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Περιοδική έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πυλαίας «Η ΚΑΠΟΥΤΖΗΔΑ»

“H KAΠΟΥΤΖΗΔΑ”
∆ιανέµεται δωρεάν

ΤΤ ο περιοδικό τεύχος «Η ΚΑΠΟΥΤΖΗ∆Α», προσπα-
θήσαµε να καθιερωθεί ως το έντυπο µέσο επικοι-
νωνίας του Συλλόγου µας   µε το ευρύτερο κοινό

της Πυλαίας.
Στο τεύχος αυτό ( 2ο) περιλαµβάνονται ενηµερώσεις για

τις δραστηριότητες που ανέπτυξε ο Σύλλογος καθώς και
αποσπάσµατα ή περιλήψεις από οµιλίες που έγιναν κατά
τη διάρκεια του α΄ εξαµήνου του 2009.

Σηµαντικό γεγονός ήταν η µαζική παρουσία των µελών
στη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 22/3/09 κατά την οποία εγκρίθηκε οµόφωνα ο απο-
λογισµός του ∆Σ της προηγούµενης χρονιάς και
εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της τρέχουσας.

Ο Σύλλογος ανέπτυξε δραστηριότητες που πραγµατο-
ποιούνταν σταθερά  βάσει εβδοµαδιαίου προγράµµατος,
αλλά και έκτακτες- περιστασιακές βάσει µηνιαίου προ-
γράµµατος.

Έτσι σε µόνιµη βάση λειτούργησαν, τις καθηµερινές και
κατά τις απογευµατινές ώρες οκτώ (8) τµήµατα δηµιουρ-
γικής απασχόλησης των µελών (1 χορωδίας παραδοσια-
κών τραγουδιών µε χοράρχη τον κ. Β.Κασούρα, 3 τµήµατα
παραδοσιακών χορών µε δασκάλα την κ. Ρ. Καριοφυλλί-
δου, 1 εκµάθησης αγγλικών ενηλίκων µε την καθηγήτρια
κ.Ε.Φαρίνη-Κουκουρίκου, 1 κατασκευής παραδοσιακών
φορεσιών µε την κ Ε.Ψωµά, 1 κατασκευής διακοσµητικών
αντικειµένων-κοσµηµάτων µε τις κ. Π.Βογιατζίδου και
Λ.Πίτσιου  και 1 ζωγραφικής µε την κ. Φ.Αθανασιάδου).

Κάθε ∆ευτέρα απόγευµα λειτούργησε η Κοινωνική
Λέσχη µε ελεύθερη προσέλευση µελών και κοινού, και
κάθε συνάντηση  πλαισιώνονταν συνήθως και µε κάποια
άλλη εκδήλωση.

Εκτός από αυτές τις παραπάνω σταθερές δραστηριότη-
τες πραγµατοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις περιστα-
σιακά, ενηµερωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού
ενδιαφέροντος

ΈΈγγιινναανν  εεννηηµµεερρωωττιικκέέςς  οοµµιιλλίίεεςς::
γγιιαα  θθέέµµαατταα  υυγγεείίααςς::

2, 9, 23/2/09 και 16/3/09 Μαθήµατα πρώτων βοηθειών,
από την κ. Μαριάνθη Τιτίρλα, νοσηλεύτρια, εθελόντρια
του Ερυθρού Σταυρού και µέλος του ∆Σ.
30/3/09 «Θυροειδικές παθήσεις-Κλινικές εκδηλώσεις-Θε-
ραπεία» από την κ.Κωνσταντίνα Γκουτζαµάνη, ιατρό πα-
θολόγο και µέλος του Συλλόγου 
11/5/09 « Τι το νεώτερο για την άνοια» από την κ. Μάγδα
Τσολάκη, ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο,  καθηγήτρια της Ια-
τρικής Σχολής του ΑΠΘ,Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Εται-
ριών νόσου Αλτσχάϊµερ και συναφών νοσηµάτων, και
µέλος του Συλλόγου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.
Ναού Προφήτη Ηλία Πυλαίας.

γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..
4/5/09 «Πως µπορούµε να περιορίσουµε τις πλαστικές σα-
κούλες» από την κ. Ράνια Μενκίσογλου-Σπυρούδη, χηµικό,
καθηγήτρια της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και µέλος
του ∆Σ του Συλλόγου
1/6/09 «Η διαχείριση του αστικού πράσινου στο πολεοδο-
µικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης» από τον ∆ρ Θεο-
χάρη Ζάγκα, Αν. Καθηγητή της Σχολής ∆ασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

γγιιαα  κκοοιιννωωννιικκάά  θθέέµµαατταα
6/5/09 «Βία κατά των Γυναικών» από την γεωπόνο κ. Κα-
τερίνα Καραµανώλη, Λέκτορα Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ,
µέλος της Οµάδας Γυναικών Θεσσαλονίκης»

ΟΟιι    ΠΠοολλιιττιισσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ααφφοορροούύσσαανν
ΕΕµµφφααννίίσσεειιςς  ττωωνν  χχοορρεευυττιικκώώνν  ττµµηηµµάάττωωνν  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόό--
γγοουυ  σσεε  πποολλιιττιισσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  άάλλλλωωνν  ΦΦοορρέέωωνν,,  µε
την ευθύνη της δασκάλας χορού κ.Ρένας Καριοφυλλίδου,
της Αντιπροέδρου του ∆Σ κ. Παναγιώτας Πολύχρου και
της υπεύθυνης του βεστιαρίου κ.Τασούλας Σπυρούδη
27/1/09.στο Πολύγυρο , στο Αντάµωµα που διοργάνωσε ο
Λαογραφικός Σύλλογος Πολυγύρου.
8/5/09 στο 2ο Επανωµίτικο Αντάµωµα ( ΑΡΓΥΡΙΑ 2009)
του ∆ήµου Επανωµής
22/5/09 στα ΧΑΝΘΙΩΤΙΚΑ ( της ΧΑΝΘ) στη παραλία του
Λευκού Πύργου
28/5/09 στη Λάρισα, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του
Μορφωτικού Συλλόγου Αβέρωφ «Ο Θετταλός»
30/5/09 στο Ελατοχώρι Πιερίας, στις πολιτιστικές εκδη-
λώσεις του Συλλόγου Ελατοχωριτών ΣΚΟΥΤΕΡΝΑ.
11/6/09 στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του α΄ ∆ηµοτικού
διαµερίσµατος Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Πολιτιστι-
κών Φορέων Νοµού Θεσσαλονίκης, στη παραλία του Λευ-
κού Πύργου
25/6/09 στο Σταυρό, στο Βαλκανικό Φεστιβάλ του δήµου
Σταυρού
27/6/09, στη Νέα Απολλωνία, στις εκδηλώσεις του Προο-
δευτικού Συλλόγου Γυναικών Νέας Απολλωνίας

ΜΜοουυσσιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς
24/5/09 Συνδιοργάνωση µουσικής Συναυλίας, µε τη χορω-
δία ΚΟΡΑΗΣ , στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, που
παρουσιάστηκε το έργο ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ του Μ. Θεοδωράκη,

από γνωστούς καλλιτέχνες και την συµµετοχή πολλών χο-
ρωδιών και τη συµφωνική ορχήστρα της Σόφιας. Η συ-
ναυλία δόθηκε προς τιµή των αγωνιστών Μ.Γλέζου και
Α.Σάντα.
16/6/09 Εµφάνιση της χορωδίας του Συλλόγου, συνοδεία
παραδοσιακών µουσικών οργάνων, στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Ι. Ναού Προφήτη Ηλία Πυλαίας.

ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ΘΘεεααττρριικκώώνν  
κκααιι  άάλλλλωωνν  ππααρραασσττάάσσεεωωνν,,  

4/3/09 Σε κινηµατογράφο της Θεσσαλονίκης για παρακο-
λούθηση ταινίας, και
15/3/09 στο ΚΘΒΕ για παρακολούθηση του έργου «Βασι-
λιάς Ληρ»,το συντονισµό των οποίων είχε το µέλος κ. Τα-
σούλα Ρικούδη
Στο Μουσικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης την παράσταση των
µαθητών του Γυµνασίου αφιερωµένη στη Μικρά Ασία

ΟΟιι  ψψυυχχααγγωωγγιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς ,
που διοργανώθηκαν µε ευθύνη της Αντιπροέδρου κ.Π.Πο-
λύχρου και του µέλους του ∆Σ. κ. Ευαγγελίας Κυρίµη, πε-
ριλάµβαναν

Και οι άντρες ;
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πυλαίας»

Η ΚΑΠΟΥΤΖΗ∆Α» µέσα σε λιγότερο από δύο
χρόνια µπόρεσε να συσπειρώσει 350 µέλη, να
πάρει µέρος σ’ ένα πλήθος εκδηλώσεων, να κάνει
διαλέξεις, γιορτές, χορούς κ.ά. πολλά, να δηµι-
ουργήσει καινούργιες γνωριµίες και φιλίες ανά-
µεσα στα µέλη του, να επανασυνδέσει χαµένες
φιλίες από τον καιρό του σχολείου, της γειτονιάς,
των παλιών οικογενειακών γιορτών.

