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EΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητές φίλες και φίλοι του Ε.Σ.Ε. Εύχομαι να ξεκινήσετε το ταξίδι του 2023
με αποσκευές την αισιοδοξία, τη θετική σκέψη, την καλή διάθεση, τη δυναμικότητα και
να πορευθείτε καθ’ όλη τη διάρκειά του με υγεία, ειρήνη, επιτυχία στους στόχους σας και
ευημερία. Σιγά σιγά ξεπερνούμε τον μεγάλο φόβο του κορωνοϊού, ξεθαρρεύουμε, η κοι-
νωνικότητά μας επανέρχεται, νοιώθουμε πιο ελεύθεροι όσον αφορά την κίνηση, την έκ-
φρασή μας και την ανάπτυξη σχέσεων με φίλους και συνεργάτες, στο μέτρο του εφικτού
πάντα, δεδομένου ότι οι μεταλλάξεις καραδοκούν και κανείς δεν εγγυάται ότι το πρόβλη-
μα έλαβε τέλος. Έτσι δειλά δειλά άρχισαν να γίνονται, εκτός από διαδικτυακές, και δη-
μόσιες εκδηλώσεις και από τις γυναικείες οργανώσεις.

Κατά το έτος 2022, το οποίο συμπίπτει με την επέτειο των 100 ετών από την Μι-
κρασιατική Τραγωδία, παρά τον κίνδυνο μετάδοσης κορωνοιού γρίπης ή άλλων ιώσεων,
έγιναν και θα εξακολουθήσουν να γίνονται και το έτος 2023 εκδηλώσεις μνήμης σε όλη
την Ελλάδα. Το Εθνικό Συμβούλιο  Ελληνίδων αποτείοντας φόρο τιμής στις  γυναίκες
μέλη του για το σπουδαίο έργο και τον αγώνα τους στην αποκατάσταση των προσφύγων
της Μ. Ασίας ήδη στις 14-12-2023 πραγματοποίησε μια εκδήλωση μνήμης,  κατά την
οποία τίμησε και την ηθοποιό και συγγραφέα Μιμή Ντενίση για την συνεισφορά της
στην διάδοση της Μικρασιατικής Τραγωδίας στην Ελληνική και Διεθνή Κοινότητα. η
οποία υπήρξε πολύ επιτυχής, ενώ έχει προγραμματίσει και την διεξαγωγή και δεύτερης
εκδήλωσης με αφορμή την παραπάνω επέτειο. 

Το έτος 2022 υπήρξε ένα ταραχώδες έτος για την διεθνή κοινότητα κυρίως γιατί
σηματοδοτήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος, στην ατέρμονη μέχρι στιγ-
μής πορεία του, επέφερε ολέθρια αποτελέσματα λόγω της μεγάλης απώλειας ζωών, πε-
ριουσιών και εδαφών και συνετέλεσε στη διόγκωση της οικονομικής κρίσης σε διεθνές
επίπεδο, και  ιδίως  στις  πιο φτωχές  χώρες.  Η διαρκώς διογκούμενη οικονομική κρίση
αποτελεί  πλέον  το  μεγάλο  αγκάθι  των  κυβερνήσεων  των  χωρών  που  καλούνται  να
λάβουν μέτρα ανακούφισης των πολιτών, τα οποία, παρότι λαμβάνονται, δεν επαρκούν
να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της εξακολούθησης του πολέμου και της δημιουργί-
ας νέων αναγκών. Ο πόλεμος και η οικονομική κρίση  είχε σοβαρό αντίκτυπο στις γυναί-
κες αφού, άλλες τις οδήγησε στη μετανάστευσή τους σε άλλες χώρες, άγνωστες μεταξύ
αγνώστων, και με αβέβαιο μέλλον, και άλλες σε μη εύρεση ή απώλεια εργασίας και σε
θυματοποίησή τους από αύξηση ενδοοικογενειακής κυρίως βίας σε βάρος τους.

Οι προσευχές όλων μας εκφράζουν τη θέληση, την ευχή μας και την ανάγκη της
παγκόσμιας κοινωνίας να σταματήσει ο πόλεμος, να επικρατήσει σύνεση και διάλογος
και να επιτευχθεί ειρήνη.

Ειρήνη Πανταζή - Μελίστα

Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων
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AΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε. 2022. 
Βάσω Γκανάτσου - Τζίνα Κορέλλα - Σοφία Σπηλιωτοπούλου

Το Ε.Σ.Ε. το έτος 2022 έχασε τρία μέλη του, τρεις αγαπημένες φίλες. Τη Βάσω
Γκανάτσου - Σταυριανοπούλου, επίτιμη πρόεδρο και επί πολλά χρόνια μέλος της Εκτελε-
τικής Επιτροπής του, την Τζίνα Κορέλλα, Αντιπρόεδρό του και από εικοσαετία μέλος
του,  και τη Σοφία Σπηλιωτοπούλου, από τα παλαιότερα μέλη του Ε.Σ.Ε. Και οι τρεις
ήταν δραστήριες, δυναμικές και αποτελεσματικές, στυλοβάτιδες του Ε.Σ.Ε., και από τα
πλέον πολύτιμα στελέχη του. Μέλη του Ε.Σ.Ε. συμμετείχαν στο πένθος των οικείων τους
με την παρουσία τους κατά την κηδεία τους και η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε προσφώνησε επι-
κήδειο για τις δύο πρώτες. 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ TOY E.I.G.E. ΓΙΑ ΤΟ 2022

Σύμφωνα με τον δείκτη ισότητας των φύλων για το έτος 2022 η Ε.Ε. βαθμολο-
γείται με 68.6 σχετικά με την ισότητα των φύλων (68 ήταν πέρσι), 

Η Ελλάδα «παίρνει»  53,4  (πέρσι  ήταν  52,5 και  βρίσκεται  στην  τελευταία
θέση στην κατάταξη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ η Σουη-
δία, η Δανία και οι Κάτω Χώρες έχουν και πάλι τις καλύτερες επιδόσεις. Η Φιλανδία βρί-
σκεται στην 4 η θέση , αφού ξεπέρασε την Γαλλία που έπεσε στην 5η θέση. Επίσης η Ελ-
λάδα ευρίσκεται χαμηλά και σε συγκεκριμένους τομείς όπως το χρήμα, η εξουσία και ο
ελεύθερος χρόνος.

Στον τομέα εργασίας το ποσοστό εργασίας των γυναικών είναι χαμηλό. Η Ελ-
λάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση (65,6) ενώ την τελευταία θέση κατέχει η Ιταλία
(63,2). Πρώτη βρίσκεται η Σουηδία (83,0) ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι χαμηλός στο
(71,7).

 Όσον αφορά την ισότητα στη χρήση του χρόνου, σύμφωνα με την έκθεση στην
πανδημία αυξήθηκε δραματικά η παροχή «μη αμειβόμενης φροντίδας στο σπίτι» η οποία
συνοδεύτηκε από τεράστια πίεση στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπι-
κής ζωής των ανθρώπων. Το κλείσιμο των σχολείων και των κέντρων ημερήσιας φροντί-
δας κατά τη διάρκεια των lockdown έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αύξηση του μηαμει-
βόμενου φόρτου εργασίας των γυναικών, παρά το γεγονός πως οι άνδρες  βοηθούσαν πε-
ρισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Όσον αφορά τις οικιακές εργασίες η Ελλάδα παρα-
μένει στην προτελευταία θέση 44,7 παρά το γεγονός ότι υπάρχει βελτίωση από το 2010
σε ποσοστό (9,0%)

Στον τομέα της Υγείας η Ελλάδα έχει καλύτερη επίδοση ποσοστό 85,8 αφήνο-
ντας πίσω χώρες όπως η Εσθονία, Τσεχία, Πορτογαλία και άλλες και από το 2019 έχει
κάνει πρόοδο κατά 1,5%.

Στον τομέα  της  εξουσίας,  η  Ελλάδα  καταλαμβάνει  την  26η  θέση  στην  Ε.Ε.
(28.8%), ενώ τελευταία είναι η Ουγγαρία.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ 12 ΧΩΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟ-
ΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σύμφωνα με την έκθεση Women, Business and the Law 2022 της Παγκόσμιας
Τράπεζας, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η
Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία είναι οι χώρες που
συγκέντρωσαν το 100% της βαθμολογίας στο σχετικό δείκτη, καθώς προχώρησαν σε νο-
μοθετικές ρυθμίσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων στις γονικές άδειες.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα με τον νέο εργασιακό νόμο έφερε σημαντικές αλλα-
γές στο κομμάτι της κατοχύρωσης και ενίσχυσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
(θέσπιση άδειας πατρότητας 14 ημερών μετ’ αποδοχών – και μάλιστα ενώ η πρόβλεψη
της αντίστοιχης ευρωπαϊκής Οδηγίας ήταν 10 ημέρες). Η άδεια πατρότητας που ψηφί-
στηκε στην Ελλάδα την κατέταξε  στην πέμπτη θέση μεταξύ  των χωρών- μελών του
ΟΟΣΑ  αναφορικά  με  τη  διάρκεια  της  άδειας  πατρότητας.
Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η θέσπιση, για πρώτη φορά, γονικής άδειας τεσ-
σάρων μηνών ως ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα κάθε γονέα, ώστε να συμμετέχουν
από κοινού στην ανατροφή του παιδιού τους. Χρήση του ευνοϊκού αυτού μέτρου,  το
οποίο θα πληρώνεται για τους δύο μήνες από τον ΟΑΕΔ, θα μπορούν να κάνουν και οι
δύο  γονείς  -  και  όχι  μόνο  οι  μητέρες  όπως  γινόταν  μέχρι  σήμερα.  (Parapolitika
Newsroom 6-4-2022)

ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα

    

Πολλά είναι τα δυσάρεστα γεγονότα, τα οποία απασχόλησαν και ανη-
σύχησαν τη Διεθνή κοινότητα αλλά και τη χώρα μας κατά τη διάρκεια του
έτους 2022.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η πρώτη δυσάρεστη είδηση ήταν ο πόλεμος σε βάρος της Ουκρανίας μετά τη Ρω-
σική εισβολή σ’ αυτή στις 24-2-2022, η οποία είχε ως συνέπειες δεκάδες χιλιάδες αν-
θρώπων να χάσουν τη ζωή τους, εκατομμύρια άνθρωποι να εκτοπισθούν, και να επέλ-
θουν σοβαρότατες οικονομικές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Εκατοντάδες γυναίκες και
ανήλικα παιδιά φέρονται ως θύματα βιασμού από Ρώσους σε περιοχές της Ουκρανίας
όπως το Κίεβο, το Τσερνίχιβ, την Μπούτσα και το Ίρπιν, πολλοί μπροστά στα μάτια των
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οικείων τους. Οι Ρώσσοι κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποίησαν ως στρατηγική πολέμου
τους βιασμούς, ενώ στον Πούτιν αποδίδεται ο χαρακτηρισμός του εγκληματία πολέμου.
Η γενική εντύπωση αρχικά ήταν ότι ο πόλεμος δεν θα κρατούσε πολύ, πλην όμως γρήγο-
ρα αυτή διαψεύσθηκε και ο πόλεμος  δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  Η Ουκρανία
εκτός από τους αδικοχαμένους νεκρούς που θρήνησε, σύμφωνα με το Reuters έχασε τον
έλεγχο περίπου στο 22% του εδάφους της μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014
καθώς και μέρος της ακτογραμμής της, ενώ ορισμένες πόλεις της έχουν διαλυθεί από Ρω-
σικούς βομβαρδισμούς. Η Ουκρανική οικονομία  σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  βρίσκεται υπό συρρίκνωση στο 45ο/ο το 2022. Με
οικονομική, στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια πολλών δισεκατομμυρίων οι Η.Π.Α.
και χώρες της Δύσης προσπάθησαν να καλύψουν ανάγκες του λαού της Ουκρανίας που
δημιούργησε ο πόλεμος και απαιτούνταν για την άμυνα της χώρας. Βαρύ είναι το τίμημα
και για τη Ρωσία η οποία έχει αποκλεισθεί από τις χρηματοοικονομικές αγορές της Δύ-
σης, αντιμετωπίζει πρόβλημα στην προμήθεια ορισμένων προϊόντων ενώ στους περισ-
σότερους από τους ολιγάρχες της έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Η εισβολή και οι κυρώσεις
που επέβαλε η Δύση στην Ρωσία  οδήγησαν στη μεγάλη αύξηση στις τιμές λιπασμάτων,
σίτου, μετάλλων και ενέργειας και συνετέλεσαν στην επισιτιστική κρίση και στον πλη-
θωρισμό. Προ του αδιεξόδου, στο οποίο βρέθηκαν, τα Κράτη έκαναν προσπάθειες για να
περιοριστεί η εξάρτηση από το Ρωσικό πετρέλαιο, το αέριο και τα προϊόντα πετρελαίου ή
να οριστεί πλαφόν στις τιμές τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πιο σοβαρή ενερ-
γειακή κρίση, μετά το εμπάργκο πετρελαίου στη δεκαετία του 1970. (Καθημερινή news
room 10-11-2022- έθνος 9-4-22 Κόσμος -athens voice 18-7-2022  Kόσμος). Δυστυχώς
τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου εισπράττουν σε όλα τα Κράτη πλέον τα άτομα, τα
οποία δυσκολεύονται  να καλύψουν τις ανάγκες τους και τα οποία, ενόψει  του ότι το
τέλος του πολέμου δεν προβλέπεται σύντομο,  ανησυχούν για το μέλλον των Κρατών
τους αλλά και των ίδιων.

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Παράλληλα η Τουρκία αμφισβητεί την Ελληνική κυριαρχία με συνεχείς προκλη-
τικές υπερπτήσεις που πραγματοποιεί στον εναέριο χώρο του Αιγαίου, αλλά και με διαρ-
κείς απειλές που διατυπώνονται ασύστολα και προκλητικά από τον πρόεδρό της Ταγίπ
Ερντογάν αλλά και άλλους αξιωματούχους της, ενώ δεν παραλείπονται και ψευδείς και
αδιάντροπες  κατηγορίες  περί  δήθεν  παραβιάσεως  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  εκ
μέρους της Ελλάδος. Η Ελλάδα διεθνοποιεί συνεχώς το θέμα των τουρκικών προκλήσε-
ων και απαντά σε κάθε εξωπραγματική δήλωση της Τουρκίας επισημαίνοντας ότι με την
προκλητική συμπεριφορά της παραβιάζει όχι μόνο τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά
σύνορα. Η Ευρώπη δείχνει να ανησυχεί για την επιθετική και προκλητική ρητορική του
Ερντογάν, αλλά δεν επιβάλει αποτελεσματικές κυρώσεις στην Τουρκία, αρκούμενη να
προβάλλει θολές δηλώσεις περί ειρηνικών διαδικασιών παραβλέποντας το γεγονός ότι οι
τουρκικές αξιώσεις και παράνομες και μονομερείς είναι. Έτσι αποθρασύνεται ο Ερντο-
γάν και οι αξιωματούχοι του και κλιμακώνουν την προκλητική επιθετική και αναθεωρη-
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τική πολιτική τους. Ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η Τουρκική
απειλή έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις και εξελίσσεται επικίνδυνα, όχι μόνο για την Ελ-
λάδα αλλά για όλη τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα προ των εχθρικών ρητορικών και επιθέσεων
της γειτονικής μας χώρας διαρκώς ζητάει τον διάλογο και την τήρηση της διεθνούς νομι-
μότητας, ενώ παράλληλα εξοπλίζεται κατάλληλα και είναι σε διαρκή εγρήγορση και ετοι-
μότητα, για να αντιμετωπίσει κάθε απρόβλεπτη εχθρική κίνηση βασισμένη κυρίως στις
δικές της δυνάμεις.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Το Ιράν κατακλύζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της 22
ετών Μαχσά Αμινί, στις 16-9-2022, τρεις μέρες μετά τη σύλληψή της από την Ιρανική
Αστυνομία Ηθών κατά το ταξίδι της από την Κουρδική πόλη Σεκίζ προς την Τεχεράνη,
επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Ο υποχρεωτικός κώδικας ενδυμασίας της
Ισλαμικής Δημοκρατίας απαιτεί οι γυναίκες να φορούν χιτζάμπ ή μαντίλα και φαρδιά σε-
μνά ρούχα που να κρύβουν τις φιγούρες τους. Όσες παραβαίνουν τον κώδικα αυτόν, συλ-
λαμβάνονται και μεταφέρονται σε ειδικά κέντρα κράτησης. Η είδηση του θανάτου της
Αμινί διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αμέσως προκάλεσε κίνημα διαμαρ-
τυρίας από αγανακτισμένους Ιρανούς, που συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το Νοσοκο-
μείο που πέθανε η Αμινί και στους γύρω δρόμους της Τεχεράνης και ακολούθως εξα-
πλώθηκε  σε  όλη  την  Τεχεράνη  και  σε  άλλες  πόλεις.  Η  εξέγερση,  που  ξεκίνησε  ως
απάντηση στους περιορισμούς για τις γυναίκες, εξελίχθηκε σε εκστρατεία για την ανα-
τροπή του καθεστώτος. Η ένταση των κινητοποιήσεων φαίνεται να αυξάνει και έτσι οι
αρχές περιόρισαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εκδηλώσεις συμπαράστασης και διαδη-
λώσεις έχουν πραγματοποιηθεί ήδη σε χώρες της Ευρώπης και Αμερικής αλλά και σε
μουσουλμανικές χώρες.

 Οι γυναίκες  στο Ιράν ηγούνται των διαδηλώσεων, οργανώνονται και κάνουν τα
πάντα. Με το κουρδικό σύνθημα ”Γυναίκα, ζωή, ελευθερία” που υιοθέτησαν, διακινδυ-
νεύοντας τη ζωή τους, χορεύουν με ακάλυπτο το κεφάλι στους δρόμους, κουνώντας τις
μαντίλες τους, σκίζουν ή καίνε τις μαντίλες τους, υπό τα χειροκροτήματα του κόσμου
που τις βλέπει. Δεν διστάζουν να κόψουν και τα μαλλιά τους. Το κούρεμα στην Ιρανική
κουλτούρα αποτελεί τελετουργικό πένθους, που εκφράζει δυστυχία  και διαμαρτυρία. Με
τον τρόπο αυτό εκδηλώνουν το πένθος τους και την περιφρόνησή τους προς τους κα-
νόνες που τους επιβάλει το θεοκρατικό καθεστώς των Αγιατολάχ καθώς και την απόφα-
σή τους να κυβερνούν οι ίδιες το σώμα τους, όπως επιθυμούν. Στις διαδηλώσεις συμμε-
τέχουν άνδρες οι οποίοι, ενωμένοι με τις γυναίκες, ζητούν αλλαγή απογοητευμένοι και
από την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας τους της οποίας το κατά κεφαλήν ει-
σόδημα από το 2012 ως το 2020 συρρικνώθηκε κατά 68ο/ο και το 40ο/ο περίπου των ιρα-
νικών νοικοκυριών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.(haffpost Γιώτα Χουλιάρα, τί κρύ-
βεται πίσω από τις διαδηλώσεις του Ιράν 26-10-2022). H απάντηση των Ιρανικών αρχών
ήταν η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που οδήγησε σε δεκάδες νεκρούς. Η Ουάσιγ-
κτον ανακοίνωσε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ιρανικής Αστυνομί-
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ας Ηθών καθώς και σε πολλούς αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας με αφορμή
την βία κατά διαδηλωτών αλλά και τον θάνατο της Αμινί, ως ένδειξη υπεράσπισης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των γυναικών στο Ιράν. Επίσης η Υπουργός Εξωτε-
ρικών της Γερμανίας κατάγγειλε τη βάναυση επίθεση κατά των γυναικών στο Ιράν, τη
χαρακτήρισε ως προσβολή κατά της ανθρωπότητας και δήλωσε ότι το Βερολίνο θα φέρει
το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών στο συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών (efsyn 13-11-2022).  Πολλές γυναικείες  οργανώσεις  ανά τον κόσμο
διαμαρτυρήθηκαν …..Συνολικά σύμφωνα με την ΜΚΟ Ιran Human Rights, που εδρεύει
στο Όσλο, τουλάχιστον 304 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην καταστολή των
διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν από τις 16 Σεπτεμβρίου (efsyn 13-11-2022).

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΒΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Έκπληξη και απογοήτευση προξένησε  στον πολιτισμένο και σύγχρονο κόσμο η
είδηση ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ  κατάργησε το δικαίωμα στην άμβλωση, το
οποίο  μέχρι τώρα αποτελούσε κατάκτηση του γυναικείου κινήματος, μετά από  επίμο-
νους  και διαρκείς  αγώνες   του.   Οι αμβλώσεις  ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένες  στις
ΗΠΑ ήδη από το έτος 1973, μετά την έκδοση απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου
τους στην υπόθεση Roe v Wade η οποία παραχώρησε συνταγματικό δικαίωμα στην άμ-
βλωση κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα της εγκυμοσύνης, ανοίγοντας τον δρόμο στις πολιτεί-
ες της Αμερικής να θεσπίζουν νόμους, που επιτρέπουν την άμβλωση. Και ενώ αυτό ίσχυε
για μισό αιώνα ξαφνικά προσφάτως  το παραπάνω δικαστήριο στην υπόθεση  Dobbs v
κατά Jackson Women΄s Health Organization αποφάσισε ότι το δικαίωμα στην άμβλωση
δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης θεωρείται βέβαιο
ότι τουλάχιστον 26 αμερικανικές πολιτείες θα θεσπίσουν νόμους που την απαγορεύουν
στο εξής, ενώ 13 από αυτές είχαν ήδη θεσπίσει νόμους ενεργοποίησης της απαγόρευσης
των αμβλώσεων σε περίπτωση που ανατρεπόταν η απόφαση της υπόθεσης Roe v Wade.
Βέβαια υπάρχουν και Πολιτείες οι οποίες ανακοίνωσαν την δέσμευσή τους να υπερασπι-
στούν την πρόσβαση στην αναπαραγωγική  υγειονομική περίθαλψη η οποία περιλαμ-
βάνει και την άμβλωση και αντισύλληψη.

Είναι φανερό ότι η επικράτηση συντηρητικών και αναχρονιστικών πεποιθήσεων
ώθησε στην απαγόρευση της άμβλωσης το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με αποτέλε-
σμα τον περιορισμό του δικαιώματος αναπαραγωγικής ελευθερίας, ιδιωτικότητας και αυ-
τοδιάθεσης των γυναικών. Την απόφαση αυτή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χα-
ρακτήρισε ως τραγικό λάθος και αποτέλεσμα εξτρεμιστικής ιδεολογίας, που θέτει σε κίν-
δυνο την υγεία και τη ζωή των γυναικών της χώρας του  και γυρίζει 150 χρόνια πίσω την
Αμερική. Πράγματι η υγεία των εγκύων γυναικών τίθεται σε κίνδυνο καθόσον τις οδηγεί
σε παράνομα ιατρεία και σε επικίνδυνες επεμβάσεις, σε λήψη αμφιλεγόμενων χαπιών και
σκευασμάτων ή σε καταφυγή σε άλλες Πολιτείες για να υποβληθούν σε άμβλωση και
τούτο, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα (Capital.gr 24-6-2022). Η παραπάνω
απόφαση δίχασε τους Αμερικανούς με αποτέλεσμα Συντηρητικοί να μάχονται για την
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απαγόρευση και Δημοκρατικοί να υπερασπίζονται το δικαίωμα των γυναικών στην άμ-
βλωση.

Δυστυχώς  και  σε  ορισμένες  χώρες  της  Ευρώπης  απαγορεύονται  οι  εκτρώσεις
όπως στην Μάλτα, όπου η απαγόρευση της άμβλωσης είναι καθολική, αλλά και στο Βα-
τικανό, στο Λίχτενστάϊν, στην Ανδόρα και στο Μονακό αλλά και στην Πολωνία, στην
οποία η άμβλωση απαγορεύεται με μικρές εξαιρέσεις,  όπως όταν η εγκυμοσύνη είναι
αποτέλεσμα βιασμού ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία της κυοφορούσης. Έτσι σε περίπτωση
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης οι γυναίκες αυτών των χωρών στρέφονται, προκειμένου να
υποβληθούν σε άμβλωση και εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα σε άλλες χώρες,
όπως στη Γερμανία, Τσεχία και Σλοβακία.  

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΞΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ   

Σούλα Αντωνίου Κοινωνιολόγος, Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Θα ήθελα αρχικά προς αποφυγή παρανοήσεων να κάνω δυο κοινωνιολογικού χα-
ρακτήρα επισημάνσεις αναφορικά με τις έννοιες «κοινότητα» και «κοινωνία».

Οι έννοιες φέρουν τεράστιο ιστορικό φορτίο και πυκνό σημασιολογικό πλέγμα,
μας βοηθάνε να κατανοήσουμε την εξέλιξη των κοινωνιακών σχέσεων στη κλίμακα του
χρόνου και στη διάσταση του γεωγραφικού χώρου.

