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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι πλέον φανερό ότι η χρονιά που μας πέρασε δεν έφερε μαζί της όσα καλά προσδοκούσαμε. 
Αντίθετα, ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλη την ανθρωπότητα και κυρίως για τη χώρα μας, 

Τον Ιανουάριο η συγκλονιστική εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκατώρου για όσα έζησε στον βιασμό 
της από μεγαλοπαράγοντα του αθλητισμού συντάραξε το Πανελλήνιο και έγινε η σπίθα που 
άναψε το φυτίλι της έκρηξης των καταγγελιών, σε επαγγελματικούς χώρους προβεβλημένους στο 
ευρύ κοινό, όπως ο αθλητικός και ο θεατρικός που συνοδεύτηκαν από ραγδαίες εξελίξεις με 
κορύφωση τη σύλληψη του τέως καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. 

Η κίνηση της Σοφίας Μπεκατώρου αφύπνισε συνειδήσεις, έδωσε το θετικό παράδειγμα και 
κινητοποίησε την ευαισθησία των δυνάμεων της προόδου στον τόπο μας. 

Η απόφαση της Σοφίας Μπεκατώρου να σπάσει τη σιωπή της ενθάρρυνε και άλλα 
θύματα.Καταγγελίες αθλητριών ακολουθούν η μία την άλλη. Σύντομα δεκάδες άλλες φοιτήτριες 
του Γεωλογικού τμήματος και της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης προχωρούν σε παρόμοιες καταγγελίες. 

Γνωστές ηθοποιοί παίρνουν τη σκυτάλη καταγγέλλοντας ηθοποιούς και σκηνοθέτες, οι οποίοι 
ασελγούσαν σε βάρος νεαρών κοριτσιών στο χώρο του θεάματος και της τέχνης. 

Παράλληλα, γιγαντώνεται και στην Ελλάδα το κίνημα ΜΕΕ ΤΟΟ (Κι εγώ επίσης) που αφορά τη 
δημοσιοποίηση υποθέσεων σεξουαλικών κακοποιήσεων στην Ελλάδα από τα θύματα. 

Γυναικοκτονία είναι το έγκλημα που ορίζεται ποινικά σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και 
αναγνωρίζει πως η δολοφονία γυναικών είναι έγκλημα μίσους λόγω του φύλου τους-στην 
κατηγορία της έμφυλης βίας. 

Στην Ελλάδα η γυναικοκτονία δεν υπάρχει στον ποινικό κώδικα. Υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει 
στη Γαλλία, υπάρχει σε δεκάδες χώρες, στην Ελλάδα όχι. Πρόσφατα η χώρα μας έγινε θέμα στο 
δημοσιογραφικό δίκτυο Al Jazeera για την ακραία αύξηση των γυναικοκτονιών. Μετράμε 18 
νεκρές γυναίκες για το 2021.Είναι ένας τεράστιος αριθμός. 

Οι γυναικοκτονίες είναι περίπου ‘καινούριες ‘στη χώρα μας. Το 2020 σε 10 από τις χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκαν 444 θύματα, δολοφονημένες από τους ερωτικούς 
συντρόφους τους. 

Το αρνητικότερο ρεκόρ κατέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ελλάδα. 

Αυτή την στιγμή γίνεται λόγος για παγκόσμια επιδημία έμφυλης βίας.Και φυσικά μιλάμε για τον 
Δυτικό Κόσμο. Ακριβείς καταγραφές δεν υπάρχουν ούτε καν στην Ε.Ε.. Το μόνο πράγμα που με 
ακρίβεια μπορούμε να πούμε είναι πως πρόκειται για διαταξικό, διαπολιτισμικό φαινόμενο. Νεκρές, 
βιασμένες και κακοποιημένες είναι οι πλούσιες, είναι οι φτωχές, είναι και οι μορφωμένες. Όχι, οι 
φτωχοί και αμόρφωτοι δεν σκοτώνουν περισσότερο. Σκοτώνουν και οι πλούσιοι. Τις γυναίκες τις 
σκοτώνει η πατριαρχία. Η εξουσία του άνδρα πάνω στη γυναίκα. 

 



 

Οι γυναικοκτονίες δεν είναι απλά τίτλοι ειδησεογραφικοί. Είναι οι γυναίκες που ζήσαμε μαζί τους. 
Είναι οι γυναίκες που «έπεσαν από τηνσκάλα», «που κατά λάθος τις χτύπησε διερχόμενο αμάξι», 
που «σκόνταψαν στο πεζοδρόμιο». 

Είναι οι γυναίκες που ζήσαμε μαζί τους ζούμε μαζί τους. Κάθε γυναικοκτονία μιλάει για όλες μας. 
Μιλάει για τις μητέρες μας, τις γιαγιάδες μας, τις γειτόνισσες μας, τις φίλες μας, τις αδερφές μας. 
Κάθε γυναικοκτονία είναι η ιστορία μας. 

Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα επίπονη και απαιτητική. Οι επιπτώσεις της πανδημίας, 
σε υγειονομικό, κοινωνικό, οικονομικό και ψυχολογικό επίπεδο είναι πολλές και μεγάλες. 

Η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από την εξάπλωση ενός νέου κορωνοϊού. Τα κρούσματα, αλλά 
δυστυχώς και οι απώλειες από την νόσο Κόβιντ-19 έχουν αυξηθεί στη χώρα μας, αλλά και σε 
άλλες χώρες του πλανήτη, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Πρόκειται για μια πρωτόγονη 
κατάσταση που, παρ’ όλο που φαίνεται να απειλεί περισσότερο τους ηλικιωμένους, και 
ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, δεν παύει να προκαλεί μεγάλη ανησυχία και στους γονείς. 

Οι επιστήμονες προσπαθούν να δώσουν μια αισιόδοξη μελλοντική προοπτική τονίζοντας ότι η 
κατάσταση αυτή είναι δύσκολη, αλλά προσωρινή και ότι θα επανέλθουμε στην προ κορωνοϊού 
κατάσταση, όταν τα εμβόλια και οι νέες θεραπείες θα συμβάλλουν στην εξάλειψη του ιού. 

Το λιώσιμο των παγετώνων λόγω υπερθέρμανσης του πλανήτη μας προκαλεί ανησυχία 
παγκοσμίως. Ακόμη και οι πανίσχυροι παγετώνες και οι πάγοι στην Ισλανδία πάχους τριών 
χιλιομέτρων υποχωρούν, μεαποτέλεσμα να αντανακλάται λιγότερο φως του ήλιου και να 
ανεβαίνει η θερμοκρασία της γης. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν 
προκαλέσει αύξηση των ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων- τα λεγόμενα αέρια 
του θερμοκηπίου. Τα αέρια αυτά απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από τη 
γη αντί να της επιτραπεί η ελεύθερη διαφυγή στο διάστημα. 

Η αλλαγή του κλίματος πρόκειται να επηρεάσει αναπόφευκτα τις βασικές απαιτήσεις για τη 
διατήρηση της υγείας, όπως ο καθαρός αέρας, το νερό, η επαρκής τροφή ανθρώπων και ζώων κ. 
α.. 

Οι άνθρωποι σε παγκόσμια κλίμακα πρόκειται να επηρεαστούν ανάλογα με το πώς και το πού 
ζουν. 

Το κλίμα του πλανήτη τώρα αλλάζει γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο στην 
ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού κι αυτό πρέπει να το πάρουμε όλοι μας σοβαρά υπ΄ όψιν. 

Ο θάνατος μιας εμβληματικής μορφής του Ελληνικού πολιτισμού προκάλεσε θλίψη όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η χώρα θρήνησε τον μεγάλο Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη. Η χώρα 
κηρύχτηκε σε τριήμερο πένθος και ο Μίκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο Γαλατά 
Χανίων. 

 

 

 



ΔΡΑΣΕΙΣ 2021 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε με 
δράσεις και προγράμματα εκτός της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία λειτούργησε με όλα τα μέτρα 
ασφαλείας, όπως θα δούμε στο οικείο κεφάλαιο. 

Στις 12 Απριλίου 2021, έγινε ή 1η προσπάθεια για να αναζητηθούν οι οικονομικοί πόροι για τη 
βιωσιμότητά μας και για τον προγραμματισμό των προγραμμάτων μας και για αυτό το λόγο 
κατατέθηκε το αίτημα της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης για ένταξη στη χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη 
με θέμα: «Προαγωγή της Ισότητας των φύλων και Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας». Δυστυχώς 
η αίτησή μας απορρίφθηκε, παρόλο που το αίτημά μας ήταν ολοκληρωμένο και σύμφωνο με τις 
προϋποθέσεις του Ιδρύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η παρουσία της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτος 2021 

 

Α. Facebook 

Τη σελίδα “ΧΕΝ Θεσσαλονίκης – YWCAofThessaloniki” ακολουθούν σήμερα  5183 άτομα, στη 

συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες  91,8 %. 

