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Η

παράδοση των
τελευταίων ετών
τηρήθηκε
και
φέτος. Κάθε χρόνο, ενόψει της Παγκόσμιας
Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( 10η Δεκεμβρίου), Σοροπτιμίστριες της
Καβάλας δίνουν το στίγμα
της οργάνωσης μέσω του
Alpha Radio 88,6, φροντίζοντας να διασπείρουν τις
αρχές και τα ιδεώδη του
Σοροπτιμισμού που βασίζονται στο τρίπτυχο «Γυναίκα- Παιδί- Περιβάλλον». Η
κατ΄εξοχήν γυναικεία διεθνής οργάνωση, εργάζεται
για την προαγωγή των δικαιωμάτων της γυναίκας και
του παιδιού σιωπηρά αλλά
και δυναμικά συνάμα, αφού
εκπροσωπείται σε όργανα
και θεσμούς που δραστηριοποιούνται γύρω από τα
ανθρώπινα δικαιώματα σε
κάθε τους έκφανση, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, τις αποφάσεις και τα
νομοθετήματα, καταγράφει
τα προβλήματα και επιδίδεται σε δράσεις που τα
αναδεικνύουν και προωθεί
λύσεις γι αυτά. Γνωστές
γυναίκες στην κοινωνία της
Καβάλας, επιστημόνισσες,
νεαρές στην ηλικία, αλλά με
μεγαλύτερες, δραστηριοποιούνται κοινωνικά, ακολουθώντας ένα διαφορετικό μοντέλο επικοινωνίας με
το κοινό. Επιλέγουν το βήμα
που τους παρέχουν τα ΜΜΕ
για να επικοινωνήσουν τις
αρχές του Σοροπτιμισμού
και παρακολουθούν διακριτικά τα δρώμενα της πόλης
για να σπεύσουν όπου μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες. Φέτος, στο studio
του Αlpha φιλοξενήθηκε
μαζί τους και η πρόεδρος
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας Μαίρη Σαμαρτζίδου – Πλωμαρίτου. Το
γεγονός ότι η πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης επέλεξε να βρεθεί στην Καβάλα γι
αυτή την δράση ενημέρωσης, μπορεί κανείς να το
αποδώσει στην αναγνώριση του έργου του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Καβάλας.
Παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις
θέσεις που ανέπτυξαν και οι
τρεις κυρίες, συνομιλώντας
με το δημοσιογράφο του
Alpha Nίκο Χαζαρίδη. Μαζί
τους και η 18χρονη Κατερίνα που τις άκουγε προσεκτικά για να παρέμβει στο
τέλος της συζήτησης.

Μαίρη ΣαμαρτζίδουΠλωμαρίτου
«Αν δεν διεκδικούμε
συνεχώς τα ανθρώπινα
δικαιώματα, κάποια στιγμή
θα γίνουν ανενεργά…»
»Ο Όμιλος της Καβάλας
είναι ο τρίτος κατά σειρά
ίδρυσης, μετά της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης, είχε
μια δράση σταθερή όλα
αυτά τα χρόνια και ανέδειξε
και προέδρους της Ένωσης. Είναι σημαντικό ένας
περιφερειακός όμιλος να
έχει να αναδείξει σημαντικό
έργο στην τοπική κοινωνία.
Ο Σοροπτιμισμός είναι μια
οργάνωση ευρύτερη από
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Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα
συρρικνώνονται… ελέω κρίσης!
Σοροπτιμίστριες μιλούν για τα δικαιώματα της γυναίκας και του παιδιού στο πλαίσιο
της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Καβάλας, Εύα Παπαϊωάννου, η πρόεδρος της
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας, Μαίρη Σαμαρτζίδου –Πλωμαρίτου , η Β΄αντιπρόεδρος της Ένωσης
και μέλος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Καβάλας, Μαρία Οικονομίδου και η Ευαγγελία Οικονομίδου,
μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου Καβάλας και υπεύθυνη του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