Η κοινότητα ως συλλογική οντότητα προηγείται ιστορικά της κοινωνίας, αποτελεί
συνολοκεντρική μορφή ζωής και απαντάται συνήθως σε παραδοσιακούς οικότυπους.

Τα μέλη της κοινότητας διακρίνονται από πλευράς συμπεριφοράς από : αλληλεγ-
γύη,  συνεργασία,  αλληλοβοήθεια  και  αλληλοκατανόηση,  συμμετέχουν  στη  κοινοτική
ζωή με το σύνολο της προσωπικότητας τους, με όλο τους το «είναι». Στη βάση αυτή δη-
μιουργείται η συνείδηση του «Εμείς», του «ανήκειν» και ασκείται ο τυπικός ή άτυπος
κοινωνικός έλεγχος.

Συμπύκνωση των αξιών της κοινότητας είναι το σύνθημα των ελληνικών κοινο-
τήτων της Τουρκοκρατίας: «Όλοι για ένα και ένας για όλους».

Αντίθετα η κοινωνία είναι νεωτερική πραγματικότητα, γεννήθηκε τον 18 αιώνα,
κάτω από την επίδραση τριών καθοριστικών παραγόντων: της Βιομηχανικής Επανάστα-
σης στην Αγγλία, του κινήματος του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης με
κοινωνικό φορέα την αστική τάξη, δημιουργό της αστικής κοινωνίας. Η γένεση της αστι-
κής  κοινωνίας  συνδέεται  με  την  γένεση  μιας  σειράς  νεοφανών  κοινωνικών  προβλη-
μάτων, τα οποία αυξάνουν και μεγαλώνουν όσο η κοινωνία γίνεται πιο σύνθετη, όσο εξε-
λίσσεται. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση τους θέτει σε διακινδίνευση την κοινωνική συνοχή.

Στη σύγχρονη εποχή η κοινωνία πάει να απορροφηθεί από την οικονομία της πα-
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γκοσμιοποιημένης αγοράς, κινδυνεύει να χάσει τους αξιακούς κώδικες, τους συμβολι-
κούς προσδιορισμούς και τους κατευθυντήριους άξονες της. Η ζωή όλο και περισσότερο
ετεροπροσδιορίζεται, γίνεται ατομοκεντρική, τείνει να απωλέσει το ανθρώπινο πρόσωπό
της, να μετατραπεί από την ασκούμενη βιοπολιτική «γυμνή ζωή» (G.  Agamben). Μια
«γυμνή  ζωή»  στα  χέρια  της  οικονομικής  εξουσίας,  γίνεται  διαχειρίσιμο  αντικείμενο,
απουποκειμενοποιείται, απόδειξη αυτού είναι η στροφή των ανθρώπων σε ηδονιστικές
αυτοπραγματώσεις, σε εικονιστικές φαντασιώσεις και σε ναρκισσιστικές αυτοϊκανοποιή-
σεις. Η ιδιώτευση, η απάθεια και η αδιαφορία για τον πλησίον είναι συμπτώματα κοινω-
νικής παθολογίας.

Επειδή  όμως  κάθε  ζωντανός  οργανισμός  μπροστά  στην  αρρώστια  προτάσσει
αντισώματα, έτσι και η κοινωνία στο βαθμό που δεν έχει αλλοτριωθεί και ανάλογα με το
βαθμό  της  πολιτισμικής  της  ανάπτυξης,  διαθέτει  μηχανισμούς  διαντίδρασης.  Ένας
τέτοιος μηχανισμός είναι η συλλογικότητα της κοινωνίας των πολιτών. 

Στις χώρες που η κοινωνία των πολιτών είναι ισχυρή, αμύνεται αποτελεσματικά
απέναντι σε φαινόμενα που θίγουν και απειλούν άϋλα ή υλικά συλλογικά αγαθά, όπως το
έγκλημα.

Η κοινωνία των πολιτών είναι η δημοκρατία στη βάση και στην πράξη, σημασιο-
λογεί και σηματοδοτεί την εγρήγορση της κοινωνικής συνείδησης, είναι δηλωτική της
ετοιμότητάς της να παρέμβει.

Επειδή στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον το έγκλημα αφενός εμφανίζει
αυξητικές τάσεις, αφετέρου αλλάζει, η αλλαγή του εγκλήματος απαιτεί αλλαγή νοοτρο-
πιών και ενεργειών τόσο εκ μέρους της αστυνομίας όσο και εκ μέρους των πολιτών.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Στο  πλαίσιο  αυτής  της  αναγκαιότητας  στην  δεκαετία  του  1980 ξεκίνησε  στις
Η.Π.Α. και στην Ευρώπη ο θεσμός της κοινοτικής αστυνόμευσης (community policing).
Η νέα φιλοσοφία της αστυνόμευσης βασίζεται στην αγαστή συνεργασία: αστυνομίας-
κοινότητας (πολιτών), στην ύπαρξη ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνδρο-
μής με σκοπό τον προσδιορισμό και τη επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους κα-
τοίκους.

Στην κοινοτικού τύπου αστυνόμευση, η αστυνομία δεν λειτουργεί ως όργανο κα-
ταστολής αλλά ως μηχανισμός πρόληψης, μεριμνά να εξασφαλίσει στους πολίτες και με
τους πολίτες καλύτερη ποιότητα ζωής. Με γνώμονα την νέα αντίληψη για την αστυνομία,
ο ρόλος του αστυνομικού δεν είναι να απαντάει στις κλήσεις του 100 για να τρέξει στο
χώρο του συμβάντος, πολλές φορές κατόπιν εορτής, αλλά να βρίσκεται σε άμεση επαφή
με την γειτονιά, να μαθαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν, έτσι ώστε να τα αντιμετωπί-
ζει στην γένεσή τους. 

Έχει παρατηρηθεί, ότι οι υποβαθμισμένες περιοχές, είναι οι περιοχές που έχουν
εγκαταλειφθεί, η εγκατάλειψή τους τις μετατρέπει σε «γκέτο», που είναι δύσκολα προ-
σπελάσιμο ακόμα και από την αστυνομία.
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Στις αρχές του 1980 στην Νέα Υόρκη εφαρμόσθηκε η στρατηγική εκ μέρους της
αστυνομίας της «μηδενικής ανοχής» (zero tolerance), σύμφωνα με την θεωρία του καθη-
γητή του Ποινικού Δικαίου  J.O.  Wilson, των «σπασμένων παραθύρων», η στρατηγική
αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη φαινομένων κοινωνικής αποδιοργάνωσης.  Πρόκειται για
την άμεση αντιμετώπιση της  μικροπαραβατικότητας  με  σύνθημα  ούτε  ένα  σπασμένο
τζάμι, ούτε ένα σπρεϊ στους τοίχους, ούτε ένα σημείο εγκατάλειψης, ενέργειες που  λει-
τουργούν αποθαρρυντικά της παραβατικότητας.

Παλαιότερα  στις  γειτονιές  της  Αθήνας  υπήρχε  ο  αστυνομικός  περιπολίας,   ο
αστυνομικός της γειτονιάς, ο οποίος αργότερα καταργήθηκε. Με το Π/Δ της 13ης Μαρτί-
ου 2006 ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς απέκτησε νομοθετική ισχύ χωρίς ποτέ
να τεθεί σε εφαρμογή και ότι αυτό σημαίνει από πλευράς αισθήματος ασφάλειας για τους
πολίτες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι οι σύγχρονες μορφές αστυνόμευσης είναι συνάρτηση:
Αφενός του επιπέδου εκπαίδευσης των αστυνομικών, του τρόπου με τον οποίο είναι ορ-
γανωμένη και διοικείται η αστυνομία, από το κατά πόσο σέβεται τις αρχές της δημοκρα-
τίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφετέρου της πολιτικής κουλτούρας της κάθε χώρας,
δηλ. το αν οι πολίτες της έχουν αίσθηση του «κοινού αγαθού» και ανεπτυγμένο το αίσθη-
μα της ευθύνης.

Είναι αυτό που έλεγε ο Ν. Καζαντζάκης: «Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες, Εγώ
μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ φταίω». Όταν δεν υπάρχει
στους ανθρώπους το αίσθημα της ευθύνης, όταν απουσιάζουν τα κοινωνικά αντανακλα-
στικά, όταν δεν έχουν δημιουργηθεί θεσμικά αναχώματα ικανά να ανακόψουν τη πορεία
κατολίσθησης, τότε η εγκληματικότητα, η βία και γενικά οι έκνομες συμπεριφορές θα
αυξάνονται και οι πηγές του φόβου θα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Μια τέτοια ατμόσφαιρα προμηνύει την έλευση μιας νέας βαρβαρότητας, όπου οι
κοινωνικά αδύναμοι, απροστάτευτοι, περιθωριοποιημένοι, καθηλωμένοι στην ψυχεδελι-
κή  αυτοκαταστροφή  τους,  θα  αργοπεθαίνουν  εντός  των  τειχών  των  μεγαλουπόλεων.
Όταν στα πράσινα και καθαρά προάστια των νέων χωροδεσποτών, οι ιδιωτικοί αστυνομι-
κοί θα περιφρουρούν την ησυχία τους. Μια κοινωνία των 2/3 μακροπρόθεσμα δεν έχει
μέλλον, η «Πανούκλα» (A.Camus) δεν θα κάνει διακρίσεις, θα απλωθεί σ΄ όλο το κοινω-
νικό σώμα, θα αποδεκατίσει τους πάντες. Πριν είναι αργά ας αναζητήσουμε την σωστική
λέμβο που περιέχει τις αξίες της κοινότητας.
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ΣΕΞΟΥΑΚΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 12ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΚΟΛΩΝΟ 

Τί κρύβεται πίσω από αυτή και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν

Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα, Πρόεδρος Ε.Σ.Ε 

Η κατ΄ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση της δωδεκάχρονης του Κολωνού
υπήρξε ένα ανατριχιαστικό περιστατικό παιδικής σεξουαλικής βίας.

Διαβάσαμε και ακούσαμε αποτροπιαστικές ειδήσεις, ότι άτομα, χωρίς ίχνος ηθι-
κών αναστολών, βίαζαν παιδί και έπειτα, με σκοπό τον βρώμικο πλουτισμό τους, το προ-
ωθούσαν στην πορνεία, ρίχνοντάς το στο έλεος των επαίσχυντων σεξουαλικών ορέξεων
αδηφάγων ανθρώπων-τεράτων. Το φοβισμένο παιδικό πρόσωπο, το ανυπεράσπιστο παι-
δικό κορμάκι, που πονούσε από  τις απανωτές παραβιάσεις  που δεχόταν, αντιμετωπι-
ζόμενο ως αντικείμενο ηδονής, και η πληγωμένη ψυχή του παιδιού αντί να αναστείλει τις
διαθέσεις των βιαστών του, αντίθετα τις εξήπτε και δημιουργούσε πρωτόγνωρα αισθήμα-
τα ευχαρίστησης αλλά και θέλησης για επανάληψη βιασμού του. Έτσι η ιστορία επανα-
λαμβανόταν  και  το  παιδί  με  χαμένη  την  αθωότητά  του,  την  εμπιστοσύνη  στους  αν-
θρώπους, αλλά και υπό το κράτος φόβου συνέχιζε να περιφέρεται σαν φτερό στον άνεμο,
και να εκτελεί το καταναγκαστικό έργο, που άλλοι του επέβαλαν, σε βέβηλους χώρους,
με διεφθαρμένα άτομα αδίστακτα να του ζητούν να ικανοποιήσει κάθε αρρωστημένη
ορμή τους. Και ήταν τόσο μεγάλη η πώρωση ορισμένων από τους δράστες, που ξεχνού-
σαν ακόμα ότι  και οι ίδιοι έχουν παιδί στην ηλικία του παιδιού που βίαζαν. 

Από τις έρευνες που γίνονται, τόσο με αφορμή το παραπάνω περιστατικό αλλά
και από άλλα, που καθημερινά έρχονται στο φώς της δημοσιότητας, αποκαλύπτεται το
προφίλ των δραστών. Πρόκειται για   γονείς, συγγενείς, γείτονες, εργοδότες των γονέων,
φίλους τους, αστυνομικούς, άτομα που χαίρουν δημοσιότητας και αποδοχής ως άνθρωποι
του  πνεύματος ή της τέχνης, ευυπόληπτους πολίτες, που έχουν μάλιστα και την εύνοια
πολιτικών ή της Εκκλησίας κλπ. Άτομα τα οποία, υπό το προσωπείο μιας επίπλαστης ει-
κόνας καλοπροαίρετων, ηθικών , καταξιωμένων κοινωνικά  και σπουδαίων ατόμων, κρύ-
βουν κακούς, εγκληματικούς, αδίστακτους και αμετανόητους χωρίς αισθήματα, γεμάτα
πάθη και σεξουαλικές εμμονές χαρακτήρες. 

 Από την πλευρά του παιδιού θύματος αποκαλύπτεται οικογένεια που ζει στα όρια
της φτώχειας, που επιβιώνει με επιδόματα εξ αιτίας των πολλών παιδιών της, με γονείς
και παιδιά χαμηλού πνευματικού, ηθικού και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, με χαλαρό
ως ανύπαρκτο οικογενειακό δεσμό, δηλαδή μια δυσλειτουργική οικογένεια. Αποκαλύ-
πτονται γονείς που προσπαθούν να διαφύγουν από τα οικονομικά προβλήματα με μικρο-
δόσεις ναρκωτικών, μητέρα που εμπιστεύεται τα παιδιά της στον εργοδότη της, χωρίς εν-
δοιασμό και έλεγχο αρκούμενη σε κάτι μικροποσά που αποδίδει η διευκόλυνση, που του
παρέχει μέσω του παιδιού της. Η ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών των γονέων
προέχει και βαραίνει περισσότερο από την μέριμνα για την προστασία του παιδιού τους
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από κινδύνους, στους οποίους μπορεί να εκτεθεί. 

 Αποκαλύπτεται ακόμη ότι το παιδί, από τη διαρκή έκδοση, ενσωμάτωσε πλέον
τη συμπεριφορά της εκδιδόμενης ως κανονική συμπεριφορά, που ως μονόδρομος κα-
θόρισε  τη ζωή και  τη μοίρα του.  Άλλωστε δεν είχε  καμιά  διέξοδο πλέον,  αφού είχε
εγκλωβιστεί στο σκοτεινό αδιέξοδο του φόβου, με ό,τι  αυτό του είχαν πει ότι συνεπάγε-
ται, αν λοξοδρομήσει, αν δεν τηρήσει όσα του υπαγορεύει ο ατζέντης του και δεν του
απαγορεύει η οικογένειά του. 

Αποκαλύπτεται τέλος και μια κοινωνία που εθελοτυφλεί στο πρόβλημα, που γνω-
ρίζει ή έστω υποψιάζεται, ότι υπάρχει, και  στέκεται αδιάφορη σ’ αυτό, δεν το καταγγέλ-
λει, και μόνο αφού γίνει γνωστό το περιστατικό θυμάται και ανακοινώνει ότι έβλεπε ύπο-
πτες κινήσεις ή συμπεριφορές ή ότι γνώριζε την αδιαφορία ή την ανεπάρκεια της δυσλει-
τουργικής οικογένειας. Είναι η ίδια εκείνη ατομιστική κοινωνία που έχει επιτρέψει, χωρίς
αντίλογο, την ασύστολη από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβολή χυ-
δαίων προτύπων συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να υιοθετηθούν ως αποδεκτά από τα παι-
διά. Μια κοινωνία που δεν μπορεί να αντιτάξει σωστά πρότυπα από φόβο μήπως θεωρη-
θεί ως οπισθοδρομική. Μια κοινωνία που δεν έχει μάθει ή βαριέται να διαλέγεται ιδίως
με τα παιδιά με παρρησία, θάρρος και επιχειρήματα για το τί τα ωφελεί και τι όχι.

Αποκαλύπτεται   ανεπίτρεπτη  έκθεση  και  αναπαραγωγή  της  προσωπικής  ζωής
ανηλίκων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από ορισμένα ΜΜΕ μόνο και μόνο για
την τηλεθέαση, παρότι αυτή μπορεί να δημιουργήσει στα παιδιά, που ενδέχεται να γίνουν
δέκτες της προβεβλημένης είδησης, αισθήματα απαξίωσής τους.

Αποκαλύπτεται δυστυχώς και δημοσιοποίηση στοιχείων της δικογραφίας από   δι-
κηγόρους, που συνοδεύεται από μια φτηνή επιχειρηματολογία, η οποία φθάνει μέχρι να
εμπλέκει και την εμφάνιση του θύματος ως μεγαλύτερου σε ηλικία μόνο και μόνο για να
επιτευχθεί η αποδυνάμωση της κατηγορίας του θύτη πελάτη τους με την ενοχοποίηση
του θύματος, ή της μητέρας του.

Αποκαλύπτεται το παιδί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, να χρειάζεται να εμφα-
νίζεται επανειλημμένως στις ανακριτικές αρχές, σε τακτά χρονικά διαστήματα για απα-
νωτές καταθέσεις, και να υφίσταται τη διαδικασία αναγνώρισης του θύτη και διήγησης
των περιστατικών του ή των βιασμών του από τον καθένα από αυτούς ξαναζώντας το
μαρτύριο των βιασμών του εξ αιτίας του ίδιου του ανακριτικού συστήματος. (δευτερογε-
νής κακοποίηση)

 Αποκαλύπτεται ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών πρόνοιας τόσο για να
ελέγξουν και συμπαρασταθούν σε δυσλειτουργικές πολύτεκνες και μάλιστα επιδοτούμε-
νες οικογένειες, όσο και για να διαπιστώσουν την καταλληλότητα των γονέων και των
συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας, τη φοίτηση ή μη των παιδιών στο σχολείο και να
προτείνουν τα κατάλληλα κάθε φορά μέτρα.

Και  φυσικά  αποκαλύπτεται  και  ένα  Κράτος  με  δυσκίνητους  μηχανισμούς  και
ανεπαρκείς ως ανύπαρκτες πολιτικές πρόληψης και προστασίας του παιδιού, το οποίο,
κάθε φορά που λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα ένα περιστατικό κακοποίησης παιδιού,  ξυ-
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πνάει και ονειρεύεται την αυστηροποίηση των ποινών και την τιμωρία των δραστών για
να καθησυχάσει την κοινή γνώμη.Νόμοι ευτυχώς στην πατρίδα μας υπήρχαν και υπάρ-
χουν, και τιμωρία αυστηρή προβλέπεται και επιβάλλεται στους δράστες σεξουαλικής κα-
κοποίησης παιδιών. Ωστόσο τόσο η πρόβλεψη όσο και η επιβολή μιας αυστηρής ποινής
φαίνεται ότι δεν είναι αρκετή για να σταματήσει την κακοποίηση παιδιών. Φυσικά και η
ποινή και η τιμωρία όσων κακοποιούν ανηλίκους  αποτελεί το αντίβαρο μιας κακοποιητι-
κής σε βάρος παιδιού συμπεριφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς την απα-
ξία της πράξης. Αυτή όμως είναι κυρίως μέτρο καταστολής κατά κάποιου συγκεκριμένου
δράστη και δευτερευόντως λειτουργεί  και ως μέτρο πρόληψης για τους άλλους.

Ποια είναι όμως τα μέτρα πρόληψης που πρωταρχικά θα πρέπει να λαμβάνει ένα
κράτος για να μην τελεστεί η πράξη και χρειασθεί να επιβληθεί ποινή;

Προηγείται η λήψη μέτρων για την οικονομική ενίσχυση της φτωχής και πολύτε-
κνης οικογένειας, για να μπορεί με αξιοπρέπεια να καλύπτει τις ανάγκες φαγητού, ένδυ-
σης, και υγείας των μελών της και να μην είναι έκθετη σε εκμετάλλευση τρίτων.

Προηγείται η επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης γονέων και παιδιών και εν-
δυνάμωσής τους με δεξιότητες και ενσυναίσθηση, καθώς και η θωράκισή τους με αρχές
και αξίες ηθικές, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός υγιούς οικογενειακού δεσμού
μεταξύ των μελών της οικογένειας, βασισμένου στην αγάπη, την αλληλοκατανόηση και
τον αλληλοσεβασμό.

Προηγείται η ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε να έχουν μάτια και αυτιά ανοι-
χτά για ό,τι συμβαίνει στον περίγυρό τους, να ενδιαφέρονται για το καλό των ατόμων
γύρω τους, και να μη διστάζουν υπεύθυνα να καταγγέλλουν ύποπτες συμπεριφορές, που
υποπίπτουν στην αντίληψη τους, και από τις οποίες διακινδυνεύουν παιδιά. Πολύ περισ-
σότερο ευαίσθητοι σε καταγγελία θα πρέπει να γίνουν οι δάσκαλοι και οι επαγγελματίες
υγείας για οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή τους σχετικά με παιδική κακοποίηση.

Προηγείται η εξειδίκευση σχετικά με τις ανάγκες και τις ικανότητες του παιδιού
αλλά και ως προς την παιδική κακοποίηση των δασκάλων, των επαγγελματιών υγείας,
των αστυνομικών και δικαστικών αρχών ώστε να προσεγγίζουν και εξετάζουν με τον εν-
δεδειγμένο τρόπο  και σε κατάλληλο περιβάλλον το κακοποιημένο παιδί και σε σύντομο
χρόνο να περαιώνουν την υπόθεσή του, με συνεργασία μεταξύ τους και  με σωστό συ-
ντονισμό, προς αποφυγή δευτερογενούς θυματοποίησής του μέσω του συστήματος  διά
των πολλών καταθέσεών του. Η εξειδίκευση άλλωστε των εμπλεκομένων δικαστικών και
επαγγελματιών υγείας σε θέματα παιδικής κακοποίησης θα διευκολύνει την ανακάλυψη
της υπαιτιότητας του δράστη, και στη μετέπειτα σωστή εφαρμογή του νόμου και στην
αποτελεσματικότερη  ποινική  μεταχείριση  του  δράστη   και  θα  παράσχει  εγγυήσεις
ασφάλειας των παιδιών και της κοινωνίας.

Προηγείται η κάλυψη των κενών θέσεων που υπάρχουν στις υπηρεσίες πρόνοιας
από κοινωνικούς λειτουργούς και παιδοψυχολόγους ή και η αύξηση του αριθμού τους, αν
ο αριθμός των προβλεπομένων θέσεων είναι μικρός,  για την εξασφάλιση της πλήρους
αντιμετώπισης των πολλών περιστατικών που απασχολούν αυτές.
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 Προηγείται  η καθιέρωση του θεσμού του αστυνόμου της  γειτονιάς,  που επι-
τέλους θα πρέπει να υλοποιηθεί, για να αισθάνονται περισσότερο ασφαλής η οικογένεια
και τα άτομα και ιδίως τα παιδιά, των φτωχών γειτονιών. Η σύσταση ενός ειδικού κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένου σώματος αστυνόμευσης της γειτονιάς θα μπορούσε να προλάβει πε-
ριπτώσεις διακινδύνευσης ατόμων και ιδίως γυναικών και παιδιών.

Οι αποκαλύψεις αυτές, που πρόσφατα ήλθαν στο φως της δημοσιότητας, δεν είναι
παρά η κορυφή του παγόβουνου. Έφεραν στο φώς συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν έφε-
ραν και άλλα που ακόμα κρύβονται στο σκοτάδι του φόβου και της σιωπής. Δυστυχώς το
παιδί στις μέρες μας, συντελούσης και της πανδημίας ίναι περισσότερο από ποτέ ευάλω-
το στη σεξουαλική κακοποίηση συμπεριλαμβανομένης και αυτής που επιτυγχάνεται και
με τη χρήση του διαδικτύου. Οι συνέπειες για το παιδί δυστυχώς πολύ σοβαρές, μετα-
τραυματικό στρες, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή σχολική επίδοση, κοινωνι-
κή απομόνωση, αυτοκτονικές τάσεις κλπ. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια ανοχής τέτοιων
περιστατικών Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτά και όλοι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθού-
με κυρίως ως προς την ανάγκη της καταγγελίας, την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστα-
τικών  κακοποίησης παιδιών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

Α) Διοργάνωση εκδηλώσεων από Ε.Ε.του Ε.Σ.Ε.