 Την περίοδο Από 1/1/21 έως 31/1/21 η απήχηση ήταν 115.624 άτομα, αύξηση 61,9% σε σχέση 

με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.  

 Επισκέφτηκαν τη σελίδα 2.831 άτομα και είχαμε 269 νέα «μου αρέσει». 

Κατά την παραπάνω περίοδο, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 252 αναρτήσεις, δηλαδή 21 

αναρτήσεις, κατά μέσο όρο, μηνιαίως με μέσο όρο απήχησης 1485 άτομα. 51αναρτήσεις είχαν 

απήχηση πάνω από 1000 άτομα, ενώ μία ανάρτηση στις 15 Ιουνίου είχε απήχηση σε 61.000 

άτομα, 3530 αντιδράσεις και 236 κοινοποιήσεις και αφορούσε το δύσκολο ρόλο της μητρότητας.  

Και τη φετινή περίοδο, οι δραστηριότητες των τοπικών κέντρων ΧΕΝ ήταν περιορισμένες λόγω 

της πανδημίας και των επιβεβλημένων απαγορεύσεων και για μεγάλες περιόδους είχαν ανασταλεί, 

γι’ αυτό και έγιναν πολύ λιγότερες δημοσιεύσεις, μόλις 12. Στη σελίδα έγιναν 25 αναρτήσεις με 

θέμα την covid-19 και 54 αναρτήσεις συνολικά που προβάλλουν δραστηριότητες της ΧΕΝ 

Θεσσαλονίκης.  

 Η κοινωνική υπηρεσία της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης οργάνωσε ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση μέσω 

zoom για το εμβόλιο κατά της covid-19,με θέμα «ανησυχώ, ρωτώ, πληροφορούμαι, αποφασίζω», 

την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, ενώ τα προγράμματα της μέσα στο έτος διεξήχθησαν όλα 

διαδικτυακά και αναρτήθηκαν στη σελίδα μας σε 34 αναρτήσεις. 

B. Instagram 

Ο λογαριασμός της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης παρέμεινε ανενεργός.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Με τη λήξη του έτους, συμπληρώθηκαν δύο δεκαετίες λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας της 

ΧΕΝ Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχίζει να έχει πρωταρχικό σκοπό την στήριξη της γυναίκας και την 

προάσπιση των δικαιωμάτων της. Καθώς η κοινωνική και οικονομική κρίση μεγαλώνει και η 

πανδημία έχει επηρεάσει σε πολύπλευρο επίπεδο όλους μας, η Κοινωνική Υπηρεσία αναζητά τις 

νέες ανάγκες και προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. 

Και αυτό τον χρόνο, λοιπόν, οι συναντήσεις και τα προγράμματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

συνεχίζονται κατά κύριο λόγο διαδικτυακά και φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί οι περισσότεροι 

στις διαδικτυακές συναντήσεις . 

 

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 270   άτομα εξυπηρετήθηκαν συνολικά στα προγράμματα της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας. 

 59 

8 

γυναίκες έλαβαν ατομική συμβουλευτική στήριξη. 

γυναίκες έλαβαν τηλεφωνική υποστήριξη είτε με καθοδήγηση είτε με 

παραπομπή. 

 63 εθελόντριες/ες απασχολήθηκαν και στήριξαν το έργο της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας.  

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Μία από τις βασικότερες παροχές της Υπηρεσίας είναι η νομική πληροφόρηση από εθελοντές 

δικηγόρους για κάθε είδους νομικό ζήτημα, οικογενειακό, εργασιακό, κληρονομικό κ.α.. 

Τα περισσότερα αιτήματα που εξυπηρετήθηκαν αυτήν την χρονιά αφορούσαν την 

ενδοοικογενειακή βία και το διαζύγιο. Ζητήματα όπως η επιμέλεια παιδιών, η παροχή νομικής 

βοήθειας και το συνταξιοδοτικό αποτέλεσαν αιτήματα που δέχτηκε η Κοινωνική Υπηρεσία. 

Τρεις εθελοντές δικηγόροι ανταποκρίθηκαν στα παραπάνω αιτήματα. 

 

 



2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

α. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Το πρόγραμμα της ψυχολογικής στήριξης αποτελεί βασική ανάγκη των γυναικών που 

προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία. Και αυτήν την χρονιά προσπαθήσαμε να 

ανταπεξέλθουμε σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19, με βασικό στόχο την 

κάλυψη αναγκών των γυναικών που προσήλθαν στην υπηρεσία. Με τη βοήθεια των εθελοντών 

μας, το πρόγραμμα της ατομικής συμβουλευτικής συνέχισε να υλοποιείται διαδικτυακά μέσω 

Skype, ενώ λίγες γυναίκες συμμετείχαν σε δια ζώσης συνεδρίες είτε λόγω έλλειψης γνώσης 

χειρισμού διαδικτυακών πλατφορμών είτε έλλειψης προσωπικού χώρου ασφάλειας.  

Γυναίκες ελληνίδες, εκτός από πέντε, κάθε ηλικίας απευθύνθηκαν το 2021 στην Κοινωνική 

Υπηρεσία με μέσο όρο ηλικίας τα 42,5 έτη και ηλικιακό όριο που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 74 

ετών.   

Τα αιτήματα αυτήν την χρονιά ήταν ποικίλα αναδεικνύοντας και τις ποικίλες κοινωνικές ανάγκες. 

Τα περισσότερα σχετίζονταν με το άγχος, τη διαχείριση σχέσεων, καθώς και την ανασφάλεια που 

διέπει η περίοδος της πανδημίας που διανύουμε. Προβλήματα όπως η ενδοοικογενειακή βία και η 

στήριξη των γυναικών για τη διαχείριση της κακοποιητικής σχέσης αναδείχθηκαν και αποτέλεσαν 

τα αμέσως επόμενα σε ποσοστό αιτήματα. Ελάχιστα ήταν τα περιστατικά που έφεραν αιτήματα 

για προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία όπως επίσης και ενδυνάμωσης. 

Ένα μικρό ποσοστό των γυναικών προσήλθε στην Κοινωνική Υπηρεσία έχοντας αιτήματα 

κοινωνικής στήριξης όπως επιδόματα, διασύνδεση με δημόσιους φορείς και στέγη. Τα παραπάνω 

υποστηρίχθηκαν από την εθελόντρια κοινωνική λειτουργό της υπηρεσίας. Ένα μόνο περιστατικό 

παραπέμφθηκε σε άλλη δομή υποστήριξης και δύο περιστατικά αρκέστηκαν στην πρώτη 

αναγνωριστική συνεδρία που είχε καθοδηγητικό περιεχόμενο. Τα υπόλοιπα εξυπηρετήθηκαν από 

τους εθελοντές συμβούλους και ψυχοθεραπευτές που προέρχονται από το GestaltFoundation, το 

Ελληνικό Κέντρο Focusing και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλου). 

 

β. ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Ομάδα Υποστήριξης Γυναικών/Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης 

Η ομάδα στήριξης γυναικών, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013, συνεχίζει να λειτουργεί 

διαδικτυακά με σταθερότητα κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα και έχει υποστηρίξει έως τώρα για 

1.5 χρόνο 85 γυναίκες, 5 από τις οποίες προστέθηκαν στην ομάδα κατά τη διάρκεια του 2021. 

 

 



Σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν γυναίκες οι οποίες έχουν ολοκληρώσει την ατομική 

συμβουλευτική και κρίνεται τόσο από το επιστημονικό προσωπικό όσο και από τις ίδιες ότι 

χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη. Έχει διάρκεια 1,5 χρόνο και λειτουργεί υποστηρικτικά και 

θεραπευτικά στις συμμετέχουσες με πρωταρχικό σκοπό την προσωπική ανάπτυξη και την 

αποδοχή. Επίσης, δίνει την ευκαιρία σε μια γυναίκα που έχει ήδη αναγνωρίσει κάποιες από τις 

προσωπικές της δυσκολίες να πάρει ένα είδος ανατροφοδότησης από τα μέλη μιας ομάδας, καθώς 

επίσης και να μειώσει το αίσθημα της μοναξιάς που βιώνει στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

υποστηρικτικό φιλικό ή οικογενειακό δίκτυο. 

Οι συναντήσεις της ομάδας είναι δίωρες και συνεχίζουν έως και τώρα να πραγματοποιούνται κάθε 

δεύτερη Τετάρτη με την επιστημονική υποστήριξη της μίας εθελόντριας-σύμβουλος ψυχικής 

υγείας και μίας εθελόντριας-ψυχοθεραπεύτριας Gestalt. 