μια φεμινιστική οργάνωση, που ασχολείται με τη
γυναίκα, την υποστηρίζει ,
τη βοηθά να διεκδικεί τα δικαιώματά της, προστατεύει
το παιδί της στα χρόνια που
δεν μπορεί να προστατευτεί
από μόνο του και φροντίζει
και το περιβάλλον. Αυτοί
είναι οι 3 άξονες του Σοροπτιμισμού, που έχει μόνιμη
εκπροσώπηση στα Ηνωμένα Έθνη, άρα μιλάμε για μια
παγκόσμια γυναικεία οικογένεια χιλιάδων μελών. Κάθε
χρόνο κάνουμε το Ευρωπαϊκό μας Συνέδριο. Φέτος είχαμε την τύχη να παραβρεθούμε πολλές από εμάς και στο
Παγκόσμιο Σοροπτιμιστικό
Συνέδριο που έγινε στην
Κωνσταντινούπολη με ηχηρά παγκοσμίως ονόματα.
»Χθες βρισκόταν στην Αθήνα ο Αργεντίνος εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ο οποίος ήρθε να κάνει μια
έρευνα στην Ελλάδα από το
2014 για το ποια δικαιώματα
συρρικνώνονται κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης. Η εισήγηση του προς
το Συμβούλιο της Ευρώπης
ήταν καταπέλτης εναντίον
της Ελλάδας. Εντοπίζει μείωση των κοινωνικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων
στην εκπαίδευση και στην
ασφάλιση. Θεωρώ ότι όλες
οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν, τουλάχιστον στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας, να
ήταν περισσότερο επιεικείς
και νομίζω ότι όλοι οι συνέλληνες θα προτιμούσαμε να
μειωθούν τα δικά μας εισοδήματα και να μη μειωθεί,
για παράδειγμα, το επίδομα
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
και άλλα. Σε όλα τα κράτη
της γης δικαιώματα και ελευθερίες έχουν περιοριστεί για
διάφορους λόγους.
»Αν συνεχώς δεν διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, θα

έρθει στιγμή που θα γίνουν
ανενεργά και θα έρθουν κάποιοι να τα καταπατήσουν,
για παράδειγμα σε ολιγαρχικά καθεστώτα. Αυτό που
γίνεται στην Ελλάδα με τους
πρόσφυγες,
δεν γίνεται
πουθενά. Ήμουν πρόσφατα
στην Ειδομένη. Δυο ημέρες
πριν κλείσουν τα σύνορα
των Σκοπίων, ο χώρος ήταν
πολύ καλά τακτοποιημένος, υπάρχουν εκεί όλες οι
διεθνείς
ανθρωπιστικές
οργανώσεις, έχουν στηθεί
μεγάλες σκηνές. Μετά το
κλείσιμο των συνόρων τα
πράγματα έγιναν διαφορετικά. Η υποκρισία της Ευρώπης όσον αφορά τη δική μας
αντιμετώπιση είναι τρομακτική , αλλά θα ρίξω το ανάθεμα σε όλο μας το πολιτικό
σύστημα, γιατί πιστεύω ότι
τόσο η κυβέρνηση όσο και
η αντιπολίτευση δεν στάθηκαν στο ύψος τους, να
επιμείνουν για να αποδείξουν ότι οι Έλληνες και όλη
μας η ακτοφυλακή έσωζαν
με κίνδυνο της ζωής τους
ανθρώπινες ψυχές και ότι η
Ουγγαρία και κάθε τέτοιο
φασιστοειδές κράτος δεν
δικαιούται να μιλήσει για τη
συνθήκη Σένγκεν και να λέει
ότι πρέπει να αποχωρήσει η
Ελλάδα.

Εύα Παπαϊωάννου
«Προσεγγίζουμε το
πρόβλημα, το προβάλλουμε
και λογοδοτούμε για τις
δράσεις μας»
»Το 1962 επισήμως ο Όμιλος μπήκε στα δρώμενα της
πόλης. Μέσα από τον Όμιλο
έχουν περάσει αξιόλογες
γυναίκες από την πόλη της
Καβάλας και συνεχώς στελεχώνεται με νέες γυναίκες
επιστημόνισσες. Η ίδια η
οργάνωση είναι ανθρωποκεντρική . Ασχολούμαστε
με όλα τα σύγχρονα ανθρώπινα προβλήματα, είτε αυτά

είναι υγείας, περιβάλλοντος,
εκπαίδευσης, ανθρώπινα
δικαιώματα. Υπάρχουν προγράμματα που έρχονται από
την Ευρώπη, διαχέονται στις
Ενώσεις και από τις Ενώσεις
στους Ομίλους, που τα προσαρμόζουν στα δεδομένα
του χώρου όπου ζούνε. Ο
Σοροπτιμισμός είναι μια οργάνωση που αφορά τις γυναίκες, οικονομικά αυτοδύναμη, δεν μας χρηματοδοτεί
κανένας και αυτό είναι θετικό, γιατί όταν δεν σε πληρώνει κανείς, έχεις και λόγο και
άποψη. Προσεγγίζουμε το
πρόβλημα κάθε φορά, το
προβάλλουμε και λογοδοτούμε για το έργο μας προς
τα πάνω, με στόχο από τις
δράσεις μας να γίνεται καλύτερη η ζωή των γυναικών και
των παιδιών. »Υπηρέτησα
σε αγροτικές περιοχές στην
εκπαίδευση και ξόδεψα 25
χρόνια από τη ζωή μου δίπλα σε παιδιά ηλικίας 12-18
ετών. Είδα διαφορές από
την ημέρα που πήγα σε ένα
σχολείο και έμεινα 18 χρόνια. Είδα πώς ήταν αρχικά
τα παιδιά και οι οικογένειες
τους και πώς ήταν μετά από
18 χρόνια. Χαίρομαι που τα
μηνύματα του σχολείου βοήθησαν στην εξέλιξή τους.
Σήμερα, μέσα στο δημοτικό συμβούλιο υπάρχουν
παιδιά που πέρασαν από
τα χέρια τα δικά μας, πετυχημένες γυναίκες που ήταν
τότε φοβισμένα κοριτσάκια.
Τα παιδιά αυτής της γενιάς
πάλεψαν ανάμεσα σε δυο
συμπληγάδες. Από τη μια
είχαν να αντιμετωπίσουν την
απουσία των γονέων τους,
που έγιναν μετανάστες, από
την άλλη μεγάλωναν με τους
παππούδες που δεν μιλούσαν σωστά τη γλώσσα μας
και αντιμετώπισαν γλωσσικά
προβλήματα. Έφυγα από το
χώρο με καλές αναμνήσεις,
δεν θα ήθελα να υπηρετώ