Κατάφερε πολλά γιατί δούλεψαν πολλές γυ-
ναίκες µε µεράκι, µε κέφι, µε διάθεση για προ-
σφορά χωρίς απολαβές

ΟΜΩΣ
Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται και στην συµ-

µετοχή των ανδρών µας. Συµµετοχή  εργασιακή,
οικονοµική, χρονική, µε ανοχή, µε υποµονή, µε
χειροκρότηµα, µε συµπαράσταση, µε συµβουλές
ή απλά µε σιωπή.

Παραφράζοντας λοιπόν την παλιά παροιµία θα
µπορούσαµε να πούµε ότι πίσω από έναν επιτυ-
χηµένο Σύλλογο γυναικών υπάρχουν οι άντρες
τους !!!                                                                                                         

Τασούλα Σπυρούδη

σσυυννέέχχεειιαα  σσττηη  σσεελλίίδδαα    22

Από την εκδροµή στο Καϊµακ Τσαλάν

Από βραδινή έξοδο σε ουζερί
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ΧΧοορροούύςς--  σσυυννεεσσττιιάάσσεειιςς--ααπποογγεευυµµααττιιννέέςς  εεξξόόδδοουυςς
15/1/09 Κοπή βασιλόπιτας του Συλλόγου, στην  αίθουσα 
«Απόλλων»
15/2/09  Κοπή της βασιλόπιτας της Ένωσης Πολιτιστικών Φο-
ρέων του Νοµού Θεσσαλονίκης, που για φέτος διοργανώθηκε
στην αίθουσα του Συλλόγου µας
16/2/09 Αποκριάτικη γιορτή µε µουσική στην αίθουσα του Συλ-
λόγου
9/4/09 συνεστίαση στο Ουζερί «Σαµαράκια»
25/5/09 βραδινό στην αίθουσα συνεστιάσεων «Ελαιώνες»
29/6/09 απογευµατινή έξοδος στον Άγιο Παύλο-Κέδρινο Λόφο

ΕΕκκδδρροοµµέέςς
21/2/09 στον Άγιο Αθανάσιο και στο Καϊµάκ Τσαλάν
10/5/09 στο Βόλο και Μηλιές Πηλίου

Ακόµη διοργανώθηκαν µε ευθύνη του ∆Σ δδύύοο  εεκκθθέέσσεειιςς--ππαα--
ζζάάρριιαα στην περίοδο των εορτών της Αποκριάς και του Πάσχα
µε  διάφορα είδη δώρων που κατασκευάστηκαν από τα µέλη
της οµάδας κατασκευών διακοσµητικών αντικειµένων και κο-
σµηµάτων.
Αξίζει να τονισθεί ότι στην οµάδα κατασκευών που συντονί-
ζουν οι κυρίες Γιώτα Κιοσσέ-Βογιατζίδου και Λίτσα Πίτσιου
συµµετέχουν οι κυρίες : Αθηνά Αζά,Στέλλα Τσολάκη-Κιουρ-
τσόγλου, Τασούλα Τερζή, Μαρία Καλαϊτζή-Mπάσια, Ευαγγελή
Κυρίµη, Γιώτα Ρέκα, Λίτσα Σάτκα, ∆ώρα Ρηγοποίλου. Όλες

τους  προσφέρουν αφιλοκερδώς, από το προσωπικό τους
χρόνο, εργασία και µεράκι για τις πολύ όµορφες δηµιουργίες,
από την πώληση των οποίων ο Σύλλογος αποκτά έσοδα.

Τέλος θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραµε και το γεγονός
της δηµιουργίας ιιµµααττιιοοθθήήκκηηςς  µε παραδοσιακές τοπικές φορε-
σιές, που περιήλθαν στο Σύλλογο αποκλειστικά από δωρεές,
και έχουµε πλέον τη δυνατότητα να καλύπτουµε τις ανάγκες
εµφανίσεων των χορευτικών µας τµηµάτων. Την ευθύνη του
βεστιαρίου έχει αναλάβει η κ.Τασούλα Σπυρούδη.

Κάθε ενδιαφερόµενη µπορεί να παίρνει πληροφορίες για τις
δραστηριότητες του Συλλόγου στο ττηηλλέέφφωωννοο    22331100  332244  557755,
κατά τις ώρες  λειτουργίας του, από τις ανακοινώσεις που
αναρτώνται  στους δύο  µόνιµους ΠΠίίνναακκεεςς    ΑΑνναακκοοιιννώώσσεεωωνν του
Συλλόγου (ένας στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού
Μ.Αλεξάνδρου 36, και ο δεύτερος επί της οδού    Πολυτε-
χνείου, Πυλαία- δίπλα από την Εµπορική Τράπεζα)  και ααππόό  ττοο
φφθθιιννόόππωωρροο  µµέέσσωω  ττοουυ  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ..
Ο Σύλλογος κατά τους θερινούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο

θα παραµείνει κλειστός ,θα βρίσκεται όµως όπως και πέρυσι
µε περίπτερο κατά τις ηµέρες που γίνεται το πανηγύρι του
Προφήτη Ηλία στη γωνία των οδών Πολυτεχνείου και Παρα-
φεντίδου (Πυλαία) και καλούµε το κοινό να µας επισκεφθεί.
Το  ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα µέλη του Συλλόγου στέλ-
νουν τις ευχές τους για

««έένναα  εευυχχάάρριισσττοο  κκααιι  δδρροοσσεερρόό  κκααλλοοκκάάιιρριι»»

ΜΜααρρίίαα  ΤΤζζιιααφφέέρρηη--ΠΠααππααθθαανναασσίίοουυ
Πρόεδρος ∆.Σ.

Ο Σύλλογος από την ίδρυσή του έβαλε µεταξύ
των άλλων στόχο και τη δηµιουργία µιας πλού-
σιας ιµατιοθήκης που να περιέχει φορεσιές της

Πυλαίας παλαιού τύπου (σαγιάδες) και νεώτερες µε δύο
σκοπούς: αφ’ ενός τη διατήρηση της ιστορικής πορείας
της φορεσιάς της Πυλαίας και αφετέρου τη χρήση τους
από τα µέλη των χορευτικών τµηµάτων του Συλλόγου στις
πολλές εκδηλώσεις που παίρνει µέρος .

Επειδή η δηµιουργία αυτή είναι και χρονοβόρα και
«χρηµατοβόρα» 

κκιιννηηττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  κκυυρριιοολλεεκκττιικκάά  όόλλεεςς  κκααιι  όόλλοοιι  
µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µια 16αδα νεώτερων φο-
ρεσιών Πυλαίας, εκ των οποίων οι 5 από δωρεά του Σπύ-
ρου Σπυρούδη και οι 11 από αφιλοκερδή προσφορά σε
κόψιµο και ράψιµο των µελών του συλλόγου Φανής Τερζή
και Βούλας Κουραµάνη. Όλα τα εξαρτήµατά που συµπλη-
ρώνουν την κάθε φορεσιά προήλθαν από το δηµιουργικό
µεράκι στο κέντηµα ποδιών, στο πλέξιµο κεφαλοµάντη-
λων, στην κατασκευή κοσµηµάτων και ζωνών µιας ολό-
κληρης οµάδας µελών του συλλόγου. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι επιπλέον από τις φορεσιές
Πυλαίας, έχει αρχίσει και η ολοκλήρωση της ιµατιοθήκης
µε φορεσιές άλλων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό έχει
εµπλουτισθεί η ιµατιοθήκη µε 4 βλάχικες φορεσιές ολο-
κληρωµένες, που προέρχονται από δωρεά των µελών του
συλλόγου Ευαγγελής (Λιλή) Φαρίνη και Ελισάβετ Τζι-
στούδη. Με αυτές τις φορεσιές και σε συνδυασµό µε  την

προσφορά  προς  χρήση 7-8, κατά περίπτωση, σαγιάδων
από την προσωπική ιµατιοθήκη κάποιων µελών, παλαιότε-
ρων χορευτριών, ο Σύλλογος µπόρεσε να ανταποκριθεί σε
προσκλήσεις και να εµφανιστεί µε αξιοπρέπεια αλλά και
οµορφιά σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Θεσσα-
λονίκη και άλλων πόλεων, παρουσιάζοντας τους χορούς
και τις φορεσιές της Πυλαίας. κλέβοντας κυριολεκτικά τις
εντυπώσεις και αποσπώντας εγκωµιαστικά σχόλια. Σηµει-
ωτέον ότι οι χοροί της Πυλαίας συνοδευόταν κάθε φορά
µε τραγούδι από την χαρακτηριστική φωνή της κυρίας Ευ-
αγγελίας (Λίλης) Κυρίµη.

Αποκορύφωµα των εκδηλώσεων του χορευτικού τµή-
µατος είναι η συµµετοχή του Συλλόγου σε φεστιβάλ πα-
ραδοσιακών χορών στη Βενετία της Ιταλίας, που
οργανώνει ο εκεί Ελληνοιταλικός Σύνδεσµος Φιλίας µε
συµµετοχή οµάδας 18 χορευτριών.  

ΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΧΧΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ
ΣΣττοολλήή  σηµαίνει οµοιόµορφη χαρακτηριστική ενδυµα-

σία, επιβαλλόµενη άνωθεν, η οποία δηλώνει συγκεκριµένη
επαγγελµατική ιδιότητα ή εξυπηρετεί συγκεκριµένες
επαγγελµατικές ανάγκες (π.χ. στολή αστυφύλακα, στολή
πυροσβέστη) ή µιµείται κάτι από τα παραπάνω π.χ. απο-
κριάτικη στολή.

Η λέξη φφοορρεεσσιιάά (και µάλιστα παραδοσιακή) αναφέ-
ρεται στο σύνολο των ενδυµάτων, κοσµηµάτων και δια-

φόρων εξαρτηµάτων που καλύπτουν το σώµα από την κο-
ρυφή ως τα νύχια.

Στη λέξη φορεσιά ( ενός είδους) κρύβεται ένας ολό-
κληρος κόσµος που κουβαλά την καταγωγή, τον τόπο, την
ιστορική διαδροµή, την ιδιαιτερότητα των τοπικών πρώ-
των υλών και την σηµαντική ατοµική ικανότητα µετατρο-
πής αυτών σε φορέµατα, µε στολίσµατα συµβολικά σε
κοσµήµατα που προστατεύουν µε πανάρχαιους, χθόνι-
ους,υπαινικτικούς τρόπους.

Και ενώ οι στολές είναι ακριβώς ίδιες και εξυπηρετούν
στο χάσιµο της ατοµικότητας και την υποταγή στο σύ-
νολο, οι φορεσιές αντίθετα αναδεικνύουν το άτοµο.

Οι φορεσιές είναι παρόµοιες αλλά ποτέ ίδιες. ∆ιαφορο-
ποιούνται σ’ όλες εκείνες τις µικρές λεπτοµέρειες που
οφείλονται στις διαφορετικές συνδυαστικές, κεντητικές
ικανότητες, στη διαφορετική αν και έµφυτη τάση προς
διακόσµηση που έχει η κατασκευάστριά τους , που είναι
συνήθως και αυτή που την φορά.

Στην κάθε τοπική  φορεσιά απεικονίζεται η προσπά-
θεια να ξεχωρίσει από τις άλλες να ταυτιστεί µε συγκε-
κριµένο τόπο και χρόνο και ν’ αποδοθεί είτε µε λιτό είτε
µε πλουµιστό τρόπο ένα σύνολο δοξασιών, ελπίδων, ευχών
και παραδόσεων.

ΤΤαασσοούύλλαα  ΣΣππυυρροούύδδηη
Υπεύθυνη Ιµατιοθήκης
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ΚΚααττεερρίίνναα  ΚΚααρρααµµααννώώλληη,
Γεωπόνος, Λέκτορας ΑΠΘ,

µέλος της οµάδας Γυναικών

…Εκτός από τη βία που εµπεριέχει η κα-
θηµερινότητα της ζωής στη µεγαλούπολη
µε τους τρελούς ρυθµούς και το άγχος  και
αφορά όλους γυναίκες και άνδρες, εµείς οι
γυναίκες συχνά έχουµε να αντιµετωπί-
σουµε µια άλλη µορφή βίας που αφορά
µόνο εµάς, προέρχεται από τους άντρες
συζύγους / συντρόφους µπορεί να είναι λε-
κτική, σωµατική ψυχολογική και δυστυχώς
συχνά ζούµε µε αυτήν ….. σπάνια µιλάµε και
ακόµα σπανιότερα κάνουµε κάτι γι ‘αυτήν. 

Το πόσο µεγάλες διαστάσεις έχει αυτή η
µορφή βίας σίγουρα το λένε ξεκάθαρα οι
αριθµοί:

Σύµφωνα µε το ευρωβαρόµετρο στοιχεία
1999:

1.  1 στις 5 γυναίκες ζουν µε βίαιο σύ-
ντροφο

2. 1 στις 2 γυναίκες που δολοφονούνται
κάθε χρόνο έχουν πέσει θύµατα του   συ-
ντρόφου τους 

3. 1 στις 3 γυναίκες που φτάνουν στα
επείγοντα περιστατικά των νοσοκοµείων
έπεσαν θύµατα κακοποίησης 

Το FBI για τις ΗΠΑ αναφέρει: 
••  κάθε 15’’ κακοποιείται µια γυναίκα,
••  50% των γυναικών έχουν πέσει θύµατα

βίας κατά τη διάρκεια του γάµου τους,
••  στη Πολιτεία του Μίτσιγκαν 1 γυναίκα

δολοφονείται κάθε 5 ηµέρες!!!!
ΤΤιι  γγίίννεεττααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα:: υπάρχουν κά-

ποια στοιχεία από έρευνα του ΚΕΘΙ που
έγινε το 2003 και η οποία αποτελεί την
πρώτη προσπάθεια καταγραφής σε πανελ-
λήνιο επίπεδο του φαινοµένου της βίας
όπου ο δράστης είναι ο σύζυγος ή ο σύ-
ντροφος του θύµατος. Πρόκειται για µια
δειγµατοληπτική στατιστική αξιοποίηση
στοιχείων που αφορούν στην κακοποίηση
γυναικών που απευθύνθηκαν στα συµβου-
λευτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά. Έγινε
σε ένα δείγµα 1200 γυναικών ηλικίας 18-60
ετών, το 56% των οποίων δηλώνουν  ότι
έχουν υποστεί βία λεκτική και /ή  ψυχολο-
γική, για το  56,2% απ’ αυτές η βία διαρκεί
επί 10 και πλέον χρόνια και, από αυτές που
είναι θύµατα σωµατικής βίας, το 37,6% κα-
ταγγέλλει βαριές σωµατικές βλάβες, το
33,7% ελαφρές σωµατικές βλάβες και το
30,8%  καταγγέλλει ότι έχει υποστεί σε-
ξουαλική βία. Επιπλέον, το ∆ίκτυο Γυναι-
κών Ευρώπης σύµφωνα µε τα στοιχεία που
έχει συλλέξει  από την γραµµή SOS που
λειτουργεί από το  2003 και καλύπτει όλη
την επικράτεια µας πληροφορεί ότι έχει
λάβει περισσότερες από 3.000 κλήσεις.
Χαρακτηριστικό είναι ότι µόνο το πρώτο
τρίµηνο του 2006 η γραµµή έχει δεχθεί 332

κλήσεις. Και το χειρότερο είναι ότι ενώ το
πρόβλήµα είναι µεγάλο η συζήτηση γύρω
από αυτό είναι έως ανύπαρκτη….Άντ’
αυτού κυκλοφορούν διάφορες ανακρί-
βειες, µύθοι τους οποίους πρέπει να ανα-
τρέψουµε.

ΜΜύύθθοοςς  11ooςς  η βία εµφανίζεται περισ-
σότερο σε οµάδες πληθυσµού όπου ενδη-
µούν η φτώχεια, η ελλιπή µόρφωση, το
αλκοόλ, η ανεργία

Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια άκουσα
δυο περιπτώσεις κακοποίησης εις βάρος
γυναικών από τα ανώτερα κοινωνικά στρώ-
µατα…

Είναι χαρακτηριστικά αυτά που λέει η κα
∆ορκοφίκη (από τη στέγη κακοποιηµένων
γυναικών της αρχιεπισκοπής) στα µέλη της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ισότητας και
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου « Όταν µιλάω
για κακοποίηση δεν αναφέροµαι σε ένα
απλό χαστούκι και το φαινόµενο αφορά
όλες τις κοινωνικές τάξεις». Υποστήριξε
ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά
µόνον ανθρώπους «κατώτερης κοινωνικής
τάξης και µόρφωσης». Αντίθετα, όπως

είπε, θύµατα που έχουν καταφύγει στο
ίδρυµα είναι σύζυγοι δικηγόρων και για-
τρών και περιέγραψε χαρακτηριστικά τη
γυναίκα διάσηµου γιατρού, η οποία παρα-
κάλεσε τους υπευθύνους της Στέγης να
της τηλεφωνούν στο σπίτι για να δουν ότι
ζει επειδή φοβόταν µην τη σκοτώσει ο σύ-
ζυγός της. «Μιλάµε για καθεστώς τροµο-
κρατίας µε ανεξέλεγκτες καταστάσεις»,
τόνισε η υπεύθυνη του ιδρύµατος.

Ποιο είναι λοιπόν το προφιλ της γυναίκας
που δέχεται βία: για τη Θεσσαλονίκη από
το κέντρο κοινωνικής υποστήριξης γυναι-
κών προκύπτει ότι είναι περίπου 40 χρο-
νών, µε δύο παιδιά, απόφοιτος λυκείου και
σε 50,2 % εργαζόµενη.