 

γ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ 

Τη δυνατότητα που παρέχει η Κοινωνική Υπηρεσία τα τελευταία τέσσερα χρόνια για 

συμβουλευτική ζευγαριού δεν αξιοποίησε κατά το 2021 κανένα ζευγάρι.  

Οι ειδικές συνθήκες λόγω της πανδημίας φαίνεται να επηρέασαν κατά πολύ την προτεραιοποίηση 

των αναγκών. 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας - Κοινωνική και Πολιτισμική Ενσωμάτωση 

Από 1/1/2021 έως 31/12/2021 λειτούργησαν λόγω πανδημίας διαδικτυακά τα τμήματα Α΄, Β΄, 

Γ΄, Δ΄, Ε΄ του Προγράμματος «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας – Κοινωνική και Πολιτισμική 

Ενσωμάτωση» μέσω του λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην εφαρμογή 

Skype. Κατά την πρώτη περίοδο, είχαμε 123 εγγεγραμμένους, ενώ κατά τη δεύτερη 90, από τις 

χώρες: Ταϊλάνδη, Κορέα, Ιράν, Ισραήλ, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Ρωσία, 

Ουκρανία, Λευκορωσία, Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Καζακστάν, Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, 

Ουγγαρία, Μεγάλη Βρετανία. Λόγω της νέας συνθήκης, η Κοινωνική Υπηρεσία έλαβε την 

απόφαση να δεχτεί στο Πρόγραμμα και μαθήτριες/-ές που δε διαμένουν στη Θεσσαλονίκη και οι 

οποίες/-οι συνδέονται μέσω της εφαρμογής. Ως εκ τούτου, εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και 

ζήτηση. (Το ποσό της εγγραφής παρέμεινε και γι’ αυτήν τη χρονιά 30€.). 

Στο πρόγραμμα κατά την πρώτη περίοδο συμμετείχαν αρχικώς 7 νέες/-οι εθελόντριες/-ές που 

παραπέμφθηκαν από την Κοινωνική Υπηρεσία και συγκεκριμένα από το Α.Π.Θ.. Οι 3 από αυτές  

 



συμμετείχαν ως εθελόντριες από την περσινή χρονιά και 3 παλαιότερες εθελόντριες της Χ.Ε.Ν., 

ενώ στην πορεία προστέθηκαν 2 ακόμη νέες (σύνολο=15). Κατά τη δεύτερη περίοδο, στο 

πρόγραμμα συμμετείχαν 9 νέες/-οι εθελόντριες/-ές που παραπέμφθηκαν από την Κοινωνική 

Υπηρεσία και συγκεκριμένα από το Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένων των εθελοντριών από την 

περσινή χρονιά και τις παλιές εθελόντριες της Χ.Ε.Ν. (σύνολο=13).Πρέπει να σημειωθεί πως από 

τον Σεπτέμβρη του 2021 υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του προγράμματος είναι η φιλόλογος κ. 

Σπυριδούλα Μάζη, καθώς η κ. Σοφία Μακρή αποδέχτηκε διορισμό.  Οι εθελόντριες/-ές, 

ομολογουμένως, στήριξαν το πρόγραμμα με ενισχυτικά μαθήματα και κάλυψαν τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του – μεταξύ των μαθητριών/-ών συγκαταλέγονταν και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, 

ενώ τρεις μαθήτριες συνολικά ενισχύθηκαν και στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις 

ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Αναφέρεται ότι δε δόθηκε η ευκαιρία σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας των μαθητριών/-ών του Προγράμματος να κάνουν ενισχυτικά μαθήματα, καθώς οι 

εθελόντριες αξιοποιήθηκαν για τις αυξημένες ανάγκες των μαθητριών/-ών του Προγράμματος. 

Κατά την πρώτη περίοδο, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις εποπτείας (2 Φεβρουαρίου 2021 

και 30 Μαρτίου 2021, αντίστοιχα) της εκπαιδεύτριας με τις/τους εθελόντριες/-ές μέσω του 

λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην εφαρμογή Skype. Κατά τη δεύτερη 

περίοδο, επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εθελοντών με τη Συντονιστική Επιτροπή, 

καθώς και συναντήσεις εποπτείας με την εκπαιδεύτρια. Οι εθελόντριες/-ές ενημερώθηκαν από την 

εκπαιδεύτρια για τις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες που μπορούν να χρησιμοποιούν, προκειμένου να 

στηρίξουν το έργο τους, ενώ έγινε εποικοδομητική ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και απόψεων. 

Αναφέρεται ότι τα ενισχυτικά μαθήματα των εθελοντριών/-ών συνέχισαν να πραγματοποιούνται, 

επίσης, μέσω του λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην εφαρμογή Skype, 

ενώ εξακολούθησε να χρησιμοποιείται και ένας ακόμη λογαριασμός Skype της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας που είχε παραχωρηθεί για τις ανάγκες των ενισχυτικών μαθημάτων. 

Καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα πολιτισμικών εξορμήσεων σε φυσικούς χώρους, η εκπαιδεύτρια, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της πολιτισμικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης, έδωσε 

αρκετά πολιτισμικά ερεθίσματα στο πλαίσιο των μαθημάτων (π.χ. παρουσίαση αποσπασμάτων 

από την νεοελληνική λογοτεχνία, τραγουδιών, εθίμων, συνταγών κ.ά.). Ενόψει της γιορτής του 

Πάσχα, όπως και κάθε χρόνο, και φέτος οι μαθήτριες/-ές ενημερώθηκαν για τα ελληνικά έθιμα 

(ευχές, δώρα, γλυκά, φαγητά), ενώ παρακινήθηκαν να μιλήσουν για τις σημαντικές γιορτές στη 

χώρα τους καθώς και για την αντίστοιχη εθιμοτυπία, για να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά το 

λεξιλόγιο που έμαθαν. Ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, και φέτος 

οι μαθήτριες/-ές ενημερώθηκαν για τα ελληνικά έθιμα (ευχές,  

 



κάλαντα, στολισμός, δώρα, γλυκά, φαγητά). Οι μαθήτριες/-ές μπόρεσαν να ανταλλάξουν ευχές 

στα ελληνικά. Το βίωμα αυτό συνεπικουρεί στην πρόσκτηση της δεξιότητας να εκφράζονται και 

σε συνθήκες πραγματικής επικοινωνίας, στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τον στόχο της 

ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία. 

Αναφέρεται ότι ένας μαθητής επιπέδου Β1 και μία μαθήτρια επιπέδου Β2 έκαναν αίτηση για 

εξετάσεις ελληνομάθειας του Κ.Ε.Γ. που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2021, ενώ 

κάποιες/-οι άλλες/-οι δεν ήταν ακόμη σίγουρες/-οι και θα αποφάσιζαν μετά το πέρας του 

Προγράμματος. 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

''ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ'' 

Η νέα ομάδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 απευθύνεται 

σε γονείς και έχει στόχο την κατανόηση της πολυδιάστατης σημασίας του παιχνιδιού για την 

ανάπτυξη του παιδιού και την ενδυνάμωση της σχέσης τους και παράλληλα την παροχή, μέσα 

από βιωματικές ασκήσεις, πρακτικών τρόπων αλληλεπίδρασης τους, ώστε το παιχνίδι να είναι μια 

πραγματική ώρα συνάντησης των δύο. 

Η ομάδα πραγματοποίησε 6 συναντήσεις διαδικτυακά με διάρκεια 2 ωρών και συμμετείχαν 

συνολικά 12 γονείς. 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 

Το πρόγραμμα με τίτλο "Η βία στη ζωή των εφήβων: πρόληψη και αντιμετώπιση"  που αφορά 

στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών για την ενδοσχολική και την έμφυλη βία 

αποτέλεσε και το 2021 μεγάλο κομμάτι της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

Και αυτήν την χρονιά κατατέθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας αίτημα για έγκριση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα για τα 

σχολεία σχεδιάστηκε από δυο ψυχολόγους και εφαρμόστηκε από μια ομάδα 8 εθελοντριών 

ψυχολόγων που έλαβαν προηγουμένως σχετική εκπαίδευση. 

 

 

 

 



α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ  

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων ενημέρωσης των μαθητών, το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 3 

γυμνάσια της Δυτικής Θεσσαλονίκης  (1ο Ωραιοκάστρου, 8ο Θεσσαλονίκης και το γυμνάσια Αγίου 

Γεωργίου) και 1 γυμνάσιο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (3ο Μίκρας).  Συμμετείχαν συνολικά 119 

μαθητές από 4 τμήματα της α’, β’ και γ’ γυμνασίου μέσα στο σχολικό τους ωράριο. Σε κάθε τμήμα 

πραγματοποιήθηκε μια δίωρη συνάντηση με την παρουσία ενός ή δυο εκπαιδευτικών.    

