Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων ιδρύθηκε στις 29
Μαρτίου 1981, με πρώτη εκλεχθείσα πρόεδρο την κ. Ασημίνα
Προέδρου.
Οι τελευταίες αρχαιρεσίες στις 2/7/2013 για ανάδειξη νέου Δ.Σ.
του Συλλόγου ανέδειξαν :
1. Την κα Στεφανάτου Τασούλα – Πρόεδρο
2. Την κα Χρήστου Στάσα – Αντιπρόεδρο
3. Την κα Γκόνου Άννα – Γραμματέα
4. Την κα Βασιλείου Όλγα – Γραμματέα Β
5. Την κα Κορφιάτη Ρεβέκκα – Ταμία
6. Την κα Τζίνη Ελένη – Μέλος του Δ.Σ.
7. Την κα Σιδηροπούλου Κατερίνα – Μέλος του Δ.Σ.
Σκοπός του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό του είναι :
 Η μόρφωση και ανύψωση της γυναίκας
 Η αναγνώριση των δικαιωμάτων της σαν ισότιμο μέλος της
κοινωνίας
 Η αναγνώριση της υπηρεσίας της νοικοκυράς
 Η συμμετοχή σ’ όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
 Η εξασφάλιση της φιλίας, της αλληλεγγύης και της ειρήνης
μεταξύ των λαών
Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι :
 Μορφωτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που έχουν σαν
αποτέλεσμα την ανάπτυξη αισθημάτων φιλίας και αλληλεγγύης
μεταξύ γυναικών.
 Μορφωτικές ομιλίες, διαλέξεις, συζητήσεις παιδαγωγικού και
ψυχολογικού περιεχομένου από ειδικούς για τη μόρφωση της
γυναίκας ως συζύγου και ιδιαίτερα ως μητέρα για τη σωστή
αγωγή, πνευματική πρόοδο και σωματική υγεία του παιδιού.
Η αγάπη και προσφορά του Συλλόγου στην γυναίκα και γενικότερα
στον συνάνθρωπο, η εντατική και συστηματική δουλειά για την
αντιμετώπιση
προβλημάτων
της
τοπικής
κοινωνίας
των
Θρακομακεδόνων, αλλά και η συνεισφορά του σε γενικότερα ζητήματα,

τον καθιέρωσαν στην συνείδηση του κόσμου και σήμερα αριθμεί
περίπου 300 μέλη.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων, από την ίδρυση του
μέχρι και σήμερα, εκτός από πολιτιστικές, μορφωτικές και
φιλανθρωπικές δραστηριότητες, έκανε παρεμβάσεις στην Κεντρική
Κρατική Εξουσία και στις Τοπικές Αρχές, για θέματα της περιοχής, της
χώρας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου, εκπληρώνοντας έτσι τους
σκοπούς που αναφέρονται στο Καταστατικό του:
 Μείωση Δημοτικών Τελών : Τον Δεκέμβριο του 2011 στα πλαίσια
της προσπάθειας της Κίνησης Ενεργών Πολιτών για τη μείωση
των δημοτικών τελών, με τη βοήθεια των μελών του συγκέντρωσε
500περίπου υπογραφές και πέτυχε τον Ιανουάριο του 2012
μείωση των Δημοτικών Τελών από 1,90/τ.μ σε 1,40/τ.μ.
 Απομάκρυνση παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας από την
περιοχή μας.
 Διαμαρτυρία για την μεταφορά κεραιών ιδιωτικών τηλεοπτικών
σταθμών από τον Υμηττό στην Πάρνηθα.
 Κατοχύρωση χώρων πρασίνου. Πέτυχε να γίνει αστικό πράσινο το
οικοδομικό τετράγωνο 45.
 Δενδροφύτευση της Πάρνηθας μετά την καταστροφική πυρκαγιά.
 Διαμαρτυρία για την επικινδυνότητα της λεωφόρου Κύμης λόγω
κακού ηλεκτροφωτισμού.
 Διαμαρτυρία για την κακή αστυνόμευση των Θρακομακεδόνων
και την πληθώρα κλοπών
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ενδεικτική αναφορά
 Συμπαράσταση υλική & ηθική στους πληγέντες κατοίκους του
σεισμού της Καλαμάτας το 1986.
 Συμπαράσταση υλική & ηθική στους πληγέντες κατοίκους των
Θρακομακεδόνων του σεισμού του 1999 και βοήθεια στην
αποκατάσταση των ζημιών που είχαν προκληθεί στο Δημοτικό
Σχολείο Θρακομακεδόνων.
 Προσφορά υλικής βοήθειας στους Κούρδους μετανάστες στο
στρατόπεδο της Πεντέλης.
 Προσφορά στους πληγέντες κατοίκους του Δήμου Ζαχάρως
Ηλείας, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 , με αποστολή
χρημάτων, κλινοσκεπασμάτων, ρουχισμού, φαρμάκων κλπ.

