόχους έχει θέσει την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη 
της ψηφιακής τεχνολογίας Στη νέα Ευρωπαϊκή  Εεπιτροπή υπάρχουν 15 άνδρες και 11 γυναίκες. Πρόκειται για 
την πρώτη φορά που επιτυγχάνεται μια σύνθεση που είναι τόσο κοντά στην ίση συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών. 

 
*  Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 
Στις 1-11-19 η Κριστίν Λαγκάρντ, τέως Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου  

ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.   Ο διορισμός της εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Οκτωβρίου 2019 και η θητεία της θα διαρκέσει 8 έτη. Η κυρία Λαγκάρντ 
διαδέχθηκε τον Μάριο Ντράγκι, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της ΕΚΤ από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως τις 31 
Οκτωβρίου 2019. Η πρώτη γυναίκα κεντρική τραπεζίτης ως πρώτες προτεραιότητες έχει θέσει   την επίλυση του 
μείζονος προβλήματος του υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων/ανοιγμάτων, ειδικά στις χώρες του 
Νότου, την   δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων για τις δύσκολες μέρες που ακολουθούν και   την ταχύτερη 
τραπεζική ενοποίηση, δηλαδή ακόμη και διασυνοριακές στρατηγικές συνεργασίες ή και συγχωνεύσεις τραπεζών 
σε χώρες που εποπτεύονται από τη Φραγκφούρτη. 

 
 

*  Emily O’Reilly, Ευρωπαία  Διαμεσολαβήτρια 
 
Στις 18-12-2019, η  Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) επανεξέλεξε την Emily O’Reilly 

(Ιρλανδία) στο αξίωμα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024, με 320 
ψήφους υπέρ κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Το πρώτον είχε εκλεγεί στο αξίωμα αυτό το 2013 και 
είναι η πρώτη γυναίκα Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής αποτελεί ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο όργανο της Ε.Ε, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1995 για να ελέγχει τους θεσμούς και τις υπηρεσίες της 
Ε.Ε. (εξαιρουμένου του δικαστηρίου) και να προωθεί τις αρχές της χρηστής διαχείρισης. Το εποπτικό αυτό 
όργανο ερευνά καταγγελίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα για κακοδιαχείριση στους θεσμούς της Ε.Ε. και 
εξετάζει προληπτικά ευρύτερα συστημικά θέματα όπως η διαφάνεια και η λειτουργία  στην υπηρεσία των 
πολιτών. 
    

* Σάνα Μάριν, Πρωθυπουργός Φινλανδίας 

           Στις 10-12-2019 ανέλαβε πρωθυπουργικά καθήκοντα  στην Φινλανδία η Σάνα Μάριν η οποία είναι η 
νεαρότερη εν ενεργεία επικεφαλής κυβέρνησης παγκοσμίως. Η Μάριν,   ξεκίνησε την πολιτική καριέρα της όταν 
ήταν περίπου 25 χρονών και    είναι ευαισθητοποιημένη στο θέμα της κλιματικής αλλαγής καθώς νιώθει ότι «οι 
μεγαλύτερες γενιές δεν δίνουν επαρκή προσοχή» σε αυτό. 
Το γεγονός ότι μια νέα γυναίκα ανέλαβε τα ηνία της χώρας της προκάλεσε το ενδιαφέρον ΜΜΕ σε ολόκληρη την 
υφήλιο, με πολλούς να βλέπουν σε εκείνη ένα «παράδειγμα προς μίμηση» για άλλες γυναίκες, που ζουν σε 
κοινωνίες, όπου ο πολιτικός στίβος κυριαρχείται από άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας. 
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*  Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών   

          Από την 1η Ιανουαρίου 2020 η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα,  αναλαμβάνει πρόεδρος της Ακαδημίας 
Αθηνών για το έτος 2020, κατόπιν αποφάσεως της Ολομέλειάς της, ενώ σήμερα κατέχει το αξίωμα της 
αντιπροέδρου. Η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα διετέλεσε καθηγήτρια του Ποινικού Δικαίου της Νομικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ,  εξελέγη   βουλευτής  Επικρατείας της ΝΔ το 1981 και στην συνέχεια βουλευτής Α’ 
Αθηνών έως τον Σεπτέμβριο του 2009. Διετέλεσε  αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας (1989), υπουργός 
Πολιτισμού (1990-1992), υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων 
(2004-2007). Κατά την βουλευτική της σταδιοδρομία, ήταν εισηγήτρια σημαντικών νομοσχεδίων με 
ενεργό συμμετοχή στις αναθεωρήσεις του Συντάγματος. 
        Είναι από τα αρχαιότερα μέλη του ΕΣΕ. Αισθανόμαστε υπερήφανες για τη σπουδαία 
σταδιοδρομία και το έργο της και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.  
 