στην εκπαίδευση αυτή την
εποχή, όπου διακρίνω την
απόλυτη ελευθερία, που
αγγίζει την ασυδοσία. Υπηρέτησα σε ένα επαρχιακό
σχολείο και επειδή υπηρετούσα για πολλά χρόνια στο
ίδιο σχολείο, υπήρχε σύνδεσμος με τα παιδιά, ήξερα σε
ποια κατάσταση βρισκόταν,
τι είχε συμβεί στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Το
σχολείο με τον τρόπο του
επενέβαινε, μεσολαβούσε με
τη μητέρα του κάθε παιδιού
και ήταν ένας χώρος φιλικός
για εκείνα τα παιδιά…

Ευαγγελία Οικονομίδου
«Στόχος μας, ένα
Κέντρο Γυναικών για
την αντιμετώπιση της
Ενδοοικογενιακής Βίας»
»Σαν μητέρα παιδιών και
εργαζόμενη σε μια σκληρή
καθημερινότητα, θα ήθελα
να υπάρχουν ασφαλέστερες δομές για να μπορούμε να εξασφαλίζουμε στα
παιδιά μας μια καθημερινότητα μακριά από τους
δικούς μας ρυθμούς. Ίσως,
για παράδειγμα, θα έπρεπε
τα σχολεία μας να είναι διευρυμένου ωραρίου, ώστε τα
παιδιά επιστρέφοντας στο
σπίτι να διαθέτουν το χρόνο
τους στο παιχνίδι, γιατί ένα
από τα βασικά δικαιώματα
που βρίσκεται σε ύφεση είναι το δικαίωμα του παιδιού
στο παιχνίδι, που ουσιαστικά έχει καταργηθεί. Γι αυτό
άλλωστε
παρατηρούμε
ακραίες συμπεριφορές μέσα
στα σχολεία. Η ανάγκη του
παιδιού να βρει τη φύση του,
δημιουργεί συχνά την ένταση και την επιθετικότητα.

»Σε βάθος χρόνου πάντοτε
υπήρχε στενή σχέση με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από
την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε στο δήμο η
Επιτροπή Ισότητας είμαστε
μέλος της. Σε όλες μας τις
εκδηλώσεις υπήρξε ανταπόκριση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν αναφέρομαι
στο οικονομικό σκέλος, γιατί
η οργάνωσή μας είναι αυτοχρηματοδοτούμενη. Ήταν
πολύ σημαντικό, η δημιουργία της Επιτροπής Ισότητας
και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών. Στόχος είναι
να φτάσουμε κάποια στιγμή
να έχουμε τη δυνατότητα
να στηρίξουμε ένα Κέντρο
Γυναικών που έχουν πέσει
θύματα ενδοοικογενειακής
βίας. Για την ενδοοικογενειακή βία γίνεται πολύ σιωπηρή,
αλλά πολύ σοβαρή δουλειά.

Κατερίνα
«Θέλω τα όνειρά μου να
τα πραγματοποιήσω στην
Ελλάδα»
»Θέλω να ταχτοποιήσω τη
ζωή μου. Θέλω να είμαι ανεξάρτητη, αλλά το σχολείο
δεν βοηθάει πλέον, έχουμε
ελλείψεις καθηγητών, βιβλίων. Είμαστε αναστατωμένα
όλα τα παιδιά, δεν υπάρχει
πλέον λόγος να πηγαίνουμε
στο σχολείο, έτσι νιώθουμε.
Θέλω να σπουδάσω Διοίκηση Υπαλλήλων Αποθήκης,
έμαθα ότι το σχολείο αυτό
έχει πολύ καλό προσωπικόκαθηγητές με καλές κριτικές. Σκεφτόμουν να φύγω
για δουλειά στην Κύπρο,
αλλά θέλω όλα τα όνειρά
μου να τα κάνω πραγματικότητα στην Ελλάδα.

