
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

 
 

Η τελευταία μας γενική συνέλευση έγινε το Δεκέμβριο του 2016. Από τότε 

μέχρι σήμερα πολλά έχουν συμβεί και πολλά έχουμε κάνει. Βέβαια, στο τέλος 

θα πούμε και αυτά που δεν έχουμε κάνει. 

Πλούσια και σχεδόν καθημερινή η δράση του Μωβ, παρά το περιορισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό με συστηματική παρουσία. 

Κύριο μέλημά μας είναι η συνεργασία με διάφορες συλλογικότητες, και η 

απεύθυνση στην κοινωνία. Στρατηγική εξωστρέφεια, όπως το έχουμε 

χαρακτηρίσει. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάπως αποδυναμωθεί μέσα στα δύο χρόνια της 

λειτουργίας του, τώρα έχουμε και κάποιες καινούριες υποψηφιότητες από 

γυναίκες που ήρθαν στο μεταξύ στο ΜΩΒ και έχουν χρόνο και διάθεση 

συμβολής. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ (αναφέρονται από το τέλος της περιόδου, δηλαδή από τέλος 

Σεπτεμβρίου προς την αρχή): 

▶  Δρώμενο ΥΓΕΙΟ-ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ στις 29 Σεπτεμβρίου από την Βέρα 

Σιατερλή, και άλλα μέλη του Μωβ, στο πλαίσιο γενικότερων εκδηλώσεων με 

τίτλο ΞΟΥΘΟΥ-Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
▶  Διαδήλωση για την έκτρωση, πανευρωπαϊκή ημέρα – 28 Σεπτεμβρίου 
▶  Συμμετοχή στη δίκη του Ναυπλίου (27-9) για Αυτοάμυνα και διοργάνωση 

αλληλεγγύης 
▶  Συμμετοχή στο Φεστιβάλ του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών 
▶  Υπογραφές για την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων – σύμβαση του 

ΟΗΕ 
▶  Συμμετοχή στην πορεία για Παύλο Φύσσα, 18 Σεπτεμβρίου 
▶  Εκδήλωση για γυναίκες-πρόσφυγες σε συνεργασία με Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

στις 7 Σεπτεμβρίου, στο χώρο Μέλισσα – συζήτηση για έμφυλη βία και 

αντισύλληψη-έκτρωση. 

http://tomov.gr/


▶  Φυλακές-κρατητήρια, συστηματική παρουσία και βοήθεια των γυναικών 

ιδίως των κρατουμένων αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη, με τηλεκάρτες και 

νομική βοήθεια σε συνεργασία με νομικούς – και παρέμβαση σε περιπτώσεις 

που ήταν δυνατόν. 
▶  Συμμετοχή σε Greenwave Festival – Θεσσαλονίκη 15-9-17 με ομιλία μας για 

θέμα γυναίκες και ειρήνη. 
▶  Ενέργειες για να κατεβούν οι φωτογραφίες των οροθετικών γυναικών που 

διαπομπεύθηκαν με απεύθυνση στην Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων κ. Γιαννακάκη και με δουλειά που κάνει η ομάδα αλληλεγγύης 

δικηγόρων, κυρίως. 
▶  Κάμπινγκ του Μωβ αρχές Ιουλίου με πολλές και πετυχημένες δράσεις, και 

συνεργασία με την Γυναικεία Ομάδα Αυτοάμυνας και την Ομάδα Ποίησης του 

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΙ-Σ Χαϊδαρίου 
▶  Αντιρατσιστικό φεστιβάλ αρχές Ιουλίου– τραπεζάκι, ομιλία από Βέρα 

Σιατερλή την πρώτη ημέρα, συνδιοργάνωση εκδήλωσης για έκτρωση με άλλες 

οργανώσεις. 
▶  Ηριάννα – δημοσιεύματα υποστήριξης, συμμετοχή σε κινητοποιήσεις 
▶  Ελσίνκι, 20-5-17, συμμετοχή σε φιλοπροσφυγική διαμαρτυρία από την 

Αλεξία Τσούνη 
▶  20 Ιουνίου, “Πόσες Ζωές Ακόμα”, διαμαρτυρία μπροστά στην υπηρεσία 