ΜΜύύθθοοςς  22οοςς οι γυναίκες φταίνε, προκα-
λούν δηλ. τη βία. Πρόκειται για µια καλά ρι-
ζωµένη αντίληψη η οποία παλιότερα
εκφράζονταν ακόµα και µε δικαστικές απο-
φάσεις (δικαστήριο στις ΗΠΑ 1824 έδινε
δικαίωµα στον άνδρα να κακοποιεί τη γυ-
ναίκα εφόσον αυτή τηρούσε ορισµένες
προδιαγραφές συµπεριφοράς). Από τότε
έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι όµως
ακόµα συχνά οι γυναίκες που κακοποιού-
νται ρίχνουν την ευθύνη στον εαυτό τους,
ότι εκνεύρισαν το συντροφο τους κλπ….
∆εν σκέφτονται ότι ο σύντροφος τους
εκνευρίζεται µε άλλους ανθρώπους αλλά
δεν ασκεί βία. Αλλά και ο άνδρας ρίχνει την
ευθύνη στη γυναίκα µιας και δεν µπορεί να
παραδεχτεί ότι αδυνατεί να αυτοελεγχθεί.

ΜΜύύθθοοςς  33οοςς  Η άσκηση βίας δε θα επα-
ναληφθεί Τις περισσότερες φορές ο θύτης
επιστρέφει µεταµεληµένος λέγοντας ότι η
άσκηση βίας δε θα επαναληφθεί, κάτι όµως
που δεν είναι αλήθεια µιας και οι συµπερι-
φορές αυτές επαναλαµβάνονται όσο οι
σχέσεις δε µεταβάλλονται.  Και είναι πολύ
σηµαντικό να το ξέρουµε αυτό ειδικά σε
περίπτωση που στον περίγυρο µας αντιλη-
φτούµε περιστατικό βίας.

ΜΜύύθθοοςς  44οοςς Οι γυναίκες απολαµβάνουν
τη βία και γι’ αυτό δεν φεύγουν. Ναι οι γυ-
ναίκες δυσκολεύονται να φύγουν αλλά για
διαφορετικούς λόγους πχ επιπτώσεις στα
παιδιά, ελλιπείς οικονοµικοί πόροι για επι-
βίωση, συναισθηµατική πίεση από οικογε-
νειακό περίγυρο, αξιοπρεπές επάγγελµα
συζύγου που θα πληγεί, έλλειψη αυτοπε-
ποίθησης, φόβος, και σίγουρα για την Ελ-
λάδα είναι πολύ σηµαντικό το ότι λείπουν
οι υποστηρικτικές δοµές. 

Ας δούµε λοιπόν τι συµβαίνει στην Ελ-
λάδα… εκτός από τη διαιώνιση των παρα-
πάνω αντιλήψεων, όπως αναφέρθηκε
υπάρχει απουσία δοµών υποστήριξης και
µέχρι πρότινος  υπήρχε απουσία κατάλλη-
λου νοµοθετικού πλαισίου . Ευτυχώς το νο-
µοθετικό κενό ήρθε να καλύψει ένας νόµος
που τέθηκε σε ισχύ από το Νοέµβριο 2007
και όπου για πρώτη φορά η ενδοοικογενει-
ακή βία αναγνωρίζεται ως αξιόποινη
πράξη. Να σηµειώσουµε ότι είµαστε από
τις τελευταίες χώρες και υπήρξε πίεση από
την ΕΕ για να κατατεθεί το σχετικό νοµο-
σχέδιο. Αντιθέτως η Κύπρος ψήφισε τον

πρώτο σχετικό νόµο το 1994 και τον αντι-
κατέστησε µε έναν πιο ολοκληρωµένο το
2000.  Οι νοµικοί βέβαια επισηµαίνουν ότι ο
νόµος δεν είναι ο καλύτερος δυνατός,
όµως κάτι υπάρχει πλέον…∆εν υπάρχουν
πληροφορίες για το αν εφαρµόζεται και
πως γιατί δεν έχουν µέχρι σήµερα γίνει από
την πολιτεία κινήσεις που να στηρίζουν την
εφαρµογή του; Θα περίµενε κανείς ότι θα
γίνουν βήµατα που θα βοηθούν στην εφαρ-
µογή του, που όµως δεν έγιναν. Έτσι θα
πρέπει οι σχετιζόµενοι θεσµοί, όπως αστυ-
νοµία, δικαστικό σώµα, νοσοκοµεία κλπ να
έχουν ήδη πλαισιωθεί µε κατάλληλο προ-
σωπικό και να γίνουν επιπλέον σχετική εκ-
παίδευση στο ήδη υπάρχον προσωπικό.
Επίσης θα αναµένονταν να αρχίσει η λει-
τουργία µηχανισµού ενθάρρυνσης των γυ-
ναικών να καταγγέλλουν τέτοια γεγονότα
όταν συµβαίνουν, όπως έκδοση σχετικών
ενηµερωτικών φυλλαδίων, για παράδειγµα
λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής  σε
24ωρη βάση που θα παρείχε πληροφορίες
και συµβουλευτική, και ενίσχυση των ήδη
υπαρχόντων…Και να µην ισχύει αυτό που
τώρα γίνεται δηλαδή το ξεκίνηµα λειτουρ-
γίας µιας δοµής µε κάποια κοινοτικά κον-
δύλια και κλείσιµο της δοµής αυτής όταν
σταµατήσει η χρηµατοδότηση. Παράλληλα
θα έπρεπε να λειτουργούσε σχετικό εκπαι-
δευτικό πρόγραµµα στα σχολεία γιατί αν
περιµένουµε κάτι να αλλάξει αυτό θα γίνει
πιο εύκολα στις µικρές ηλικίες και έχουµε
χρέος ως κοινωνία να προσπαθήσουµε σε
αυτό, όµως ούτε τέτοια προγράµµατα λει-
τουργούν…Αντίθετα στην Κύπρο πάλι η κα
Χαραλάµπους η οποία είναι υπουργός ερ-
γασίας είπε προχθές σε συνέντευξη της
ότι σε συνεργασία µε το Υπ παιδείας Κύ-
πρου θα λειτουργήσει κύκλος µαθηµάτων
µε τον τίτλο «δεξιότητες ζωής» και θα πε-
ριλαµβάνει ζητήµατα ενδοοικογενειακής
βίας. Όσο εµείς εδώ το λιγότερο που

έχουµε να κάνουµε είναι εµείς οι ίδιες να
µιλάµε στα παιδιά µας για τα ζητήµατα
αυτά.  Έχει πολύ µεγάλη σηµασία να εξη-
γούµε ειδικά στα κορίτσια πως πρέπει να
µην ντρέπονται ούτε να φοβούνται αν
έχουν µια τέτοια εµπειρία, να µιλήσουν γι ‘
αυτό και να ζητήσουν βοήθεια. Και φυσικά
να τους λέµε ότι σε καµιά και για κανένα
λόγο δεν της αξίζει βίαιη συµπεριφορά. 

Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην
προσπάθεια της οµάδας γυναικών από το
2001 για τη δηµιουργία ενός κέντρου υπο-
δοχής κακοποιηµένων γυναικών από το
δήµο Θεσσαλονίκης. Ας σηµειωθεί εδώ ότι
αντίστοιχα κέντρα λειτουργούν σε άλλες
χώρες στην Ευρώπη εδώ και τουλάχιστον
20 χρόνια και ότι ψήφισµα του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου από το 1986 προβλέπει τη
λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου ανά
10.000 κατοίκους…Ως προς το δήµο Θεσ-
σαλονίκης έγιναν διάφορες προσπάθειες
προσέγγισης, διαµαρτυρίες, παραστάσεις
στα δηµοτικά συµβούλια κλπ για να φτά-
σουµε στο σήµερα, όπου ο δήµος λέει ότι
λειτουργεί τέτοιο κέντρο όπως γράφεται