β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 3 λύκεια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Αρσάκειο, 1ο 

Πανοράματος και το 4ο ΓΕΛ). Συμμετείχαν μαθητές 56 μαθητές από 3 τμήματα της β’ και γ’ 

λυκείου μέσα στο σχολικό τους ωράριο. Σε κάθε τμήμα πραγματοποιήθηκε μια τρίωρη συνάντηση 

με την παρουσία ενός ή δύο εκπαιδευτικών.    

γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας αποτελεί και η 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτού του 

προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 7 δίωρες συναντήσεις με τη συμμετοχή 16 εκπαιδευτικών. Τα 

θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν τη διαχείριση της πανδημίας, τις πηγές στήριξης και τη 

διερεύνηση των προσωπικών αναγκών, καθώς και την ενδυνάμωσή τους μέσα από την 

αυτογνωσία, την οριοθέτηση και τη στοχοθεσία.  

Την ομάδα σχεδίασαν και συντόνισαν η υπεύθυνη του γραφείου με μια εθελόντρια ψυχολόγο. 

δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και συμμετείχαν 8 γονείς μαθητών του 

Γυμνασίου Καλλιθέας (Νεοχωρούδα). 

Μια δίωρη διαδικτυακή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για γονείς με τίτλο «Πανδημία 

και Σχέση γονέων- εφήβων: Δυσκολίες και Ευκαιρίες». Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι ο 

ορισμός της κρίσης και τα είδη κρίσεων, η εφηβεία, οι παράγοντες επικινδυνότητας και οι 

προστατευτικοί παράγοντες στην εμφάνιση ψυχικών προβλημάτων στους εφήβους, οι 

ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας για τους γονείς και πώς 

επηρέασαν τη σχέση τους με τους εφήβους. 

 

 

 

 



7. ΔΡΑΣΕΙΣ 

Συνάντηση εθελοντών, 16 Δεκεμβρίου 2020 

Η ετήσια συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τους εθελοντές που συμμετέχουν σε όλα τα 

προγράμματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε και φέτος διαδικτυακά. Συζητήθηκαν 

διάφορα θέματα και ακούστηκαν πολλές προτάσεις σχετικά με νέες δράσεις, καθώς και ο τρόπος 

εμπλοκής των εθελοντών σε αυτές. Αναδύθηκε η ανάγκη για συνεργασία, καθώς και ανταλλαγή 

απόψεων σε επίκαιρα θέματα της κοινωνίας. 

 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Στις 25 Νοεμβρίου 2021, η Κοινωνική Υπηρεσία συμμετείχε στην εκδήλωση του Φιλανθρωπικού 

Σωματείου ''Μονοπάτια και Στόχοι'' για την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των 

γυναικών έπειτα από πρόσκλησή τους. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των προγραμμάτων και 

των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΧΕΝ από την υπεύθυνη του γραφείου. 

9. ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

«Ανοιχτή συζήτηση της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης για το εμβόλιο του Covid-19” 

Η Κοινωνική Υπηρεσία πραγματοποίησε ημερίδα για το μείζον θέμα της πανδημίας που ζούμε και 

αφορά το εμβόλιο του COVID-19. Στόχο της δράσης αποτέλεσε η έγκυρη πληροφόρηση για το 

εμβόλιο στο ιατρικό πεδίο, ο ρόλος της δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ στη ροή των πληροφοριών 

σχετικά με το εμβόλιο και στην ανάδειξη των ψυχολογικών και κοινωνικών διαστάσεων του 

εμβολιασμού. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Δήμητρα Κεχαγιά και συμμετείχαν οι 

διακεκριμένοι ομιλητές  Δρ. Αντώνιος Σοφός,  Ειδ. Παθολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος 

εμβολιαστικού κέντρου Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ,  Δήμητρα Δημητρακοπούλου,  Επισκέπτρια 

επίκουρη καθηγήτρια, MIT Media Lab και Κάτια Χατζηλάκου, M.Sc. Κοινωνικής και Κλινικής 

Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Gestalt. 

 

10. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Παρακάτω αναφέρονται αλφαβητικά οι φορείς με τους οποίους συνεργάστηκε η ΚΥ τον τελευταίο 

χρόνο.  

 GestaltFoundation 

 Praksis 

 ΑΡΣΙΣ 

 Γιατροί του Κόσμου 



 Δικηγορικός Σύλλογος Legal Αid Θεσ/νίκης 

 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

 Ελληνικό Κέντρο Focusing 

 Ερυθρός Σταυρός Θεσσαλονίκης 

 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 

 Κέντρα Κοινότητας Δήμων 

 Κέντρα πρόληψης της εξάρτησης και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 

 Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

 Μεσογειακό Κολλέγιο 

 Μητροπολιτικό Κολλέγιο 

 Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης 

 Ξενώνας για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους Δήμου Θεσσαλονίκης  

 Ξενώνας για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους Δήμου Κορδελιού Ευόσμου 

 Πανεπιστήμιο Α.Π.Θ. 

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλου) 

 Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

 Σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού Θεσσαλονίκης «Άλμα Ζωής»  

 Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης 

 Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολόγων – Ψ.Ν.Θ. 

 Υπνωτήριο Αστέγων Δ. Θεσσαλονίκης 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αξιολόγηση-Στόχοι 

Η Κοινωνική Υπηρεσία της ΧΕΝΘ συμπλήρωσε ήδη τον προηγούμενο χρόνο 20 χρόνια ζωής και 

προσφοράς στις γυναίκες της περιοχής μας. Δυστυχώς, μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, δεν 

μπορέσαμε πέρυσι να υπογραμμίσουμε, όπως θα της άξιζε, την σημασία της επετείου αυτής. Για 

το 2021 ο στόχος ήταν άλλος, πώς θα μπορέσει η υπηρεσία να συνεχίσει το έργο της. Η 

υποχρεωτική διακοπή της διαπροσωπικής επικοινωνίας μας ανάγκασε γρήγορα να 

προσαρμοστούμε στους νέους τρόπους επικοινωνίας εξ αποστάσεως την ώρα μάλιστα  που ο 



εγκλεισμός, ο φόβος, η ανασφάλεια προκάλεσαν έξαρση της βίας γενικότερα και ιδιαίτερα κατά 

των γυναικών. 

Παράλληλα, αυξήθηκαν οι περιπτώσεις άγχους και στρες, τα προβλήματα των εφήβων 

οξύνθηκαν, καθώς μεγάλωσε και η υποχρέωσή μας να σταθούμε δίπλα στις γυναίκες που 

καταφεύγουν στις υπηρεσίες μας. Χάρη στις προσπάθειες των εθελοντριών και των 

επαγγελματικών μας στελεχών, τα προγράμματά μας λειτούργησαν κανονικά. Το πρόγραμμα για 

τους μετανάστες έχει μαθητές κι από άλλα μέρη της χώρας χάρη στο διαδίκτυο, οι παρεμβάσεις 

στα σχολεία συνεχίστηκαν και την ανοιχτή συζήτηση που οργανώσαμε με θέμα το εμβόλιο κατά 

του Covid-19 παρακολούθησαν 100 περίπου άτομα. 

Τον Σεπτέμβριο αποχώρησαν από τη ΧΕΝ δύο πολύτιμα επαγγελματικά, αλλά με εθελοντική 

συνείδηση στελέχη μας, η κ. Βίκυ Σεληγκούνα από το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας μετά 

από 10ετή υπηρεσία και η κ. Σοφία Μακρή, δασκάλα στο πρόγραμμα για τους μετανάστες. Μετά 

από τις συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων, τα μέλη της Συντονιστικής επέλεξαν για το γραφείο 

την κ. Ελένη Χράπα, Kοινωνική Λειτουργό και την κ. Σπυριδούλα Μάζη, φιλόλογο για το 

πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ενσωμάτωσης για τους 

μετανάστες. Οι νέες μας συνεργάτριες πολύ γρήγορα προσαρμόστηκαν κι ανταποκρίθηκαν με τον 

καλύτερο τρόπο στα νέα τους καθήκοντα. 'Έτσι, συνεχίστηκε απρόσκοπτα η λειτουργία όλων των 

προγραμμάτων μας. 

Το πιο μεγάλο μας πρόβλημα και ζητούμενο είναι η κινητοποίηση και η ένταξη νέων εθελοντριών. 