             Αισθανόμαστε  ιδιαίτερα υπερήφανες που το Ε.Σ.Ε. έχοντας πιέσει ποικιλοτρόπως για την 
ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών –όπως βλέπουμε από τα Αρχεία μας-,  ευτύχησε να  δει  ένα μέλος του, 
τη Γαλάτεια Σαράντη, να είναι η πρώτη γυναίκα Ακαδημαϊκός και ένα άλλο μέλος του την Άννα 
Μπενάκη να γίνεται η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.  
 

>>>>>>> * <<<<<<<               
  

 
Βραβεύσεις  
 

Στις 29-11-2019 με αφορμή και την παγκόσμια Ημέρα ενάντια στη βία κατά των Γυναικών, ο 
Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών, η Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 
Βουλής και  το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, διοργάνωσαν συνέδριο με γενικό τίτλο: «ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ.  Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ». 
 

Μετά το πέρας του Συνεδρίου  έγινε τιμητική βράβευση στις παρακάτω :  
- Μερόπη Σπυροπούλου  Ομ .Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών,τ/ Βουλευτής Ν.Δ. 
-  Κατερίνα Στεφανίδη  Ολυμπιονίκη  Άλμα επί κοντώ. 
- Έφη Καλλιγά  Επίτιμη  Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων 
 
  Χαιρόμαστε για την βράβευση  της αγαπητής μας  επίτιμης  Προέδρου Έφης Καλλιγά. 
Παρουσιάζουμε φωτογραφίες  της στο  βήμα, στο Συνέδριο: Φανερώνουν  ότι ο όρος  « επίτιμη» 
δεν σημαίνει απόσυρση από τη δράση. Η Έφη Καλλιγά δεν σταματά να  ενδιαφέρεται, να 
ενημερώνεται, να συμμετέχει,  να  επισημαίνει, να  συμβουλεύει και να  υποστηρίζει  τις 
οργανώσεις και τα θέματα  που στήριζε σε όλη της τη ζωή.    
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ  19ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

  
* * * 

Απονεμήθηκαν τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών για το 2019, κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής 
συνεδρίασης του σώματος.  Μεταξύ των βραβευθέντων 13 είναι οι παρακάτω γυναίκες. Τα μέλη της Ε.Ε. του 
Ε.Σ.Ε. εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στις βραβευθείσες και τον θαυμασμό τους για τα σπουδαία 
επιτεύγματά τους.  

 Αικατερίνη Αϋφαντή  (Βραβείο Γεωργίου Θ. 
Φωτεινού, με χρηματικό ἐπαθλο 3.000 
ευρώ, για επιστημονική εργασία που αφορά σε 
κλάδο της Χημείας,  
 «Si micropyramid patterned anodes that can  
suppress  fracture  and  
solid electrolyte interface formation during elect
rochemical cycling» (Journal of Power Sources 
329 (2016) 372-378). (Si με μικροπυραμίδες ως 
άνοδοι για την καταστολή θραύσης και 
σχηματισμού στερεού ηλεκτρολύτη κατά τον 
ηλεκτροχημικό κύκλο) 

    
 Αικατερίνη Γυφτέα, (βραβείο Δημητρίου Ν. 

Λαμπαδαρίου,  με χρηματικό έπαθλο 1.000 
ευρώ ως ικανωτερης στο μάθημα της 
Γεωδαισίας) απόφοιτη του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (βαθμός στη Γεωδαισία: 10, βαθμός 
Διπλώματος: 7,80  ακαδημαϊκού έτους 2017 – 
2018.      

 
 Νίκη  Ευελπίδου ( Βραβείο της 

Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως) 
αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ,  
 για το αξιολογότατο βιβλίο της στον τομέα 
των γεωλογικών επιστημών με 
τίτλο: «Μεταβολές θαλάσσιας στάθμης» 
(Εκδόσεις  Da Vinci, 2019). 

 
 Αναστασία Χαδιά  Έπαινος για το βιβλίο  που 

εξέδωσε με τον  Βασίλειο Νικόλτσιο  
«Ρούπελ, το οχυρό της αντίστασης, της 
αξιοπρέπειας, του ηρωισμού /Roupel,the 
 Fort  that  symbolizes  Resistance,  
Dignity and Heroism» (Θεσσαλονίκη 2017, 
Εκδόσεις Λόγος & Εικόνα/Thessaloniki 2017, 
Publications Logos & Ikona). 