και στην σχετική ιστοσελίδα. Κάποια
στιγµή και µετά από αλλεπάλληλα τηλεφω-
νήµατα δικά µας καλεστήκαµε σε επίσκεψη
στο ξενώνα µας έδειξαν ένα κενό κτίριο, µε
δέκα κλίνες χωρίς φιλοξενούµενες και µε
σαφή ακόµη τα σηµάδια της προηγούµενης
χρήσης του (πολύ πρόσφατης µάλλον) ως
παιδικού σταθµού αφού υπήρχαν ακόµη
µέσα τα παιδικά έπιπλα και οι ζωγραφιές
των παιδιών στους τοίχους. Ήταν σα να
στήθηκε ο χώρος (και πολύ άτεχνα µάλι-
στα) απλώς και µόνο για να µας τον δεί-
ξουν και να απαλλαγούν από τις πιέσεις
µας. Επιπλέον ακόµα και σήµερα είναι δύ-
σκολο για µια γυναίκα που χρειάζεται φι-
λοξενία να προσεγγίσει µια που δεν
λειτουργεί τηλεφωνική γραµµή 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο, όπως θα έπρεπε. Αντ’
αυτού υπάρχει µια τηλεφωνική γραµµή έως
τις 2 µµ και µετά το πιθανότερο είναι το τη-
λεφώνηµα να απαντηθεί από την υπηρεσία
καθαριότητος του δήµου….και όπως κατα-
λαβαίνουµε όλες συνήθως τέτοια περιστα-
τικά βίας δε συµβαίνουν 8-2 µµ αλλά συχνά
το βράδυ ή σε αργίες... Από την εµπειρία
µας αυτή έγινε κατανοητό για µια ακόµη
φορά πως χωρίς πολιτική βούληση της το-
πικής αρχής  δεν µπορεί να λειτουργεί τί-
ποτα σωστά …∆ηλαδή ναι µπορεί υπάρχει
ένας πολύ ωραίος χώρος φιλοξενίας, που
όµως αν δεν υπάρχει τρόπος να µάθει γι
αυτόν η γυναίκα, αν δεν µπορεί να πάει εκεί
τη στιγµή που τον έχει ανάγκη και αν δεν
υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό είναι σαν
να µην υπάρχει….Μένει λοιπόν σε κάθε µια
από εµάς ανάλογα µε την επιθυµία και την
ανάγκη µας  να ευαισθητοποιηθεί στο ζή-
τηµα αυτό, να προσπαθήσει να ευαισθητο-
ποιήσει τους γύρω της και ειδικά τα νέα
άτοµα αγόρια και κορίτσια, ώστε να έχουµε
την ελπίδα ότι η κατάσταση αυτή κάποια
στιγµή θα αλλάξει.

Ενδοοικογενιακή βία:
ένα διαδεδοµένο φαινόµενο που αποκρύπτεται…

Από την οµιλία που πραγµατοποιήθηκε στις 6/5/09



4 “H KAΠΟΥΤΖΗΔΑ”

ΡΡάάννιιαα  ΜΜεεννκκίίσσοογγλλοουυ  ––ΣΣππυυρροούύδδηη

Καθηµερινά, χρησιµοποιούµε πολλά και διαφο-
ρετικά υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικά και γυάλινα
µπουκάλια, χάρτινα κουτιά, συσκευασίες από διάφορα
είδη πλαστικού και πολλές ππλλαασσττιικκέέςς  σσαακκοούύλλεεςς..  Όλα
αυτά µας δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα διάθεσης
και διαχείρισης τους. Για το σκοπό αυτό έχουν ανα-
πτυχθεί κατάλληλα προγράµµατα ανακύκλωσης , τα
οποία προβλέπονται και από την Ελληνική  Νοµοθεσία
(Νόµος 2939/6-8-2001), όπως εξάλλου συµβαίνει και σε
όλα τα κράτη. Γεγονός είναι ότι και η ανακύκλωση είναι
διαδικασία επίπονη, συχνά υψηλού κόστους, απαιτεί
γνώση, υποδοµές και τεχνογνωσία, ενώ θα πρέπει να
λάβουµε υπόψη ότι όλα τα υλικά δεν ανακυκλώνονται.
Τέλος και το κυριότερο η ανακύκλωση απαιτεί την
ενεργό συµµετοχή του καθενός από εµάς. Μεταξύ
όλων των υλικών που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή
µας ζωή και θα πρέπει να «πετάξουµε» στα σκουπίδια
ως άχρηστα, η πλαστική σακούλα πιθανόν να κατέχει
το µεγαλύτερο ποσοστό. 

Η ιστορία της πλαστικής σακούλας ξεκινά το
1977. Ήταν η χρονιά που οι πλαστικές σακούλες που
έχουν σαν πρώτη ύλη τους το πετρέλαιο εµφανίστηκαν
για πρώτη φορά στις αγορές και υπεραγορές τροφίµων
και στη συνέχεια σε όλα σχεδόν τα εµπορικά καταστή-
µατα. Φτιάχνονται µέσα σε 1 δευτερόλεπτο, χρησιµο-
ποιούνται για 20 λεπτά και λιώνουν σε περισσότερο από
200 χρόνια. Σήµερα οι πλαστικές σακούλες ενέχονται
σε σηµαντικό βαθµό στη ρύπανση του περιβάλλοντος
καθώς εκτιµάται ότι για να αποσυντεθούν απαιτούνται
από 200 έως 1.000 χρόνια, που σηµαίνει ότι καµία πλα-
στική σακούλα µέχρι σήµερα δεν έχει αποσυντεθεί. Οι
πλαστικές σακούλες όχι µόνον δεν διασπώνται εύκολα
αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύουν την αποσύνθεση άλλων
σκουπιδιών που υπάρχουν στους χώρους ταφής. Ένα
µαρούλι ή ένα µπιφτέκι που έχει ταφεί µέσα σε πλα-
στικά χρειάζεται 30 έως 70 χρόνια για να αποσυντεθεί.
Στην Ελλάδα καταναλώνονται έντεκα εκατοµµύρια
πλαστικές σακούλες την ηµέρα. Με αυτές τις πλαστι-
κές σακούλες που χρησιµοποιούµε στην Ελλάδα µόνο,
θα µπορούσαµε να περιτυλίξουµε τον πλανήτη µας...60
φορές! Στοιχεία από την Αµερικανική Εταιρεία Περι-
βαλλοντικής Προστασίας δείχνουν ότι: καταναλώνο-
νται περίπου 500 δισεκατοµµύρια έως ένα
τρισεκατοµµύριο πλαστικές σακούλες σ’ όλο τον κόσµο
κάθε χρόνο,  µια οικογένεια χρησιµοποιεί περίπου 1460
σακούλες το χρόνο και  απαιτούνται 12 εκατοµµύρια
βαρέλια πετρελαίου για την κατασκευή τους (National
Geographic News, September 2, 2003). Από αυτές, λι-
γότερο από το  1%  ανακυκλώνονται, καθώς κοστίζει
περισσότερο να ανακυκλώσει κανείς µια τσάντα παρά
να παράγει µια καινούρια.
Υπάρχει µια σκληρή οικονοµία πίσω από την ανακύ-
κλωση των πλαστικών τσαντών: FFFFFFFFF
Κοστίζει $4,000 να επεξεργαστούµε για να ανακυκλώ-
σουµε 1 τόνο από πλαστικές σακούλες, οι οποίες µετά
πωλούνται στο χρηµατιστήριο εµπορευµάτων για  $32.
Πράγµατι, το πρόβληµα αυτό διαπιστώνετε και στην

Ελλάδα καθώς η ζήτηση προϊόντων από ανακυκλωµένα
υλικά µειώνεται και υπάρχει δυσκολία διάθεσης. Προ-
κύπτει λοιπό το ερώτηµα ««ΠΠοούύ  ππηηγγααίίννοουυνν  οοιι  ττόόσσεεςς  ππλλαα--
σσττιικκέέςς  σσαακκοούύλλεεςς  πποουυ  οο  κκααθθέέννααςς  µµααςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί
κκααθθηηµµεερριιννάά  κκααιι  ττιι  µµπποορροούύµµεε  νναα  κκάάννοουυµµεε??»»
Εκτός από τους χώρους ταφής σκουπιδιών όπου κατα-
λήγουν µαζί µε τα άλλα απορρίµµατα, τις παίρνει ο άνε-
µος και τις µεταφέρει σε διάφορα µέρη της γης σε
µακρινές αποστάσεις, στις θάλασσες, στις λίµνες, στα
ποτάµια. Καταλήγουν στη θάλασσα µέσω των υπονό-
µων και των αποχετευτικών δικτύων. Έχουν βρεθεί να
πλέουν βόρεια του Αρκτικού Κύκλου µέχρι τα νησιά
Φώκλαντ. Μια έρευνα του 1975 έδειξε ότι τα πλοία που
διασχίζουν τους ωκεανούς,  ρίχνουν 4 εκατοµµύρια
κιλά  πλαστικού κάθε χρόνο. Ο πραγµατικός λόγος  που
η γη δεν έχει ξεχειλίσει από πλαστικό ήταν γιατί το πε-
ρισσότερο από αυτό  κατέληξε στους ωκεανούς. Οι
πλαστικές σακούλες αποτελούν το 10% των σκουπι-
διών που ξεβράζονται στην Αµερικανική ακτογραµµή
(National Marine Debris Monitoring Program). Υπολογί-
ζεται ότι υπάρχουν περίπου δύο χιλιάδες πλαστικές σα-
κούλες και µπουκάλια ανά τετραγωνικό µέτρο στη
Μεσόγειο. Οι πλαστικές σακούλες εκτεθειµένες στις
συνθήκες του περιβάλλοντος φωτοδιασπώνται: Με τον
καιρό διαλύονται σε µικρότερα πιο τοξικά πετρο- πολυ-
µερή, τα οποία τελικά ρυπαίνουν το έδαφος και τα
νερά. ΑΑυτό έχει ως αποτέλεσµα µικρά κοµµάτια να
µπαίνουν στην τροφική αλυσίδα. Σήµερα τα   Μικρο–
πλαστικά (όχι ορατά µε το µάτι) έχουν χαρακτηρισθεί
και θεωρείται ως ένας νέος ρύπος. Η επιστηµονική
εταιρεία «Το Αρχιπέλαγος», πρόσφατα έδωσε στη δη-
µοσιότητα τα πρώτα στοιχεία από σχετική έρευνα σχε-
τικά µε τις µικροσκοπικές ίνες πλαστικού που
βρίσκονται πλέον διάσπαρτες σε κάθε ακτή της ελλη-
νικής επικράτειας και στο σωµατικό ιστό κάθε ζωντα-
νού θαλάσσιου οργανισµού. 