Στις  25-2-2022 η Ε.Ε., με αφορμή δημοσιεύματα για εκδικητική πορνογραφία,
που είχαν απασχολήσει τον τύπο και την κοινωνία, διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση
με θέμα σεξουαλικά εγκλήματα μέσω διαδικτύου. Την εκδήλωση χαιρέτησε η  Υφυ-
πουργός Εργασίας κ. Μαρία Συρεγγέλα.  Εκλεκτοί Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο
Αγγελος Τσιγκρής βουλευτής Αχαίας, πρώην Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, εγκληματολόγος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα “τα σεξουαλικά Εγκλήματα στην
Ελλάδα” καθώς και οι Μανώλης Σφακιανάκης αντιστράτηγος ε. α. ΕΛΑΣ  Ιδρυτής και
Πρόεδρος   Διεθνούς  Ινστιτούτου  Κυβερνοασφάλειας,  Ειδικός  Ερευνητής,  Αναλυτής
Ηλεκτρονικών εγκλημάτων και η Κέλλυ Ιωάννου υποψήφια Διδάκτωρ Εγκληματολογί-
ας και trauma coach, Διευθύτρια Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Ιδρύτρια Κέντρου Ψυ-
χικής Υγείας και trauma coach., των οποίων το θέμα ομιλίας τους ήταν: “Ο δεκάλογος
της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και σύγχρονα φαινόμενα κυβερνοτρομο-
κρατίας στις ανθρώπινες σχέσεις”. Eπακολούθησε συζήτηση με θέμα  την συναινετική-
εκδικητική πορνογραφία. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση υπέβαλαν πολλές ερωτήσεις
ιδίως ως προς το θέμα της εκδικητικής πορνογραφίας στους κ. Σφακιανάκη και Ιωάννου
και έλαβαν απαντήσεις από τους πλέον κατάλληλους γνώστες του θέματος.

Στις 15-6-2022 η Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. συνδιοργάνωσε εκδήλωση με τον Δήμο Ναυ-
πλιέων,  την  Δημοτική  Επιτροπή Ισότητας,  και  τον  Δημοτικό  Οργανισμό  Πολιτισμού
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Αθλητισμού και Τουρισμού για τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Κοι-
νωνία Ενδοοικογενειακή, Έμφυλη βία και Γυναικοκτονίες. Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην αίθουσα της πρώτης Βουλής των Ελλήνων (Βουλευτικό) και συμμετείχαν ως ομιλή-
τριες Oι 1)Καλυψώ Γούλα, Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολι-
τικής και Ισότητας των Φύλων με θέμα: Πολιτικές και Προκλήσεις για την αντιμε-
τώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ο ρόλος της Δικαιοσύνης 2) Άννα Καραμάνου,
Πρώην Ευρωβουλευτής Δρ. Πολιτικής Επιστήμης Ε.Κ.Π.Α. με θέμα  Έμφυλη βία και
πατριαρχική οικογένεια  και 3) η Ειρήνη Πανταζή, Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.  με θέμα το
φαινόμενο της  Γυναικοκτονίας.

Στις  14-12-2022 το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων με τον Δήμο Αθηναίων διορ-
γάνωσαν εκδήλωση με θέμα: “Η Συμβολή των Γυναικείων Οργανώσεων του Εθνικού
Συμβουλίου Ελληνίδων στην αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής
Τραγωδίας”. Στην εκδήλωση τιμήθηκε η ηθοποιός και συγγραφέας Μιμή Ντενίση για
την συνεισφορά της στη διάδοση της Μικρασιατικής Τραγωδίας  στην Ελληνική και Διε-
θνή Κοινότητα . Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάν-
νης, η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα και ο Αναπληρωτής Δημάρ-
χου και Πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων Ελευθέριος Σκιαδάς. Ομιλήτριες ήταν η
Λίλιαν Ζέλου, Πολιτική Επιστήμων και Αντιπρόεδρος του ΕΣΕ με θέμα “Ηδράση των
σωματείων του Ε.Σ.Ε. κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία” η Θεοδοσία Πενταρ-
βάνη – Υφαντή, Φιλόλογος, Ιστορικός, τ. Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Ε. με θέμα “H Συμβολή
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του Ε.Σ.Ε. στην υποδοχή και αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής
Τραγωδίας” και η Μιμή Ντενίση με θέμα “Σμύρνη μου αγαπημένη” ενώ τον συντο-
νισμό έκανε ο Σωτήρης Πολύζος, Δημοσιογράφος. Η εκδήλωση ήταν πολύ επιτυχής
και  ενδιαφέρουσα.  Ομιλίες  των  μελών  του  Ε.Σ.Ε.  που  περιλαμβάνονται  παρακάτω.,
κέντρισαν το ενδιαφέρον της τιμώμενης Μιμής Ντενίση η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον
να προσέλθει στο Ε.Σ.Ε και να συγκεντρώσει στοιχεία για την πολύπλευρη δράση της
οργάνωσης του Ε.Σ.Ε. σε σχέση με τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Τραγωδίας.

Στις 16-12-2022 το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων και ο Σοροπτιμιστικός όμι-
λος Αθηνών, Ανατολικός, διοργάνωσαν εκδήλωση με ομιλήτριες  την  Έλενα Ράπτη,
βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης και με θέμα ομιλίας “Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής
κακοποίησης” η Κωνσταντίνα Κωστάκου, Αστυνόμος Α, Ψυχολόγος  με θέμα “Το βί-
ωμα της σεξουαλικής κακοποίησης  από το παιδί. Η εξέτασή του ως μάρτυρα” , η
Σούλα Αντωνίου, Κοινωνιολόγος και Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε. με θέμα “Αναζητώντας
τις αξιακές συντεταγμένες της Κοινότητας, Κοινοτική Αστυνόμευση” και η  Ζέφη
Συρίβλη , συγγραφέας παιδικών βιβλίων, η οποία ανέγνωσε απόσπασμα από το βιβλίο
της “το πορτοκαλί σαλιγκαράκι” Την Εκδήλωση χαιρέτησαν η Ζωή Ράπτη, Υφυπουρ-
γός Υγείας, ο Δημήτρης Γαλάνης Δήμαρχος Φιλοθέης –Ψυχικού και η Λίλιαν Ζέλ-
λου,  Πολιτική  Επιστήμων. Συντονιστές  της  εκδήλωσης  ήταν  η   Ελένη  Κουρή-
Δάβου,Πρόεδρος του Ανατολικού Αθηνών και η Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα, Πρόεδρος
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τους  Ε.Σ.Ε.  Η  Εκδήλωση  υπήρξε  πολύ  ενδιαφέρουσα,  επακολούθησε  διάλογος  και
εστέφθη από επιτυχία

Β) Συμμετοχή του Ε.Σ.Ε. σε εκδηλώσεις άλλων φορέων

1)Τα μέλη της Ε,Ε, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις άλλων φορέων που καλούνται.
Μεταξύ αυτών, κατόπιν προσκλήσεως  της Προέδρου του Συλλόγου Ελληνίδων Επιστη-
μόνων (Σ.Ε.Ε.),  σε διήμερο συνέδριο,  που διοργανώθηκε διαδικτυακά στις  20-2-2022
συμμετείχε ως ομιλήτρια η τ. Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε.  Θεοδοσία Πενταρβάνη- Υφα-
ντή, Φιλόλογος - Ιστορικός με θέμα “Ο εορτασμός της εκατονταετηρίδας  της Εθνι-
κής Παλιγγενεσίας από το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων.- Πηγή περιοδικό Ελληνίς”
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλά άτομα και υπήρξαν πολύ θετικά σχόλια σχετικά
με την ομιλία.

2)  Κατόπιν προσκλήσεως  της   πρώην Ευρωβουλευτή  κ.  Άννας Καραμάνου η
Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα παρουσίασε το βιβλίο της “Η ειρηνική
εξέγερση των θηλυκών  SAPIENS 1821-2021” σε διαδικτυακή εκδήλωση την οποία
διοργάνωσε στις 23-3-2022 η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής πο-
λιτικής και Ισότητας των Φύλων.  

3) Στις  24-9-2022 σε διαδικτυακό συνέδριο του Συλλόγου Ελληνίδων Επιστη-
μόνων (ΣΕΕ ) με θέμα “Ο ρόλος των γυναικών της καθ’ημάς Ανατολής στη διαμόρ-
φωση  της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας” συμμετείχε,  κατόπιν προσκλήσεως της

Σελίδα 18 από 33



Ενημερωτικό σημείωμα Ε.Σ.Ε. Δεκέμβριος 2022

Προέδρου του, η τ. Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε. Θεοδοσία Πενταρβάνη- Υφαντή με θέμα
“Η συμβολή του Ε.Σ.Ε. στην υποδοχή και αποκατάσταση των προσφύγων της Μ.
Ασίας”.

2)  Στις  25-11-2021  σε  εκδήλωση που  έγινε  διαδικτυακά από την  Επιτροπή
Ισότητας Περιφέρειας Αττικής και τον τομέα Ισότητας των φύλων της ΕΝ.ΠΕ με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέρα για εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών μεταξύ των 11 φο-
ρέων που προσκλήθηκαν σε ανοιχτή συζήτηση ήταν και το Ε.Σ.Ε. το οποίο  εκπροσωπή-
θηκε  από   την Πρόεδρό του, η οποία  συμμετείχε ως ομιλήτρια  για θέματα έμφυλης
βίας.

3) Στις 8-5-2022 με αφορμή την εορτή της Μητέρας η Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε.
κ. Θεοδοσία Πενταρβάνη ήταν ομιλήτρια σε εκδήλωση του Δήμου Ναυπλίου με Θέμα
“σε σένα που έχεις την έγνοια μάνας” αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο site
του Ε.Σ.Ε. 

 4) Στις 3-11-2022 με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναί-
κας  το Ε.Σ.Ε. διά της Αντιπροέδρου του Λίλιαν Ζέλλου συμμετείχε σε συνάντηση που
έγινε στα Γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος για συζήτηση και κοινές δράσεις
σε θέματα ισότητας των φύλων και ενδοοικογενειακής βίας.  Συμμετείχαν οι επικεφα-
λής των Περιφερειών Ισότητας, Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και άλλες δύο γυ-
ναικείες Οργανώσεις εκτός του Ε.Σ.Ε. Yπήρξε προβληματισμός σχετικά με την αύξη-
ση περιστατικών βίας, παρά την ύπαρξη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου, και αποφασί-
στηκε η συσστράτευση των Οργανώσεων σε κοινή προσπάθεια για τον περιορισμό του
φαινομένου. Στην επιχειρηματολογία της εκπροσώπου του Ε.ΣΕ. ήταν και η υπόδειξη δη-
μιουργίας σελιδοδεικτών ως οικονομικού τρόπου ενημέρωσης για τα παραπάνω προβλή-
ματα και η προώθηση από τις γυναικείες οργανώσεις ενός σελιδοδείκτη που ενδεχομένως
ο Περιφερειάρχης Αττικής θα αναλάμβανε την πρωτοβουλία να εκδοθεί από την Περι-
φέρεια.

Γ) Δελτία τύπου – Ψηφίσματα

1) Στις 8-3-2022 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας δημοσιεύθηκε το παρα-
κάτω δελτίο τύπου στο site του Ε.Σ.Ε., το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη και  φί-
λους του.

Δελτίο τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων από της ιδρύσεώς του (1908)μέχρι σήμερα αγωνίζεται
για την αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας, την ισότητα των φύλων και την προάσπιση και
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι αλήθεια ότι ο αγώνας των γυναικών
που μέχρι στιγμής έχει γίνει και εξακολουθεί να γίνεται, καθ’ υπέρβαση πολλών εμποδίων
και στερεοτύπων, τελικά επέφερε θετικά για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας και των
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δικαιωμάτων της αποτελέσματα. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί ωστόσο ότι η επιτυχία αυτή,
κατεξοχήν, οφείλεται στην επικράτηση της ειρήνης στο μεγαλύτερο μέρος της υφηλίου, ιδί-
ως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μακρόχρονη και αδιατάρακτη ειρήνη. που επικράτη-
σε. αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξης πολιτισμού και παγκόσμιων αξιών. Στο πολιτισμένο νέο
κόσμο, ανεξαρτήτως του ότι εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη ανισότητες και διακρίσεις
σε βάρος των γυναικών, με αγώνες των τελευταίων η αξία της ισότητας των φύλων και η
αναγνώριση δικαιωμάτων στη γυναίκα, σε κάθε επίπεδο, απέκτησαν βαρύτητα, άρχισαν να
επιβάλλονται και σταδιακά να γίνονται αποδεκτά. Τα επιτεύγματα αυτά της ειρήνης κατεδα-
φίζονται σε περίπτωση πολέμου.  Ο πόλεμος ευνοεί τη δημιουργία συνθηκών ανισότητας
και αβεβαιότητας για το μέλλον των γυναικών. Ήδη ζούμε τις σε βάρος των γυναικών συ-
νέπειες του πολέμου που πρόσφατα ξέσπασε στο έδαφος της Ουκρανίας. Η απώλεια δικών
τους ατόμων (συζύγων, αδελφών, παιδιών κλπ), η καταστροφή ή η απώλεια ιδιοκτησιών, η
διακοπή της εργασίας τους, η εγκατάλειψη της πατρίδας τους, ο αποχωρισμός τους από συ-
ζύγους και άλλα οικεία πρόσωπα, στην ανάγκη να προστατευθούν οι ίδιες και τα παιδιά
τους σε ασφαλές μέρος ,και η αναζήτηση ασύλου σε ξένες χώρες είναι μερικές από αυτές.
Αλλά και οι γυναίκες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους
ζουν υπό το κράτος των βομβαρδισμών και του κινδύνου απώλειας της ζωής αυτών και
των παιδιών τους και αναζητούν τη σωτηρία στα καταφύγια, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν
και το πρόβλημα της πείνας λόγω μείωσης των αποθεμάτων τροφίμων. Το μέλλον αυτών
και των παιδιών τους είναι δυσοίωνο, η έκθεσή τους σε κινδύνους εντός και εκτός της
χώρας τους αναπόφευκτη. Με δεδομένο ότι η γυναίκα σε περιόδους πολέμου υφίσταται
μεγάλα δεινά, ενώ σε περιόδους ειρήνης προσφέρει τα μέγιστα στην ανθρωπότητα, εί-
ναι ανάγκη, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, όλες οι γυναίκες των ελεύ-
θερων δημοκρατικών χωρών να ενωθούμε, και μεριμνήσουμε για τη λήψη μέτρων επι-
βίωσης και προστασίας των γυναικών αυτών από αυθαίρετη περαιτέρω παραβίαση
των δικαιωμάτων τους, και να απαιτήσουμε την κατάπαυση του πυρός και την επίτευ-
ξη της ειρήνης. Η ειρήνη είναι το θεμέλιο για την διεκδίκηση της ισότητας και ενός
βιώσιμου αύριο για τις Γυναίκες και αφορά όλες μας.

 2)Στις 1-3-2022 εξεδόθη από την Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. ψήφισμα με το
οποίο καταδικάστηκε η απρόκλητη, κατά παράβαση των κανόνων του
Διεθνούς Δικαίου, εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία,
με εντολή του Προέδρου Πούτιν με το εξής περιεχόμενο:  

 <<Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ελληνίδων  συνήλθε
εκτάκτως σήμερα, 1η Μαρτίου 2022 και αποφάσισε ότι: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ: Την απρόκλητη,
κατά παράβαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου,  εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Ουκρανία, με εντολή του Προέδρου Πούτιν. ΖΗΤΕΙ; -την άμεση κατάπαυση του πυ-
ρός και -την άμεση εφαρμογή της υπ’αριθμό 1325 απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών “… για την προστασία των γυναικών και των  παιδιών και τον σε-

Σελίδα 20 από 33



Ενημερωτικό σημείωμα Ε.Σ.Ε. Δεκέμβριος 2022

βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευ-
τικές διαδικασίες”. ΕΚΦΡΑΖΕΙ: τη συμπάθεια, την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του
Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων  στον Ουκρανικό λαό και ιδίως στις γυναίκες και τα παι-
διά, τα οποία κατ’ εξοχήν υφίστανται τις καταστροφικές συνέπειες κάθε εμπόλεμης σύρρα-
ξης. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ; να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις,  όπου χρειασθεί.  ΕΥΧΕΤΑΙ:
Την επίτευξη της ειρήνης.>>

3)Στις  25-10-2022 η Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, μετά
από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων μελών του,  εξέδωσε  το
παρακάτω ψήφισμα  για τον θάνατο της Χαμσά Αμηνί από τις Ιρανικές Αρχές εξ αιτίας
της εμφάνισής της σε δημόσιο χώρο χωρίς μαντίλα και τους  θανάτους και τραυματι-
σμούς σε βάρος διαδηλωτών, που επακολούθησαν, καθώς και τη βάναυση συμπεριφορά
της  Ιρανικής Αστυνομίας σε βάρος γυναικών που δεν συμμορφώνονται με κανόνες περί
ηθικής που επιβάλλουν τη μαντίλα και σεμνότυφους τρόπους συμπεριφοράς.

 3) “ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ”

 Μετά από εξουσιοδότηση των Σωματείων – μελών του Εθνικού Συμβουλίου
Ελληνίδων κατά τη Γενική Συνέλευση τους την 20-10-2022 προς την Εκτελεστική
Επιτροπή, τα μέλη αυτής συγκεντρώθηκαν την 25-10-2022 και έλαβαν την παρα-
κάτω απόφαση για τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της μαντίλας στο Ιράν. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ:

 Τις αρχές του Ιρανικού Κράτους για τον θάνατο της Χαμσά Αμηνί εξ αιτίας της εμφάνισής
της σε δημόσιο χώρο χωρίς μαντίλα και για τους θανάτους διαδηλωτών.

 Την έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων των Ιρανών γυναικών από το θεοκρατικό καθε-
στώς του Ιράν.

 Την υποχρεωτική επιβολή της μαντίλας και της κουλτούρας του χιτζάμπ στις Γυναίκες. 

Την βάναυση συμπεριφορά της Αστυνομίας του Ιράν σε βάρος γυναικών που δεν συμμορ-
φώνονται με κανόνες περί ηθικής που επιβάλλουν την μαντίλα και σεμνότυφους τρόπους
συμπεριφοράς.

Τον έλεγχο των Μ.Μ. Ε. από το καθεστώς του Ιράν και την ελλιπή ενημέρωση του κοινού
ως προς την πραγματική βούληση της πλειοψηφίας σχετικά με την αποδοχή ή μη του επιβε-
βλημένου κώδικα ένδυσης και συμπεριφοράς των γυναικών.

ZHTOYME:

Την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τον θάνατο της Χαμσά Αμηνί και τους θα-
νάτους και τραυματισμούς που επακολούθησαν κατά τις διαδηλώσεις.

Τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν.

Την παύση βίας κατά Ιρανών γυναικών που δεν φορούν μαντίλα ή διαδηλώνουν για την κα-
τάργησή της.

Την κατάργηση της μαντίλας και της κουλτούρας του Χιτζάμπ από την Ιρανική νομοθεσία.
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Την ελεύθερη και αντικειμενική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο Ιράν κατά παράβαση
των δικαιωμάτων των γυναικών.

Την άμεση επέμβαση του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Γυναικών.

Στηρίζουμε τα δικαιώματα των Περσίδων και ενώνουμε τις φωνές μας: ΓΥΝΑΙΚΑ – ΖΩΗ
– ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

4) Στις 25-10-2022 η Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. κατόπιν εξουσιοδοτήσεως και των σωματείων με-
λών της κατά τη Γενική τους Συνέλευση της 20-10-2022 εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα
με το οποίο καταγγέλθηκε η κατ’ εξακολούθηση μαστροπεία και βιασμός 12χρονης ανή-
λικης  στον Κολωνό που απασχολεί  την  ελληνική  κοινωνία,  καθώς  και  η  στάση των
ΜΜΕ, των δικηγόρων και της κοινωνίας ως προς την αντιμετώπιση του θέματος αυτού.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

Μετά από εξουσιοδότηση των σωματείων μελών του Ε. Σ. Ε. κατά την Γενική Συ-
νέλευση της 20-10-2022 προς την Εκτελεστική Επιτροπή,  τα μέλη της συνήλθαν
στις 25-10-2022 και αποφάσισαν τα παρακάτω σχετικά με τον βιασμό και εκπόρνευ-
ση της ανήλικης στον Κολωνό.

εκφράζουμε:

1)οργή και αποτροπιασμό για την κατ’ εξακολούθηση μαστροπεία και βιασμό της 12χρο-
νης ανήλικης στον Κολωνό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία.

2)Αγανάκτηση για την έκθεση και αναπαραγωγή της προσωπικής ζωής της ανήλικης από
ΜΜΕ. 

3)Απογοήτευση  από δηλώσεις δικηγόρων για την ηλικία της ανήλικης. 4)Λύπη για την
ολιγωρία της κοινωνίας και των θεσμών πρόνοιας για την πρόληψη της κακοποίησης και
σεξουαλικής βίας παιδιών.

5)Αγωνία για την χαλάρωση του οικογενειακού δεσμού που δεν προωθεί αξίες στην κοινω-
νικοποίηση παιδιών. 

6)Ανησυχία για τον εθισμό και ανοχή της κοινωνίας στα χυδαία και βίαια πρότυπα που
προβάλλουν η κοινωνία του θεάματος και τα Μ.Μ.Ε.

Καταδικάζουμε: 

Την κάθε μορφή κακοποίησης και σεξουαλικής βίας παιδιού.

Την επαναθυματοποίηση βιασθέντος παιδιού μέσω των ΜΜΕ,

Την ενοχοποίηση παιδιών θυμάτων βίας από δικηγόρους.

Την στάση της κοινωνίας, του Κράτους , των Οργανισμών Πρόνοιας και φορέων για την
πρόληψη της παιδικής βίας
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Το ελλιπές κρατικό ενδιαφέρον για την ενδυνάμωση της οικογένειας οικονομικά, κοινωνι-
κά και ψυχολογικά.

Τη χυδαιότητα των προτύπων που προβάλλουν τα ΜΜΕ και τα δίκτυα.

Ζητούμε:

Την ποινική και οικονομική τιμωρία αυτών των κακοποιών.

Την προστασία του θύματος βίας σε εξειδικευμένες δομές. 

Την άμεση διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων βίας παιδιών.

Την εξειδικευμένη μεταχείριση του παιδιού θύματος από τις αστυνομικές δικαστικές αρχές
και τις υπηρεσίες πρόνοιας. 

Την άμεση επέμβαση του Ε.Σ.Ρ και των Δικηγορικών Συλλόγων επί αντιδεοντολογικών συ-
μπεριφορών Δημοσιογράφων ή Δικηγόρων,

Την οικονομική στήριξη των φτωχών ή δυσλειτουργικών οικογενειών. Την ευαισθητοποίη-
ση οικογένειας, σχολείου, κοινωνίας, φορέων να καταγγέλλουν την παιδική κακοποίηση.

Αθήνα 25-10-2022

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων Και τα Σωματεία – Μέλη του
Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων.>> 
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“Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ”

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
14-12-2022 

ΑΙΘΟΥΣΑ:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1) ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΜΗΣ ΝΤΕΝΙΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ
Ε.Σ.Ε. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ – ΜΕΛΙΣΤΑ

α) ομιλία:

Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωσή μας. 

Ευχαριστώ τον κ. Σκιαδά για την παραχώρηση της φιλόξενης αίθουσας του συλ-
λόγου Αθηναίων. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Κ, Μιμή Ντενίση, την οποία τιμούμε απόψε
για τη συμβολή της στη διάδοση της Μικρασιατικής Ιστορίας στην Ελληνική και Διεθνή
Κοινότητα.

Kυρίες και κύριοι. Στη σημερινή εκδήλωσή μας τιμούμε τη γυναικεία συνεισφο-
ρά κατά την περίοδο πριν και μετά τη Μικρασιατική Τραγωδία, καθώς και τη συνεισφο-
ρά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της περιόδου αυτής. Πρωταγωνίστριες της εκδή-
λωσης είναι οι γνωστές και άγνωστες γυναίκες των γυναικείων σωματείων του Εθνικού
Συμβουλίου Ελληνίδων, οι οποίες έγιναν ιέρειες προσφοράς και ανακούφισης από τη δυ-
στυχία των θυμάτων του πολέμου και της τραγωδίας, καθώς και μια σύγχρονη ιέρεια, η
Μιμή Ντενίση, η οποία μέσω της τέχνης συνεισέφερε στη διάδοση της ιστορικής μνήμης
της  Μικρασιατικής  Τραγωδίας.  Αλίμονο στον λαό που δεν αναγνωρίζει  και  δεν τιμά
όσους συμβάλουν στη μνήμη της Ιστορίας του και αλίμονο στις γυναικείες οργανώσεις
που δεν τιμούν τις γυναίκες που τις εξύψωσαν στην περίοπτη θέση στην οποία μέχρι σή-
μερα βρίσκονται.