 
 Χαρά Θλιβέρη ( Βραβείο Λάμπρου 

Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 
ευρώ, για Έλληνα λυρικό ποιητή,   για τη 
συλλογή της «Αντίθετη Όραση» (Εκδόσεις 
Μελάνι, 2017). 

 

 Κούλα Κασιμάτη ( Βραβείο Ελένης και 
Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 
ευρώ, για έργο αναφερόμενο στη Νεοελληνική 
Ιστορία ή Φιλολογία από το 1669 μέχρι 
σήμερα,    για την τριλογία «Σμύρνη: Τα 
Μείζονα Κύθηρα. Οι Κυθήριοι στην Ιωνία 
(18ος -20ός αιώνας)», «Κυθήριοι στη Ρουμανία 
(Βραΐλα) και την Κωνσταντινούπολη (18ος -
20ός αιώνας)», «Η Αλεξάνδρεια των Κυθηρίων 
(18ος -20ός αιώνας)» [Εταιρεία Κυθηραϊκών 
Μελετών 23, 27 και 28, Εκδόσεις Gutenberg]. 

 Λύντια Τρίχα ( Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ 
αντιστοίχου προκηρύξεως),  συγγραφέας-
ιστορικός   για την μονογραφία της «Σπυρίδων. 
Ο άλλος Τρικούπης. 1788-1873» (Εκδόσεις 
Πόλις, 2019).  

 
 Χρυσή Ντόγκα, νηπιαγωγός του 14ου  

Νηπιαγωγείου Κομοτηνής (Βραβείο 
Κωνσταντίνου Κριεζή, με χρηματικό έπαθλο 
3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές 
περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και τον 
εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα 
καθήκοντά τους όσον αφορά τη μόρφωση και 
τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας).    

 
  Αγαπία Σερετούδη, δασκάλα του 

1ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου(Βραβείο 
Κωνσταντίνου Κριεζή, με χρηματικό έπαθλο 
3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές 
περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και τον 
εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα 
καθήκοντά τους όσον αφορά τη μόρφωση και 
τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας). 

 
        
  Αικατερίνη Σαββαΐδου (Βραβείο Ιωάννη – 

Ίωνος Τσατσαρώνη, με χρηματικό έπαθλο 
3.000 ευρώ, για μελέτη στο Δημόσιο Δίκαιο 
(περιλαμβανομένου και του Δημοσίου 
Διεθνούς)   για τη μονογραφία της «Δημοσιο-
νομική Διαφάνεια. Πρωτοβουλίες, πρότυπα και 
κώδικες. Εργαλεία αξιολόγησης της δημοσιο-
νομικής διαχείρισης. Δημοσιονομικοί κανόνες 
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και θεσμοί│Ελληνική δημοσιονομική 
μεταρρύθμιση» (Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
2017).  

 
 Βασιλική Καραβάκου ( Βραβείο της 

Ακαδημίας, μετά θάνατον),  π. Καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την εν γένει 
προσφορά της στην παιδεία και την 
εκπαίδευση, για τη συμβολή της στην ανάδειξη 
της φιλοσοφίας της εκπαιδεύσεως ως 
εξειδικευμένου επιστημονικού κλάδου και για 
τις πρωτοβουλίες που συστηματικά ελάμβανε 
ώστε η νεολαία να συμμετέχει στους 
σύγχρονους φιλοσοφικούς προβληματισμούς.  

 Σουλτάνα Ανδρεάδου, Διευθύντρια του 
Δημοτικού Σχολείου Μαραθόκαμπου Σάμου 
(Έπαινος για την πολλαπλή εκπαιδευτική και 
κοινωνική της δράση στις ευαίσθητη αυτή 
περιοχή της χώρας μας).   

 

  Μαριάνθη Αρβανιτίδου, Δασκάλα του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής(΄Επαινος  
για την πολλαπλή εκπαιδευτική και κοινωνική 
της δράση στην ευαίσθητη αυτή περιοχή της 
χώρας μας.   