Στην άµµο από 200 ελληνικές παραλίες βρέθηκε µετά
από ανάλυση η παρουσία µικρο-πλαστικών (όχι ορατά
µε το µάτι). Τα αποτελέσµατα για τη φύση είναι κατα-
στροφικά: Τα πουλιά µπλέκονται µέσα σ’ αυτές. Ανα-
φέρεται ότι περίπου 200 διαφορετικά είδη θαλασσίων
ζώων ( φάλαινες , δελφίνια , φώκιες και χελώνες ) πε-
θαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των πλαστικών τσαντών,
αφού καταπίνουν πλαστικές σακούλες τις οποίες περ-
νούν για τροφή.

Εποµένως, ΤΤιι  µµπποορροούύµµεε  νναα  κκάάννοουυµµεε  ;;
ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηη;; Είναι µία πρόταση που υποστηρίζεται
αλλά θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι είναι  ιδιαίτερα
δύσκολη λόγω των πολλών διαφορετικών ειδών πλα-
στικού, αλλά και δαπανηρή. Η νοµοθεσία (Νόµος
2939/6-8-2001) αντιµετωπίζει τις πλαστικές σακούλες
ως υλικό συσκευασίας το οποίο πρέπει να συλλέγεται,
να ανακυκλώνεται και να αξιοποιείται.

ΆΆλλλλεεςς  φφιιλλιικκέέςς  µµοορρφφέέςς;; Σε αυτές εντάσσονται 
οι βιοδιασπώµενες σακούλες που κατασκευάζονται από
άµυλο, από µη γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι, οι
οποίες έχουν λάβει το Ευρωπαϊκό βραβείο της καλύ-
τερης εφεύρεσης. Αυτές δδεενν  αανναακκυυκκλλώώννοοννττααιι, ωστόσο
έχουν τη δυνατότητα να βιοδιασπώνται σε συνθήκες
κοµποστοποίησης σε µικρό χρονικό διάστηµα(3-6
µήνες). Οι ενδοιασµοί είναι και εδώ αρκετοί καθώς δεν
γνωρίζουµε πάντα την προέλευση των πρωτογενών
υλικών παραγωγής, ούτε την ενεργειακή κατανάλωση
που απαιτείται για την παρασκευή τους. Επίσης, το γε-
γονός ότι πρόκειται για πιο ακριβό προϊόν, το καθιστά
προφανώς ασύµφορο για τις επιχειρήσεις.
Οι Φωτο-διασπώµενες σακούλες διατηρούνται σε πολύ
καλή κατάσταση, όταν δεν έχουν έκθεση στο φως. Ο
χρόνος ο οποίος απαιτείται για την Φωτο-Βιοαποικο-
δόµηση του πλαστικού προϊόντος ρυθµίζεται κατά το
στάδιο παραγωγής του προϊόντος και υπάρχει η δυνα-
τότητα η διάρκεια ζωής του να ποικίλλει από 4 µέχρι
και 18 µήνες. Περιέχουν πολυαιθυλένιο, έναν χηµικό
καταλύτη «διασπαστή», µε προ-οξειδωτικά πρόσθετα
(µε την ένδειξη PE-HD) το οποίο διασπά ταχύτερα την
πλαστική σακούλα, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί
ότι την µετατρέπει οπωσδήποτε σε προϊόν κατάλληλο
για κοµποστοποίηση. Η αποικοδόµηση του πλαστικού
αρχίζει όταν ολοκληρωθεί η προγραµµατισµένη ανά-
λογα µε την ποσόστωση του «διασπαστή» διάρκεια
ζωής του και το πλαστικό προϊόν δεν χρειάζεται πλέον.
Το πλαστικό αφού εκτεθεί για κάποιο διάστηµα στον
ήλιο, ακόµη και µε την ταφή, θα αποικοδοµηθεί µε την
βοήθεια βακτηρίων και µυκήτων. Χαρακτηρίζονται επί-
σης ως ανακυκλώσιµες, µε αµφίβολο όµως αποτέλεσµα
καθώς η ανάµειξη ενός υλικού από πολυαιθυλένιο µε
προ-οξειδωτικά πρόσθετα, µε ένα υλικό από σκέτο πο-
λυαιθυλένιο (όπως είναι το υλικό από τις συνήθεις πλα-
στικές σακούλες) ακυρώνει τη διαδικασία της
ανακύκλωσης, γιατί τα προ-οξειδωτικά στοιχεία οδη-
γούν στην καταστροφή του παράγωγου υλικού.

Πλαστικές σακούλες…
Τι µπορούµε να κάνουνε γιαυτές;
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ηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς  ππάάννιιννηηςς  κκααιι  χχάάρρττιιννηηςς  ττσσάάννττααςς: Εάν χρη-
σιµοποιήσουµε 1 υφασµάτινη τσάντα γλιτώνουµε 6
πλαστικές σακούλες την εβδοµάδα !!! ∆ηλαδή 24 τσά-
ντες το µήνα. ∆ηλαδή 288 τσάντες το χρόνο. ∆ηλαδή
22,176 τσάντες σ’ όλη µας τη ζωή. Εάν 1 στους 5 αν-
θρώπους στη χώρα µας το έκανε αυτό θα γλιτώναµε
44.352.000.000 τσάντες σ’ όλη µας τη ζωή.

Σήµερα όλα τα κράτη έχουν πάρει ή προ-
γραµµατίζουν µέτρα µείωσης της πλαστικής σακούλας:
Στο Παρίσι ισχύει απ’ την αρχή του χρόνου ολοκληρω-
τική απαγόρευση χρήσης πλαστικών σακουλών, η
οποία, µέχρι το 2010, θα ισχύσει και σε όλη τη χώρα.
Στην Ελβετία και στη Γερµανία, η πλειονότητα των κα-
ταναλωτών διαθέτει τσάντες πολλαπλής χρήσης για τα
ψώνια τους, ενώ οι πλαστικές σακούλες χρεώνονται.
Στο Λονδίνο έχει ήδη ανακοινωθεί η χρέωση της πλα-
στικής σακούλας από την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ πα-
ράλληλα εξετάζεται, από τους 33 δήµους της Αγγλικής
πρωτεύουσας, η πλήρης απαγόρευση της. Στη ∆ανία,
στα πλαίσια της προώθησης για την καθηµερινή χρήση
σακουλών πολλαπλών χρήσεων, το κράτος φορολογεί
τη χρήση τους. Το Μάρτιο του 2007, το Σαν Φρανσί-
σκο γίνεται η πρώτη Αµερικανική πόλη που απαγορεύει
τις πλαστικές σακούλες. Επιβάλλει υποχρεωτικά τη
χρήση στα σούπερ-µαρκετς µόνο βιο-διασπώµενων
πλαστικών τσαντών, πρόγραµµα στο οποίο συµµετέ-
χουν και οι πωλητές λαϊκών αγορών. Το Όκλαντ, η
Ν.Υόρκη και η Βοστόνη σκέφτονται την απαγόρευση.
Η Ιρλανδία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που άρ-
χισε να φορολογεί τις πλαστικές σακούλες από το 2002
και έχουν µειώσει την κατανάλωση τους 90%. Τα χρή-
µατα που συγκεντρώθηκαν από τη φορολόγηση των
πλαστικών σακουλών, περίπου 13 εκατ. ευρώ, προ-
σφέρθηκαν στο πράσινο ταµείο για την οικονοµική βοή-
θεια προγραµµάτων για την προστασία του
περιβάλλοντος. Η Κίνα που καταναλώνει περίπου 3 δι-
σεκατοµµύρια πλαστικές σακούλες την ηµέρα, έχει

απαγορεύσει (1-6-2008) τις δωρεάν πλαστικές σακού-
λες. Στο Μπαγκλαντές έχουν απαγορευθεί οι πλαστι-
κές σακούλες. Το 2005 η Ρουάντα απαγόρευσε τις
πλαστικές σακούλες. Το Ισραήλ, ο Καναδάς, η ∆υτική
Ινδία, η Κένυα, η Μποτσουάνα, η Τανζανία , η ∆υτική
Αφρική, η  Ταϊβάν και η Σιγκαπούρη έχουν επίσης απα-
γορεύσει τις πλαστικές σακούλες ή κινούνται προς την