Το πλούσιο  και  αξιοθαύμαστο  ανθρωπιστικό  έργο του  Ε.Σ.Ε.  είναι  δυστυχώς
άγνωστο ή ξεχασμένο στη σημερινή εποχή. Eμείς, τα νεώτερα μέλη του, που το γνωρί-
ζουμε, θεωρήσαμε ότι ήταν χρέος μας να βγάλουμε στο φως την ιστορική μας κληρονο-
μιά και να αποτίσουμε φόρο τιμής προς τις γυναίκες που υπηρέτησαν πιστά τους ευγενείς
σκοπούς  του.  Οι  ομιλήτριες  Αντιπρόεδροι  του  ΕΣΕ κυρίες  Ζέλλου  και  Πενταρβάνη
ανέτρεξαν στα αρχεία του Ε.Σ.Ε. και συγκέντρωσαν τα στοιχεία των ομιλιών τους, που
θα ακολουθήσουν.
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β) παρουσίαση; 

Η κ. Μιμή Ντενίση είναι από τις πιο γνωστές και αξιόλογες Ελληνίδες ηθοποιούς
και σημαντική θεατρική συγγραφέας. Είναι απόφοιτη του τμήματος Βυζαντινών και Νεο-
ελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕKΠΑ και πτυχιούχος Υποκριτικής
Δραματικής Σχολής. Γνωρίζει 4 γλώσσες και έχει μεταφράσει και διασκευάσει πάνω από
80 θεατρικά έργα, νουβέλες και μυθιστορήματα. Είναι μητέρα μιας εξαιρε τικής κόρης
και πιστεύουμε να έχει και τα χαρακτηριστικά της μητέρας της.

Η τιμωμένη μας είναι μια χαρισματική, δυναμική, οργανωτική, δημιουργική, πο-
λύπλευρη, και λαμπερή προσωπικότητα με πρωτοποριακή φύση. Είναι ακούραστη ερ-
γάτρια της τέχνης με αξιοθαύμαστη, θεατρική κυρίως, καριέρα. Ο λόγος της έχει δύναμη,
ευθυκρισία και αξιοπιστία και κάνει σωστές επιλογές συνεργατών, τους οποίους εκτιμά
και προωθεί.

Η Μιμή Ντενίση με τα προσόντα της ηθοποιού και της γνώσης της ιστορίας έχει
συγγράψει και διασκευάσει για το θέατρο ιστορικού ενδιαφέροντος έργα όπως “η Θεο-
δώρα, η Αγία των πτωχών”, “Εγώ η Λασκαρίνα”, “η Πηνελόπη Δέλτα συναντάει τον
Μάγκα”. Το τελευταίο της συγγραφικό δημιούργημα “Σμύρνη μου αγαπημένη” βασι-
σμένο σε δική της ενδελεχή επιστημονική έρευνα μεταφέρθηκε στη συνέχεια διασκευα-
σμένο στο θέατρο και τον κινηματογράφο και είχε μεγάλη επιτυχία. Τόσο η θεατρική πα-
ράσταση όσο και η κινηματογραφική διέδωσε στους χιλιάδες θεατές, που την παρακο-
λούθησαν, την ιστορία της Σμύρνης από την ακμή της μέχρι τον ξεριζωμό. Αναφέρεται
αντικειμενικά στην ατμόσφαιρα της εποχής στις ανθρώπινες σχέσεις Τούρκων Ελλήνων,
στα πολιτικά γεγονότα, τον εθνικό διχασμό και τις συνέπειές του. Μας Συγκλονίσατε κ.
Ντενίση.

Η ταινία Σμύρνη μου αγαπημένη αποτελεί μια διεθνούς εμβέλειας κινηματογρα-
φική υπερπαραγωγή. Αποσκοπεί και το επιτυγχάνει στο να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη
της Μικρασιατικής Τραγωδίας και να γίνουν γνωστά στην Υφήλιο τα δεινά που έζησε η
Σμύρνη. Προβλήθηκε και προβάλλεται σε ελληνικές και ξένες  αίθουσες  Ευρώπης και
Αμερικής με συρροή θεατών. Θα θέλαμε να ακούσουμε από σας για τις εμπειρίες που ζή-
σατε κατά την προβολή της ταινίας στο εξωτερικό, κ. Ντενίση. Η παγκόσμια περιοδεία
της ταινίας και η διεθνής απήχησή της συμβάλλει στη διεθνοποίηση των γεγονότων του
1922. Η πλοκή και η προβολή του έργου έχει προκαλέσει ακόμα και διαμαρτυρίες του
Τουρκικού τύπου. Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην ηθοποιό και συγγρα-
φέα Μιμή Ντενίση, γιατί με την ταινία της αυτή πήγε την Ελλάδα μακρύτερα και ψη-
λότερα και της ευχόμαστε να γίνει και οσκαρική. Το Ε.Σ.Ε., ως γυναικείο σωματείο, αι-
σθάνεται μεγάλη υπερηφάνεια για σας κ.Ντενίση γιατί με το έργο σας αποδείξατε ότι η
Γυναίκα και θέλει και μπορεί να μεγαλουργήσει. Έχουμε απαιτήσεις από σας και περι-
μένουμε να μας εκπλήξετε θετικά  και με άλλες παραγωγές και στο μέλλον. 

2) ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΤΗ ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ 
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης και η Πρόεδρος του Εθνικού Συμβου-
λίου Ελληνίδων παρέδωσαν τιμητική  πλακέτα  στην Μιμή Ντενίση.  Σε  αυτή  αναγρα-
φόταν:

O Δήμος Αθηναίων και Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων
τιμούν την κ. Μιμή Ντενίση 

Ηθοποιό-Συγγραφέα 
για τη συνεισφορά της στη διάδοση της Μικρασιατικής Τραγωδίας

στην Ελληνική και Διεθνή Κοινότητα. 
14 Δεκεμβρίου 2022. 

3)ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ-ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΤΑΙΝΙΑΣ  “ΣΜΥΡΝΗ  ΜΟΥ  ΑΓΑΠΗΜΕ-
ΝΗ”

Στην αντιφώνησή της η κ. Μιμή Ντενίση ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκ-
δήλωσης και μίλησε για την ταινία της Σμύρνη μου αγαπημένη και την μεγάλη απήχηση
που αυτή είχε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Ευρώπη-Αμερική). Παράλληλα προβλή-
θηκαν αποσπάσματα της ταινίας στο κοινό που παρακολουθούσε την εκδήλωση.

4)  ΟΜΙΛΙΑ  “ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΤΟΥ Ε.Σ.Ε - ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” 

ΤΗΣ ΛΙΛΙΑΝ ΖΕΛΟΥ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε. 

Από το πολύτιμο ιστορικό Αρχείο του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, έχουμε
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επιλέξει να  παρουσιάσουμε ένα μέρος από τις δραστηριότητες των Σωματείων – μελών
μας, που ενεργοποιήθηκαν αμέσως από την ημέρα της αποβίβασης των ελληνικών στρα-
τευμάτων στη Σμύρνη, όπως εγγράφως αναφέρθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή του
Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων. Ας θυμηθούμε ότι, με απόφαση του Ανώτατου Συμμα-
χικού Συμβουλίου των νικητών συμμάχων του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και σε  εφαρμο-
γή της Συνθήκης του Μούδρου, ο ελληνικός στρατός ανέλαβε την διατήρηση της τάξης
στην ευρύτερη περιοχή  της Σμύρνης (βιλαέτι Αίδινίου).

Ο Winston Churchill μας δίνει, χρόνια αργότερα, με περίεργο τρόπο την άποψή
του για τα γεγονότα που συγκλόνισαν τον απανταχού ελληνισμό. Ειδικότερα  στο “The
World Crisis“ The Aftermath, page 379 γράφει τα εξής:  To αμοιβαίο παιχνίδι ανάμεσα
στην αγάπη των Ελλήνων για την πολιτική και στην επιρροή που ασκούσε επάνω τους ο
Βενιζέλος, αποτελεί την δράση του έργου. Το σκηνικό και ο φωτισμός είναι ο μεγάλος
πόλεμος και το θέμα είναι «Πώς η Ελλάδα κέρδισε την αυτοκρατορία των ονείρων της
ερήμην της και πώς την απέρριψε, όταν ξύπνησε»

Η Α’ Μεραρχία του ελληνικού στρατού, γνωστή ως σιδηρά Μεραρχία, υπό την
διοίκηση του μεράρχου Νικολάου Ζαφειρίου έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Σμύρνη.

Την 1η Μαϊου 1919 7.30 το πρωί εισήλθε στο λιμάνι της Σμύρνης ο στόλος των
υπερωκεανείων και άρχισε η αποβίβαση του στρατεύματος. Διαβάζουμε τμήμα της ανα-
φοράς του Σωματείου μας «Μικρασιάτις αδελφή του στρατιώτου» Μόλις πάτησε το έδα-
φος της Σμύρνης ο Έλλην στρατιώτης, οι γυναίκες της Ιωνίας εσκέφθησαν σοβαρά ότι
έπρεπε να συστήσουν γυναικείον σωματείον, με σκοπόν την παντοειδή ανακούφισιν του
στρατιώτου» 

Αυτή είναι η πρώτη φράση της αναφοράς του ιδρυθέντος, επί τούτοις σωματείου
«Μικρασιάτις αδελφή του στρατιώτου»

Αυτή η σκέψη έγινε πράξη στις αρχές Ιουλίου 1919. Επί κεφαλής ετέθη αυτοβού-
λως η κ. Ζήνωνος Μιχαηλίδου, σύζυγος ανωτέρου Σμυρναίου αξιωματικού, η οποία με
πρώτο κεφάλαιο τις εισφορές των Σμυρναίων κυριών , που αμέσως προσέτρεξαν, και τις
1.000 δραχμές που απέστειλε το σωματείο «Αδελφή στρατιώτου Αθηνών», άρχισε να ερ-
γάζεται πυρετωδώς για τη βοήθεια των μαχητών. Με επίτιμο πρόεδρο τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Χρυσόστομο, η πρόεδρος κ. Μιχαηλίδου και το ΔΣ το οποίο καταρτίστηκε
από εκπροσώπους και άλλων γυναικείων σωματείων, κινητοποιήσαν ολόκληρη την ελλη-
νική κοινωνία της Σμύρνης.

Η κ, Μιχαηλίδου παραιτήθηκε λόγω της αναχώρησης του συζύγου της από την
Σμύρνη και την διαδέχθηκε η κ. Βαφιαδάκη, η οποία ακούραστα άρχισε να εργάζεται,
δημιουργώντας διάφορα τμήματα εργασίας, όπως τμήμα αλληλογραφίας, βιβλιοθήκης,
εφημερίδων, επικουρίας και κυρίως νοσοκομειακής περίθαλψης. Στο τμήμα της περίθαλ-
ψης προστέθηκε κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται εις τα νοσοκομεία από τις αδελφές.

Επίσης οι κυρίες του σωματείου ανέλαβαν και την επιτήρηση των μαγειρείων και
των υγειονομικών τρένων που μετέφεραν τους τραυματίες από το μέτωπο. Οι ιατροί των
νοσοκομείων παρέδιδαν μαθήματα νοσοκομειακής περίθαλψης στις κυρίες, ώστε να εί-
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ναι αποτελεσματικές στο έργο τους. Για να γίνουν, όμως, όλα αυτά, χρειάζονταν χρήματα
και άρχισε ο μεγάλος αγώνας για την εξεύρεση τους. Έκαναν εράνους και αναζητούσαν
συνδρομές  σε  καθημερινή  βάση.  Παρά  το  γεγονός  ότι,  κάθε  σχεδόν  οικογένεια  είχε
κάποιον δικό της στο μέτωπο για να φροντίσει, όλοι συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια
από το υστέρημα τους. Σε κάθε επίσημη ημέρα ή εορτή, έπρεπε να σταλούν ειδικά δέμα-
τα προς το μέτωπο.

Δέματα με ρούχα αποστέλλονταν από το ΕΣΕ, που ευρισκόμενο στην Αθήνα, νύ-
χτα- μέρα συνέδραμε την προσπάθεια των κυριών της Σμύρνης για την ανακούφιση των
στρατιωτών μας, ειδικά των πτωχών και των απόρων. Σε καθημερινή βάση, μικρά πα-
κέτα με τσιγάρα, εφημερίδες, χαρτί αλληλογραφίας και γλυκίσματα αποστέλλονταν στο
μέτωπο και ήταν μεγάλη παρηγοριά για τους γενναίους μαχητές μας. Το ΕΣΕ στάθηκε
στο πλευρό των Γυναικών Θράκης και Μικράς Ασίας δημοσιεύοντας και προωθώντας σε
όλη την Ευρώπη τις εκκλήσεις των για την ακύρωση των σχεδίων παράδοσης της ήδη
απελευθερωμένης Ανατολικής Θράκης, στους τούρκους και στην εκδικητική τους μανία,
όπως, δυστυχώς, έγινε αργότερα, με την γνωστή βάρβαρη συμπεριφορά, έναντι των Ομο-
γενών μας. Άλλωστε, έκαναν σε κάθε περίπτωση οι Ασιάτες γείτονες.

Θεωρούμε ιερό καθήκον μας να αναφερθούμε στη σπαρακτική κραυγή των κυ-
ριών του Σωματείου μας «Αδελφότης των Κυριών και Δεσποινίδων ΗΒΗ», που εξέπεμ-
ψαν την 12ην Μαϊου 1922 από τις Σαράντα Εκκλησίες, απευθυνόμενες στο ΕΣΕ.

«Προς Σας, ω γυναίκες της γης, αι οποίαι εγεννήθητε υπό τον ωραίον ουρανόν
της ελευθερίας, προς Σας, των οποίων την ελευθερίαν ουδείς κίνδυνος απειλεί , απευθύ-
νομεν την φωνήν της απογνώσεως μας, με την ελπίδα ότι, θέλει εύρει αύτη βαθείαν απή-
χησιν μέσα εις την ψυχήν σας. Πεντακόσια ολόκληρα χρόνια υπεφέραμεν τον σκληρο-
τράχηλον  ζυγόν  της  δουλείας,  υπέστημεν  διωγμούς,  ληστείας,  εξορίας,  φόνους,  ατι-
μώσεις και χίλια άλλα δεινά…… και όμως ουδέν έθνος έχει εξαγοράσει περισσότερον
του Ελληνικού, την ελευθερίαν.» Και καταλήγει η δραματική αυτή έκκληση «εις τοιαύ-
την  ψυχολογικήν  κατάστασιν  ευρισκόμεναι,  είμεθα  βεβαιαι  ότι,  θέλετε  ολοψύχως,
υψώσει την ελευθέραν φωνήν σας.» Υπογράφουσες η πρόεδρος Θεοδώρα Δοδοπούλου
και η Γραμματεύς Αν.Σπαθοπούλου. Εννοείται ότι το ΕΣΕ με την ίδια αγωνία παρέπεμ-
ψε, πάραυτα, την έκκληση σε όλους τους ισχυρούς εντός και εκτός Ελλάδος, σε γυναι-
κεία  σωματεία  και  στο  Διεθνές  συμβούλιο  Γυναικών,  εισπράττοντας  την  συμπάθεια
όλων. Μάταια όμως, γιατί οι αποφάσεις είχαν ήδη ληφθεί.

Ανάλογη έκκληση απηύθυνε και η «Άμυνα των Ελληνίδων της Μικράς Ασίας»
προς το ΕΣΕ, προς τις οργανωμένες γυναίκες της Ελλάδος, της Ευρώπης και της Αμερι-
κής, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Γράφουν οι ηρωϊδες της Μ. Ασίας «Δεν ζητούμε
κατακτήσεις, δεν ζητούμε ξένα εδάφη. Θέλομεν να κρατήσωμεν την πατρικήν μας κλη-
ρονομίαν, την οποίαν από αιώνας ποθούμεν. Τι θα γίνει αν, ως ζητούν οι ισχυροί της γης,
εκκενώσει  ο  Ελληνικός  στρατός  τα ελευθερωθέντα μέρη και  τα παραδώσει,  εις  τους
Τούρκους;» Υπογράφουν, η Πρόεδρος Θεοκτίτη Χατζοπούλου και η Γραμματεύς Ζωή
Σταματιάδου.

«Η Ένωσις Γυναικών Κωνσταντινουπόλεως» απευθυνόμενη στις ευγενείς Γαλλί-
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δες μητέρες, ζητά να διαφωτίσουν την γαλλική κοινή γνώμη για το αδίκημα, στο οποίο
υποπίπτει, υποστηρίζουσα την τουρκική βαρβαρότητα κατά του ελληνικού πολιτισμού
στην Μικρά Ασία και τη Θράκη. Την επιστολή την οποία υπέγραψε η λογία Σοφία Σπα-
νούδη, δημοσίευσε η παρισινή εφημερίδα  “Le journal des Hellenes” με τίτλο “La liberte
ou la Mort”. Γνωρίζουμε όλοι το τι ακολούθησε. Και ήταν εν γνώσει όλων των ισχυρών
αλλά  και με την άδεια τους έγινε ό,τι έγινε.

Το σωματείο μας «Αμυνα Ελληνίδων Μικρασίας» ιδρύθηκε την 25η Μαρτίου
1922 και μέχρι 25 Μαίου 1922, δηλαδή εντός διμήνου, επετέλεσε σημαντικότατο έργο,
το οποίο εντυπωσιάζει. Το διαφωτιστικό έργο της εις το εξωτερικό , με επικοινωνία με
πολλές  γυναικείες  Οργανώσεις  στην Ελλάδα,  Αίγυπτο,  Ευρώπη και  Αμερική,  με  τον
πρόεδρο Αμύνης στο Λονδίνο , στρατηγό Φραντζή , τον Πατριάρχη Μελέτιο, την Λαίδη
Άστορ, τον Λόρδο και την Λαίδη Κρόσφιλντ και άλλους κατέδειξε  τον  δυναμισμό της.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκε, με τις άοκνες προσπάθειες των Κυ-
ριών και Δεσποινίδων, το εντυπωσιακό ποσόν των 3.548 λιρών, 205 γροσίων και 5.000
δραχμών. Αγοράστηκαν για τις ανάγκες του στρατού μας, φανέλλες μάλλινες και βαμβα-
κερές,  κάλτσες,  μανδύλια,  προσόψια,  τσιγάρα,  χαρτοφάκελλα,  σοκολάτες,  γλυκά  και
ρούχα στρατιωτών, ύφασμα για εσώρουχα, σαπούνι, κτένια και προσωπικά είδη υγιεινής.
Επίσης χρηματοδοτήθηκαν δαπάνες νοσηλείας των στρατιωτών και μεταφορικά έξοδα.

Οργανώθηκαν αποστολές στο μέτωπο, στα Σώκια, στην 10η μοίρα τραυματιοφο-
ρέων, στην Τρίτη μοίρα βαρέος πυροβολικού και στο τμήμα της Α΄ Μεραρχίας. Οργα-
νώθηκε  υπηρεσία  αποστολής  δεμάτων  σε  καθημερινή  βάση  προς  τους  μαχομένους.
Εντός  δύο  μηνών  απεστάλησαν  2.134  δέματα.  Οι  κυρίες  της  «Αμύνης»  παρέλαβαν
10,000 μέτρα υφάσματος και έραψαν, δωρεάν εννοείται, εσώρουχα για τους στρατιώτες.
Η «Άμυνα» φρόντισε να οργανώσει και τμήματα στο εσωτερικό, τα οποία εργάζονταν
αποκεντρωτικά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της κεντρικής διοίκησης. Λειτούργησαν
τμήματα στο Σεβδίκιοϊ, Πάνορμο, Θείρωνα, Μουδανιά, Αλατσάτα και σε άλλα μικρότε-
ρα μέρη. Η Ιερά Μητρόπολη Σμύρνης απέστελε συνεχώς βιβλία και Ευαγγέλια.

Η κυρία Ελπινίκη Σταμούλη περιγράφει από τη Συλυβρία της Θράκης στις 29
Αυγούστου 1922 τις μαύρες ημέρες που ήρθαν για τον ελληνισμό. Αναφέρει επί λέξη.
«Η παραλία γεμίζει από ανθρώπινα συντρίμμια  από γυναίκες παιδιά (τα περισσότερα ορ-
φανά), που ο νους τους δεν μπορεί να χωρέσει το μέγεθος της καταστροφής και της δυ-
στυχίας. Οι παραλίες γεμίζουν με ζωντανούς-νεκρούς που αισθάνονται να σφίγγεται ολο-
νέν σφικτότερα γύρω από τον λαιμό τους, το αιώνιο σχοινί του τούρκου»

Μόνο στην Σμύρνη 30.000 γυναίκες εσφάγησαν, ατιμάστηκαν και επωλήθησαν
ως σκλάβες, χωρίς να υπολογίσουμε τα παιδιά και τους άνδρες μαχομένους και αμάχους.

Ο ελληνικός στρατός την 6η Σεπτεμβρίου- 24 Αυγούστου με το παλαιό ημερο-
λόγιο απεχώρησε από τα Ματωμένα Χώματα. Το όνειρο είχε γίνει εφιάλτης.
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5)  ΟΜΙΛΙΑ:  “H  ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ  ΤΡΑ-
ΓΩΔΙΑΣ”.

ΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗ–ΠΕΝΤΑΡΒΑΝΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε.

Η Μικρασιατική Τραγωδία ακύρωσε τη «Μεγάλη Ιδέα», το όνειρο χρόνων της μι-
κρής Ελλάδας και άφησε πληγές δύσκολα διαχειρίσιμες. Η καταστροφή της Σμύρνης, η
συνθήκη  της  Λωζάννης,  η  ανταλλαγή  των  πληθυσμών,  και  το  προσφυγικό  ζήτημα
σφράγισαν τον 20ο αιώνα. Οι  προσφυγικές ροές άγγιξαν τα όρια των δυνατοτήτων και
των αδυναμιών της Ελληνικής κοινωνίας. Γηγενείς και πρόσφυγες βίωσαν ένα οδυνηρό
πολιτισμικό σοκ και χρειάστηκε να επιστρατευτούν όλες οι δυνάμεις του Ελληνισμού για
τη συμβίωση τους 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων ολόψυχα διέθεσε τις δυνάμεις του στην υπηρε-
σία υποδοχής και αποκατάστασης των προσφύγων. Το Ε.Σ.Ε, ομοσπονδία γυναικείων
οργανώσεων, ιδρύθηκε το 1908 με πρωτοβουλία  διακεκριμένων γυναικών. Οι Βαλκανι-
κοί πόλεμοι και ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος το υποχρεώνουν, να αναστείλει  προσω-
ρινά την λειτουργία του. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 1912 αναφέρει:
«όλη η εν Ελλάδι γυναικεία εργασία πρέπει να συγκεντρωθεί εις την περίθαλψη των θυ-
μάτων του πολέμου» Το έτος 1920 ανασυγκροτείται και το 1922 η μεγάλη εθνική συμ-
φορά βρίσκει το ΕΣΕ  σε πλήρη δράση, αριθμεί 59  σωματεία μέλη και το έτος 1926, 70.
Οι δράσεις  του Ε.Σ.Ε.  και  των σωματείων μελών του,  καταγράφονται  στο περιοδικό
«ΕΛΛΗΝΙΣ» και στις Λογοδοσίες του.. 

 Από τον Φεβρουάριο  του 1922 φθάνουν οι  εκκλήσεις  για βοήθεια  Γυναικών
Θράκης και Μικράς Ασίας ο οποίες δημοσιεύονται στο Περιοδικό «Ελληνίς» «Κλαύσατε
με ημάς ώ γυναίκες της γής συμπονέσατε με ημάς και συμμερισθείτε μας ……, μας εξε-
δίωξαν της πατρίδος ,μακράν των εστιών μας» Η Αδελφότης των κυριών και Δεσποινί-
δων “ΗΒΗ” ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ 12 Μαίου1922. Προς το Εθνικόν Συμβούλιον Ελ-
ληνίδων Γυναικών Αθήνας «Προς Σας, ώ Γυναίκες της Γής, απευθύνομεν την φωνήν της
απογνώσεώς μας….. Άπασαι αι γυναίκες του φιλελεύθερου κόσμου θέλουν υποστηρίξει
τα απαράγραπτα δίκαιά μας».

 Η Χώρα μας, ενώ βρίσκεται σε δεινή θέση μετά από πολέμους και δυσβάστακτα
οικονομικά βάρη, κατακλύζεται από 1.300.000 εξαθλιωμένους, αδελφούς πρόσφυγες, θύ-
ματα της Μικρασιατικής Καταστροφής και όχι μόνο, αφού καταφθάνουν και Αρμένιοι
και Ιουδαίοι, τους οποίους η Ελλάδα περιέθαλψε αδιακρίτως. Ακόμα και το «μικρό προ-
σφυγάκι» που ταξιδεύει με τον αρχαιολόγο ανασκαφέα Κ. Κουρουνιώτη και «αφήκε την
πατρίδα του για να βρει προστασίαν σε ξένο αδελφικό έδαφος» στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο.