 

>>>>>>> * <<<<<<<                   

Δημοκρατικό έλλειμμα : Ελληνίδες που εξελέγησαν  
στο Ευρωκοινοβούλιο, την Ελληνική Βουλή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ 

Οι Ευρωεκλογές της 26ης Μαϊου 2019 είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της γυναικείας εκπροσώπησης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  σε ποσοστό 39ο/ο  καθώς οι γυναίκες που εκλέχθηκαν ανέρχονται σε 286 σε 
σύνολο 751 ευρωβουλευτών. Η αύξηση αυτή είναι σημαντική αν σκεφτεί κανείς ότι το ποσοστό γυναικών στην 
Ευρωβουλή ήταν 36ο/ο το 2014 και 15,2 το 1979 στο πρώτο Ευρωκοινοβούλιο και φυσικά μεγαλύτερη από τον 
μέσο όρο της εκπροσώπησης γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια της Ε.Ε. που φτάνει το 30,2%. Στην Ελλάδα 
εξελέγησαν γυναίκες ευρωβουλευτές σε ποσοστό μόλις 23,8ο/ο.  Ενώ ο αριθμός των ελλήνων ευρωβουλευτών 
ανέρχεται σε 21 μόλις 5 ελληνίδες εξελέγησαν για την ευρωβουλή.  Φαίνεται ότι η  νομοθετική καθιέρωση στην 
Ελλάδα της ποσόστωσης στα ψηφοδέλτια για την γυναικεία εκπροσώπηση των κομμάτων για τις ευρωεκλογές  
δεν βοήθησε στην προτίμηση γυναικών για το Ευρωκοινοβούλιο.   

Οι Ελληνίδες ευρωβουλευτές που εξελέγησαν είναι: 

 Ελίζα Βόζεμπεργκ  (ΝΔ) (γνωστή δικηγόρος και πολιτικός και η πρώτη γυναίκα σε ψήφους για τις  
                                                      φετινές  Ευρωεκλογές) 
               Άννα Μισιέλ- Ασημακοπούλου  (ΝΔ) 

Μαρία Σπυράκη (ΝΔ)  

 Εύα Καϊλή (ΚΙΝΑΛ)( μία από τις πιο δυναμικές γυναίκες στην Ευρωβουλή,   η μόνη Ελληνίδα που  
                                                κάθε χρόνο βρίσκεται στη λίστα των 50 καλύτερων Ευρωβουλευτών) 

Έλενα Κουντουρά (ΣΥΡΙΖΑ).  

Το έλλειμμα της γυναικείας εκπροσώπησης σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού λόμπυ 
γυναικών στο ευρωκοινοβούλιο Σεσίλ Γκρεμποβάλ  συνδέεται άρρηκτα με το επικοινωνιακό έλλειμμα της Ε.Ε. 
ως προς την  ανάδειξη της σπουδαίας σημασίας του Ευρωκοινοβουλίου και του ρόλου που οι γυναίκες μπορούν 
να διαδραματίσουν σ’ αυτό.  

 

>>>>>>> * <<<<<<<                   



 18 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

              Στις 7-7-2019 έγιναν βουλευτικές εκλογές στη χώρα μας. Στηριζόμενη σε μια σειρά από 
αναχρονιστικές, συντηρητικές νοοτροπίες, πρακτικές, αλλά και προκαταλήψεις η ανισότητα παραμένει 
και η γυναίκα είναι θύμα πατροπαράδοτων δομών σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία.  
               

          Συνολικά 62 γυναίκες περιλαμβάνονται μεταξύ των 300 βουλευτών, αποτελούν δηλαδή το 20,6%, 
το ένα πέμπτο της σύνθεσης της νέας Βουλής. Κατά κόμμα αποτελούν το 14,5% των βουλευτών της 
Ν.Δ., το 27% του ΣΥΡΙΖΑ, το 18% του ΚΙΝΑΛ, το 33% του ΚΚΕ, το 30% της Ελληνικής Λύσης και το 
44,5% του Μέρα25.    

                Ονομαστικά, οι γυναίκες βουλευτές κατανέμονται στα κόμματα  ως εξής: 
 
Ν.Δ., 23 βουλευτές: 
Ντόρα Μπακογιάννη, Μαριέτα Γιαννάκου, Όλγα Κεφαλογιάννη, Φωτεινή Πιπιλή, Νίκη Κεραμέως, Ζωή 
Ράπτη, Άννα Καραμανλή, Σοφία Βούλτεψη, Νόνη Δούνια, Μίκα Ιατρίδη, Διονυσία-Θεοδώρα 
Αυγερινοπούλου, Ελένη Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφαλά, Ασημίνα Σκόνδρα, 
Παρασκευή Βριζίδου, Μαριλένα Σουκουλή, Κατερίνα Μονογιού, Στέλλα Μπίζιου, Ζέττα Μακρή, Άννα 
Μάνη-Παπαδημητρίου, Φωτεινή Αραμπατζή, Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα. 
 