Ασύλου με θέμα την ειρήνη και την υποστήριξη των προσφύγων. 
▶  Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, συνεργασία οργανώσεων για λόμπι προς 

πολιτικά κόμματα, στις 16-6 δημοσιεύσαμε συνολικό δελτίο απολογισμού-των 

ομάδων με τις οποίες συνεργαστήκαμε. 
▶  6 Ιουνίου – Επιστολή διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας για τις εικόνες 

πάνω στα πακέτα τσιγάρων, όπου αναφέρεται η φράση “Αγέννητο Παιδί”.  
▶  Συμμετοχή στη καμπάνια κατά της CETA 26 Μαιου – σχετικά 

δημοσιεύματα. 
▶  Εξάρχεια – Αντισεξιστική γιορτή με τη Λαϊκή Συνέλευση Εξαρχείων 22 

Μαίου. 
▶  Για ομοφοβία στην αιμοδοσία, διαμαρτυρία μας στο Εθνικό Κέντρο 

Αιμοδοσίας, που ακολούθησε την και ανάδειξη του ζητήματος από άλλες 

οργανώσεις και με ερώτηση αρκετών βουλευτριών-βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. 
▶  Σχολεία – Θεματική εβδομάδα για γυναικεία δικαιώματα - Απρίλιος – ομιλία 

σε 4 τάξεις γυμνασίου από Σίσσυ Βωβού 
▶  Αντιφασιστικό Φεστιβάλ ΑΣΚΤ ομιλήτρια η Βέρα Σιατερλή 
▶  Εκδήλωση-βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου “Ο εχθρός, το Αίμα, ο Τιμωρός” 

από τη συγγραφέα Δέσποινα Παρασκευά-Βελουδογιάννη, προβολή ταινίας 

“Χρυσή Αυγή προσωπική υπόθεση” 
▶  Δάφνη συνεργασία ομάδων για διαμαρτυρία στις 11 Μαίου – για κοπέλα που 

κρατήθηκε όμηρος και βιάστηκε, μετά από πρόσκληση της Πρωτοβουλίας 

Πολιτών Δάφνης 



▶  Δίκη Ομαδικού βιασμού – Καβάλα – παρουσία μας  στο δικαστήριο- 

αθώωση δυο κατηγορουμένων - Απρίλιος 
▶  Γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού προβολή ταινιών και μικρή συναυλία με τη 

Νατάσα Μωϋσόγλου τον Απρίλιο 
▶  Συνεργασία με ιταλική και ελληνική οργάνωση για project της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εκπαίδευση των ανήλικων γυναικών-προσφύγων για θέματα 

βίας. Η απάντηση ήταν αρνητική, αλλά θα επανέλθουμε. 
▶  Δράση ενάντια στις στρατιωτικές δαπάνες, 24 Απριλίου, με Κόσμο Χωρίς 

Πολέμους, Ποίηση αντί για πόλεμο. 
▶  Συμμετοχή στη Ντοκουμέντα με ομιλίες του Μωβ – για το μνημείο της Ρόζα 

Λούξεμπουργκ – Βίκυ Κανατά Απρίλιος και Σίσσυ Βωβού Ιούνιος 2017-ως 
εκπρόσωποι του Μωβ 
▶  18 Μαρτίου Φιλοπροσφυγικό, παγκοσμια ημέρα, συμμετοχή στην 

κινητοποίηση. 
▶  8 Μάρτη συμμετοχή σε συζήτηση στη Βουλή 
▶  8 Μάρτη συμμετοχή σε μαζική διαδήλωση με Καμιά Ανοχή 
▶  Αποκριάτικο γλέντι στο Art Garage 26 Φεβρουαρίου 
▶  25 Φεβρουαρίου Επιτροπή Ισότητας της Βουλής – συμμετοχή με ομιλία μας 

Το Μωβ-Άννα Κοντοθανάση – Αναστασία Γκολιομύτη 
▶  Wikipaedia 20 Φεβρουαρίου, εκδήλωση ενημέρωσης με πρωτοβολία Αλεξίας 

Τσούνη. 
▶  15 Φεβρουαρίου Welcommon Συνάντηση με γυναίκες πρόσφυγες-ομιλία για 

δικαιώματα ασύλου και έμφυλη βία. 
▶  12-2-17 εκδήλωση “Ποίηση αντί για πόλεμο” με άλλες οργανώσεις. 
▶  Παρέμβασή μας για νιγηριανή ψυχασθενή στο Δαφνί, για την 