 Στήριξη οικογενειών. Διοργάνωση
Χριστουγεννιάτικης
εορταγοράς
στο
χώρο
του
Πνευματικού
Κέντρου
Θρακομακεδόνων, κάθε χρόνο, τα έσοδα της οποίας
προσφέρονται για την ανακούφιση και οικονομική στήριξη
απόρων οικογενειών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου
Αχαρνών, της Unicef, Το Χαμόγελο του Παιδιού, την Κιβωτό κ.α.
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
 Ψήφισμα για τον βομβαρδισμό αμάχων γυναικόπαιδων στην
Παλαιστίνη από τους Ισραηλινούς.
 Ψήφισμα για τη διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου
Κοζλοντούι της Βουλγαρίας.
 Υπογραφή ψηφίσματος διαμαρτυρίας (το 2011) που εξέδωσε το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την άρνηση ανέγερσης πυρηνικών
εργοστασίων στο Ακούγιο και στη Σινώπη της Τουρκίας.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 Οργάνωση
μορφωτικών, πολιτιστικών
και ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων για επιφανείς εκπροσώπους του πνεύματος, όπως
τη Μαρία Πολυδούρη, τη Βάσω Κατράκη, την Έλλη Αλεξίου, τον
Νικηφόρο Βρεττάκο, τον Κωστή Παλαμά κλπ.
 Οργάνωση εκδηλώσεων εθνικών και ιστορικών επετείων 25ης
Μαρτίου, 28ης Οκτωβρίου (ομιλητής Απόστολος Σάντας), 17ης
Νοεμβρίου.
 Εορτασμός της Ημέρας της Γυναίκας, με ενημερωτικές ομιλίες και
εκδηλώσεις.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
 Ιατρικά θέματα: Πρόληψη από το AIDS, ναρκωτικά –
αντιμετώπιση, θεραπεία, Αντιμετώπιση νόσου Alzheimer,
Οστεοπόρωση, Καρκίνος του μαστού, Μεσογειακή Διατροφή,
σύγχρονες ασθένειες κ.λ.π. Σεμινάρια σε συνεργασία με τον
Ερυθρό Σταυρό παροχής Πρώτων Βοηθειών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πιστεύοντας ότι η ανάπτυξη και η διαμόρφωση της
προσωπικότητας της γυναίκας επιτυγχάνεται μέσα από τη γνώση
και τη δράση και ο πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής,

συνδράμει σε αυτό, ο Σύλλογος οργάνωσε τα παρακάτω τμήματα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την κάλυψη των αναγκών των
κατοίκων των Θρακομακεδόνων, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής.














Μικτή χορωδία ενηλίκων
Μικτή Παιδική Χορωδία
Θεατρικό Ενηλίκων
Θεατρικό για παιδιά
Παραδοσιακοί χοροί ενηλίκων
Παραδοσιακοί χοροί για παιδιά
Latin
Hip Hop / RnB
Yoga
Χοροθεραπεία Ενηλίκων
Χοροθεραπεία Παίδων
Γυμναστική
Σεμινάρια Ψυχολογίας (Διαχείρισης stress)
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους επιμέρους τομείς.