απαγόρευσή τους. Στην Ελλάδα ο ∆ήµος Αθήνας ξεκί-
νησε από 14 Απριλίου 2008 πρόγραµµα σε συνεργασία
µε τα σουπερ-µαρκετς για τη σταδιακή αντικατάσταση
της πλαστικής σακούλας από συσκευασίες φιλικότερες
προς το περιβάλλον. 
Ας µη ξεχνάµε ότι οι πλαστικές σακούλες φτιάχνονται
από πολυαιθυλένιο: ένα θερµοπλαστικό που παρασκευ-
άζεται από πετρέλαιο. Η µείωση των πλαστικών τσα-
ντών θα µειώσει την εξάρτηση από τις εταιρείες
πετρελαίου. Η Κίνα για παράδειγµα θα γλιτώσει 37 εκα-
τοµµύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε χρόνο χάρη στην
απαγόρευση των δωρεάν πλαστικών τσαντών.
Γι’ αυτούς τους λόγους, η µείωση της χρήσης πλαστι-
κού, και ιδίως στη µορφή των συσκευασιών και της πλα-
στικής σακούλας για τα ψώνια, είναι απολύτως
απαραίτητη, και προϋποθέτει ενέργειες τόσο από το
κράτος (περιοριστική νοµοθεσία, αντικίνητρα) όσο και
από τους πολίτες (αλλαγή καθηµερινών συνηθειών).
Είναι δυνατόν... Ας Κάνουµε κάτι δραστικό

Aς έχουµε µία πάνινη τσάντα πάντα µαζί µας για τα
µικρά καθηµερινά ψώνια µας 

Να χρησιµοποιούµε τις ανθεκτικές συνθετικές τσάντες
πολλών χρήσεων που διαθέτουν τα σούπερ-µαρκετς

Πριν χρησιµοποιήσουµε πλαστική σακούλα ας σκε-
φτούµε…

µου είναι απαραίτητη γιαυτό που κάνω;
µπορώ να την αντικαταστήσω ;

Ας χρησιµοποιούµε την ίδια σακούλα πολλές φορές

Είναι δυνατόν... 

ΠΠυυλλααίίαα,,  
µµίίαα  ππόόλληη  

χχωωρρίίςς  
ππλλαασσττιικκέέςς  σσαακκοούύλλεεςς

Η ευεργετική επίδραση του πρασί-
νου στις πόλεις και κατ’ επέ-
κταση στους κατοίκους της είναι

γνωστή από την αρχαιότητα.
Σήµερα οι δενδροστοιχίες και οι χώροι
πρασίνου έχουν γίνει κανόνας τόσο εντός
των πόλεων όσο και περιφερειακά αφ’ ενός
για τον εξωραϊσµό τους και αφ’ ετέρου για
τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κα-
τοίκων τους.

Οι σύγχρονες πόλεις λόγω του τρόπου
δόµησής τους καθώς και των ασκούµενων
εντός των ορίων τους δραστηριοτήτων
έχουν υποστεί σηµαντικές αλλοιώσεις στο
κλίµα τους και το εν γένει περιβάλλον.
Το αστικό και περιαστικό πράσινο µπορεί
να βελτιώσει σηµαντικά την κατάσταση..

Τα δένδρα µέσω της διαπνοής µειώνουν
τη θερµοκρασία του αέρα και αυξάνουν τη
σχετική υγρασία ,ακόµα έχουν την ικανό-
τητα να απορροφούν ή αντανακλούν µε το
φύλλωµά τους µέρος της ηλιακής ακτινο-
βολίας,  να λειτουργούν ως τεράστια φίλ-
τρα που συγκρατούν τα αιωρούµενα
στερεά σωµατίδια ( σκόνη, αιθάλη κλπ),να
µειώνουν τις κάθε είδους λάµψεις, να
απορροφούν σηµαντικά τον ήχο και να µε-
τριάζουν έτσι το πρόβληµα της ηχορύπαν-
σης των πόλεων, να µειώνουν την

ραδιενέργεια του αέρα, όταν υπάρχουν
εκτεταµένες συστάδες δένδρων, και βέ-
βαια προσφέρουν τη δική τους οµορφιά σε
οποιαδήποτε θέση και αποτελούν αισθη-
τικά και δυναµικά στοιχεία του περιβάλλο-
ντός µας , δίνοντας διαφορετική έµφαση
µε την εναλλαγή των εποχών.

Για να είναι αποτελεσµατική η επίδραση
της βλάστησης στον ενεργειακό ισολογι-
σµό µιας πόλης απαιτείται µία αναλογία ,
καλώς κατανεµηµένου πρασίνου 15-20 τ.µ.
ανά κάτοικο. Τα ελάχιστα αποδεκτά όρια
από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας

είναι 8-10 τ.µ., ενώ οι µεγαλουπόλεις της
χώρας µας βρίσκονται στα 2-3 τ.µ. ανά κά-
τοικο
Τα προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε τη
διαχείριση του αστικού πρασίνου στο Π.Σ.
Θεσσαλονίκης είναι τα εξής:
1) Η µικρή αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο
(5,04 τ.µ. ανά κάτοικο)
2) Η ανισοκατανοµή και ο πολυτεµαχισµός
των χώρων πρασίνου
3) Η µη ικανοποιητική κατάσταση στην
οποία βρίσκονται οι χώροι πρασίνου και οι
δενδροστοιχίες

4) Η έλλειψη σχεδιασµού σε βραχυπρόθε-
σµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη
βάση
5) Η έλλειψη οργανωµένων υπηρεσιών
πρασίνου κατά τα διεθνή πρότυπα
6) Η έλλειψη εξειδίκευσης του προσωπικού
όλων των βαθµίδων και κυρίως των κηπο-
τεχνιτών
7) Η έλλειψη ενηµέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών σε θέµατα αστικού
πρασίνου
8) Η έλλειψη συνεργασίας των εµπλεκοµέ-
νων µε το αστικό πράσινο Φορέων( ΟΤΑ,
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας  κ.λ.π) 
Τα προβλήµατα αυτά πρέπει να αντιµετω-
πιστούν µε συγκεκριµένα µέτρα  εκ µέρους
της πολιτείας, των τοπικών αρχών και φο-
ρέων, µε την καλύτερη οργάνωση και εξο-
πλισµό των αρµόδιων υπηρεσιών αλλά και
µε την εµπλοκή της κοινωνίας µε εθελο-
ντική προσφορά.
Η υπόθεση του αστικού πράσινου αφορά
όλους µας και δεν αποτελεί πολυτέλεια
αλλά επιτακτική ανάγκη.

ΘΘεεοοχχάάρρηηςς  ∆∆..  ΖΖάάγγκκααςς
Αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ. 

Τµήµα ∆ασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος

ΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΑΑΣΣΙΙΝΝΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΟΟ    ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟ∆∆ΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ    ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
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6 “H KAΠΟΥΤΖΗΔΑ”

Π ριν από χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος σαν ζω-
ντανό και σκεπτόµενο ων, αισθάνθηκε την ανά-
γκη να φτιάξει ήχους αρµονικούς,

χρησιµοποιώντας τη φωνή του, πέρα από την οµιλία την
οποία χρησιµοποιούσε καθηµερινά για την επικοινωνία µε
τους συνανθρώπους του.
Στο πέρασµα των χρόνων και στο διάβα των καιρών, όλο
αυτό το πρωτόλειο υλικό που δηµιουργούταν και εξαπλω-
νόταν από στόµα σε στόµα και από ακροατή σε ακροατή,
διανύοντας µια απίστευτη πορεία, πλάστηκε και δηµιουρ-
γήθηκε, περνώντας από αµέτρητα ανθρώπινα φίλτρα αί-
σθησης και αρεσκείας. Αυτό το φαινόµενο το αποκαλούµε
στις µέρες µας µουσική.

Η µουσική σαν γενικότερος όρος περιλαµβάνει άπειρες
παραµέτρους και πολλά επίπεδα και στάδια µόρφωσης,
µιας που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει στοιχειοθετηθεί
και έχει γίνει αντικείµενο µελέτης και σπουδής σε όλο τον
κόσµο.

Έχει συνδεθεί η µουσική άµεσα µε τη ζωή µας και την
καθηµερινότητά µας, αφού εκεί βρίσκονται οι ρίζες της
και από κει ακριβώς πηγάζει, τρέφεται και συνεχίζει να δια-

δίδεται.
Σύµφωνα πάντα µε τους ερευνητές η φωνή είναι το κυ-

ρίαρχο όργανο που παράγει τις µελωδίες. Από κει και µετά
όλα τα µουσικά όργανα δηµιουργήθηκαν για να παράγουν
ήχους µιµούµενα, κατά κάποιο τρόπο, την ανθρώπινη
φωνή.

Κατά συνέπεια οι ήχοι που παράγονται από την φωνή
µας, οι οποίοι στη συνέχεια γίνονται µελωδίες και που τις
περισσότερες φορές είναι άρρηκτα συνυφασµένες µε τον
λόγο, και στην προκειµένη περίπτωση αναφερόµαστε στον
ποιητικό λόγο, είναι αυτό που αποκαλούµε σήµερα τρα-
γούδι.