εξωνοσοκομειακή της φροντίδα, κάτι που επιτεύχθηκε. 
▶  Πέτρου Ράλλη πρώτη επίσκεψη στις αλλοδαπές κρατούμενες 10 

Φεβρουαρίου (μετά τη μετακίνησή τους από Ελληνικό) 
▶  29-1 Εκδήλωση-προβολή δύο αφγανικών ταινιών στο Art Garage 
▶  Συμμετοχή στον αγώνα των καθαριστριών με βάρδιες στην περιφρούρηση, 

στις διαδηλώσεις τους και δημοσιεύματα. 
▶  25 Ιανουαρίου γιορτή με πίτα στο Ελληνικό – την ίδια μέρα το απόγευμα 

πήραν τις γυναίκες και τις μετέφεραν στην Πέτρου Ράλλη 
▶  21 Ιανουαρίου διαδήλωση κατά του Τραμπ στην Αθήνα 
▶  28 Ιανουαρίου δράσεις κατά της CETA όπου συμμετέχουμε. 
▶  Βιαστής των Εξαρχείων, συμμετοχή στη δίκη, αλληλεγγύη, δημοσιοποίηση 
▶  Πόλλα Ρούπα: Διαμαρτυρία για την κράτηση του παιδιού της από 

αστυνομία-Το Μωβ 
▶  23-12 Διαμαρτυρία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού έξω από το 

Χρηματιστήριο – συμμετοχή μας.  
▶  Συμμετοχή σε δίκες οροθετικών – αθώωση Δεκ. 16 και δύο ακόμα δίκες 

αργότερα. 



▶  Συμμετοχή σε δίκη για αποζημίωση οροθετικών (αστικό) 
▶  Συμμετοχή σε δικαστήριο Χρυσής Αυγής για αλληλεγγύη 
▶  Συνεργασία με φεμινιστικές ομάδες για τη στήριξη και τη δίκη της Π.Α. για 

φόνο σε κατάσταση αυτοάμυνας, που έγινε 27 Σεπτεμβρίου – Συμμετοχή στη 

δίκη-Επισκέψεις στη φυλακή για την κρατούμενη.  
▶  Συμβολή στη στήριξη άλλης κρατούμενης, της Τ.,  για φόνο σε αυτοάμυνα. 
▶  Συμμετοχή στην καμπάνια για να μην εκποιηθεί το Ελληνικό με υπογραφή 

και παρουσία σε εκδηλώσεις 
▶  5 Δεκεμβρίου 2016 ετήσια τακτική γ.σ. του Μωβ 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
Από το σύνολο των δραστηριοτήτων, βλέπουμε ότι έχουμε συνεργασία με 

αρκετές συλλογικότητες.  

Ενάντια στον πόλεμο, με συλλογικότητες, στο πλαίσιο της διεθνούς δικτύωσης 

“Ποίηση αντί για πόλεμο” 

Ενάντια στις διατλαντικές συμφωνίες ΤΤΙP-TISA-CETA επίσης με εθνική και 

πανευρωπαϊκή δικτύωση 

Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, με την παραπάνω συνεργασία 

Ενάντια στο φασισμό, με συμμετοχή μας σε κινητοποιήσεις στο πλαίσιο του 

αντιφασιστικού συντονισμού και περιστασιακά στη δίκη της Χ.Α. 

Για την βελτίωση της Wikipaedia και της συμμετοχής γυναικών στη συγγραφή, 

με την ελληνική ομάδα της Wikipaedia. 