Σελίδα 30 από 33



Ενημερωτικό σημείωμα Ε.Σ.Ε. Δεκέμβριος 2022

Με τον ερχομό των πρώτων προσφύγων, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Ε. στις
19 Σεπτεμβρίου 1922 , αποφασίζει να ιδρύσει ιδιαίτερο Τμήμα Προσφύγων, το οποίο θα
φροντίζει την Περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων. Την επίβλεψη είχε η Σύμ-
βουλος Άννα Παπαδημητρίου, η οποία επέτυχε την επίταξη του άνω ορόφου της Γερμα-
νικής Λέσχης στην οδό Ομήρου 18 και ανέλαβε τη στέγαση, σίτιση και περίθαλψη ορι-
σμένου αριθμού οικογενειών. Το τμήμα τύπου μεταφράζει στα Αγγλικά και στα Γαλλικά
τις εκκλήσεις και τις διαμαρτυρίες Γυναικείων σωματείων της Θράκης και της Μικράς
Ασίας.  Τις  εκδίδει  σε τρίγλωσσο τεύχος  και  φροντίζει  για  την κυκλοφορία  του.  Τον
Οκτώβριο του 1922 η Γραμματέας Ειρήνη Φωτιάδου με το άρθρο της 

ΑΝΥΨΩΘΩΜΕΝ καλεί  τις  Ελληνίδες  «να ενωθούν  και  να  πρόσφέρουν  στον
αγώνα αποκατάστασης των αδελφών μας, να σταματήσωμεν τα περιττά έξοδα, και τα κο-
σμικά γλέντια, τσάια και περίλαμπραι τουαλέτται διότι δίπλα μας αι αδελφαί μας πεινούν
και ριγούν». Óλα τα τμήματα του Ε.Σ.Ε. ασχολούνται μόνο με θέματα προσφύγων. Ανα-
λαμβάνουν  εποπτεία  καταυλισμών,  διανομή  ιματισμού  και  τροφίμων  σε  οικογένειες
ασθενείς,  βρέφη, επίβλεψη καθαριότητας. Ανοίγουν κατάλογο εγγραφών εργασίας για
γυναίκες,  τοποθετούν ορφανά,  ασθενείς  σε δομές  προστασίας.  Βοηθούν δασκάλες  να
βρουν θέσεις εργασίας σε σχολεία της επαρχίας, υπουργεία, γραφεία  και σε οικογένειες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τις 204 εγγεγραμμένες τοποθετούνται 140.

Το Ε.Σ.Ε. δημιουργεί εργαστήρια, όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκουν  τα-
κτική εργασία  και με πληρωμή. Όπως το εργαστήριο ραφής ιματισμού προσφύγων για
50 περίπου πρόσφυγες εργαζόμενες με αμοιβή που παραχωρεί ο Διευθυντής του κατα-
στήματος Σίγγερ, καθώς και 8 δωρεάν ραπτομηχανές. Ιδρύεται εργαστήριο βιβλιοδετικής
και κάποιες μαθαίνουν τυπογραφία και χαρτοτεχνική.

 Η Εργασία είναι η μεγαλύτερη βοήθεια για τις γυναίκες πρόσφυγες και η προ-
στασία τους από τη φρικτή παγίδα της Σωματεμπορίας. Για την αποφυγή αυτού του κιν-
δύνου, η Κυβέρνηση ζητάει από την Κοινωνία των Εθνών να στείλει στην Αθήνα τον Ια-
νουάριο του 1923 την Αγγλίδα Αnnie Baker,να μελετήσει το θέμα. Η Baker απευθύνεται
στο Ε.Σ.Ε. και σε συμφωνία με άλλα Σωματεία ιδρύεται το Γραφείο καταστολής Σωμα-
τεμπορίας Γυναικών και Παίδων. Πραγματοποιείται ενημέρωση στους καταυλισμούς, για
να μην παρασύρονται νέες γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Ιδρύεται το1923 το «Οικοτρο-
φείο θηλέων του Διεθνούς Συνδέσμου Γυναικών» και εγκαθίσταται αρχικά στις τρεις με-
γάλες αίθουσες των παλαιών Ανακτόρων  και αργότερα στεγάζεται στην οδό Νάξου 56
στην Κυψέλη.

 Η Αθηνά Γαϊτάνου–Γιαννιού, δασκάλα από την Πόλη γράφει υπέρ της επαγγελ-
ματικής μόρφωσης της Γυναίκας «Το καλό που θα κάνουν οι επαγγελματικές σχολές εί-
ναι απείρως μεγαλύτερο και σταθερότερο από τα λίγα ρούχα και χρήματα που θα τους
μοιράζονταν ως φιλανθρωπία δυο φορές το χρόνο». Συγκλόνιστική είναι η αγόρευση της
αντιπροσώπου μας, Έλλης Αποστολίδου, στην ετήσια Συνέλευση του Εθνικού Συμβουλί-
ου των Γαλλίδων, που πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Ιουνίου του 1923 γνωστοποιώντας
το προσφυγικό πρόβλημα της χώρας μας, αιτούμενη την συμπαράσταση τους.

Το τμήμα Προσφύγων του Ε.Σ.Ε. με την ίδρυση των γυνακείων εργαστηρίων με-
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τατρέπεται σε Τμήμα Βιοτεχνίας και Παροχής Εργασίας. Σκοπός του τμήματος βιοτεχνί-
ας είναι κυρίως παροχή εργασίας στους πρόσφυγες και η βελτίωση των ειδών που κατα-
σκευάζονται.  Εκτός  από την ελληνική  αγορά αποστέλλονται  και  στο  εξωτερικό.  Δη-
μιουργείται Μόνιμο Γραφείο Εξαγωγής υπό την προεδρεία της Έλδα Νάζου, το οποίο
διευκολύνει την εξαγωγή. Εργόχειρα διατίθενται σε Αμερική με τη μεσολάβηση της Πη-
νελόπης Δέλτα και στην Αίγυπτο από τη Μαρία Καζούλη. Στην οδό Βουλής 12 εγκαι-
νιάζεται Η Γωνιά των Προσφύγων για την πώληση των έργων τους Στο τμήμα βιοτεχνίας
και παροχής εργασίας του Ε.Σ.Ε., στα εργαστήριά του ,που στεγάζονται σε 6 πρόχειρα
δωμάτια του συνοικισμού Βύρωνα, απασχολούνται πάνω από 150 εργάτριες στα διάφορα
τμήματα χειροτεχνίας, ασπρορούχων πολυτελείας, κεντημάτων, δαντελών, βιβλιοδετικής,
και παιχνιδιών.

Κατόπιν επίμονων αιτημάτων του Ε.Σ.Ε. το 1924 η Ελληνική Κυβέρνηση παρα-
χωρεί στο Ε.Σ.Ε. Μικρό Πρατήριο στην οδό Σταδίου 17 όπου όλα τα προσφυγικά εργα-
στήρια της Ελλάδος μπορούν να εκθέτουν και να πωλούν τα προϊόντα τους. Το έτος 1927
η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων εγκαινίασε ειδικό κτίριο πρότυπου εργαστηρί-
ου, στο παλιό Ταπητουργείο σε χώρο 500 τ.μ., το οποίο παραχωρεί στο Ε.Σ.Ε., για εγκα-
τάσταση των εργαστηρίων του στο Βύρωνα αναγνωρίζοντας το έργο του. Έλληνες και
σωματεία του εξωτερικού υποστηρίζουν με κάθε τρόπο  την προσφυγική παραγωγή, γί-
νονται αποστολές σε Αγγλία, Σουηδία, Αίγυπτο και Αμερική όπου το σωματείο «Αμερι-
κανοί φίλοι της Ελλάδος» προωθεί αρκετές ποσότητες και  συνδράμουν στον αγώνα απο-
κατάστασης των προσφύγων.

 Το Τμήμα εκπαιδευτικόν και προστασίας παίδων του Ε.Σ.Ε. με Πρόεδρο την
Ραλλού Γεωργαντά, δημιουργεί, ομάδα που αναλαμβάνει να επισκέπτεται Ορφανοτρο-
φεία της Αμερικάνικης Περιθάλψεως και να απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά για «Να
ακούνε λόγια αγάπης μητρικής με γλώσσα και καρδιά Ελληνική». Δεδομένου  ότι τα πε-
ρισσότερα ήσαν τουρκόφωνα. Επίσης φροντίζει την παροχή διδακτικών βιβλίων από το
Υπουργείο Δημοσίας εκπαίδευσης και γραφικής ύλης με δικά τους έξοδα  στα προσφυ-
γάκια. Την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων του έτους 1923 το Ε.Σ.Ε. πραγματο-
ποιεί εράνους και απευθύνεται στα «ευπορούντα» παιδάκια να προσφέρουν. «Σκεφτείτε
ότι υπάρχουν χιλιάδες έξοδα σε όλα τα ορφανά και ξεριζωμένα προσφυγάκια… Στείλετέ
μας, σας παρακαλούμε είτε παλαιά παιγνίδια είτε και λίγα χρήματα. Με μια μικρά θυσία
θα δώσετε μίαν μεγάλην χαράν». Πολλά παιδιά και οικογένειες ανταποκρίνονται. Το έτος
1924 η αντιπρόσωπος του Ε.Σ.Ε. στη Γαλλία, Ειρήνη Μεταξά, σε μια εξαιρετική έκθεση,
καταγράφει το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα και τη συμβολή των γυναικείων οργα-
νώσεων στην περίθαλψη των προσφύγων. Δημιουργείται μάλιστα στη Γαλλία ένα ρεύμα
συμπάθειας υπέρ των Ελληνίδων και των προσφύγων.

 Το Ε.Σ.Ε και το εκπαιδευτικό τμήμα υποστηρίζει,  εφαρμόζει και διαδίδει την
πρόταση του Γαλλικού Εθνικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση και διεθνοποίηση των
Συνδέσμων Καλοσύνης, οργάνωση που σκοπό έχει να ανυψώσει το ηθικό του παιδιού,
και να του εμπνεύσει την αγάπη προς το καλό.

Το Εκπαιδευτικό τμήμα του Ε.Σ.Ε. είχε δυναμική παρουσία και δράση στη μόρ-
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φωση και επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων προσφύγων.  Ιδρύει,  συντηρεί,  επι-
βλέπει, παρακολουθεί τους φοιτούντες και ενισχύει Νυχτερινές σχολές στις συνοικίες κυ-
ρίως των προσφύγων. Ν.Ιωνία, Καλογρέζα, Πετράλωνα, Περιστέρι. «..έτσι εφέτος η Νυ-
χτερινή Σχολή Ν.Ιωνίας ημπορεί να παρέχει πλήρη εξατάξιον δημοτική εκπαίδευση σε
20 περίπου παιδιά.  Και εγκαινιάζεται νέα σχολή μετεκπαιδεύσεως για τα παιδιά που
έχουν τελειώσει το 6/τάξιο δημοτικό.

 Επίσης ιδρύονται λέσχες μαθητών  και εργαζομένων νέων και νεανίδων , λει-
τουργεί Λαϊκή Βιβλιοθήκη και «Γειτονικό Κέντρο» εις τα Άνω Πετράλωνα  ως εντευκτή-
ριο της γειτονιάς που στεγάζονται στα σχολικά κτίρια . 

Το τμήμα εργασίας του Ε.Σ.Ε. στα Πετράλωνα συντηρεί Νυχτερινή σχολή εργα-
ζομένων αγραμμάτων γυναικών που ιδρύθηκε τον Μάιο του 1933. Σκοπός της η επαγ-
γελματική διαπαιδαγώγηση, αφύπνιση εργατικής συνειδήσεως, γνώση δικαιωμάτων και
καθηκόντων.

Όμως καύχημα του τμήματος προστασίας του παιδιού του Ε.Σ.Ε. και της προ-
έδρου  Ραλλούς  Γεωργαντά,  είναι  Η κονίστρα Πετραλώνων που  μεταμορφώθηκε  από
σπηλιά της Λάκκας και σκουπιδότοπο, σε Κέντρο φυσικής και ψυχικής Υγείας του παι-
διού, πλάι στην παραγκούπολη τουΑσυρμάτου. Από το 1924 επαναλειτουργεί το Νομικό
Τμήμα του Ε.Σ.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες κυρίως των προσφύγων, να προ-
λαμβάνει, να αποτρέπει, να θεραπεύει, τυχόν αδικίες. «Στο Νομικό τμήμα του Ε.Σ.Ε. αι
γυναίκες πάσης τάξεως δύνανται να λάβωσι δωρεάν νομικάς συμβουλάς. Αι κυρίαι του
γραφείου επίσης με τας συμβουλάς και οδηγίας των είναι πάντοτε εκεί προς παραμυθία
των δυστυχών γυναικών».

Επίσης ιδρύεται Γραφείο Μετανάστευσης που στεγάζεται στα παλαιά Ανάκτορα.
Η Μις RAYNER, Γραμματεύς, με τις βοηθούς της τίθενται στην διάθεσιν παντός μετα-
νάστου και πρόσφυγα προς ενημέρωσιν και αποφυγή εκμετάλλευσης.  Το Ε.Σ.Ε. θέτει
στόχο να μορφώσει τη Γυναίκα, γηγενή και πρόσφυγα, να προστατεύσει το παιδί και να
συντελέσει  στην ομαλή συμβίωση του πληθυσμού.  Για το σκοπό αυτό, το έτος 1925
διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη Πανελλαδικό συνέδριο για την προστασία του παιδιού.