Μόνο με νέες γυναίκες θα μπορούμε να επεκτείνουμε τις δράσεις μας και να σχεδιάσουμε νέα 

προγράμματα. Οι εποχές είναι δύσκολες και δοκιμάζουν την ετοιμότητά μας να τις 

αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, η ΧΕΝ μέσα σε δύσκολες εποχές γεννήθηκε και μεγάλωσε.Οι δύσκολες 

καταστάσεις είναι το πεδίο, όπου οφείλει να δείχνει το δυναμισμό της. 

Ο πρώτος στόχος μας είναι,βέβαια, να συνεχιστεί το πρόγραμμα στήριξης της ευάλωτης γυναίκας 

σε ψυχολογικό, κοινωνικό και νομικό τομέα με τον καλύτερο τρόπο, καθώς, επίσης, και η 

λειτουργία των ομάδων που ήδη υπάρχουν και προσφέρουν στη γυναίκα βοήθεια στην 

αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων που βιώνει στη σύγχρονη πραγματικότητα. 

Σημαντικός στόχος,επίσης, αναδεικνύεται η ανάπτυξη του προγράμματος για τη βία στη ζωή των 

εφήβων που, όπως αναφέραμε από πέρυσι, αποτελεί εγκεκριμένο πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ. Οι 

αιτήσεις από σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης διαρκώς αυξάνονται, όσο το πρόγραμμα γίνεται 

όλο και πιο γνωστό. Γεννήθηκε, επομένως, η ανάγκη να εκπαιδευτούν περισσότερες 

εθελόντριες/ες για την εκτέλεσή του.  Για τον σκοπό αυτό θα απευθύνουμε πρόσκληση σε νέες 

και νέους επιστήμονες, ελπίζοντας να έχουμε αρκετές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. 

 



Τέλος, κύριος στόχος μας πάντα μένει να αφουγκραζόμαστε έγκαιρα τις ανάγκες της γυναίκας, 

όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, και να ανταποκρινόμαστε σε αυτές με τους πιο πρόσφορους 

τρόπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β) ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το 2021, επετειακή χρονιά για τη χώρα μας, ήταν μια χρονιά απρόβλεπτη, δύσκολη και 

μεταβατική. Οι συνέπειες της πανδημίας covid-19 συνέχισαν, με τα αλλεπάλληλα κύματά της, να 

ταλαιπωρούν όλη την ανθρωπότητα (κλονίζοντας την οικονομία, τους θεσμούς, την ανθρώπινη 

συμπεριφορά και διαμορφώνοντας μια νέα πραγματικότητα), που εναπόθεσε τις ελπίδες της στην 

πρόοδο του μαζικού εμβολιασμού. 

Η λειτουργία των τοπικών κέντρων της ΧΕΝ παρέμεινε σε αναστολή από τις 3 Νοεμβρίου 

του 2020 έως τα τέλη Ιουνίου του 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πολιτείας για την 

προστασία των πολιτών από την πανδημία. 

Μετά την πρώτη άρση των μέτρων αυτών, τα στελέχη των κέντρων επιδιώκουν 

συναντήσεις με τα μέλη τους για κοινωνική επανασύνδεση και επανασύνθεση των ομάδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ) ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

 

Προγράμματα και αξιολόγησή τους 

Τα προγράμματα των τοπικών κέντρων, μη έχοντας μεγάλα περιθώρια αλλαγής και 

ανάπτυξής τους, περιορίζονται σε αυτά που προσελκύουν περισσότερα μέλη. 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προγράμματα και δράσεις της ΧΕΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Οι σημαντικότερες δράσεις του κέντρου είναι οι επισκέψεις σε Μουσεία (Βυζαντινό - 

Αρχαιολογικό), (Νοέμβριο - Δεκέμβριο), συνεστιάσεις των μελών (Ιούνιο - Νοέμβριο), εκδρομές 

(Σεπτέμβριο - Νοέμβριο). 

 

 

Επιμορφωτικά προγράμματα ενηλίκων 

1. Ψυχολογία 

Τα προγράμματα ξεκίνησαν με την έναρξη της νέας ΧΕΝΙΚΗΣ χρονιάς στις αρχές 

Οκτωβρίου. 

Στόχος τους η επικοινωνία, η ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η αυτογνωσία. 

2. Γνωρίζω την πόλη μου 

Το πρόγραμμα κι αυτή τη χρονιά άρχισε τον μήνα Νοέμβριο συνεχίζοντας την περιπλάνηση 

και γνωριμία της πόλης μας. 

3. Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Και αυτό το πρόγραμμα συνεχίζει από τον μήνα Νοέμβριο να μας συνδέει με την ιστορία 

αυτών των μνημείων. 

 

 

 



Προγράμματα και δράσεις της ΧΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Το κέντρο άρχισε τις δράσεις του με συνεστίαση για την επανασύνδεση των μελών του και 

ανασύνταξη των ομάδων του. 

Πραγματοποίησε και δύο (2) εκδρομές. 

Υπό τη συνθήκη της έλλειψης στέγης, το Κέντρο άρχισε τα προγράμματά του με τις 

ομάδες υγείας και βιβλίου σε αίθουσα τοπικού ξενοδοχείου. Αναγκάστηκε, όμως, γρήγορα να 

αναστείλει τη λειτουργία του, λόγω κρουσμάτων covid-19 στις ομάδες του. 

 

Προγράμματα και δράσεις της ΧΕΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

Το κέντρο της Χαριλάου εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, λόγω 

τεχνικών προβλημάτων (ο χώροςτου βρίσκεται υπό ανακαίνιση). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Κάθε φορά, το πιο δύσκολο κομμάτι της Έκθεσης Εργασίας είναι η Αξιολόγηση. Πρέπει 
αντικειμενικά να επισημανθούν οι αδυναμίες μας, να επαινεθούν οι επιτυχίες μας, πράγμα 
δύσκολο, όταν οι ίδιες που αξιολογούμε το έργο μας είμαστε εμείς που το επιτελέσαμε. Κάθε 
φορά, επομένως, προσπαθούμε ν’ αποστασιοποιηθούμε, ώστε η κρίση μας να είναι κατά το 
δυνατόν αμερόληπτη. 

 
Τα τελευταία, ωστόσο, δυόμιση χρόνια το καθήκον αυτό έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο.Η επιδημία 
που μας ταλαιπωρεί τόσον καιρόέχει δυσκολέψει την επικοινωνία μας,έχει απαγορεύσει τις 
συναντήσεις μας και έχει πλήξει το ηθικό μας.Ο εγκλεισμός όξυνε τα κοινωνικά 
προβλήματα,ιδιαίτερα τα προβλήματα της βίας κατά των γυναικών,που έχουν πάρει ακραία 
μορφή.Τώρα, λοιπόν, που η παρουσία της ΧΕΝ είναι πιο απαραίτητη από ποτέ,δυσκολευόμαστε 
πολύ να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες,να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, ώστε να 
συνδεθούμε μεταξύ μας και να κρατήσουμε ζωντανές τις ομάδες μας,πράγμα που θα βοηθούσε 
να βελτιωθεί και η ψυχική μας κατάσταση.Έγιναν,βέβαια,αξιέπαινες προσπάθειες από τα κέντρα 
του Πανοράματος και της Χαριλάου να κρατήσουν τις ομάδες βιβλίου,αλλά δεν ήταν φυσικά 
δυνατό να λειτουργήσουν κανονικά. Το ίδιο συνέβη και με την ομάδα Ψυχολογίας της ΧΕΝ 
Κέντρου. 
 
Τη λειτουργία της συνέχισε χωρίς διακοπές η Κοινωνική μας υπηρεσία που προσπάθησε γρήγορα 
να βρει τους τρόπους να εξακολουθήσει το έργο της.Παρά την αποχώρηση της επί δέκα χρόνια 
Υπεύθυνης του γραφείου της Κ.Υ. κ. Βίκυς Σεληγκούνα,που από τη θέση αυτή συντέλεσε τα 
μέγιστα στην ανάπτυξή της,καθώς και της κ.Σοφίας Μακρή που επίσης για πολλά χρόνια ήταν η 
διδάσκουσα και υπεύθυνη στο πρόγραμμα για τους μετανάστες που το υπηρέτησε με απόλυτη 
επάρκεια,με άμεσες ενέργειες η Συντονιστική Επιτροπή φρόντισε να καλυφθούν οι θέσεις, ώστε 
να μην υπάρξει κενό.Οι νέες μας συνεργάτριες,οι κκ.Ελένη Χράπα Υπεύθυνη του Γραφείου και 
Σπυριδούλα Μάζη στο πρόγραμμα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύονται 
επιτυχέστατες επιλογές. 
 
