
«Η γυναίκα της διπλανής πόρτας …η έκπτωτη Αμαζόνα »…

Όλοι εμείς που θέλουμε να είμαστε «ισότιμοι και όχι ίδιοι», τιμούμε και 
στηρίζουμε τη γυναικεία ύπαρξη κάθε μέρα, πρακτικά και συμβολικά 
αναλαμβάνοντας δράσεις, διεκδικώντας υπηρεσίες που την υποστηρίζουν και 
παροτρύνοντάς την στη διεκδίκηση θεσμικών ρόλων, όπως κατ επανάληψη 
έχει αναφέρει σχετικά ο δήμαρχος μας . 

Στηρίζουμε τη γυναικεία ύπαρξη κάθε μέρα πρακτικά με ποικίλους τρόπους.

 Ξεκινώντας από το τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, 
όπου με την εργατικότητα όλων των κυριών (της Φωτεινής, της Ανθής, της 
Ρούλας, της Μαρίας) και τον συντονισμό της κας Θώμου,  μπορούμε να 
θυμηθούμε 

 Τις 500 κυρίες που έκαναν προληπτικό έλεγχο μαστογραφίας και παπ 
τεστ , σε συνεργασία με το Ελληνικό ίδρυμα Ογκολογίας

 Τις 30 γυναίκες ετησίως που συμμετέχουν σε τακτικό μαστογραφικό 
έλεγχο σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αγ. Αναργύρων

 Τις 290 συμμετέχουσες στην εβδομάδα μέτρησης οστικής μάζας για 
την πρόληψη της οστεοπόρωσης

 Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών  στα οποία οι κυρίες είχαν και παλι 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο

 Την ενημέρωση με το Άλμα Ζωής όπου 40 γυναίκες έδωσαν το παρόν.
 Το  πρόγραμμα  "Υγεία  για Όλους" στο  οποίο  15  γυναίκες  Ρομά

 έκαναν δωρεάν τέστ -  Πάπ
  Τις δωρεαν εξετασεις όλο το χρόνο στο  Δημοτικό -  Κοινονικό

 Ιατρείο σε  άπορες και ανασφάλιστες  γυναίκες ( 20 εως  τώρα)

Συνεχίζοντας με τις Κοινωνικές μας υπηρεσίες όπου με το άγρυπνο βλέμμα 
κας Κάζου, και την επιστημονική πληρότητα της Ελίνας, της Μάχης, της 
Κατερίνας, και όλου του τμήματος, πρέπει να μνημονεύσουμε:

 Την συμβουλευτική σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο σε γυναίκες που 
τις απασχολούν ενδοπροσωπικά και διαπροσωπικά θέματα, τα 
τελευταία 3 χρόνια. Κύριο αίτημα τους συνήθως η ψυχολογική και 
συμβουλευτική υποστήριξή τους στις ανάγκες που προκύπτουν από 
τους πολλαπλούς ρόλους που αναλαμβάνουν στην καθημερινότητά τους
(σύζυγοι, μητέρες, κόρες, φίλες). Ωστόσο σύμφωνα με την διερεύνηση 
του ιστορικού προκύπτει στην πλειοψηφία μια τουλάχιστον 
κακοποιητική σχέση, είτε ψυχολογική είτε σωματική, από κάποιον 



γονέα ή σύντροφο ή οποία και  δυσκολεύει την υλοποίηση των 
πολλαπλών ρόλων κόρης, μητέρας, συντρόφου, και όλων των 
υπολοίπων.

 Τις σχολές Γονέων όπου οι αιτήσεις συμμετοχής  ήταν 100, οι τακτικοί
συμμετέχοντες ήταν περίπου  60-70 άτομα, εκ των οποίων η 
πλειοψηφία ήταν μαμάδες (5- 6 μπαμπάδες). Στις 12 συναντήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην περσινή εφαρμογή του προγράμματος, με 
τους 20 ομιλητές από  το επιστημονικό δυναμικό του Δήμου αλλά και 
από διαφορετικούς ψυχοκοινωνικούς φορείς, η ένθερμη διάθεση 
συμμετοχής και εξέλιξης στον γονικό ρόλο των συμμετεχόντων ήταν 
σαφής. Αυτό οδήγησε στην επανάληψη αλλά και στην  επέκταση του 
προγράμματος στην φετινή περίοδο και σε απογευματινή ώρα.

Ακολουθεί η δράση της Κοινωφελούς Επιχείρησης , όπου με τον άψογο 
συντονισμό της κας Σάντος (και την ακούραστη προσφορά της Σοφίας, της 
Φωτεινής, της Ελένης, της Αγγελικής, του Δημήτρη και του Μιχάλη, και όλων
των εξαιρετικών δασκάλων και γυμναστών μας) απολαμβάνουμε πολλές από 
εμάς:

 Τα αθλητικά προγράμματα γυμναστικής, που πέρα από την φροντίδα 
του σώματος, βοηθούν στην ευεξία του πνεύματος σε πάνω από  210 
αθλούμενες ετησίως, ενώ γενικά στις αθλητικές δραστηριότητες η 
συμμετοχή ξεπερνά τις 1000 συμμετέχουσες.

 Τα πολιτιστικά μας τμήματα τα οποία κατακλύζονται  από κυρίες κάθε 
ηλικίας και δίνουν διέξοδο και χαρά σε πάνω από 500 συμμετέχουσες 

 Το καινοτόμο Ερευνητικό πρόγραμμα «Άθλησης και Ποιότητας Ζωής 
Ειδικών ομάδων Πληθυσμού» σε συνεργασία το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, όπου για πρώτη φορά έγινε με δημοτική πρωτοβουλία. Σκοπό
του η ανάπτυξη αθλητικών δράσεων και προγραμμάτων ένταξης 
ειδικών ομάδων  πληθυσμού που βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης τόσο σε κοινωνικό όσο και  σε προσωπικό επίπεδο.
Η βράβευση του σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και οι αξιολογήσεις
των πάνω από 35 ωφελούμενων  αποδεικνύουν ότι η  ενίσχυση της 
διάθεσης των πολιτών ώστε να συμμετέχουν σε έναν υγιή τρόπο ζωής 
είναι υποχρέωση μας.