 Η συμπλήρωση των 100 χρόνων πέρα από τον ιστορικό αναστοχασμό,  προ-
σφέρεται τόσο για την αναγνώριση της επιτυχούς ενσωμάτωσης των προσφύγων, όσο
της συνεισφοράς των προσφύγων στην δημιουργία της Νέας Ελλάδας. Η προσφυγιά του
1922-24 μπόλιασε γόνιμα την Ελλάδα. Και η μικρή Ελλάδα του 1922-24 κατάφερε να εν-
σωματώσει το πλήθος των προσφύγων. Σ΄ αυτό συνέβαλαν οι συσσωματώσεις των προ-
σφύγων, η διεθνής βοήθεια, και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις Ελληνικές, Ευρωπαϊκές,
Αμερικάνικες. Αυτό το γιγάντιο κατόρθωμα, η ενσωμάτωση των προσφύγων ήταν το με-
γαλύτερο επίτευγμα του Ελληνικού Κράτους στα 200χρόνια της ζωής του. Μεγαλύτερο
επίτευγμα και από τους πολέμους που νίκησε, μεγαλύτερο και από την ένταξή μας στην
Ευρώπη. Σήμερα εμείς οι Έλληνες και Ελληνίδες του 2022, νιώθουμε απόγονοι της Μι-
κρασιατικής τραγωδίας, ευγνώμονες σε εκείνους που είχαν τη δύναμη να πάνε τη χώρα
μας ψηλότερα και μακρύτερα.
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	 Πολλά είναι τα δυσάρεστα γεγονότα, τα οποία απασχόλησαν και ανησύχησαν τη Διεθνή κοινότητα αλλά και τη χώρα μας κατά τη διάρκεια του έτους 2022.
	 Η πρώτη δυσάρεστη είδηση ήταν ο πόλεμος σε βάρος της Ουκρανίας μετά τη Ρωσική εισβολή σ’ αυτή στις 24-2-2022, η οποία είχε ως συνέπειες δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων να χάσουν τη ζωή τους, εκατομμύρια άνθρωποι να εκτοπισθούν, και να επέλθουν σοβαρότατες οικονομικές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Εκατοντάδες γυναίκες και ανήλικα παιδιά φέρονται ως θύματα βιασμού από Ρώσους σε περιοχές της Ουκρανίας όπως το Κίεβο, το Τσερνίχιβ, την Μπούτσα και το Ίρπιν, πολλοί μπροστά στα μάτια των οικείων τους. Οι Ρώσσοι κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποίησαν ως στρατηγική πολέμου τους βιασμούς, ενώ στον Πούτιν αποδίδεται ο χαρακτηρισμός του εγκληματία πολέμου. Η γενική εντύπωση αρχικά ήταν ότι ο πόλεμος δεν θα κρατούσε πολύ, πλην όμως γρήγορα αυτή διαψεύσθηκε και ο πόλεμος δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η Ουκρανία εκτός από τους αδικοχαμένους νεκρούς που θρήνησε, σύμφωνα με το Reuters έχασε τον έλεγχο περίπου στο 22% του εδάφους της μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 καθώς και μέρος της ακτογραμμής της, ενώ ορισμένες πόλεις της έχουν διαλυθεί από Ρωσικούς βομβαρδισμούς. Η Ουκρανική οικονομία σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκεται υπό συρρίκνωση στο 45ο/ο το 2022. Με οικονομική, στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια πολλών δισεκατομμυρίων οι Η.Π.Α. και χώρες της Δύσης προσπάθησαν να καλύψουν ανάγκες του λαού της Ουκρανίας που δημιούργησε ο πόλεμος και απαιτούνταν για την άμυνα της χώρας. Βαρύ είναι το τίμημα και για τη Ρωσία η οποία έχει αποκλεισθεί από τις χρηματοοικονομικές αγορές της Δύσης, αντιμετωπίζει πρόβλημα στην προμήθεια ορισμένων προϊόντων ενώ στους περισσότερους από τους ολιγάρχες της έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Η εισβολή και οι κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στην Ρωσία οδήγησαν στη μεγάλη αύξηση στις τιμές λιπασμάτων, σίτου, μετάλλων και ενέργειας και συνετέλεσαν στην επισιτιστική κρίση και στον πληθωρισμό. Προ του αδιεξόδου, στο οποίο βρέθηκαν, τα Κράτη έκαναν προσπάθειες για να περιοριστεί η εξάρτηση από το Ρωσικό πετρέλαιο, το αέριο και τα προϊόντα πετρελαίου ή να οριστεί πλαφόν στις τιμές τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση, μετά το εμπάργκο πετρελαίου στη δεκαετία του 1970. (Καθημερινή news room 10-11-2022- έθνος 9-4-22 Κόσμος -athens voice 18-7-2022 Kόσμος). Δυστυχώς τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου εισπράττουν σε όλα τα Κράτη πλέον τα άτομα, τα οποία δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους και τα οποία, ενόψει του ότι το τέλος του πολέμου δεν προβλέπεται σύντομο, ανησυχούν για το μέλλον των Κρατών τους αλλά και των ίδιων.
	 Παράλληλα η Τουρκία αμφισβητεί την Ελληνική κυριαρχία με συνεχείς προκλητικές υπερπτήσεις που πραγματοποιεί στον εναέριο χώρο του Αιγαίου, αλλά και με διαρκείς απειλές που διατυπώνονται ασύστολα και προκλητικά από τον πρόεδρό της Ταγίπ Ερντογάν αλλά και άλλους αξιωματούχους της, ενώ δεν παραλείπονται και ψευδείς και αδιάντροπες κατηγορίες περί δήθεν παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους της Ελλάδος. Η Ελλάδα διεθνοποιεί συνεχώς το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και απαντά σε κάθε εξωπραγματική δήλωση της Τουρκίας επισημαίνοντας ότι με την προκλητική συμπεριφορά της παραβιάζει όχι μόνο τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η Ευρώπη δείχνει να ανησυχεί για την επιθετική και προκλητική ρητορική του Ερντογάν, αλλά δεν επιβάλει αποτελεσματικές κυρώσεις στην Τουρκία, αρκούμενη να προβάλλει θολές δηλώσεις περί ειρηνικών διαδικασιών παραβλέποντας το γεγονός ότι οι τουρκικές αξιώσεις και παράνομες και μονομερείς είναι. Έτσι αποθρασύνεται ο Ερντογάν και οι αξιωματούχοι του και κλιμακώνουν την προκλητική επιθετική και αναθεωρητική πολιτική τους. Ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η Τουρκική απειλή έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις και εξελίσσεται επικίνδυνα, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα προ των εχθρικών ρητορικών και επιθέσεων της γειτονικής μας χώρας διαρκώς ζητάει τον διάλογο και την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας, ενώ παράλληλα εξοπλίζεται κατάλληλα και είναι σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, για να αντιμετωπίσει κάθε απρόβλεπτη εχθρική κίνηση βασισμένη κυρίως στις δικές της δυνάμεις.
	 Το Ιράν κατακλύζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της 22 ετών Μαχσά Αμινί, στις 16-9-2022, τρεις μέρες μετά τη σύλληψή της από την Ιρανική Αστυνομία Ηθών κατά το ταξίδι της από την Κουρδική πόλη Σεκίζ προς την Τεχεράνη, επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Ο υποχρεωτικός κώδικας ενδυμασίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας απαιτεί οι γυναίκες να φορούν χιτζάμπ ή μαντίλα και φαρδιά σεμνά ρούχα που να κρύβουν τις φιγούρες τους. Όσες παραβαίνουν τον κώδικα αυτόν, συλλαμβάνονται και μεταφέρονται σε ειδικά κέντρα κράτησης. Η είδηση του θανάτου της Αμινί διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αμέσως προκάλεσε κίνημα διαμαρτυρίας από αγανακτισμένους Ιρανούς, που συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το Νοσοκομείο που πέθανε η Αμινί και στους γύρω δρόμους της Τεχεράνης και ακολούθως εξαπλώθηκε σε όλη την Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις. Η εξέγερση, που ξεκίνησε ως απάντηση στους περιορισμούς για τις γυναίκες, εξελίχθηκε σε εκστρατεία για την ανατροπή του καθεστώτος. Η ένταση των κινητοποιήσεων φαίνεται να αυξάνει και έτσι οι αρχές περιόρισαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εκδηλώσεις συμπαράστασης και διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί ήδη σε χώρες της Ευρώπης και Αμερικής αλλά και σε μουσουλμανικές χώρες.
	 Οι γυναίκες στο Ιράν ηγούνται των διαδηλώσεων, οργανώνονται και κάνουν τα πάντα. Με το κουρδικό σύνθημα ”Γυναίκα, ζωή, ελευθερία” που υιοθέτησαν, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, χορεύουν με ακάλυπτο το κεφάλι στους δρόμους, κουνώντας τις μαντίλες τους, σκίζουν ή καίνε τις μαντίλες τους, υπό τα χειροκροτήματα του κόσμου που τις βλέπει. Δεν διστάζουν να κόψουν και τα μαλλιά τους. Το κούρεμα στην Ιρανική κουλτούρα αποτελεί τελετουργικό πένθους, που εκφράζει δυστυχία και διαμαρτυρία. Με τον τρόπο αυτό εκδηλώνουν το πένθος τους και την περιφρόνησή τους προς τους κανόνες που τους επιβάλει το θεοκρατικό καθεστώς των Αγιατολάχ καθώς και την απόφασή τους να κυβερνούν οι ίδιες το σώμα τους, όπως επιθυμούν. Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν άνδρες οι οποίοι, ενωμένοι με τις γυναίκες, ζητούν αλλαγή απογοητευμένοι και από την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας τους της οποίας το κατά κεφαλήν εισόδημα από το 2012 ως το 2020 συρρικνώθηκε κατά 68ο/ο και το 40ο/ο περίπου των ιρανικών νοικοκυριών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.(haffpost Γιώτα Χουλιάρα, τί κρύβεται πίσω από τις διαδηλώσεις του Ιράν 26-10-2022). H απάντηση των Ιρανικών αρχών ήταν η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που οδήγησε σε δεκάδες νεκρούς. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ιρανικής Αστυνομίας Ηθών καθώς και σε πολλούς αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας με αφορμή την βία κατά διαδηλωτών αλλά και τον θάνατο της Αμινί, ως ένδειξη υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των γυναικών στο Ιράν. Επίσης η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας κατάγγειλε τη βάναυση επίθεση κατά των γυναικών στο Ιράν, τη χαρακτήρισε ως προσβολή κατά της ανθρωπότητας και δήλωσε ότι το Βερολίνο θα φέρει το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών στο συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (efsyn 13-11-2022). Πολλές γυναικείες οργανώσεις ανά τον κόσμο διαμαρτυρήθηκαν …..Συνολικά σύμφωνα με την ΜΚΟ Ιran Human Rights, που εδρεύει στο Όσλο, τουλάχιστον 304 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην καταστολή των διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν από τις 16 Σεπτεμβρίου (efsyn 13-11-2022).
	 Έκπληξη και απογοήτευση προξένησε στον πολιτισμένο και σύγχρονο κόσμο η είδηση ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατάργησε το δικαίωμα στην άμβλωση, το οποίο μέχρι τώρα αποτελούσε κατάκτηση του γυναικείου κινήματος, μετά από επίμονους και διαρκείς αγώνες του. Οι αμβλώσεις ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένες στις ΗΠΑ ήδη από το έτος 1973, μετά την έκδοση απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου τους στην υπόθεση Roe v Wade η οποία παραχώρησε συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα της εγκυμοσύνης, ανοίγοντας τον δρόμο στις πολιτείες της Αμερικής να θεσπίζουν νόμους, που επιτρέπουν την άμβλωση. Και ενώ αυτό ίσχυε για μισό αιώνα ξαφνικά προσφάτως το παραπάνω δικαστήριο στην υπόθεση Dobbs v κατά Jackson Women΄s Health Organization αποφάσισε ότι το δικαίωμα στην άμβλωση δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης θεωρείται βέβαιο ότι τουλάχιστον 26 αμερικανικές πολιτείες θα θεσπίσουν νόμους που την απαγορεύουν στο εξής, ενώ 13 από αυτές είχαν ήδη θεσπίσει νόμους ενεργοποίησης της απαγόρευσης των αμβλώσεων σε περίπτωση που ανατρεπόταν η απόφαση της υπόθεσης Roe v Wade. Βέβαια υπάρχουν και Πολιτείες οι οποίες ανακοίνωσαν την δέσμευσή τους να υπερασπιστούν την πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη η οποία περιλαμβάνει και την άμβλωση και αντισύλληψη.
	 Είναι φανερό ότι η επικράτηση συντηρητικών και αναχρονιστικών πεποιθήσεων ώθησε στην απαγόρευση της άμβλωσης το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του δικαιώματος αναπαραγωγικής ελευθερίας, ιδιωτικότητας και αυτοδιάθεσης των γυναικών. Την απόφαση αυτή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε ως τραγικό λάθος και αποτέλεσμα εξτρεμιστικής ιδεολογίας, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των γυναικών της χώρας του και γυρίζει 150 χρόνια πίσω την Αμερική. Πράγματι η υγεία των εγκύων γυναικών τίθεται σε κίνδυνο καθόσον τις οδηγεί σε παράνομα ιατρεία και σε επικίνδυνες επεμβάσεις, σε λήψη αμφιλεγόμενων χαπιών και σκευασμάτων ή σε καταφυγή σε άλλες Πολιτείες για να υποβληθούν σε άμβλωση και τούτο, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα (Capital.gr 24-6-2022). Η παραπάνω απόφαση δίχασε τους Αμερικανούς με αποτέλεσμα Συντηρητικοί να μάχονται για την απαγόρευση και Δημοκρατικοί να υπερασπίζονται το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.
	 Δυστυχώς και σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης απαγορεύονται οι εκτρώσεις όπως στην Μάλτα, όπου η απαγόρευση της άμβλωσης είναι καθολική, αλλά και στο Βατικανό, στο Λίχτενστάϊν, στην Ανδόρα και στο Μονακό αλλά και στην Πολωνία, στην οποία η άμβλωση απαγορεύεται με μικρές εξαιρέσεις, όπως όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία της κυοφορούσης. Έτσι σε περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης οι γυναίκες αυτών των χωρών στρέφονται, προκειμένου να υποβληθούν σε άμβλωση και εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία, Τσεχία και Σλοβακία.
	 Η κατ΄ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση της δωδεκάχρονης του Κολωνού υπήρξε ένα ανατριχιαστικό περιστατικό παιδικής σεξουαλικής βίας.
	 Διαβάσαμε και ακούσαμε αποτροπιαστικές ειδήσεις, ότι άτομα, χωρίς ίχνος ηθικών αναστολών, βίαζαν παιδί και έπειτα, με σκοπό τον βρώμικο πλουτισμό τους, το προωθούσαν στην πορνεία, ρίχνοντάς το στο έλεος των επαίσχυντων σεξουαλικών ορέξεων αδηφάγων ανθρώπων-τεράτων. Το φοβισμένο παιδικό πρόσωπο, το ανυπεράσπιστο παιδικό κορμάκι, που πονούσε από τις απανωτές παραβιάσεις που δεχόταν, αντιμετωπιζόμενο ως αντικείμενο ηδονής, και η πληγωμένη ψυχή του παιδιού αντί να αναστείλει τις διαθέσεις των βιαστών του, αντίθετα τις εξήπτε και δημιουργούσε πρωτόγνωρα αισθήματα ευχαρίστησης αλλά και θέλησης για επανάληψη βιασμού του. Έτσι η ιστορία επαναλαμβανόταν και το παιδί με χαμένη την αθωότητά του, την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αλλά και υπό το κράτος φόβου συνέχιζε να περιφέρεται σαν φτερό στον άνεμο, και να εκτελεί το καταναγκαστικό έργο, που άλλοι του επέβαλαν, σε βέβηλους χώρους, με διεφθαρμένα άτομα αδίστακτα να του ζητούν να ικανοποιήσει κάθε αρρωστημένη ορμή τους. Και ήταν τόσο μεγάλη η πώρωση ορισμένων από τους δράστες, που ξεχνούσαν ακόμα ότι και οι ίδιοι έχουν παιδί στην ηλικία του παιδιού που βίαζαν.
	 Από τις έρευνες που γίνονται, τόσο με αφορμή το παραπάνω περιστατικό αλλά και από άλλα, που καθημερινά έρχονται στο φώς της δημοσιότητας, αποκαλύπτεται το προφίλ των δραστών. Πρόκειται για γονείς, συγγενείς, γείτονες, εργοδότες των γονέων, φίλους τους, αστυνομικούς, άτομα που χαίρουν δημοσιότητας και αποδοχής ως άνθρωποι του πνεύματος ή της τέχνης, ευυπόληπτους πολίτες, που έχουν μάλιστα και την εύνοια πολιτικών ή της Εκκλησίας κλπ. Άτομα τα οποία, υπό το προσωπείο μιας επίπλαστης εικόνας καλοπροαίρετων, ηθικών , καταξιωμένων κοινωνικά και σπουδαίων ατόμων, κρύβουν κακούς, εγκληματικούς, αδίστακτους και αμετανόητους χωρίς αισθήματα, γεμάτα πάθη και σεξουαλικές εμμονές χαρακτήρες.
	 Από την πλευρά του παιδιού θύματος αποκαλύπτεται οικογένεια που ζει στα όρια της φτώχειας, που επιβιώνει με επιδόματα εξ αιτίας των πολλών παιδιών της, με γονείς και παιδιά χαμηλού πνευματικού, ηθικού και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, με χαλαρό ως ανύπαρκτο οικογενειακό δεσμό, δηλαδή μια δυσλειτουργική οικογένεια. Αποκαλύπτονται γονείς που προσπαθούν να διαφύγουν από τα οικονομικά προβλήματα με μικροδόσεις ναρκωτικών, μητέρα που εμπιστεύεται τα παιδιά της στον εργοδότη της, χωρίς ενδοιασμό και έλεγχο αρκούμενη σε κάτι μικροποσά που αποδίδει η διευκόλυνση, που του παρέχει μέσω του παιδιού της. Η ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών των γονέων προέχει και βαραίνει περισσότερο από την μέριμνα για την προστασία του παιδιού τους από κινδύνους, στους οποίους μπορεί να εκτεθεί.
	 Αποκαλύπτεται ακόμη ότι το παιδί, από τη διαρκή έκδοση, ενσωμάτωσε πλέον τη συμπεριφορά της εκδιδόμενης ως κανονική συμπεριφορά, που ως μονόδρομος καθόρισε τη ζωή και τη μοίρα του. Άλλωστε δεν είχε καμιά διέξοδο πλέον, αφού είχε εγκλωβιστεί στο σκοτεινό αδιέξοδο του φόβου, με ό,τι αυτό του είχαν πει ότι συνεπάγεται, αν λοξοδρομήσει, αν δεν τηρήσει όσα του υπαγορεύει ο ατζέντης του και δεν του απαγορεύει η οικογένειά του.
	 Αποκαλύπτεται τέλος και μια κοινωνία που εθελοτυφλεί στο πρόβλημα, που γνωρίζει ή έστω υποψιάζεται, ότι υπάρχει, και στέκεται αδιάφορη σ’ αυτό, δεν το καταγγέλλει, και μόνο αφού γίνει γνωστό το περιστατικό θυμάται και ανακοινώνει ότι έβλεπε ύποπτες κινήσεις ή συμπεριφορές ή ότι γνώριζε την αδιαφορία ή την ανεπάρκεια της δυσλειτουργικής οικογένειας. Είναι η ίδια εκείνη ατομιστική κοινωνία που έχει επιτρέψει, χωρίς αντίλογο, την ασύστολη από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβολή χυδαίων προτύπων συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να υιοθετηθούν ως αποδεκτά από τα παιδιά. Μια κοινωνία που δεν μπορεί να αντιτάξει σωστά πρότυπα από φόβο μήπως θεωρηθεί ως οπισθοδρομική. Μια κοινωνία που δεν έχει μάθει ή βαριέται να διαλέγεται ιδίως με τα παιδιά με παρρησία, θάρρος και επιχειρήματα για το τί τα ωφελεί και τι όχι.
	 Αποκαλύπτεται ανεπίτρεπτη έκθεση και αναπαραγωγή της προσωπικής ζωής ανηλίκων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από ορισμένα ΜΜΕ μόνο και μόνο για την τηλεθέαση, παρότι αυτή μπορεί να δημιουργήσει στα παιδιά, που ενδέχεται να γίνουν δέκτες της προβεβλημένης είδησης, αισθήματα απαξίωσής τους.
	 Αποκαλύπτεται δυστυχώς και δημοσιοποίηση στοιχείων της δικογραφίας από δικηγόρους, που συνοδεύεται από μια φτηνή επιχειρηματολογία, η οποία φθάνει μέχρι να εμπλέκει και την εμφάνιση του θύματος ως μεγαλύτερου σε ηλικία μόνο και μόνο για να επιτευχθεί η αποδυνάμωση της κατηγορίας του θύτη πελάτη τους με την ενοχοποίηση του θύματος, ή της μητέρας του.
	 Αποκαλύπτεται το παιδί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, να χρειάζεται να εμφανίζεται επανειλημμένως στις ανακριτικές αρχές, σε τακτά χρονικά διαστήματα για απανωτές καταθέσεις, και να υφίσταται τη διαδικασία αναγνώρισης του θύτη και διήγησης των περιστατικών του ή των βιασμών του από τον καθένα από αυτούς ξαναζώντας το μαρτύριο των βιασμών του εξ αιτίας του ίδιου του ανακριτικού συστήματος. (δευτερογενής κακοποίηση)
	 Αποκαλύπτεται ανεπάρκεια των κοινωνικών υπηρεσιών πρόνοιας τόσο για να ελέγξουν και συμπαρασταθούν σε δυσλειτουργικές πολύτεκνες και μάλιστα επιδοτούμενες οικογένειες, όσο και για να διαπιστώσουν την καταλληλότητα των γονέων και των συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας, τη φοίτηση ή μη των παιδιών στο σχολείο και να προτείνουν τα κατάλληλα κάθε φορά μέτρα.
	 Και φυσικά αποκαλύπτεται και ένα Κράτος με δυσκίνητους μηχανισμούς και ανεπαρκείς ως ανύπαρκτες πολιτικές πρόληψης και προστασίας του παιδιού, το οποίο, κάθε φορά που λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα ένα περιστατικό κακοποίησης παιδιού, ξυπνάει και ονειρεύεται την αυστηροποίηση των ποινών και την τιμωρία των δραστών για να καθησυχάσει την κοινή γνώμη.Νόμοι ευτυχώς στην πατρίδα μας υπήρχαν και υπάρχουν, και τιμωρία αυστηρή προβλέπεται και επιβάλλεται στους δράστες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ωστόσο τόσο η πρόβλεψη όσο και η επιβολή μιας αυστηρής ποινής φαίνεται ότι δεν είναι αρκετή για να σταματήσει την κακοποίηση παιδιών. Φυσικά και η ποινή και η τιμωρία όσων κακοποιούν ανηλίκους αποτελεί το αντίβαρο μιας κακοποιητικής σε βάρος παιδιού συμπεριφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς την απαξία της πράξης. Αυτή όμως είναι κυρίως μέτρο καταστολής κατά κάποιου συγκεκριμένου δράστη και δευτερευόντως λειτουργεί και ως μέτρο πρόληψης για τους άλλους.
	 Ποια είναι όμως τα μέτρα πρόληψης που πρωταρχικά θα πρέπει να λαμβάνει ένα κράτος για να μην τελεστεί η πράξη και χρειασθεί να επιβληθεί ποινή;
	 Προηγείται η λήψη μέτρων για την οικονομική ενίσχυση της φτωχής και πολύτεκνης οικογένειας, για να μπορεί με αξιοπρέπεια να καλύπτει τις ανάγκες φαγητού, ένδυσης, και υγείας των μελών της και να μην είναι έκθετη σε εκμετάλλευση τρίτων.
	 Προηγείται η επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης γονέων και παιδιών και ενδυνάμωσής τους με δεξιότητες και ενσυναίσθηση, καθώς και η θωράκισή τους με αρχές και αξίες ηθικές, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός υγιούς οικογενειακού δεσμού μεταξύ των μελών της οικογένειας, βασισμένου στην αγάπη, την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό.
	 Προηγείται η ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε να έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά για ό,τι συμβαίνει στον περίγυρό τους, να ενδιαφέρονται για το καλό των ατόμων γύρω τους, και να μη διστάζουν υπεύθυνα να καταγγέλλουν ύποπτες συμπεριφορές, που υποπίπτουν στην αντίληψη τους, και από τις οποίες διακινδυνεύουν παιδιά. Πολύ περισσότερο ευαίσθητοι σε καταγγελία θα πρέπει να γίνουν οι δάσκαλοι και οι επαγγελματίες υγείας για οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή τους σχετικά με παιδική κακοποίηση.
	 Προηγείται η εξειδίκευση σχετικά με τις ανάγκες και τις ικανότητες του παιδιού αλλά και ως προς την παιδική κακοποίηση των δασκάλων, των επαγγελματιών υγείας, των αστυνομικών και δικαστικών αρχών ώστε να προσεγγίζουν και εξετάζουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο και σε κατάλληλο περιβάλλον το κακοποιημένο παιδί και σε σύντομο χρόνο να περαιώνουν την υπόθεσή του, με συνεργασία μεταξύ τους και με σωστό συντονισμό, προς αποφυγή δευτερογενούς θυματοποίησής του μέσω του συστήματος διά των πολλών καταθέσεών του. Η εξειδίκευση άλλωστε των εμπλεκομένων δικαστικών και επαγγελματιών υγείας σε θέματα παιδικής κακοποίησης θα διευκολύνει την ανακάλυψη της υπαιτιότητας του δράστη, και στη μετέπειτα σωστή εφαρμογή του νόμου και στην αποτελεσματικότερη ποινική μεταχείριση του δράστη και θα παράσχει εγγυήσεις ασφάλειας των παιδιών και της κοινωνίας.
	 Προηγείται η κάλυψη των κενών θέσεων που υπάρχουν στις υπηρεσίες πρόνοιας από κοινωνικούς λειτουργούς και παιδοψυχολόγους ή και η αύξηση του αριθμού τους, αν ο αριθμός των προβλεπομένων θέσεων είναι μικρός, για την εξασφάλιση της πλήρους αντιμετώπισης των πολλών περιστατικών που απασχολούν αυτές.
	 Προηγείται η καθιέρωση του θεσμού του αστυνόμου της γειτονιάς, που επιτέλους θα πρέπει να υλοποιηθεί, για να αισθάνονται περισσότερο ασφαλής η οικογένεια και τα άτομα και ιδίως τα παιδιά, των φτωχών γειτονιών. Η σύσταση ενός ειδικού κατάλληλα εκπαιδευμένου σώματος αστυνόμευσης της γειτονιάς θα μπορούσε να προλάβει περιπτώσεις διακινδύνευσης ατόμων και ιδίως γυναικών και παιδιών.
	 Οι αποκαλύψεις αυτές, που πρόσφατα ήλθαν στο φως της δημοσιότητας, δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Έφεραν στο φώς συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν έφεραν και άλλα που ακόμα κρύβονται στο σκοτάδι του φόβου και της σιωπής. Δυστυχώς το παιδί στις μέρες μας, συντελούσης και της πανδημίας ίναι περισσότερο από ποτέ ευάλωτο στη σεξουαλική κακοποίηση συμπεριλαμβανομένης και αυτής που επιτυγχάνεται και με τη χρήση του διαδικτύου. Οι συνέπειες για το παιδί δυστυχώς πολύ σοβαρές, μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή σχολική επίδοση, κοινωνική απομόνωση, αυτοκτονικές τάσεις κλπ. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια ανοχής τέτοιων περιστατικών Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτά και όλοι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε κυρίως ως προς την ανάγκη της καταγγελίας, την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης παιδιών.
	 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