Αυτό λοιπόν το άκουσµα που είναι στιγµιαίο, γιατί για
στιγµιαίο άκουσµα πρόκειται το οποίο συµβαίνει µόνο για
µια στιγµή και µετά δεν υπάρχει παρά µόνο όταν το επα-
ναλάβουµε, αυτό λοιπόν το άκουσµα που µας θρέφει ψυ-
χικά, µας διασκεδάζει, µας κάνει να κινούµαστε σε ρυθµό,
µας χαροποιεί, µας µελαγχολεί, µας κάνει να αναπολούµε,
µας κάνει να γελάµε και να κλαίµε, µας κάνει να αισθανό-
µαστε υπερηφάνεια, µας δίνει δύναµη, µας γεµίζει µε θάρ-
ρος, µας κάνει να αγαπάµε και να ερωτευόµαστε, αυτό

είναι ένα Θείο χάρισµα που γεννιέται συγχρόνως µε κάθε
ανθρώπινο ων και βιώνει µαζί του µέχρι και την τελευταία
του πνοή.

Για αυτό λοιπόν το Θείο χάρισµα µια οµάδα αποτελού-
µενη από πολλούς ανθρώπους, συνευρισκόµαστε, σµί-
γουµε τις ανάσες µας, παραθέτουµε το εντελώς
προσωπικό ηχόχρωµα της φωνής του καθενός, ακολου-
θούµε τους αρµονικούς κύκλους της µελωδίας και τον
παλµό της µετρικής κράσης, έτσι ώστε να γίνουµε όλοι
µαζί µια φωνή και να αποδώσουµε µια ανθολογία από δη-
µοτικά λαϊκά τραγούδια της υπαίθρου και αστικά τραγού-
δια της πόλης από όλη Ελλάδα, τα οποία παραλάβαµε από
τους προγόνους µας και θέλουµε να τα παραδώσουµε όσο
το δυνατόν οµορφότερα στους απογόνους µας.

Η οµάδα αυτή αποτελεί τη χορωδία πού έχει δηµιουρ-
γήσει και κρατάει µε φροντίδα στην ανοιχτή του αγκαλιά
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών  Πυλαίας «Η Καπου-
τζήδα».

Ο χοράρχης
ΒΒαασσίίλληηςς  ΚΚαασσοούύρρααςς

Το παραδοσιακό τραγούδι και η δηµοτική µουσική 
- χθες σήµερα αύριο - 

Αλήθεια τι είναι εθελοντισµός; 
Είναι ««ηη  θθεελληηµµααττιικκάά  ππρροοσσφφεερρόόµµεεννηη  εερργγαασσίίαα»»..
Είναι δικαίωµα που βασίζεται στην ελεύθερη θέληση
του ανθρώπου και αξιοποιεί την πρωτοβουλία της προ-
σωπικότητάς του.
Ο εθελοντισµός µας γνωρίζει νέους ανθρώπους µερι-
κές φορές µας εισάγει και σε νέους πολιτισµούς , ενώ
αποκτάµε ανεκτίµητη εµπειρία που ενδυναµώνει ή επη-
ρεάζει την µελλοντική µας ζωή. 
ΕΕίίννααιι  ππάάννωω  ααππόό  όόλλαα  ξξεεππέέρραασσµµαα  εεγγωωιισσµµοούύ!!
Είναι το κάτι παραπάνω από την προσφορά του ατόµου
στο σύνολο και όχι η εκµετάλλευση του ατόµου.
Ο εθελοντής εργάζεται από εσωτερική παρόρµηση µε
χχααρράά  και ααφφιιέέρρωωσσηη, χωρίς οποιαδήποτε αµοιβή ή προ-
σωπικό συµφέρον. Προσφέρει χωρίς αντάλλαγµα διότι ηη
ααγγάάππηη είναι το βαθύτερο κίνητρο και το θεµέλιο του εθε-
λοντισµού.
Μία κοινωνία πολιτών µπορεί να έχει πολλές µορφές, διά-
φορες όψεις, αλλά ο Εθελοντισµός είναι σίγουρα στην
κορυφή και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της.
∆ιαχρονικά η έννοια της εθελοντικής προσφοράς δεν
έχει το ίδιο περιεχόµενο.
Μεταβάλλεται και συµπληρώνεται ανάλογα µε τις µετα-
βολές που δέχεται η κοινωνία.
Οι ιδέες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής
αλληλεγγύης κατά την αρχαιότητα, πήγασαν από τον φι-
λοσοφικό ιδεαλισµό του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και
των Στωικών φιλοσόφων.
Η εµφάνιση του Χριστιανισµού µε το κήρυγµα της αγά-
πης και της φιλανθρωπίας έδωσε νέα ώθηση στην επί-
λυση των προβληµάτων που απασχολούσαν τον αδύναµο
πολίτη της κοινωνίας της εποχής.
Στη περίοδο της Τουρκοκρατίας ηη  οοιικκοογγέέννεειιαα,,  ηη  εεκκκκλληη--
σσίίαα,,  κκααιι  κκοοιιννόόττηητταα  ήταν οι σηµαντικότεροι φορείς κοινω-
νικής προστασίας για τους ευρισκόµενους σε ανάγκη.
Με την απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό, η χώρα
βρέθηκε ανάµεσα σ’ ερείπια και το µεγαλύτερο µέρος
του πληθυσµού της είχε ανάγκη κοινωνικής προστασίας.
Η Οικονοµική αδυναµία εµπόδιζε τις κυβερνήσεις να προ-
γραµµατίζουν κρατική µέριµνα και για µια φορά ακόµη
αφέθηκε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την εκκλησία η
φροντίδα των αδυνάτων.

Στο παρελθόν η εθελοντική προσφορά απευθυνόταν σε
συγκεκριµένες κατηγορίες πληθυσµού µε στόχο τη κά-
λυψη στοιχειωδών αναγκών του.
Σήµερα οι ανάγκες που ζητείται να καλυφθούν έχουν µε-
ταβληθεί. ∆εν αφορούν απλώς τη τροφή και τη στέγη
αλλά την αποκατάσταση, την κοινωνική επανένταξη, την
εκπαίδευση, την υγεία, την απασχόληση, την ψυχαγωγία
και άλλα.
Τα ηλικιωµένα άτοµα και οι άστεγοι συνιστούν παραδο-
σιακά την πλέον θιγόµενη κοινωνική οµάδα.
Είναι γνωστό το έργο των εθελοντών που απασχολού-
νται µε θέµατα φυλακισµένων, ασθενών, µε τη διαφώτιση
και πρόληψη ασθενειών, µε την επίλυση οικιστικών προ-
βληµάτων, µε θέµατα οικολογίας, µε την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από φυσικές κα-
ταστροφές ή επιδηµίες.
Ο εθελοντής εκτός από ανθρωπιά και αγάπη πρέπει να
διαθέτει συνέπεια στην προσφορά του.
Η πολιτεία πρέπει και οφείλει να υποστηρίξει το τεράστιο
δυναµικό των εθελοντών, µαζί µε τους οποίους θα κτί-
σουν την ανθρώπινη κοινωνία του αύριο, αρχίζοντας από
σήµερα.
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1985 όρισε την 5η

∆εκεµβρίου ως ∆ιεθνή Ηµέρα Εθελοντών για να αποτί-
σει τον οφειλόµενο φόρο τιµής στα εκατοµµύρια των
εθελοντών που είναι ταγµένοι στην υπηρεσία του αν-
θρώπου , συχνά µε κίνδυνο της ζωής τους
Τα Μ.Μ.Ε  επί τέλους να αρχίσουν να προβάλλουν και να

επικροτούν καλές ειδήσεις.
Τέλος θα πρέπει να τονιστεί για άλλη µια φορά ότι µε την
ανάπτυξη του εθελοντισµού εξαλείφεται το αίσθηµα ότι
υπάρχουν άνθρωποι  που δεν είναι χρήσιµοι, το αίσθηµα
της µοναξιάς ή της αποδιοργάνωσης.
Η διαπαιδαγώγηση των πολιτών-εθελοντών, αρχίζει από
τη νεαρή ηλικία, όπου το παράδειγµα των γονιών, δεν
είναι οο    κκααλλύύττεερροοςς τρόπος µάθησης αλλά οο  µµοοννααδδιικκόόςς!!
Γι’ αυτό και όόλλοοιι  εεµµεείίςς είµαστε υπεύθυνοι όχι µόνο για

την πορεία του εθελοντισµού αλλά και της κοινωνίας
µας.

ΕΕυυααγγγγεελλίίαα((ΛΛιιλλήή))  ΦΦααρρίίννηη--ΚΚοουυκκοουυρρίίκκοουυ
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας.

Γενική  Γραµµατέας

« Προσφορά χωρίς αντάλλαγµα  
είναι µεγαλείο ψυχής! »

Άγνωστος Εθελοντής

Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ

EE  ργασία 
ΘΘ έληση 
ΕΕ πικοινωνία 
ΛΛ ειτούργηµα
ΟΟ ργάνωση
ΝΝ ουθεσία
ΤΤ ρυφερότητα
ΙΙ σότητα
ΣΣ υµπαράσταση 
ΜΜ έριµνα
ΟΟ λοκλήρωση
ΣΣ υµµετοχή    