Η επιτυχής συνέχιση του έργου της Κοινωνικής Υπηρεσίας οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην 
χρήση όλων των μέσων επικοινωνίας που μας προσφέρει η τεχνολογία και στο γεγονός ότι το 
εθελοντικό της δυναμικό είναι εξοικειωμένο με τη χρήση τους.Σ' αυτό το σημείο πρέπει να 
εστιάσουμε,να προσπαθήσουμε, δηλαδή, και όσα στελέχη δε χειριζόμαστε τα νέα μέσα, να 
μάθουμε τη χρήση τους και,κυρίως,να εντείνουμε τις προσπάθειες να φέρουμε στη ΧΕΝ νεότερες 
γυναίκες, πράγμα για το οποίο μιλάμε χρόνια τώραχωρίς δυστυχώς αξιόλογα 
αποτελέσματα.Τώρα,όμως, είναι θέμα επιβίωσης της οργάνωσης και είμαστε όλες υπεύθυνες 
γι'αυτό,όλες όσες για χρόνια βρήκαμε στη ΧΕΝ ένα χώρο που γέμιζε την ψυχή μας και τώρα 
απομακρυνθήκαμε και όλες που βρίσκουμε εδώ κάτι που δίνει νόημα στις ανησυχίες μας και 
τρόπους να κάνουμε κι εμείς κάτι για να καλυτερέψει αυτός ο κόσμος. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2022 

 

Κάθε χρόνο οι βασικοί μας στόχοι προσαρμόζονται στην τρέχουσα πραγματικότητα. 

Περνάμε για Τρίτη χρονιά μια δύσκολη κατάσταση λόγω της παγκόσμιας πανδημίας που μας 
έκανε να καταλάβουμε ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο, ότι η κάθε στιγμή μας είναι σημαντική, ότι η 
αλληλεγγύη είναι αγαθό, ότι η στήριξη και η ανθρωπιά είναι αναγκαία συναισθήματα. 

Τα Τοπικά Κέντρα μας δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν προγράμματα, αλλά εμείς οι 
εθελόντριες με τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου προσπαθούμε να 
προγραμματίσουμε δράσεις που θα στηρίξουν τις γυναίκες και να δημιουργήσουμε ομάδες 
γυναικών που να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν τα τρέχοντα διοικητικά, οικονομικά και πρακτικά 
θέματα.  

Το 2022 ελπίζουμε να:  

 Να συνεχίσουμε με συνέπεια και συλλογική δουλειά, το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας με 
δράσεις και εκπαιδεύσεις, όπως είδαμε στο οικείο κεφάλαιο. 

 Να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη της στελέχωσής μας, ενθαρρύνοντας 
πρωτοβουλίες και παρέχοντας εκπαιδεύσεις. 

 Να στηρίξουμε τα Τοπικά Κέντρα, ώστε να καταφέρουν και πάλι να λειτουργήσουν 
προσφέροντας στις γυναίκες ένα χώρο δράσης, δημιουργίας, μάθησης και εκτόνωσης με 
ελκυστικά κίνητρα και κυρίως με έμπνευση και όραμα. 

 Να φροντίσουμε για τον εκσυγχρονισμό και ανανέωση της ιστοσελίδας μας. 
 Να έχουμε ουσιαστική συνεργασία για την αντιμετώπιση διαχειριστικών προβλημάτων και 

κυρίως πάνω σε θέματα που αφορούν την ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της 
οργάνωσης. 

 Να αξιοποιήσουμε την Ακίνητη Περιουσία μας, παρά τις δυσμενείς συγκυρίες. 
 Να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε προγράμματα οικονομικής στήριξης, ώστε τα 

Κέντρα να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σημερινές δύσκολες ανάγκες. 
 Να προχωρούμε με συνεπή και ουσιαστική συνεργασία με τις άλλες ΧΕΝ και ιδιαίτερα με 

την ΧΕΝ Ελλάδος. 
 Και τέλος, όπως κάθε χρόνο, να έχουμε την φροντίδα του κληροδοτήματος της Χαρούλας 

Κατσαούνη, παρ’ όλο που οι δυσκολίες την σημερινή εποχή είναι μεγάλες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Φέτος,λόγω της πανδημίας και της τηλεργασίας που εφαρμόστηκε για τους επαγγελματίες του 
Σωματείου, οι περισσότερες προγραμματισμένες συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το 
έτος 2021 έγιναν διαδικτυακά και μέσα από την εφαρμογή Skype.Στο σύνολο, 
πραγματοποιήθηκαν έντεκα συναντήσεις, από τις οποίεςοι εννιά συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν 
με πλήρη σύνθεση και οι δύο με τα δώδεκα μέλη. Οι συναντήσεις μαζί με τις παρουσίες και τις 
απουσίες των μελών αναφέρονται στα Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που 
τηρεί σε γραπτή μορφή το Σωματείο.  

Το Προεδρείο συνέχισε να συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα μέσω της εφαρμογής  skype και 
φρόντιζε να ενημερωθούν τα Τοπικά Κέντρα για όλες τις νέες διατάξεις και αλλαγές που 
προέκυπταν, τις ενημερώσεις που λαμβάναμε από την ΧΕΝ Ελλάδος,για τον προγραμματισμό και 
την επίλυση των θεμάτων που προέκυπταν, καθώς και για την ημερήσια διάταξη που εισηγούνταν 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Σωματείου 
και από κάθε Τοπικό Κέντρο, δεν πραγματοποίησε τη συνάντηση της, η Ταμίας,όμως, του 
Σωματείου σε συνεργασία πάντα με το Προεδρείο, ήταν σε συνεχή επαφή με τις Υπεύθυνες των 
Κέντρων και τις Ταμίες τους. 

 Ο οικονομικός έλεγχος του Σωματείου πραγματοποιήθηκε μία φορά από την  Εξελεγκτική 
Επιτροπή σε συνεργασία με το λογιστή για τα ταμεία του Σωματείου. Η  Έκθεση της Επιτροπής 
για την σωστή τήρηση των οικονομικών του Σωματείου διαβάστηκε την ημέρα της Γενικής 
Συνέλευσης. 

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων δεν μπόρεσε, λόγω των κλειστών Κέντρων, να επισκεφθεί τις 
Ολομέλειές τους. Η διαδικτυακή συνάντηση και η τηλεφωνική συνεννόηση με τις υπεύθυνες των 
τοπικών Κέντρων βοήθησε να επιλεχθούν τα υποψήφια μέλη για την συμπλήρωση του 
ψηφοδελτίου. 

 Στον ηλεκτρονικό κατάλογο που διατηρεί το Σωματείο της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης,  τα τακτικά μέλη 
του για τη χρονιά 2021 είναι 126.  

 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου πραγματοποιήθηκε το πρωί της 17ης Μαΐου 2021, 
9.30π.μ.-1.30μ.μ. στα γραφεία μας Μητροπόλεως 18 στο 2ο όροφο ακολουθώντας αυστηρά όλα 
τα προτεινόμενα μέτρα για την ασφάλεια της Υγείας μας. Τα Τακτικά μας Μέλη παραλάβανε μέσω 
email: - Την Έκθεση Εργασίας 2020 - Την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής - Τα βιογραφικά 
των υποψηφίων για το Διοικητικού Συμβουλίου, της επανεκλογής του μέλους Πανελληνίου 
Συμβουλίουγια την ΧΕΝΕ και των 3 μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης, 
προκειμένου να ενημερωθούν για τα πεπραγμένα (διαδικαστικά-οικονομικά) του έτους 2020. Την 
ημέρα της Γενικής Συνέλευσης για την ψηφοφορία, η προσέλευση στο χώρο γινόταν από την 
είσοδο της Διοίκησης για την τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής, για την παραλαβή του 
ψηφοδελτίουκαι την υπογραφή της έκθεσης πεπραγμένων και η έξοδος από το γραφείο της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

 



 

 

Έτσι προέκυψε η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι η παρακάτω:  

• Πρόεδρος: Παπαχρήστου Ευθαλία 
• Α΄Αντιπρόεδρος: 

(Υπεύθυνη οικονομικών – 
Προσωπικού)  

Μάρτζου Ελένη 
 

• Β΄Αντιπρόεδρος: 
(Υπεύθυνη Προγράμματος) 
 

Παπαδούλη Γεωργία 
 

• Γενική Γραμματέας: Μαμάτη Παναγιώτα 
 

• Ταμίας: Δημητριάδου Ηλέκτρα 
 

• Μέλη: Αμπατζίδου Παρασκευή 
  

Καϊμάκη Ευαγγελία  
 
Κοτρώτσιου Καλλιρρόη 
 
Μανετζή Κωνσταντίνα 
 
Πενθερουδάκη Μαρία 
 

 Τουρίκη Μαύρα 
 

 Χατζηπουλίδου Άννα 
  
  
  

 
• Εκλεγμένα Μέλη Π\Σ: Γιουμουρτατζή Ιωάννα  

 
 Μάρτζου Αικατερίνη 

 
  

 

• Προτεινόμενα μέλη για Ε\Υ που εγκρίνοντε από την Γενική Συνέλευση: 
Μέντζου-Προκόβα Όλγα, 

Περακάκη Μαρία 

 

 
• Εκλεγμένα μέλη Ε\Ε:               Αθανασιάδου Ελευθερία 

(Εξελεγκτική Επιτροπή)      Γεωργιάδου Μαρία 

                                            Ιγνατάκη-Παπαμιχαήλ Αναστασία 
 



 

 

Στο  40ο Πανελλήνιο Συμβούλιο ΧΕΝ Ελλάδος, προτάθηκε ως κατά επιλογήν μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής ΧΕΝ Ελλάδος η κα.  Παπαχρήστου Ευθαλία, στο 41ο Πανελλήνιο Συμβούλιο εξελέγη ως 
μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΧΕΝΕ η κα. Κατσώνη Θεοδοσία& στο 42ο Πανελλήνιο 
Συμβούλιο εξελέγησαν ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οι Μάρτζου Αικατερίνη και η Κωτίδου 
Αρκαδία.  