	 Α) Διοργάνωση εκδηλώσεων από Ε.Ε.του Ε.Σ.Ε.
	 Στις 25-2-2022 η Ε.Ε., με αφορμή δημοσιεύματα για εκδικητική πορνογραφία, που είχαν απασχολήσει τον τύπο και την κοινωνία, διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα σεξουαλικά εγκλήματα μέσω διαδικτύου. Την εκδήλωση χαιρέτησε η Υφυπουργός Εργασίας κ. Μαρία Συρεγγέλα. Εκλεκτοί Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Αγγελος Τσιγκρής βουλευτής Αχαίας, πρώην Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εγκληματολόγος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα “τα σεξουαλικά Εγκλήματα στην Ελλάδα” καθώς και οι Μανώλης Σφακιανάκης αντιστράτηγος ε. α. ΕΛΑΣ Ιδρυτής και Πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Ειδικός Ερευνητής, Αναλυτής Ηλεκτρονικών εγκλημάτων και η Κέλλυ Ιωάννου υποψήφια Διδάκτωρ Εγκληματολογίας και trauma coach, Διευθύτρια Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Ιδρύτρια Κέντρου Ψυχικής Υγείας και trauma coach., των οποίων το θέμα ομιλίας τους ήταν: “Ο δεκάλογος της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και σύγχρονα φαινόμενα κυβερνοτρομοκρατίας στις ανθρώπινες σχέσεις”. Eπακολούθησε συζήτηση με θέμα την συναινετική- εκδικητική πορνογραφία. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση υπέβαλαν πολλές ερωτήσεις ιδίως ως προς το θέμα της εκδικητικής πορνογραφίας στους κ. Σφακιανάκη και Ιωάννου και έλαβαν απαντήσεις από τους πλέον κατάλληλους γνώστες του θέματος.
	 Στις 15-6-2022 η Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. συνδιοργάνωσε εκδήλωση με τον Δήμο Ναυπλιέων, την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, και τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού για τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Κοινωνία Ενδοοικογενειακή, Έμφυλη βία και Γυναικοκτονίες. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα της πρώτης Βουλής των Ελλήνων (Βουλευτικό) και συμμετείχαν ως ομιλήτριες Oι 1)Καλυψώ Γούλα, Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με θέμα: Πολιτικές και Προκλήσεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ο ρόλος της Δικαιοσύνης 2) Άννα Καραμάνου, Πρώην Ευρωβουλευτής Δρ. Πολιτικής Επιστήμης Ε.Κ.Π.Α. με θέμα Έμφυλη βία και πατριαρχική οικογένεια και 3) η Ειρήνη Πανταζή, Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. με θέμα το φαινόμενο της Γυναικοκτονίας.
	 Στις 14-12-2022 το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων με τον Δήμο Αθηναίων διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: “Η Συμβολή των Γυναικείων Οργανώσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων στην αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Τραγωδίας”. Στην εκδήλωση τιμήθηκε η ηθοποιός και συγγραφέας Μιμή Ντενίση για την συνεισφορά της στη διάδοση της Μικρασιατικής Τραγωδίας στην Ελληνική και Διεθνή Κοινότητα . Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα και ο Αναπληρωτής Δημάρχου και Πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων Ελευθέριος Σκιαδάς. Ομιλήτριες ήταν η Λίλιαν Ζέλου, Πολιτική Επιστήμων και Αντιπρόεδρος του ΕΣΕ με θέμα “Ηδράση των σωματείων του Ε.Σ.Ε. κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία” η Θεοδοσία Πενταρβάνη – Υφαντή, Φιλόλογος, Ιστορικός, τ. Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Ε. με θέμα “H Συμβολή του Ε.Σ.Ε. στην υποδοχή και αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Τραγωδίας” και η Μιμή Ντενίση με θέμα “Σμύρνη μου αγαπημένη” ενώ τον συντονισμό έκανε ο Σωτήρης Πολύζος, Δημοσιογράφος. Η εκδήλωση ήταν πολύ επιτυχής και ενδιαφέρουσα. Ομιλίες των μελών του Ε.Σ.Ε. που περιλαμβάνονται παρακάτω., κέντρισαν το ενδιαφέρον της τιμώμενης Μιμής Ντενίση η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον να προσέλθει στο Ε.Σ.Ε και να συγκεντρώσει στοιχεία για την πολύπλευρη δράση της οργάνωσης του Ε.Σ.Ε. σε σχέση με τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Τραγωδίας.
	 Στις 16-12-2022 το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων και ο Σοροπτιμιστικός όμιλος Αθηνών, Ανατολικός, διοργάνωσαν εκδήλωση με ομιλήτριες την Έλενα Ράπτη, βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης και με θέμα ομιλίας “Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης” η Κωνσταντίνα Κωστάκου, Αστυνόμος Α, Ψυχολόγος με θέμα “Το βίωμα της σεξουαλικής κακοποίησης από το παιδί. Η εξέτασή του ως μάρτυρα”, η Σούλα Αντωνίου, Κοινωνιολόγος και Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε. με θέμα “Αναζητώντας τις αξιακές συντεταγμένες της Κοινότητας, Κοινοτική Αστυνόμευση” και η Ζέφη Συρίβλη , συγγραφέας παιδικών βιβλίων, η οποία ανέγνωσε απόσπασμα από το βιβλίο της “το πορτοκαλί σαλιγκαράκι” Την Εκδήλωση χαιρέτησαν η Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας, ο Δημήτρης Γαλάνης Δήμαρχος Φιλοθέης –Ψυχικού και η Λίλιαν Ζέλλου, Πολιτική Επιστήμων. Συντονιστές της εκδήλωσης ήταν η Ελένη Κουρή- Δάβου,Πρόεδρος του Ανατολικού Αθηνών και η Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα, Πρόεδρος τους Ε.Σ.Ε. Η Εκδήλωση υπήρξε πολύ ενδιαφέρουσα, επακολούθησε διάλογος και εστέφθη από επιτυχία
	 Β) Συμμετοχή του Ε.Σ.Ε. σε εκδηλώσεις άλλων φορέων
	 1)Τα μέλη της Ε,Ε, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις άλλων φορέων που καλούνται. Μεταξύ αυτών, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Συλλόγου Ελληνίδων Επιστημόνων (Σ.Ε.Ε.), σε διήμερο συνέδριο, που διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 20-2-2022 συμμετείχε ως ομιλήτρια η τ. Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε. Θεοδοσία Πενταρβάνη- Υφαντή, Φιλόλογος - Ιστορικός με θέμα “Ο εορτασμός της εκατονταετηρίδας της Εθνικής Παλιγγενεσίας από το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων.- Πηγή περιοδικό Ελληνίς” Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλά άτομα και υπήρξαν πολύ θετικά σχόλια σχετικά με την ομιλία.
	 2) Κατόπιν προσκλήσεως της πρώην Ευρωβουλευτή κ. Άννας Καραμάνου η Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε. Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα παρουσίασε το βιβλίο της “Η ειρηνική εξέγερση των θηλυκών SAPIENS 1821-2021” σε διαδικτυακή εκδήλωση την οποία διοργάνωσε στις 23-3-2022 η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
	 3) Στις 24-9-2022 σε διαδικτυακό συνέδριο του Συλλόγου Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ ) με θέμα “Ο ρόλος των γυναικών της καθ’ημάς Ανατολής στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας” συμμετείχε, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του, η τ. Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε. Θεοδοσία Πενταρβάνη- Υφαντή με θέμα “Η συμβολή του Ε.Σ.Ε. στην υποδοχή και αποκατάσταση των προσφύγων της Μ. Ασίας”.
	 2) Στις 25-11-2021 σε εκδήλωση που έγινε διαδικτυακά από την Επιτροπή Ισότητας Περιφέρειας Αττικής και τον τομέα Ισότητας των φύλων της ΕΝ.ΠΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών μεταξύ των 11 φορέων που προσκλήθηκαν σε ανοιχτή συζήτηση ήταν και το Ε.Σ.Ε. το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρό του, η οποία συμμετείχε ως ομιλήτρια για θέματα έμφυλης βίας.
	 3) Στις 8-5-2022 με αφορμή την εορτή της Μητέρας η Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Ε. κ. Θεοδοσία Πενταρβάνη ήταν ομιλήτρια σε εκδήλωση του Δήμου Ναυπλίου με Θέμα “σε σένα που έχεις την έγνοια μάνας” αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο site του Ε.Σ.Ε.
	 4) Στις 3-11-2022 με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας το Ε.Σ.Ε. διά της Αντιπροέδρου του Λίλιαν Ζέλλου συμμετείχε σε συνάντηση που έγινε στα Γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος για συζήτηση και κοινές δράσεις σε θέματα ισότητας των φύλων και ενδοοικογενειακής βίας. Συμμετείχαν οι επικεφαλής των Περιφερειών Ισότητας, Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και άλλες δύο γυναικείες Οργανώσεις εκτός του Ε.Σ.Ε. Yπήρξε προβληματισμός σχετικά με την αύξηση περιστατικών βίας, παρά την ύπαρξη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου, και αποφασίστηκε η συσστράτευση των Οργανώσεων σε κοινή προσπάθεια για τον περιορισμό του φαινομένου. Στην επιχειρηματολογία της εκπροσώπου του Ε.ΣΕ. ήταν και η υπόδειξη δημιουργίας σελιδοδεικτών ως οικονομικού τρόπου ενημέρωσης για τα παραπάνω προβλήματα και η προώθηση από τις γυναικείες οργανώσεις ενός σελιδοδείκτη που ενδεχομένως ο Περιφερειάρχης Αττικής θα αναλάμβανε την πρωτοβουλία να εκδοθεί από την Περιφέρεια.
	 Γ) Δελτία τύπου – Ψηφίσματα
	 1) Στις 8-3-2022 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας δημοσιεύθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου στο site του Ε.Σ.Ε., το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη και φίλους του.
	 Δελτίο τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
	 Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων από της ιδρύσεώς του (1908)μέχρι σήμερα αγωνίζεται για την αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας, την ισότητα των φύλων και την προάσπιση και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι αλήθεια ότι ο αγώνας των γυναικών που μέχρι στιγμής έχει γίνει και εξακολουθεί να γίνεται, καθ’ υπέρβαση πολλών εμποδίων και στερεοτύπων, τελικά επέφερε θετικά για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας και των δικαιωμάτων της αποτελέσματα. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί ωστόσο ότι η επιτυχία αυτή, κατεξοχήν, οφείλεται στην επικράτηση της ειρήνης στο μεγαλύτερο μέρος της υφηλίου, ιδίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μακρόχρονη και αδιατάρακτη ειρήνη. που επικράτησε. αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξης πολιτισμού και παγκόσμιων αξιών. Στο πολιτισμένο νέο κόσμο, ανεξαρτήτως του ότι εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, με αγώνες των τελευταίων η αξία της ισότητας των φύλων και η αναγνώριση δικαιωμάτων στη γυναίκα, σε κάθε επίπεδο, απέκτησαν βαρύτητα, άρχισαν να επιβάλλονται και σταδιακά να γίνονται αποδεκτά. Τα επιτεύγματα αυτά της ειρήνης κατεδαφίζονται σε περίπτωση πολέμου. Ο πόλεμος ευνοεί τη δημιουργία συνθηκών ανισότητας και αβεβαιότητας για το μέλλον των γυναικών. Ήδη ζούμε τις σε βάρος των γυναικών συνέπειες του πολέμου που πρόσφατα ξέσπασε στο έδαφος της Ουκρανίας. Η απώλεια δικών τους ατόμων (συζύγων, αδελφών, παιδιών κλπ), η καταστροφή ή η απώλεια ιδιοκτησιών, η διακοπή της εργασίας τους, η εγκατάλειψη της πατρίδας τους, ο αποχωρισμός τους από συζύγους και άλλα οικεία πρόσωπα, στην ανάγκη να προστατευθούν οι ίδιες και τα παιδιά τους σε ασφαλές μέρος ,και η αναζήτηση ασύλου σε ξένες χώρες είναι μερικές από αυτές. Αλλά και οι γυναίκες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους ζουν υπό το κράτος των βομβαρδισμών και του κινδύνου απώλειας της ζωής αυτών και των παιδιών τους και αναζητούν τη σωτηρία στα καταφύγια, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα της πείνας λόγω μείωσης των αποθεμάτων τροφίμων. Το μέλλον αυτών και των παιδιών τους είναι δυσοίωνο, η έκθεσή τους σε κινδύνους εντός και εκτός της χώρας τους αναπόφευκτη. Με δεδομένο ότι η γυναίκα σε περιόδους πολέμου υφίσταται μεγάλα δεινά, ενώ σε περιόδους ειρήνης προσφέρει τα μέγιστα στην ανθρωπότητα, είναι ανάγκη, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, όλες οι γυναίκες των ελεύθερων δημοκρατικών χωρών να ενωθούμε, και μεριμνήσουμε για τη λήψη μέτρων επιβίωσης και προστασίας των γυναικών αυτών από αυθαίρετη περαιτέρω παραβίαση των δικαιωμάτων τους, και να απαιτήσουμε την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη της ειρήνης. Η ειρήνη είναι το θεμέλιο για την διεκδίκηση της ισότητας και ενός βιώσιμου αύριο για τις Γυναίκες και αφορά όλες μας.
	 2)Στις 1-3-2022 εξεδόθη από την Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. ψήφισμα με το οποίο καταδικάστηκε η απρόκλητη, κατά παράβαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, με εντολή του Προέδρου Πούτιν με το εξής περιεχόμενο:
	 <<Η Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 1η Μαρτίου 2022 και αποφάσισε ότι: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ: Την απρόκλητη, κατά παράβαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, με εντολή του Προέδρου Πούτιν. ΖΗΤΕΙ; -την άμεση κατάπαυση του πυρός και -την άμεση εφαρμογή της υπ’αριθμό 1325 απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών “… για την προστασία των γυναικών και των παιδιών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευτικές διαδικασίες”. ΕΚΦΡΑΖΕΙ: τη συμπάθεια, την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων στον Ουκρανικό λαό και ιδίως στις γυναίκες και τα παιδιά, τα οποία κατ’ εξοχήν υφίστανται τις καταστροφικές συνέπειες κάθε εμπόλεμης σύρραξης. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ; να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις, όπου χρειασθεί. ΕΥΧΕΤΑΙ: Την επίτευξη της ειρήνης.>>
	 3)Στις 25-10-2022 η Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων μελών του, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα για τον θάνατο της Χαμσά Αμηνί από τις Ιρανικές Αρχές εξ αιτίας της εμφάνισής της σε δημόσιο χώρο χωρίς μαντίλα και τους θανάτους και τραυματισμούς σε βάρος διαδηλωτών, που επακολούθησαν, καθώς και τη βάναυση συμπεριφορά της Ιρανικής Αστυνομίας σε βάρος γυναικών που δεν συμμορφώνονται με κανόνες περί ηθικής που επιβάλλουν τη μαντίλα και σεμνότυφους τρόπους συμπεριφοράς.
	 3) “ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ”
	 Μετά από εξουσιοδότηση των Σωματείων – μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων κατά τη Γενική Συνέλευση τους την 20-10-2022 προς την Εκτελεστική Επιτροπή, τα μέλη αυτής συγκεντρώθηκαν την 25-10-2022 και έλαβαν την παρακάτω απόφαση για τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της μαντίλας στο Ιράν.
	 ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ:
	 Τις αρχές του Ιρανικού Κράτους για τον θάνατο της Χαμσά Αμηνί εξ αιτίας της εμφάνισής της σε δημόσιο χώρο χωρίς μαντίλα και για τους θανάτους διαδηλωτών.
	 Την έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων των Ιρανών γυναικών από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν.
	 Την υποχρεωτική επιβολή της μαντίλας και της κουλτούρας του χιτζάμπ στις Γυναίκες.
	 Την βάναυση συμπεριφορά της Αστυνομίας του Ιράν σε βάρος γυναικών που δεν συμμορφώνονται με κανόνες περί ηθικής που επιβάλλουν την μαντίλα και σεμνότυφους τρόπους συμπεριφοράς.
	 Τον έλεγχο των Μ.Μ. Ε. από το καθεστώς του Ιράν και την ελλιπή ενημέρωση του κοινού ως προς την πραγματική βούληση της πλειοψηφίας σχετικά με την αποδοχή ή μη του επιβεβλημένου κώδικα ένδυσης και συμπεριφοράς των γυναικών.
	 ZHTOYME:
	 Την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τον θάνατο της Χαμσά Αμηνί και τους θανάτους και τραυματισμούς που επακολούθησαν κατά τις διαδηλώσεις.
	 Τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν.
	 Την παύση βίας κατά Ιρανών γυναικών που δεν φορούν μαντίλα ή διαδηλώνουν για την κατάργησή της.
	 Την κατάργηση της μαντίλας και της κουλτούρας του Χιτζάμπ από την Ιρανική νομοθεσία.
	 Την ελεύθερη και αντικειμενική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο Ιράν κατά παράβαση των δικαιωμάτων των γυναικών.
	 Την άμεση επέμβαση του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Γυναικών.
	 Στηρίζουμε τα δικαιώματα των Περσίδων και ενώνουμε τις φωνές μας: ΓΥΝΑΙΚΑ – ΖΩΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
	 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
	 4) Στις 25-10-2022 η Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. κατόπιν εξουσιοδοτήσεως και των σωματείων μελών της κατά τη Γενική τους Συνέλευση της 20-10-2022 εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα με το οποίο καταγγέλθηκε η κατ’ εξακολούθηση μαστροπεία και βιασμός 12χρονης ανήλικης στον Κολωνό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, καθώς και η στάση των ΜΜΕ, των δικηγόρων και της κοινωνίας ως προς την αντιμετώπιση του θέματος αυτού.
	 ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
	 Μετά από εξουσιοδότηση των σωματείων μελών του Ε. Σ. Ε. κατά την Γενική Συνέλευση της 20-10-2022 προς την Εκτελεστική Επιτροπή, τα μέλη της συνήλθαν στις 25-10-2022 και αποφάσισαν τα παρακάτω σχετικά με τον βιασμό και εκπόρνευση της ανήλικης στον Κολωνό.
	 εκφράζουμε:
	 1)οργή και αποτροπιασμό για την κατ’ εξακολούθηση μαστροπεία και βιασμό της 12χρονης ανήλικης στον Κολωνό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία.
	 2)Αγανάκτηση για την έκθεση και αναπαραγωγή της προσωπικής ζωής της ανήλικης από ΜΜΕ.
	 3)Απογοήτευση από δηλώσεις δικηγόρων για την ηλικία της ανήλικης. 4)Λύπη για την ολιγωρία της κοινωνίας και των θεσμών πρόνοιας για την πρόληψη της κακοποίησης και σεξουαλικής βίας παιδιών.
	 5)Αγωνία για την χαλάρωση του οικογενειακού δεσμού που δεν προωθεί αξίες στην κοινωνικοποίηση παιδιών.
	 6)Ανησυχία για τον εθισμό και ανοχή της κοινωνίας στα χυδαία και βίαια πρότυπα που προβάλλουν η κοινωνία του θεάματος και τα Μ.Μ.Ε.
	 Καταδικάζουμε:
	 Την κάθε μορφή κακοποίησης και σεξουαλικής βίας παιδιού.
	 Την επαναθυματοποίηση βιασθέντος παιδιού μέσω των ΜΜΕ,
	 Την ενοχοποίηση παιδιών θυμάτων βίας από δικηγόρους.
	 Την στάση της κοινωνίας, του Κράτους , των Οργανισμών Πρόνοιας και φορέων για την πρόληψη της παιδικής βίας
	 Το ελλιπές κρατικό ενδιαφέρον για την ενδυνάμωση της οικογένειας οικονομικά, κοινωνικά και ψυχολογικά.
	 Τη χυδαιότητα των προτύπων που προβάλλουν τα ΜΜΕ και τα δίκτυα.
	 Ζητούμε:
	 Την ποινική και οικονομική τιμωρία αυτών των κακοποιών.
	 Την προστασία του θύματος βίας σε εξειδικευμένες δομές.
	 Την άμεση διερεύνηση και εκδίκαση υποθέσεων βίας παιδιών.
	 Την εξειδικευμένη μεταχείριση του παιδιού θύματος από τις αστυνομικές δικαστικές αρχές και τις υπηρεσίες πρόνοιας.
	 Την άμεση επέμβαση του Ε.Σ.Ρ και των Δικηγορικών Συλλόγων επί αντιδεοντολογικών συμπεριφορών Δημοσιογράφων ή Δικηγόρων,
	 Την οικονομική στήριξη των φτωχών ή δυσλειτουργικών οικογενειών. Την ευαισθητοποίηση οικογένειας, σχολείου, κοινωνίας, φορέων να καταγγέλλουν την παιδική κακοποίηση.
	 Αθήνα 25-10-2022
	 Η Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων Και τα Σωματεία – Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων.>>
	 1) ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΜΗΣ ΝΤΕΝΙΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Σ.Ε. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ – ΜΕΛΙΣΤΑ
	 α) ομιλία:
	 Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωσή μας.
	 Ευχαριστώ τον κ. Σκιαδά για την παραχώρηση της φιλόξενης αίθουσας του συλλόγου Αθηναίων. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Κ, Μιμή Ντενίση, την οποία τιμούμε απόψε για τη συμβολή της στη διάδοση της Μικρασιατικής Ιστορίας στην Ελληνική και Διεθνή Κοινότητα.
	 Kυρίες και κύριοι. Στη σημερινή εκδήλωσή μας τιμούμε τη γυναικεία συνεισφορά κατά την περίοδο πριν και μετά τη Μικρασιατική Τραγωδία, καθώς και τη συνεισφορά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της περιόδου αυτής. Πρωταγωνίστριες της εκδήλωσης είναι οι γνωστές και άγνωστες γυναίκες των γυναικείων σωματείων του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, οι οποίες έγιναν ιέρειες προσφοράς και ανακούφισης από τη δυστυχία των θυμάτων του πολέμου και της τραγωδίας, καθώς και μια σύγχρονη ιέρεια, η Μιμή Ντενίση, η οποία μέσω της τέχνης συνεισέφερε στη διάδοση της ιστορικής μνήμης της Μικρασιατικής Τραγωδίας. Αλίμονο στον λαό που δεν αναγνωρίζει και δεν τιμά όσους συμβάλουν στη μνήμη της Ιστορίας του και αλίμονο στις γυναικείες οργανώσεις που δεν τιμούν τις γυναίκες που τις εξύψωσαν στην περίοπτη θέση στην οποία μέχρι σήμερα βρίσκονται.
	 Το πλούσιο και αξιοθαύμαστο ανθρωπιστικό έργο του Ε.Σ.Ε. είναι δυστυχώς άγνωστο ή ξεχασμένο στη σημερινή εποχή. Eμείς, τα νεώτερα μέλη του, που το γνωρίζουμε, θεωρήσαμε ότι ήταν χρέος μας να βγάλουμε στο φως την ιστορική μας κληρονομιά και να αποτίσουμε φόρο τιμής προς τις γυναίκες που υπηρέτησαν πιστά τους ευγενείς σκοπούς του. Οι ομιλήτριες Αντιπρόεδροι του ΕΣΕ κυρίες Ζέλλου και Πενταρβάνη ανέτρεξαν στα αρχεία του Ε.Σ.Ε. και συγκέντρωσαν τα στοιχεία των ομιλιών τους, που θα ακολουθήσουν.
	 β) παρουσίαση;
	 Η κ. Μιμή Ντενίση είναι από τις πιο γνωστές και αξιόλογες Ελληνίδες ηθοποιούς και σημαντική θεατρική συγγραφέας. Είναι απόφοιτη του τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕKΠΑ και πτυχιούχος Υποκριτικής Δραματικής Σχολής. Γνωρίζει 4 γλώσσες και έχει μεταφράσει και διασκευάσει πάνω από 80 θεατρικά έργα, νουβέλες και μυθιστορήματα. Είναι μητέρα μιας εξαιρε τικής κόρης και πιστεύουμε να έχει και τα χαρακτηριστικά της μητέρας της.
	 Η τιμωμένη μας είναι μια χαρισματική, δυναμική, οργανωτική, δημιουργική, πολύπλευρη, και λαμπερή προσωπικότητα με πρωτοποριακή φύση. Είναι ακούραστη εργάτρια της τέχνης με αξιοθαύμαστη, θεατρική κυρίως, καριέρα. Ο λόγος της έχει δύναμη, ευθυκρισία και αξιοπιστία και κάνει σωστές επιλογές συνεργατών, τους οποίους εκτιμά και προωθεί.
	 Η Μιμή Ντενίση με τα προσόντα της ηθοποιού και της γνώσης της ιστορίας έχει συγγράψει και διασκευάσει για το θέατρο ιστορικού ενδιαφέροντος έργα όπως “η Θεοδώρα, η Αγία των πτωχών”, “Εγώ η Λασκαρίνα”, “η Πηνελόπη Δέλτα συναντάει τον Μάγκα”. Το τελευταίο της συγγραφικό δημιούργημα “Σμύρνη μου αγαπημένη” βασισμένο σε δική της ενδελεχή επιστημονική έρευνα μεταφέρθηκε στη συνέχεια διασκευασμένο στο θέατρο και τον κινηματογράφο και είχε μεγάλη επιτυχία. Τόσο η θεατρική παράσταση όσο και η κινηματογραφική διέδωσε στους χιλιάδες θεατές, που την παρακολούθησαν, την ιστορία της Σμύρνης από την ακμή της μέχρι τον ξεριζωμό. Αναφέρεται αντικειμενικά στην ατμόσφαιρα της εποχής στις ανθρώπινες σχέσεις Τούρκων Ελλήνων, στα πολιτικά γεγονότα, τον εθνικό διχασμό και τις συνέπειές του. Μας Συγκλονίσατε κ. Ντενίση.
	 Η ταινία Σμύρνη μου αγαπημένη αποτελεί μια διεθνούς εμβέλειας κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Αποσκοπεί και το επιτυγχάνει στο να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη της Μικρασιατικής Τραγωδίας και να γίνουν γνωστά στην Υφήλιο τα δεινά που έζησε η Σμύρνη. Προβλήθηκε και προβάλλεται σε ελληνικές και ξένες αίθουσες Ευρώπης και Αμερικής με συρροή θεατών. Θα θέλαμε να ακούσουμε από σας για τις εμπειρίες που ζήσατε κατά την προβολή της ταινίας στο εξωτερικό, κ. Ντενίση. Η παγκόσμια περιοδεία της ταινίας και η διεθνής απήχησή της συμβάλλει στη διεθνοποίηση των γεγονότων του 1922. Η πλοκή και η προβολή του έργου έχει προκαλέσει ακόμα και διαμαρτυρίες του Τουρκικού τύπου. Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην ηθοποιό και συγγραφέα Μιμή Ντενίση, γιατί με την ταινία της αυτή πήγε την Ελλάδα μακρύτερα και ψηλότερα και της ευχόμαστε να γίνει και οσκαρική. Το Ε.Σ.Ε., ως γυναικείο σωματείο, αισθάνεται μεγάλη υπερηφάνεια για σας κ.Ντενίση γιατί με το έργο σας αποδείξατε ότι η Γυναίκα και θέλει και μπορεί να μεγαλουργήσει. Έχουμε απαιτήσεις από σας και περιμένουμε να μας εκπλήξετε θετικά και με άλλες παραγωγές και στο μέλλον.