ΣΥΡΙΖΑ, 23 βουλευτές: 
Έφη Αχτσιόγλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Χαρά Καφαντάρη, Θεανώ Φωτίου, Ραλλία 
Χρηστίδου, Νίνα Κασιμάτη, Όλγα Γεροβασίλη, Σία Αναγνωστοπούλου, Γιώτα Πούλου, Νατάσσα 
Γκαρά, Φρόσω Καρασαρλίδου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Δώρα Αυγέρη, Μερόπη Τζούφη, Σουλτάνα 
Ελευθεριάδου, Ολυμπία Τελιγιορίδου, Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου, Καλλιόπη Βέττα, Κατερίνα 
Παπανάτσιου, Θεοδώρα Τζάκρη, Μπέτυ Σκούφα, Πέτη Πέρκα, Κυριακή Μαλάμα. 
 
ΚΙΝΑΛ, τέσσερις βουλευτές: 
 Φώφη Γεννηματά, Νάντια Γιαννακοπούλου, Χαρά Κεφαλίδου, Ευαγγελία Λιακούλη 
 
ΚΚΕ, πέντε βουλευτές: 
 Αλέκα Παπαρήγα, Λιάνα Κανέλλη, Διαμάντω Μανωλάκου, ΕλένηΓερασιμίδου, Μαρία Κομνηνάκα. 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, τρεις βουλευτές: 
 Αναστασία-Αικατερίνη Αλεξοπούλου, Μαρία Αθανασίου, Σοφία-Χάϊδω Ασημακοπούλου. 
 
ΜέΡΑ25, τέσσερις βουλευτές: 
 Αγγελική Αδαμοπούλου, Σοφία Σακοράφα, Μαρία Απατζίδη, Κωνσταντίνα Αδάμου.  

 

        Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων συγχαίρουν όλες τις 
παραπάνω εκλεγείσες και εύχονται καλή επιτυχία στο σπουδαίο έργο τους. Συγχρόνως εκφράζουν και 
αίτημα για την εκλογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα γυναίκας για την θέση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Υπάρχουν αρκετές γυναίκες ικανές για να προταθούν και να επιλεγούν στη θέση αυτή. 
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Οι αυτοδιοικητικές εκλογές που έγιναν στη χώρα μας στις 26 Μαίου και 2 Ιουνίου ανέδειξαν 

μόνο μία γυναίκα περιφερειάρχη, την κ. Ρόδη Κράτσα  στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και  19 

γυναίκες δημάρχους έναντι 15 που είχαν εκλεγεί το έτος 2014. Ο αριθμός είναι μικρός αν ληφθεί 

υπόψη ότι  οι δήμοι στην Ελλάδα είναι 331. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών 128 

συνολικά γυναίκες κατέβηκαν ως επικεφαλής συνδυασμών, σε 29 δήμους υπήρχαν πάνω από μία 

υποψήφιες, ενώ σε 208 δήμους καμία γυναίκα δεν είχε θέσει υποψηφιότητα ως Δήμαρχος.   

 
Οι 19 εκλεγείσες γυναίκες δήμαρχοι είναι οι παρακάτω: 
1.   Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου,   Δήμαρχος Κασσάνδρας,   
2. Κατερίνα Ιγνατιάδου,  Δήμαρχος Σκύδρας   
3. Μερόπη Υδραίου,  Δήμαρχος Κέρκυρας   
4. Ροζίνα Βαβέτση ,  Δήμαρχος στον Δήμο Νικολάου-Σκουφά 
5. Έλενα Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων 
6. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας 
7. Βούλα Κάραλη , Δήμαρχος Ορχομενού  
8. Ευσταθία Λιάρου, Δήμαρχος Ελαφονήσου  
9.  Μανωλία Στεφανάκη, Δήμαρχος Γαύδου  
10. Ευθαλία Παπαδοπούλου, Δήμαρχος Φολεγάνδρου 
11. Μαρία Ναδάλη, Δήμαρχος Σίφνου  
12. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχος Κέας 
13. Μαρία Κακαλή , Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου 
14. Μαρία Ανδρούτσου Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου  
15.Δέσποινα Θωμαίδου, Δήμαρχος Ν.Ιωνίας   
16. Δήμητρα Κεχαγιά , Δήμαρχος Πεντέλης  
17. Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, Δήμαρχος Οιχαλίας. 
18. Μαρία Καμμά- Αλιφέρη, Δήμαρχος Τήλου  
19. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας 
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