Στη πλήρη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν εκτός των 12 (δώδεκα) 
εκλεγμένων μελών, τα μέλη του Πανελλήνιου Συμβουλίου, το εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτωντης ΧΕΝΕ, οι υπεύθυνες των Τοπικών Κέντρων, το 
στέλεχος της Συντονιστικής Επιτροπής στη θέση της Υπεύθυνης της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση  του Προεδρείου για την καλύτερη αξιοποίηση των 
ακινήτων του Σωματείου, αποφάσισε τα παρακάτω: 
 
Λιβάδι : Τον Απρίλιο  του 2021 το Κτηματολόγιο μας ενημέρωσε για τη διενέργεια ηλεκτρονικής 

προανάρτησης των στοιχείων του Κτηματολογίου για τα ακίνητα μας στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης. Η 

ηλεκτρονική προανάρτηαη πραγματοποιήθηκε από 20.4.2021 έως 10.6.2021. Από τον έλεγχο που 

κάναμε διαπιστώσαμε ότι η Διεύθυνση Δασών δήλωσε στην κυριότητά της τα 3\4 περίπου των 

τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) που ανήκαν στο Σωματείο. Καταθέσαμε αίτηση επανεξέτασης μέσα 

στην ανωτέρω προθεσμία, επικοινωνήσαμε με τη Διεύθυνση Δασών και αναθέσαμε σε τοπογράφο 

την τοπογράφηση του ακινήτου σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης. Με τη βοήθεια δικηγόρου 

ολοκληρώσαμε τον φάκελο με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητα μας 

και τα οποία θα προσκομίσουμε, όταν γίνει η Ανάρτηση στο Κτηματολόγιο.  

ΧΕΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ: Στις 26 Μαΐου 2021 στείλαμε επιστολή προς το Υπουργείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με θέμα: «Αξιοποίηση από τη ΧΕΝ παραχωρημένου οικοπέδου του Δημοσίου». 
Συγκεκριμένα, ζητήσαμε από το Υπουργείο, που είναι ο κύριος ιδιοκτήτης του οικοπέδου, 
οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τις εργασίες επισκευής ή να αναλάβει 
το ίδιο να τις κατασκευάσει, βάσει της ισχύουσας μέχρι 31-1-23 πολεοδομικής άδειας που έχουμε 
εκδώσει, ώστε να λειτουργήσει άμεσα το τοπικό κέντρο ΧΕΝ στην Καλαμαριά. Η διατήρηση και η 
ανακατασκευή του κτιρίου και του οικοπέδου αποτελεί άλλωστε διασφάλιση της περιουσίας του 
Δημοσίου με στόχο την εξυπηρέτηση της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων της. 
Τον Αύγουστο, μετά από αίτημά μας στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου για τον καθαρισμό 
του αύλειου χώρου,o Δήμος ανταποκρίθηκε στο αίτημα και συνεργείο του Δήμου καθάρισε το 
χώρο. 
 
ΧΕΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ:  Τον Νοέμβριο του 2020 ο εκμισθωτής παρέδωσε το διαμέρισμα του 1ου 
ορόφου. Μέλη του Προεδρείου επισκέφθηκαν το διαμέρισμα, το οποίο βρήκαν σχεδόν 
κατεστραμμένο.  Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε η 
ανακαίνιση του διαμερίσματος, για να μπορεί να ενοικιαστεί. Για την ανακαίνιση αναζητήσαμε 
προσφορές και το Νοέμβριο 2021 αναθέσαμε στην τεχνική εταιρία EMEKAMG την ολική 
ανακαίνιση του διαμερίσματος και την ανακαίνιση του ισογείου χώρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν 
την νέα χρονιά.  
Τα έξοδα της ανακαίνισης θα καλυφθούν:α) από την χορήγηση δανείου της ΧΕΝ Ελλάδος και β) 
από τις 2 «ανώνυμες» φίλες της ΧΕΝ που θα δωρίσουν ένα χρηματικό ποσό για την αγορά 
πλακιδίων και είδη μπάνιου. 
 

Οι μισθώσεις των καταστημάτων επί της Μαρασλή και Δανιόλου (φωτογραφείο), του 
Κουρείου  επί της Μαρασλή 69 και του πάρκινγκ επί της οδού Πηνειού 4 συνεχίζονται.  

 



 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Φέτος, λόγω του δεύτερου κύματος της Πανδημίας που ξεκίνησε από τις 3 Νοεμβρίου 2020 έως 
και τις 30 Ιουνίου 2021, η ΧΕΝ Θεσσαλονίκης πήρε όλα τα απαιτούμενα μέτρα και συνέχισε τις 
διαδικτυακές συναντήσεις της μέσω της εφαρμογής του Skype,αλλά και του zoom. 

Έγινε εκτροπή των τηλεφώνων του γραφείου της Διοίκησης και της Κοινωνικής Υπηρεσίας και 
εφαρμόστηκε η τηλεργασία μέχρι τη λήξη των μέτρων προστασίας.  

Το Προεδρείο της  ΧΕΝ Θεσσαλονίκης κατάτη διάρκεια του 2021 προχώρησε σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών της σε ανθρώπινο δυναμικό: 
επαγγελματιών και εθελοντριών. 

Για να καλύψει τις ανάγκες των αμειβόμενων προγραμμάτων προσλαμβάνει επαγγελματίες 
συνεργάτες με σύμβαση ΙΚΑ ορισμένου χρόνου και συνεργάτες με ΔΠΥ. 

ToΣωματείογια την γραμματειακή υποστήριξη απασχολεί επαγγελματικά ένα άτομο με 6ωρη 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο φροντίζει για τη συνεργασία και την επικοινωνία με 
τα Τοπικά Κέντρα της ΧΕΝ, τους συνεργάτες και τα στελέχη της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης με τη ΧΕΝ 
Ελλάδος.  

Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2021 συνεργάστηκε με την 
Ψυχολόγο, η οποία εργαζόταν με 6ωρη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και η οποία 
παραιτήθηκε για προσωπικούς της λόγους. Στη θέση της έγινε η πρόσληψη της Κοινωνικής 
Λειτουργού, η οποία ξεκίνησε την σύμβαση εργασίας από 1 Σεπτεμβρίου 2021, είναι μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής και ο συνδετικός κρίκος των εθελοντών (ψυχολόγων - δικηγόρων - 
κοινωνικών φορέων) που στηρίζουν το πρόγραμμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας.  

Με σύμβαση εργασίας εκτέλεσης έργου εργάζεται ο λογιστής του Σωματείου, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για τις ηλεκτρονικές προσλήψεις των συνεργατών και τα λογιστικά βιβλία του 
Σωματείου. 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας απασχολείται με σύμβαση αορίστου χρόνου και με τις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες του μας καθοδήγησε σε θέματα προστασίας και ασφάλειας για την υγεία στην 
εργασία.Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο και το 
Σωματείο έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση και να τις τηρεί. 

Η νομική ευθύνη όλων των εργαζομένων του Σωματείου και αυτών που απασχολούνται στα 
Τοπικά Κέντρα καλύπτεται από τα διοικητικά όργανα του  Σωματείου της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης. 

 

 
 
 
 
 



 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Οι συμμετοχές της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκαν  το 2021 είναι:  

1. Στα διαδικτυακά εργαστήρια της ΧΕΝ Ελλάδος με τίτλο: «Φως ..στη Σκιά», Έμφυλη Βία 
στην εποχή της covid-19.(14\1\2021 – 26\1\2021). 