	 2) ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΤΗ ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
	 Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης και η Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων παρέδωσαν τιμητική πλακέτα στην Μιμή Ντενίση. Σε αυτή αναγραφόταν:
	 O Δήμος Αθηναίων και Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων
	 τιμούν την κ. Μιμή Ντενίση
	 Ηθοποιό-Συγγραφέα
	 για τη συνεισφορά της στη διάδοση της Μικρασιατικής Τραγωδίας στην Ελληνική και Διεθνή Κοινότητα.
	 14 Δεκεμβρίου 2022.
	 3)ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ-ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ “ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ”
	 Στην αντιφώνησή της η κ. Μιμή Ντενίση ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης και μίλησε για την ταινία της Σμύρνη μου αγαπημένη και την μεγάλη απήχηση που αυτή είχε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Ευρώπη-Αμερική). Παράλληλα προβλήθηκαν αποσπάσματα της ταινίας στο κοινό που παρακολουθούσε την εκδήλωση.
	 4) ΟΜΙΛΙΑ “ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε - ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”
	 ΤΗΣ ΛΙΛΙΑΝ ΖΕΛΟΥ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε.
	 Από το πολύτιμο ιστορικό Αρχείο του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε ένα μέρος από τις δραστηριότητες των Σωματείων – μελών μας, που ενεργοποιήθηκαν αμέσως από την ημέρα της αποβίβασης των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, όπως εγγράφως αναφέρθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων. Ας θυμηθούμε ότι, με απόφαση του Ανώτατου Συμμαχικού Συμβουλίου των νικητών συμμάχων του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και σε εφαρμογή της Συνθήκης του Μούδρου, ο ελληνικός στρατός ανέλαβε την διατήρηση της τάξης στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης (βιλαέτι Αίδινίου).
	 Ο Winston Churchill μας δίνει, χρόνια αργότερα, με περίεργο τρόπο την άποψή του για τα γεγονότα που συγκλόνισαν τον απανταχού ελληνισμό. Ειδικότερα στο “The World Crisis“ The Aftermath, page 379 γράφει τα εξής: To αμοιβαίο παιχνίδι ανάμεσα στην αγάπη των Ελλήνων για την πολιτική και στην επιρροή που ασκούσε επάνω τους ο Βενιζέλος, αποτελεί την δράση του έργου. Το σκηνικό και ο φωτισμός είναι ο μεγάλος πόλεμος και το θέμα είναι «Πώς η Ελλάδα κέρδισε την αυτοκρατορία των ονείρων της ερήμην της και πώς την απέρριψε, όταν ξύπνησε»
	 Η Α’ Μεραρχία του ελληνικού στρατού, γνωστή ως σιδηρά Μεραρχία, υπό την διοίκηση του μεράρχου Νικολάου Ζαφειρίου έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Σμύρνη.
	 Την 1η Μαϊου 1919 7.30 το πρωί εισήλθε στο λιμάνι της Σμύρνης ο στόλος των υπερωκεανείων και άρχισε η αποβίβαση του στρατεύματος. Διαβάζουμε τμήμα της αναφοράς του Σωματείου μας «Μικρασιάτις αδελφή του στρατιώτου» Μόλις πάτησε το έδαφος της Σμύρνης ο Έλλην στρατιώτης, οι γυναίκες της Ιωνίας εσκέφθησαν σοβαρά ότι έπρεπε να συστήσουν γυναικείον σωματείον, με σκοπόν την παντοειδή ανακούφισιν του στρατιώτου»
	 Αυτή είναι η πρώτη φράση της αναφοράς του ιδρυθέντος, επί τούτοις σωματείου «Μικρασιάτις αδελφή του στρατιώτου»
	 Αυτή η σκέψη έγινε πράξη στις αρχές Ιουλίου 1919. Επί κεφαλής ετέθη αυτοβούλως η κ. Ζήνωνος Μιχαηλίδου, σύζυγος ανωτέρου Σμυρναίου αξιωματικού, η οποία με πρώτο κεφάλαιο τις εισφορές των Σμυρναίων κυριών , που αμέσως προσέτρεξαν, και τις 1.000 δραχμές που απέστειλε το σωματείο «Αδελφή στρατιώτου Αθηνών», άρχισε να εργάζεται πυρετωδώς για τη βοήθεια των μαχητών. Με επίτιμο πρόεδρο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χρυσόστομο, η πρόεδρος κ. Μιχαηλίδου και το ΔΣ το οποίο καταρτίστηκε από εκπροσώπους και άλλων γυναικείων σωματείων, κινητοποιήσαν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία της Σμύρνης.
	 Η κ, Μιχαηλίδου παραιτήθηκε λόγω της αναχώρησης του συζύγου της από την Σμύρνη και την διαδέχθηκε η κ. Βαφιαδάκη, η οποία ακούραστα άρχισε να εργάζεται, δημιουργώντας διάφορα τμήματα εργασίας, όπως τμήμα αλληλογραφίας, βιβλιοθήκης, εφημερίδων, επικουρίας και κυρίως νοσοκομειακής περίθαλψης. Στο τμήμα της περίθαλψης προστέθηκε κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται εις τα νοσοκομεία από τις αδελφές.
	 Επίσης οι κυρίες του σωματείου ανέλαβαν και την επιτήρηση των μαγειρείων και των υγειονομικών τρένων που μετέφεραν τους τραυματίες από το μέτωπο. Οι ιατροί των νοσοκομείων παρέδιδαν μαθήματα νοσοκομειακής περίθαλψης στις κυρίες, ώστε να είναι αποτελεσματικές στο έργο τους. Για να γίνουν, όμως, όλα αυτά, χρειάζονταν χρήματα και άρχισε ο μεγάλος αγώνας για την εξεύρεση τους. Έκαναν εράνους και αναζητούσαν συνδρομές σε καθημερινή βάση. Παρά το γεγονός ότι, κάθε σχεδόν οικογένεια είχε κάποιον δικό της στο μέτωπο για να φροντίσει, όλοι συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια από το υστέρημα τους. Σε κάθε επίσημη ημέρα ή εορτή, έπρεπε να σταλούν ειδικά δέματα προς το μέτωπο.
	 Δέματα με ρούχα αποστέλλονταν από το ΕΣΕ, που ευρισκόμενο στην Αθήνα, νύχτα- μέρα συνέδραμε την προσπάθεια των κυριών της Σμύρνης για την ανακούφιση των στρατιωτών μας, ειδικά των πτωχών και των απόρων. Σε καθημερινή βάση, μικρά πακέτα με τσιγάρα, εφημερίδες, χαρτί αλληλογραφίας και γλυκίσματα αποστέλλονταν στο μέτωπο και ήταν μεγάλη παρηγοριά για τους γενναίους μαχητές μας. Το ΕΣΕ στάθηκε στο πλευρό των Γυναικών Θράκης και Μικράς Ασίας δημοσιεύοντας και προωθώντας σε όλη την Ευρώπη τις εκκλήσεις των για την ακύρωση των σχεδίων παράδοσης της ήδη απελευθερωμένης Ανατολικής Θράκης, στους τούρκους και στην εκδικητική τους μανία, όπως, δυστυχώς, έγινε αργότερα, με την γνωστή βάρβαρη συμπεριφορά, έναντι των Ομογενών μας. Άλλωστε, έκαναν σε κάθε περίπτωση οι Ασιάτες γείτονες.
	 Θεωρούμε ιερό καθήκον μας να αναφερθούμε στη σπαρακτική κραυγή των κυριών του Σωματείου μας «Αδελφότης των Κυριών και Δεσποινίδων ΗΒΗ», που εξέπεμψαν την 12ην Μαϊου 1922 από τις Σαράντα Εκκλησίες, απευθυνόμενες στο ΕΣΕ.
	 «Προς Σας, ω γυναίκες της γης, αι οποίαι εγεννήθητε υπό τον ωραίον ουρανόν της ελευθερίας, προς Σας, των οποίων την ελευθερίαν ουδείς κίνδυνος απειλεί , απευθύνομεν την φωνήν της απογνώσεως μας, με την ελπίδα ότι, θέλει εύρει αύτη βαθείαν απήχησιν μέσα εις την ψυχήν σας. Πεντακόσια ολόκληρα χρόνια υπεφέραμεν τον σκληροτράχηλον ζυγόν της δουλείας, υπέστημεν διωγμούς, ληστείας, εξορίας, φόνους, ατιμώσεις και χίλια άλλα δεινά…… και όμως ουδέν έθνος έχει εξαγοράσει περισσότερον του Ελληνικού, την ελευθερίαν.» Και καταλήγει η δραματική αυτή έκκληση «εις τοιαύτην ψυχολογικήν κατάστασιν ευρισκόμεναι, είμεθα βεβαιαι ότι, θέλετε ολοψύχως, υψώσει την ελευθέραν φωνήν σας.» Υπογράφουσες η πρόεδρος Θεοδώρα Δοδοπούλου και η Γραμματεύς Αν.Σπαθοπούλου. Εννοείται ότι το ΕΣΕ με την ίδια αγωνία παρέπεμψε, πάραυτα, την έκκληση σε όλους τους ισχυρούς εντός και εκτός Ελλάδος, σε γυναικεία σωματεία και στο Διεθνές συμβούλιο Γυναικών, εισπράττοντας την συμπάθεια όλων. Μάταια όμως, γιατί οι αποφάσεις είχαν ήδη ληφθεί.
	 Ανάλογη έκκληση απηύθυνε και η «Άμυνα των Ελληνίδων της Μικράς Ασίας» προς το ΕΣΕ, προς τις οργανωμένες γυναίκες της Ελλάδος, της Ευρώπης και της Αμερικής, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Γράφουν οι ηρωϊδες της Μ. Ασίας «Δεν ζητούμε κατακτήσεις, δεν ζητούμε ξένα εδάφη. Θέλομεν να κρατήσωμεν την πατρικήν μας κληρονομίαν, την οποίαν από αιώνας ποθούμεν. Τι θα γίνει αν, ως ζητούν οι ισχυροί της γης, εκκενώσει ο Ελληνικός στρατός τα ελευθερωθέντα μέρη και τα παραδώσει, εις τους Τούρκους;» Υπογράφουν, η Πρόεδρος Θεοκτίτη Χατζοπούλου και η Γραμματεύς Ζωή Σταματιάδου.
	 «Η Ένωσις Γυναικών Κωνσταντινουπόλεως» απευθυνόμενη στις ευγενείς Γαλλίδες μητέρες, ζητά να διαφωτίσουν την γαλλική κοινή γνώμη για το αδίκημα, στο οποίο υποπίπτει, υποστηρίζουσα την τουρκική βαρβαρότητα κατά του ελληνικού πολιτισμού στην Μικρά Ασία και τη Θράκη. Την επιστολή την οποία υπέγραψε η λογία Σοφία Σπανούδη, δημοσίευσε η παρισινή εφημερίδα “Le journal des Hellenes” με τίτλο “La liberte ou la Mort”. Γνωρίζουμε όλοι το τι ακολούθησε. Και ήταν εν γνώσει όλων των ισχυρών αλλά και με την άδεια τους έγινε ό,τι έγινε.
	 Το σωματείο μας «Αμυνα Ελληνίδων Μικρασίας» ιδρύθηκε την 25η Μαρτίου 1922 και μέχρι 25 Μαίου 1922, δηλαδή εντός διμήνου, επετέλεσε σημαντικότατο έργο, το οποίο εντυπωσιάζει. Το διαφωτιστικό έργο της εις το εξωτερικό , με επικοινωνία με πολλές γυναικείες Οργανώσεις στην Ελλάδα, Αίγυπτο, Ευρώπη και Αμερική, με τον πρόεδρο Αμύνης στο Λονδίνο , στρατηγό Φραντζή , τον Πατριάρχη Μελέτιο, την Λαίδη Άστορ, τον Λόρδο και την Λαίδη Κρόσφιλντ και άλλους κατέδειξε τον δυναμισμό της.
	 Στο ίδιο χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκε, με τις άοκνες προσπάθειες των Κυριών και Δεσποινίδων, το εντυπωσιακό ποσόν των 3.548 λιρών, 205 γροσίων και 5.000 δραχμών. Αγοράστηκαν για τις ανάγκες του στρατού μας, φανέλλες μάλλινες και βαμβακερές, κάλτσες, μανδύλια, προσόψια, τσιγάρα, χαρτοφάκελλα, σοκολάτες, γλυκά και ρούχα στρατιωτών, ύφασμα για εσώρουχα, σαπούνι, κτένια και προσωπικά είδη υγιεινής. Επίσης χρηματοδοτήθηκαν δαπάνες νοσηλείας των στρατιωτών και μεταφορικά έξοδα.
	 Οργανώθηκαν αποστολές στο μέτωπο, στα Σώκια, στην 10η μοίρα τραυματιοφορέων, στην Τρίτη μοίρα βαρέος πυροβολικού και στο τμήμα της Α΄ Μεραρχίας. Οργανώθηκε υπηρεσία αποστολής δεμάτων σε καθημερινή βάση προς τους μαχομένους. Εντός δύο μηνών απεστάλησαν 2.134 δέματα. Οι κυρίες της «Αμύνης» παρέλαβαν 10,000 μέτρα υφάσματος και έραψαν, δωρεάν εννοείται, εσώρουχα για τους στρατιώτες. Η «Άμυνα» φρόντισε να οργανώσει και τμήματα στο εσωτερικό, τα οποία εργάζονταν αποκεντρωτικά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της κεντρικής διοίκησης. Λειτούργησαν τμήματα στο Σεβδίκιοϊ, Πάνορμο, Θείρωνα, Μουδανιά, Αλατσάτα και σε άλλα μικρότερα μέρη. Η Ιερά Μητρόπολη Σμύρνης απέστελε συνεχώς βιβλία και Ευαγγέλια.
	 Η κυρία Ελπινίκη Σταμούλη περιγράφει από τη Συλυβρία της Θράκης στις 29 Αυγούστου 1922 τις μαύρες ημέρες που ήρθαν για τον ελληνισμό. Αναφέρει επί λέξη. «Η παραλία γεμίζει από ανθρώπινα συντρίμμια από γυναίκες παιδιά (τα περισσότερα ορφανά), που ο νους τους δεν μπορεί να χωρέσει το μέγεθος της καταστροφής και της δυστυχίας. Οι παραλίες γεμίζουν με ζωντανούς-νεκρούς που αισθάνονται να σφίγγεται ολονέν σφικτότερα γύρω από τον λαιμό τους, το αιώνιο σχοινί του τούρκου»
	 Μόνο στην Σμύρνη 30.000 γυναίκες εσφάγησαν, ατιμάστηκαν και επωλήθησαν ως σκλάβες, χωρίς να υπολογίσουμε τα παιδιά και τους άνδρες μαχομένους και αμάχους.
	 Ο ελληνικός στρατός την 6η Σεπτεμβρίου- 24 Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο απεχώρησε από τα Ματωμένα Χώματα. Το όνειρο είχε γίνει εφιάλτης.
	 Η Μικρασιατική Τραγωδία ακύρωσε τη «Μεγάλη Ιδέα», το όνειρο χρόνων της μικρής Ελλάδας και άφησε πληγές δύσκολα διαχειρίσιμες. Η καταστροφή της Σμύρνης, η συνθήκη της Λωζάννης, η ανταλλαγή των πληθυσμών, και το προσφυγικό ζήτημα σφράγισαν τον 20ο αιώνα. Οι προσφυγικές ροές άγγιξαν τα όρια των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της Ελληνικής κοινωνίας. Γηγενείς και πρόσφυγες βίωσαν ένα οδυνηρό πολιτισμικό σοκ και χρειάστηκε να επιστρατευτούν όλες οι δυνάμεις του Ελληνισμού για τη συμβίωση τους
	 Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων ολόψυχα διέθεσε τις δυνάμεις του στην υπηρεσία υποδοχής και αποκατάστασης των προσφύγων. Το Ε.Σ.Ε, ομοσπονδία γυναικείων οργανώσεων, ιδρύθηκε το 1908 με πρωτοβουλία διακεκριμένων γυναικών. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος το υποχρεώνουν, να αναστείλει προσωρινά την λειτουργία του. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 1912 αναφέρει: «όλη η εν Ελλάδι γυναικεία εργασία πρέπει να συγκεντρωθεί εις την περίθαλψη των θυμάτων του πολέμου» Το έτος 1920 ανασυγκροτείται και το 1922 η μεγάλη εθνική συμφορά βρίσκει το ΕΣΕ σε πλήρη δράση, αριθμεί 59 σωματεία μέλη και το έτος 1926, 70. Οι δράσεις του Ε.Σ.Ε. και των σωματείων μελών του, καταγράφονται στο περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΣ» και στις Λογοδοσίες του..
	 Από τον Φεβρουάριο του 1922 φθάνουν οι εκκλήσεις για βοήθεια Γυναικών Θράκης και Μικράς Ασίας ο οποίες δημοσιεύονται στο Περιοδικό «Ελληνίς» «Κλαύσατε με ημάς ώ γυναίκες της γής συμπονέσατε με ημάς και συμμερισθείτε μας ……, μας εξεδίωξαν της πατρίδος ,μακράν των εστιών μας» Η Αδελφότης των κυριών και Δεσποινίδων “ΗΒΗ” ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ 12 Μαίου1922. Προς το Εθνικόν Συμβούλιον Ελληνίδων Γυναικών Αθήνας «Προς Σας, ώ Γυναίκες της Γής, απευθύνομεν την φωνήν της απογνώσεώς μας….. Άπασαι αι γυναίκες του φιλελεύθερου κόσμου θέλουν υποστηρίξει τα απαράγραπτα δίκαιά μας».
	 Η Χώρα μας, ενώ βρίσκεται σε δεινή θέση μετά από πολέμους και δυσβάστακτα οικονομικά βάρη, κατακλύζεται από 1.300.000 εξαθλιωμένους, αδελφούς πρόσφυγες, θύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής και όχι μόνο, αφού καταφθάνουν και Αρμένιοι και Ιουδαίοι, τους οποίους η Ελλάδα περιέθαλψε αδιακρίτως. Ακόμα και το «μικρό προσφυγάκι» που ταξιδεύει με τον αρχαιολόγο ανασκαφέα Κ. Κουρουνιώτη και «αφήκε την πατρίδα του για να βρει προστασίαν σε ξένο αδελφικό έδαφος» στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
	 Με τον ερχομό των πρώτων προσφύγων, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Ε. στις 19 Σεπτεμβρίου 1922 , αποφασίζει να ιδρύσει ιδιαίτερο Τμήμα Προσφύγων, το οποίο θα φροντίζει την Περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων. Την επίβλεψη είχε η Σύμβουλος Άννα Παπαδημητρίου, η οποία επέτυχε την επίταξη του άνω ορόφου της Γερμανικής Λέσχης στην οδό Ομήρου 18 και ανέλαβε τη στέγαση, σίτιση και περίθαλψη ορισμένου αριθμού οικογενειών. Το τμήμα τύπου μεταφράζει στα Αγγλικά και στα Γαλλικά τις εκκλήσεις και τις διαμαρτυρίες Γυναικείων σωματείων της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Τις εκδίδει σε τρίγλωσσο τεύχος και φροντίζει για την κυκλοφορία του. Τον Οκτώβριο του 1922 η Γραμματέας Ειρήνη Φωτιάδου με το άρθρο της
	 ΑΝΥΨΩΘΩΜΕΝ καλεί τις Ελληνίδες «να ενωθούν και να πρόσφέρουν στον αγώνα αποκατάστασης των αδελφών μας, να σταματήσωμεν τα περιττά έξοδα, και τα κοσμικά γλέντια, τσάια και περίλαμπραι τουαλέτται διότι δίπλα μας αι αδελφαί μας πεινούν και ριγούν». Óλα τα τμήματα του Ε.Σ.Ε. ασχολούνται μόνο με θέματα προσφύγων. Αναλαμβάνουν εποπτεία καταυλισμών, διανομή ιματισμού και τροφίμων σε οικογένειες ασθενείς, βρέφη, επίβλεψη καθαριότητας. Ανοίγουν κατάλογο εγγραφών εργασίας για γυναίκες, τοποθετούν ορφανά, ασθενείς σε δομές προστασίας. Βοηθούν δασκάλες να βρουν θέσεις εργασίας σε σχολεία της επαρχίας, υπουργεία, γραφεία και σε οικογένειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τις 204 εγγεγραμμένες τοποθετούνται 140.
	 Το Ε.Σ.Ε. δημιουργεί εργαστήρια, όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκουν τακτική εργασία και με πληρωμή. Όπως το εργαστήριο ραφής ιματισμού προσφύγων για 50 περίπου πρόσφυγες εργαζόμενες με αμοιβή που παραχωρεί ο Διευθυντής του καταστήματος Σίγγερ, καθώς και 8 δωρεάν ραπτομηχανές. Ιδρύεται εργαστήριο βιβλιοδετικής και κάποιες μαθαίνουν τυπογραφία και χαρτοτεχνική.
	 Η Εργασία είναι η μεγαλύτερη βοήθεια για τις γυναίκες πρόσφυγες και η προστασία τους από τη φρικτή παγίδα της Σωματεμπορίας. Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου, η Κυβέρνηση ζητάει από την Κοινωνία των Εθνών να στείλει στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1923 την Αγγλίδα Αnnie Baker,να μελετήσει το θέμα. Η Baker απευθύνεται στο Ε.Σ.Ε. και σε συμφωνία με άλλα Σωματεία ιδρύεται το Γραφείο καταστολής Σωματεμπορίας Γυναικών και Παίδων. Πραγματοποιείται ενημέρωση στους καταυλισμούς, για να μην παρασύρονται νέες γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Ιδρύεται το1923 το «Οικοτροφείο θηλέων του Διεθνούς Συνδέσμου Γυναικών» και εγκαθίσταται αρχικά στις τρεις μεγάλες αίθουσες των παλαιών Ανακτόρων και αργότερα στεγάζεται στην οδό Νάξου 56 στην Κυψέλη.
	 Η Αθηνά Γαϊτάνου–Γιαννιού, δασκάλα από την Πόλη γράφει υπέρ της επαγγελματικής μόρφωσης της Γυναίκας «Το καλό που θα κάνουν οι επαγγελματικές σχολές είναι απείρως μεγαλύτερο και σταθερότερο από τα λίγα ρούχα και χρήματα που θα τους μοιράζονταν ως φιλανθρωπία δυο φορές το χρόνο». Συγκλόνιστική είναι η αγόρευση της αντιπροσώπου μας, Έλλης Αποστολίδου, στην ετήσια Συνέλευση του Εθνικού Συμβουλίου των Γαλλίδων, που πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Ιουνίου του 1923 γνωστοποιώντας το προσφυγικό πρόβλημα της χώρας μας, αιτούμενη την συμπαράσταση τους.
	 Το τμήμα Προσφύγων του Ε.Σ.Ε. με την ίδρυση των γυνακείων εργαστηρίων μετατρέπεται σε Τμήμα Βιοτεχνίας και Παροχής Εργασίας. Σκοπός του τμήματος βιοτεχνίας είναι κυρίως παροχή εργασίας στους πρόσφυγες και η βελτίωση των ειδών που κατασκευάζονται. Εκτός από την ελληνική αγορά αποστέλλονται και στο εξωτερικό. Δημιουργείται Μόνιμο Γραφείο Εξαγωγής υπό την προεδρεία της Έλδα Νάζου, το οποίο διευκολύνει την εξαγωγή. Εργόχειρα διατίθενται σε Αμερική με τη μεσολάβηση της Πηνελόπης Δέλτα και στην Αίγυπτο από τη Μαρία Καζούλη. Στην οδό Βουλής 12 εγκαινιάζεται Η Γωνιά των Προσφύγων για την πώληση των έργων τους Στο τμήμα βιοτεχνίας και παροχής εργασίας του Ε.Σ.Ε., στα εργαστήριά του ,που στεγάζονται σε 6 πρόχειρα δωμάτια του συνοικισμού Βύρωνα, απασχολούνται πάνω από 150 εργάτριες στα διάφορα τμήματα χειροτεχνίας, ασπρορούχων πολυτελείας, κεντημάτων, δαντελών, βιβλιοδετικής, και παιχνιδιών.
	 Κατόπιν επίμονων αιτημάτων του Ε.Σ.Ε. το 1924 η Ελληνική Κυβέρνηση παραχωρεί στο Ε.Σ.Ε. Μικρό Πρατήριο στην οδό Σταδίου 17 όπου όλα τα προσφυγικά εργαστήρια της Ελλάδος μπορούν να εκθέτουν και να πωλούν τα προϊόντα τους. Το έτος 1927 η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων εγκαινίασε ειδικό κτίριο πρότυπου εργαστηρίου, στο παλιό Ταπητουργείο σε χώρο 500 τ.μ., το οποίο παραχωρεί στο Ε.Σ.Ε., για εγκατάσταση των εργαστηρίων του στο Βύρωνα αναγνωρίζοντας το έργο του. Έλληνες και σωματεία του εξωτερικού υποστηρίζουν με κάθε τρόπο την προσφυγική παραγωγή, γίνονται αποστολές σε Αγγλία, Σουηδία, Αίγυπτο και Αμερική όπου το σωματείο «Αμερικανοί φίλοι της Ελλάδος» προωθεί αρκετές ποσότητες και συνδράμουν στον αγώνα αποκατάστασης των προσφύγων.
	 Το Τμήμα εκπαιδευτικόν και προστασίας παίδων του Ε.Σ.Ε. με Πρόεδρο την Ραλλού Γεωργαντά, δημιουργεί, ομάδα που αναλαμβάνει να επισκέπτεται Ορφανοτροφεία της Αμερικάνικης Περιθάλψεως και να απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά για «Να ακούνε λόγια αγάπης μητρικής με γλώσσα και καρδιά Ελληνική». Δεδομένου ότι τα περισσότερα ήσαν τουρκόφωνα. Επίσης φροντίζει την παροχή διδακτικών βιβλίων από το Υπουργείο Δημοσίας εκπαίδευσης και γραφικής ύλης με δικά τους έξοδα στα προσφυγάκια. Την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων του έτους 1923 το Ε.Σ.Ε. πραγματοποιεί εράνους και απευθύνεται στα «ευπορούντα» παιδάκια να προσφέρουν. «Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες έξοδα σε όλα τα ορφανά και ξεριζωμένα προσφυγάκια… Στείλετέ μας, σας παρακαλούμε είτε παλαιά παιγνίδια είτε και λίγα χρήματα. Με μια μικρά θυσία θα δώσετε μίαν μεγάλην χαράν». Πολλά παιδιά και οικογένειες ανταποκρίνονται. Το έτος 1924 η αντιπρόσωπος του Ε.Σ.Ε. στη Γαλλία, Ειρήνη Μεταξά, σε μια εξαιρετική έκθεση, καταγράφει το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα και τη συμβολή των γυναικείων οργανώσεων στην περίθαλψη των προσφύγων. Δημιουργείται μάλιστα στη Γαλλία ένα ρεύμα συμπάθειας υπέρ των Ελληνίδων και των προσφύγων.
	 Το Ε.Σ.Ε και το εκπαιδευτικό τμήμα υποστηρίζει, εφαρμόζει και διαδίδει την πρόταση του Γαλλικού Εθνικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση και διεθνοποίηση των Συνδέσμων Καλοσύνης, οργάνωση που σκοπό έχει να ανυψώσει το ηθικό του παιδιού, και να του εμπνεύσει την αγάπη προς το καλό.
	 Το Εκπαιδευτικό τμήμα του Ε.Σ.Ε. είχε δυναμική παρουσία και δράση στη μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων προσφύγων. Ιδρύει, συντηρεί, επιβλέπει, παρακολουθεί τους φοιτούντες και ενισχύει Νυχτερινές σχολές στις συνοικίες κυρίως των προσφύγων. Ν.Ιωνία, Καλογρέζα, Πετράλωνα, Περιστέρι. «..έτσι εφέτος η Νυχτερινή Σχολή Ν.Ιωνίας ημπορεί να παρέχει πλήρη εξατάξιον δημοτική εκπαίδευση σε 20 περίπου παιδιά. Και εγκαινιάζεται νέα σχολή μετεκπαιδεύσεως για τα παιδιά που έχουν τελειώσει το 6/τάξιο δημοτικό.
	 Επίσης ιδρύονται λέσχες μαθητών και εργαζομένων νέων και νεανίδων , λειτουργεί Λαϊκή Βιβλιοθήκη και «Γειτονικό Κέντρο» εις τα Άνω Πετράλωνα ως εντευκτήριο της γειτονιάς που στεγάζονται στα σχολικά κτίρια .
	 Το τμήμα εργασίας του Ε.Σ.Ε. στα Πετράλωνα συντηρεί Νυχτερινή σχολή εργαζομένων αγραμμάτων γυναικών που ιδρύθηκε τον Μάιο του 1933. Σκοπός της η επαγγελματική διαπαιδαγώγηση, αφύπνιση εργατικής συνειδήσεως, γνώση δικαιωμάτων και καθηκόντων.
	 Όμως καύχημα του τμήματος προστασίας του παιδιού του Ε.Σ.Ε. και της προέδρου Ραλλούς Γεωργαντά, είναι Η κονίστρα Πετραλώνων που μεταμορφώθηκε από σπηλιά της Λάκκας και σκουπιδότοπο, σε Κέντρο φυσικής και ψυχικής Υγείας του παιδιού, πλάι στην παραγκούπολη τουΑσυρμάτου. Από το 1924 επαναλειτουργεί το Νομικό Τμήμα του Ε.Σ.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες κυρίως των προσφύγων, να προλαμβάνει, να αποτρέπει, να θεραπεύει, τυχόν αδικίες. «Στο Νομικό τμήμα του Ε.Σ.Ε. αι γυναίκες πάσης τάξεως δύνανται να λάβωσι δωρεάν νομικάς συμβουλάς. Αι κυρίαι του γραφείου επίσης με τας συμβουλάς και οδηγίας των είναι πάντοτε εκεί προς παραμυθία των δυστυχών γυναικών».
	 Επίσης ιδρύεται Γραφείο Μετανάστευσης που στεγάζεται στα παλαιά Ανάκτορα. Η Μις RAYNER, Γραμματεύς, με τις βοηθούς της τίθενται στην διάθεσιν παντός μετανάστου και πρόσφυγα προς ενημέρωσιν και αποφυγή εκμετάλλευσης. Το Ε.Σ.Ε. θέτει στόχο να μορφώσει τη Γυναίκα, γηγενή και πρόσφυγα, να προστατεύσει το παιδί και να συντελέσει στην ομαλή συμβίωση του πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό, το έτος 1925 διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη Πανελλαδικό συνέδριο για την προστασία του παιδιού.
	 Η συμπλήρωση των 100 χρόνων πέρα από τον ιστορικό αναστοχασμό, προσφέρεται τόσο για την αναγνώριση της επιτυχούς ενσωμάτωσης των προσφύγων, όσο της συνεισφοράς των προσφύγων στην δημιουργία της Νέας Ελλάδας. Η προσφυγιά του 1922-24 μπόλιασε γόνιμα την Ελλάδα. Και η μικρή Ελλάδα του 1922-24 κατάφερε να ενσωματώσει το πλήθος των προσφύγων. Σ΄ αυτό συνέβαλαν οι συσσωματώσεις των προσφύγων, η διεθνής βοήθεια, και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις Ελληνικές, Ευρωπαϊκές, Αμερικάνικες. Αυτό το γιγάντιο κατόρθωμα, η ενσωμάτωση των προσφύγων ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ελληνικού Κράτους στα 200χρόνια της ζωής του. Μεγαλύτερο επίτευγμα και από τους πολέμους που νίκησε, μεγαλύτερο και από την ένταξή μας στην Ευρώπη. Σήμερα εμείς οι Έλληνες και Ελληνίδες του 2022, νιώθουμε απόγονοι της Μικρασιατικής τραγωδίας, ευγνώμονες σε εκείνους που είχαν τη δύναμη να πάνε τη χώρα μας ψηλότερα και μακρύτερα.

