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 Βραβείο σε τέσσερις γυναίκες

Και στην Ευστρατία Δήμου για τον εθελοντισμό της

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 24|03|2016 15:57

Σε τέσσερις εθελόντριες των νησιών του Αιγαίου για την προσφορά τους στους πρόσφυγες, απονεμήθηκε βραβείο
«Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς Αλίκη Γιωτόπουλου - Μαραγκοπούλου» από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας, στην Αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Σε τέσσερις εθελόντριες των νησιών του Αιγαίου για την προσφορά τους στους πρόσφυγες, απονεμήθηκε βραβείο
«Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς Αλίκη Γιωτόπουλου - Μαραγκοπούλου» από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας, στην Αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Στην εκδήλωση, που έγινε την Παρασκευή, παραβρέθηκε και η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου.

Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν η Ευστρατία Δήμου από τη Λέσβο, χήρα του παπά Στρατή, η οποία εργάζεται για τη
δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Καλλονή, με άμεσο σκοπό την προσπάθεια ανακούφισης όσο
το δυνατόν περισσότερων οικογενειών, η Ευτυχία Συρρή από τη Χίο, η οποία δραστηριοποιείται στη Χίο, ως συντονίστρια
της Μ.Κ.Ο.

«ΜΕΤΑδραση», η Κατίνα Αρβανίτη, η οποία έχει πολύχρονη δράση κοινωνικής στήριξης στη Σάμο, και η Νίνα Γεωργιάδου,
η οποία μέσα από τον πολιτιστικό σύλλογο «Η Πρόοδος», ενισχύει υλικά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που
βρίσκονται στην Κάλυμνο. 
Η Χριστιάνα Καλογήρου, ως γυναίκα και επικεφαλής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μιλώντας στην εκδήλωση, μετέφερε
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα νησιά από το προσφυγικό - μεταναστευτικό, τονίζοντας την καθοριστική
συμβολή των γυναικών, που εθελοντικά έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να συνδράμουν στη διαχείριση αυτού του
μεγάλου και μη προβλέψιμου ζητήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η περιφερειάρχης στην ανάγκη κοινής δράσης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού -
μεταναστευτικού και αναφέρθηκε στην πρόσφατη συγκρότηση Διαπαραταξιακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
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