2. Στο 42ο Πανελλήνιο Συμβούλιο στην ΧΕΝΕ με τα εκλεγμένα μέλη του Σωματείου και των 
Τοπικών Κέντρων, στις 22\5\2021. 

3. Στην Παγκόσμια Καμπάνια του ΟΗΕ «16 Days of Activism-Orange the World», 25\11\2021 
– 10\12\2021. 

4. Στις συναντήσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της ΧΕΝ 
Ελλάδος με τα εκλεγμένα στελέχη κ.κ. Παπαχρήστου, Κωτίδου Αρκαδία, Μάρτζου Κατερίνα 
και Κατσώνη. 

5. Και τέλος, σε όλες τις συμμετοχές που αναφέρονται στο κεφάλαιο της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Το Προεδρείο της  ΧΕΝ Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε με: 

1. τη ΧΕΝ Ελλάδος, με την οποία είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και αλληλοενημέρωση: 
- μέσω των ηλεκτρονικών εγκυκλίων και των εγγράφων,  
- των επιτροπών, στις οποίες συμμετέχουν μέλη της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης, με σκοπό 

την ενημέρωση και την πληροφόρηση όλων των θεμάτων που αφορούν την 
Οργάνωση, 

- στην Παγκόσμια Καμπάνια του ΟΗΕ «16 DaysofActivism-OrangetheWorld», 
25\11\2021 – 10\12\2021 που διοργάνωσε η ΧΕΝ Ελλάδος με τα καταστήματα 
εστίασης της Θεσσαλονίκης που έλαβαν μέρος το πρόγραμμα της Βίας κατά των 
Γυναικών. 
 

2.  τα Τοπικά Κέντρα ΧΕΝ Θεσσαλονίκης με σκοπό: 
- την επίλυση προβλημάτων και θεμάτων που προέκυπταν για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας,  
- τον σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων, έτσι ώστε να παραμείνει η Οργάνωση 

επίκαιρη και χρήσιμη, 
- την ενημέρωση και προβολή όλων των δράσεωνστην Ιστοσελίδα και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. με όλους τους φορείς που συνεργάστηκε η Κοινωνική Υπηρεσία και αναφέρονται στην 

έκθεσή της.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΩΡΕΕΣ 

Φέτος, την δύσκολη εποχή της Πανδημίας και με κλειστά τα Τοπικά μας Κέντρα, η οικονομική 
στήριξη του Σωματείου της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε από τα μισθώματα της 
Ακίνητης Περιουσίας, από τις συνδρομές των Τακτικών Μελών και από τις δωρεές, οι οποίες 
δόθηκαν, για να στηρίξουν το πρόγραμμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

Οι δωρεές, οι οποίες καταγράφηκαν στον Απολογισμό του 2021 του Σωματείου, είναι οι εξής: 

1) 300,00 ευρώ απόδωρήτρια, φίλη της ΧΕΝ, για την υποστήριξη του προγράμματος της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας, 

2) 50,00 ευρώ εις μνήμην Μιχάλη Πετρίδη αντί στεφάνου, 
3) 150,00 ευρώ από τη ΧΕΝ Θεσσαλονίκης εις μνήμην Τιτίκας Παπαδοπούλου αντί 

στεφάνου. 
 
 

Εκδόθηκαν γραμμάτια είσπραξης με τα αντίστοιχα ποσά της δωρεάς και αντίγραφο δόθηκε στον 
κάθε δωρητή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
 

Η κινητήριος δύναμη για την ΧΕΝ Θεσσαλονίκης και η επιτυχία των σκοπών είναι οι 
εθελοντές και οι επαγγελματίες που με ζήλο και φροντίδα βοήθησαν να επιτευχτεί ο 
σκοπός και το έργο της. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά όλους τους συνεργάτες και 
όλους τους φίλους της, που τη στηρίζουν σε κάθε της βήμα: 
 
1. Τους Ψυχοθεραπευτές και Συμβούλους Ψυχικής Υγείας του Gestalt Foundation, του Ελληνικού 
Κέντρου Focusing και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Αφροδίτη Τζήκα, Άννα Δουρτμέ, Σουζάνα 
Κασίρ, Φιλιώ Κατσαρού, Μαρία Μαρτζιβάνου, Κατερίνα Καούκη, Νίκο Ζαφρανάς, Μαύρα 
Τουρίκη, Λίνα Αλ Σάγιεντ, Κλεοπάτρα Καρβούνη, Μιχάλη Τίγκας, Κατερίνα Ράπτη, Ερασμία 
Καμινάρη, Δήμητρα Μιναρετζή, Ατλαντίδα Κουτσοβαγγέλη Μαλιοκάπη, Ανδριάνα Τσακίρογλου, 
Χριστίνα Κούλη, Θάνο Γεωργιάδης, Τζίνα Λέφα, Φώτη Τελλόγλου, Αθηνά Δεμερτζή, Αγγελική 
Τσιλιγγιρίδου, Κατερίνα Λιάκου, Ανθή Αμπουκέλλη, Μυρτώ Κυμπάρη. 
 
2. Τους δικηγόρους που σε συμβουλευτικό νομικό επίπεδο στηρίζουν εθελοντικά το έργο της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας και είναι οι: Μαρία Γουλή, Λέα Σταύρου και Νίκος Ρόβας. 
 
3. Τις ψυχολόγους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στα σχολεία με τίτλο "Η βία στη ζωή των 
εφήβων: πρόληψη και αντιμετώπιση" Κάλλια Φόρογλου, Ελπίδα Χατζοπούλου, Φωτεινή Λαγάρα, 
Μαρία Νικοπούλου, Ερασμία Καμινάρη, Χριστίνα Κασμερίδου, Μαριάννα 
Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνα Παπαπάνου.  
 
 4. Την εκπαιδευόμενη σύμβολο Ψυχικής Υγείας, Ειδικός Θεραπευτικού παιχνιδιού, Εκπαιδευόμενη 
στο Filial Play, Κατσαρού Φιλιώ, που εκτός από τη συμμετοχή της στην ατομική συμβουλευτική, 
συντόνισε και την ομάδα «Συνδεόμαστε μέσα από το παιχνίδι».  
 
 
5. Την εθελόντρια σύμβουλο ψυχικής υγείας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Γιάννα 
Γιουμουρτατζή που συντόνισε και φέτος την ομάδα στήριξης γυναικών.  
 
 
6. Και τέλος, όλους τους εθελοντές που υποστήριξαν το πρόγραμμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
"Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας - Κοινωνική και Πολιτισμική Ενσωμάτωση" που απευθύνεται 
σε αλλοδαπούς: Ν. Χατζηϊωαννίδου, Χάινι Eperjesi, Α. Παντάλη, Δ. Μενίκη, Χ. Μενίκη, Σ. Χωλίδου, 
Ε. Ταυλαρίδου, Π. Χριστοφορίδου, Α. Παπαδοπούλου, Π. Μόσχου, Ε. Καλανδράρογλου, Σ. 
Παπαστεργίου, Σ. Γαλιλαίος, Ε. Μαυρίδου Α. Περιζέ. 
  
7. Tους φορείς της πόλης μας, Δημόσιους και Ιδιωτικούς, που συνεργάστηκαν και συνεργάζονται 
μαζί μας.  
 
8. Και όλους τους δωρητές που στήριξαν τη ΧΕΝ Θεσσαλονίκης αναγνωρίζοντας το σημαντικό 
έργο της  Κοινωνικής Υπηρεσίας. 

 

 



 

 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 

Στη χρονιά που πέρασε, την τρίτη από την αρχή της Πανδημίας, περίσσεψαν πάλι η ανασφάλεια, 
ο φόβος, η θλίψη για τους θανάτους, η απομάκρυνση από αγαπημένα πρόσωπα, το αίσθημα της 
μοναξιάς. Σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία, η ΧΕΝ προσπάθησε να συνεχίσει το έργο της και με 
την χρήση της τεχνολογίας κατάφερε να συντηρήσει παλιά και να αναπτύξει νέα προγράμματα. 
Μέσω του Skypeκαι του zoomμπορέσαμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, να στηρίζουμε η μία 
την άλλη και να συνεχίζουμε το έργο της ΧΕΝ που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο στην παρούσα 
συνθήκη, όπου η θέση της γυναίκας γίνεται όλο και πιο επισφαλής. Ως μέλη της ΧΕΝ που 
εμπνεόμαστε από τις αρχές και τις αξίες της, που ξέρουμε πως τα πάντα κατακτώνται με αγώνες, 
οπλιζόμαστε με τόλμη, αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό. Προχωρούμε με δυνατή φωνή και 
δυναμική παρουσία, στηρίζουμε τη γυναίκα στους πολλαπλούς της ρόλους, ώστε να βρει τις 
ισορροπίες της για ένα καλύτερο κόσμο.   

 