Υποστηρίζουμε πρακτικά την εργαζόμενη μητέρα, όπου η Χρύσα, η Νίκη, η 
Νάνση, η Μαρία, η Αναστασία, η Σταυρούλα, η Μαρία και το σύνολο του 



προσωπικου, προσφέροντας με όλη την δύναμη της ψυχής τους και με τον 
εξαιρετικό προγραμματισμό της κας Λεπίτκου-Σμέρου λειτουργούν:

 Τους 8 παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, 
φιλοξενώντας  πάνω από 700 νήπια και βρέφη, κατατασσόμενοι στους 
δήμους με την μεγαλύτερη επάρκεια στην υποστήριξη της προσχολικής 
ηλικίας, 

Και βέβαια πίσω από δυναμικές γυναίκες βρίσκονται συχνά έξυπνοι και 
αξιόλογοι άνδρες, όπως ο Θανάσης, ο Φώτης, ο Δημήτρης, ο Γιώργος, και 
τόσοι άλλοι που υποστηρίζουν και παροτρύνουν την διεκδίκηση θεσμικών 
ρόλων. Ευχαριστούμε τον δήμαρχό μας, τον κο Αθανασιο Ζούτσο, τους 
θεσμικά υποστηρίζοντας τις παραπάνω δράσεις αλλά και τις οικογένειες μας 
που μας αντέχουν και μας υποστηρίζουν.

Όλα τα παραπάνω είναι αρκετά? Προφανώς όχι…. Περιμένουμε την 
εποικοδομητική σας πρόταση για να εξελιχθούμε!!!!!!!!!!!!

Στηρίζουμε λοιπόν την γυναικεία ύπαρξη κάθε μέρα πρακτικά με ποικίλους 
τρόπους …..Αλλά Στηρίζουμε τη γυναικεία ύπαρξη  και Συμβολικά…

Ποιος δεν θυμάται την παράσταση «Κοινός λόγος» που με την γυναικεία 
σκηνοθετική ματιά της κας Τζιτσικάκη , η Ελένη, η Νάνσυ, η Ειρήνη, η Μίλια,
η Βάσω, η Πόπη, η Λέτα, η Σόνια, η Λευκοθέα, η Μαριέττα η φτιάξανε  μια 
παράσταση με λόγο που μιλάει εξ ίσου δυνατά στη ψυχή και στο πνεύμα. Μια 
παράσταση που προσπάθησε να στείλει ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε όλες μας 
«….είναι τόσα πολλά αυτά που μας ενώνουν ………….που μπορούμε να 
παραβλέπουμε τα ελάχιστα που μας χωρίζουν»

Στηρίζουμε τη γυναικεία ύπαρξη συμβολικά και με το σημερινό μας 
αφιέρωμα στην «γυναίκα της διπλανής πόρτας …την έκπτωτη Αμαζόνα »…Ένα
αφιέρωμα που του δίνει υπόσταση ένας σύλλογος γυναικών, η πρόεδρός η κα 
Σκαλκώτου, η αντιπρόεδρος η κα Γιαννακου, η ερμηνεύτρια του δρώμενου η 
κα Βασιλείου, το σύνολο των χορωδών, με την υποστήριξη των κων 
Βελεγρακη και Ευσταθιαδη τους οποίους και ευχαριστούμε.

Η γυναίκα του χτες, του σήμερα, του αύριο είναι το ίδιο πρόσωπο .
Οι ρόλοι της πολλαπλοί και παράλληλοι, χωρίς χρώμα και φυλή, πέρα
από θρησκεία και κοινωνική τάξη. Προσπαθεί να τους υπηρετεί όλους με
πληρότητα, αγάπη, φροντίδα. Είναι αυτή που μάχεται μέσα στο σπίτι, αυτή που
αγωνίζεται έξω στους δρόμους, αυτή που «νοιάζεται» για τα «μικρά» και τα
«μεγάλα». Είναι η γυναίκα δίπλα μας. Κάποιες φορές, σε κάποιες χρονικές



περιόδους νοιώθει να συνθλίβεται ανάμεσα τους… Είναι εκεί γύρω στα 35-55.
Έρχεται  όμως  στην  συνέχεια  η  δικαίωση..καθώς  περνούν  τα  χρόνια  είναι
αυτοί  οι  πολλαπλοί  ρόλοι  που  την  κρατούν  δραστήρια,  ενεργή,  δοτική,
ζωντανή ….που την εμποδίζουν συνήθως να καταθέσει τα όπλα ….που ίσως
της  χαρίζουν  μακροβιότητα.  Ας δούμε  λοιπόν  την  φωτεινή  πλευρά  της
σελήνης και ας περιορίσουμε όλες μας την θηλυκή μας γκρίνια που συχνά μας
κυριεύει.

Αμαζόνα λοιπόν, Ιπολλιτη ή Αντιόπη δεν έπαψε να κυκλοφορεί ανάμεσα μας

Έκπτωτη? Δεν νομίζω ……για θυμηθείτε πόσες κυρίες αναφέρθηκαν 
παραπάνω..

Ήρθε η ώρα να δώσουμε τον λόγο στην  Γυναίκα της Διπλανής Πόρτας… 
στην Γυναίκα Μέσα μας……………