Για την κύρωση της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των 

γυναικών, συνεργασία με περισσότερες από 12 γυναικείες οργανώσεις 

Για τα δικαιώματα των οροθετικών γυναικών, σε συνεργασία με την 

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης και την Ομάδα Δικηγόρων 

Για την πανευρωπαϊκή Καμπάνια για την έκτρωση συνεργασία με αρκετές 

γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις 

Συμμετοχή στη φεμινιστική συλλογικότητα Καμιά Ανοχή, που διοργάνωσε 

επιτυχημένες κινητοποιήσεις για την έμφυλη βία – και στην κινητοποίηση της 

Δάφνης 

Συνεργασία με την Πρωτοβουλία Κατοίκων Δάφνης για την κινητοποίηση 

ενάντια στην ομηρία και βιασμό 22χρονης κοπέλας 

Συνεργασία με καλλιτεχνικές ομάδες για την εκδήλωση ΥΓΕΙΟ-ΝΟΜΙΚΗ 

ΒΟΜΒΑ της 29 Σεπτεμβρίου 

Συνεργασία με ιταλική και ελληνική οργάνωση για project της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εκπαίδευση των ανήλικων γυναικών-προσφύγων για θέματα 

βίας.  

Συνεργασία με τη Λαϊκή Συνέλευση Εξαρχείων για την αντισεξιστική γιορτή 

τον Μάιο 

 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: 



 

Πάντα η πιο σημαντική μας και καθημερινή δράση είναι η ηλεκτρονική μας 

εφημερίδα η οποία αναγνωρίζεται αρκετά. Η συντακτική επιτροπή αποτελείται 

από Αλεξία Τσούνη, Βέρα Σιατερλή, Σίσσυ Βωβού. Ακόμα ένα μέλος του Μωβ 

τροφοδοτεί καθημερινά τη συντακτική επιτροπή με προτάσεις δημοσιευμάτων. 

Έχουμε πολλά δημοσιεύματα δικά μας, επίσης αναδημοσιεύσεις, αλλά και 

συμβολές που μας στέλνουν φίλες του Μωβ, μέλη του Μωβ και αναγνώστριες. 

Σημειώνουμε ότι Το Μωβ αναγνωρίζεται ως αξιόπιστο έντυπο, γι’ αυτό και 

αρκετές δημοσιογράφοι παίρνουν θέματά μας (τα οποία φτιάχνουν στη 

συνέχεια) αλλά επίσης και καθηγήτριες, απ’ ότι μάθαμε, παίρνουν θέματά μας 

για σχολεία. 

Έχουμε δημοσιεύματα στα τρία χρόνια της λειτουργίας, 2.188 (και στις 4 

γλώσσες). Δικά μας και αναδημοσιεύσεις. Περισσότερα θέματα στο fb. 

Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να προσλάβουμε κάποια υπάλληλο για να 

δουλεύει πιο συστηματικά, όπως είναι ο στόχος και η κοινή μας απόφαση. 

Ευελπιστούμε να γίνει. Χρειάζεται επίσης ενδυνάμωση του διεθνούς 

κομματιού, ιδιαίτερα του ισπανικού. 

Ζητούμε να διαδοθεί το μήνυμα ότι θέλουμε περισσότερες συνεργασίες, και 

όποιες φίλες θέλουν να δημοσιεύσουν, να μην διστάσουν. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: 
 

Δυστυχώς είναι περιορισμένα, ο κόσμος δυσκολεύεται να δώσει ακόμα και μια 

συνδρομή. Φέτος τα καταφέραμε με κάποια έξτρα χρήματα που φαίνονται και 

στον οικονομικό απολογισμό. Υπάρχουν προτάσεις για διοργάνωση 

εκδηλώσεων για εξεύρεση πόρων. 

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το ΔΣ συνεδριάζει μια φορά το μήνα, αλλά 

τελευταία αποφασίσαμε και το έχουμε κάνει, να συνεδριάζει δύο φορές. Αυτό 

που μας λείπει και μπορεί κάπως να καλυφθεί από τη δεύτερη συνάντηση, είναι 

η ιδεολογική συζήτηση και ανάλυση των καινούριων εξελίξεων. Η αδυναμία 

μας είναι ότι δεν έχουμε εκδηλώσεις για νέες γυναίκες και δεν έχουμε πολλές 

νέες γυναίκες στο Μωβ. Χρειάζεται να γράψουμε μέλη ώστε να προχωρήσουμε 

στη νεολαία. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Έχουμε διαορφώσει πρόγραμμα δράσης με τους 

γενικούς μας στόχους για τον επόμενο χρόνο. Το νέο Δ.Σ. θα εξειδικεύσει τις 

δράσεις μας αλλά και τις θεωρητικές μας προσεγγίσεις.  

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΩΒ 


