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Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΙΜΑ 

ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥ  2016 

Ο Σύνδεσμος Γυναικών Θεσσαλονίκης Μακεδονίας εν Αθήναις , με επί κεφαλής την Πρόεδρο του κ. Καίτη Γάκη Καψή, τίμησε 

τις Μητέρες των Παραολυμπιονικών του  2016, σε μια άκρως συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε στους επιβλητικούς 

χώρους της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

          Χαιρετισμούς απεύθυναν η κ. Μάγια Γάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπρόσωπος της Προέδρου Καίτης 

Γάκη-Καψή – Δημοσιογράφος και ο κ.Λαυρέντιος Δελλασούδας, Ομότιμος Καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής, πρ. Πρόεδρος 

του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.       

Κεντρικοί Ομιλητές ήταν η κ. Ντόρα Πάλλη, Υποδιευθύντρια Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας με θέμα: «Συμμετοχή 

στους Παραολυμπιακούς Αγώνες: ένας μεγάλος αγώνας, ένας  πραγματικός άθλος» και η κ. Δέσποινα Κούτσαρη, πρ. Δ/ντρια 

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού– Συγγραφέας – Οικονομολόγος με θέμα: «Μάνα Ολυμπιονίκη  –  Σπαρτιάτισσα 

Μάνα». 

          Την όλη εκδήλωση συντόνισε και κάλυψε τηλεοπτικά για την εκπομπή της και τις ειδήσεις του ΣΤΑΡ η Δημοσιογράφος κ. 

Ζήνα Κουτσελίνη, με την ευαισθησία που την διακρίνει και την άριστη επαγγελματική της κατάρτιση. 

          Η παρουσία των παραολυμπιονικών με τις Μητέρες τους, συγγενείς και φίλους, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική και στην 

ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη η χαρά της βράβευσης αποδεικνύοντας την μεγαλοψυχία και την δύναμη που διακατέχει αυτές τις 

ηρωίδες της ζωής. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 

Ελλάδος κ.κ. Γαβριήλ, εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο κ. Αριστείδης Πανανός, Μέλος του Δ.Σ. (Ταμίας) της Ελληνικής 

Παραολυμπιακής Επιτροπής,  ως εκπρόσωπος του Προέδρου Γεωργίου Φουντουλάκη και της ΕΠΕ, καθώς  και πολύ φίλοι και 

μέλη του Συνδέσμου, που κατέκλυσαν τον χώρο της ΛΑΕΔ.   

Στην συνέχεια ακολούθησε η απονομή των τιμητικών διπλωμάτων κατά σειρά και χρώμα μεταλλίου των αθλητών :   

•        Μανώλη Στεφανουδάκη,  Χρυσό  στο Ακόντιο κατηγορία F54, Μητέρα  η κ. Γιαννούλα Στεφανουδάκη  

•        Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, Χρυσό στη  Σφαιροβολία, κατηγορία  F32 Μητέρα η κ.Κυριακή Κωνσταντινίδου  

•        Παύλο Μάμαλο, Χρυσό  στην Άρση Βαρών σε πάγκο Κατηγορία 107 κιλά στην κ. Βιολέττα Μάμαλου  

•       Τζον Φερνάντες, Χρυσό  στη  Σφαιροβολία κατηγορία F53  Μητέρα 

η κ. Jannice Parkman  

•        Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη, Χρυσό στη Κολύμβηση, 100 μ.  Πεταλούδα κατηγορία S9, Μητέρα η κ. Ζέλλα Μιχαλεντζάκη   

•        Αθανάσιο Κωνσταντινίδη (2), Αργυρό  στις Ρίψεις, Κορίνα κατηγορία F32, Μητέρα η κ. Κυριακή Κωνσταντινίδου  

•        Δημήτρη Σενικίδη, Αργυρό  στη Σφαιροβολία κατηγορία F20, Μητέρα η κ. Ειρήνη Μαυρογιαννίδου  

•        Παναγιώτη Τριανταφύλλου, Αργυρό  στη  σπάθη κατηγορίας Β`, Μητέρα η κ. Στυλιανή Καραγιαννίδου 

 •        Γρηγόρη Πολυχρονίδη, Αργυρό στο BOCCIA, Ατομικό BC3  Μητέρα η κ. Ελένη Πολυχρονίδη  

•        Δημήτρη Μπακοχρήστο, Χάλκινο στην Άρση Βαρών σε πάγκο Κατηγορία 54 κιλά, Μητέρα η κ. Ευσταθία Μπακοχρήστου  

•        Δημήτρη Ζησίδη,  Χάλκινο στη  Σφαιροβολία κατηγορία F32 /Μητέρα η κ. Χρυσούλα Ζησίδη  
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•        Γρηγόρη Πολυχρονίδη , Χάλκινο στο BOCCIA,ζευγάρια BC3  Μητέρα η κ. Ελένη Πολυχρονίδη   

•        Νικόλαο Πανανό, Χάλκινο στο  BOCCIA, ζευγάρια BC3 Μητέρα η κ. Ευαγγελία Πανανού  

•        Άννα Ντέντα,  Χάλκινο  στο BOCCIA, ζευγάρια BC3 Μητέρα η κ. Χριστίνα Ντέντα 

 •        Δήμητρα Κοροκίδα, Χάλκινο  στη Σφαιροβολία κατηγορία F53  Μητέρα η κ. Αρετή Κοροκίδα 

 

 

 Σύνδεσμος    Γυναικών   Θεσσαλονίκης-Μακεδονίας «εν   Αθήναις» 

 

Ομιλία στην τελετή βράβευσης των μητέρων των Ελλήνων Παραολυμπιονικών 

Απονομή αριστείου «ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ» στις μητέρες των παραολυμπιονικών τού  2016 (Αθήνα, Λέσχη 

Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, 24 Μαΐου 2017) 

Χαιρετισμός Λαυρεντίου Γ. Δελλασούδα 

Κυρίες και Κύριοι,  

Αφού πρώτα  συγχαρώ την  Πρόεδρο κ. Καίτη Γάκη-Καψή και το  Δ.Σ.  τού Συνδέσμου Γυναικών Θεσσαλονίκης  Μακεδονίας 

«εν Αθήναις» για την εξαιρετική -με όλη τη σημασία τής λέξεως-  πρωτοβουλία τους, και αφού στη συνέχεια τους 

ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου έδωσαν προκειμένου να χαιρετίσω τη σημερινή τιμητική εκδήλωση, θα ήθελα να 

προσθέσω ότι πέραν τής ανάγκης επικρότησης τής ενέργειάς τους,  υπάρχουν δύο επί πλέον λόγοι  που με οδήγησαν εδώ 

σήμερα, οι οποίοι θεωρώ ότι  βρίσκονται κοντά στη θεματική τής εκδήλωσης και ως εκ τούτου οφείλω να τους  καταθέσω.  

 

Α'.  Αμέσως μετά την είσοδό μας στην  τότε ΕΟΚ, ο ομιλών είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί  επί 10ετία  στο ΥΥΠ&ΚΑ  με τη 

θεμελίωση, προώθηση και παρακολούθηση αιτημάτων χρηματοδότησης από το ΕΚΤ προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης Προσώπων  με Αναπηρία (Π.μ.Α.)  καθώς και με άλλες σχετικές ενέργειες.  

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη βιωματικές εμπειρίες, αφενός,  και  θεωρητικές προσεγγίσεις, αφετέρου,  λόγω 

παράλληλης θητείας στον Τομέα τής Ανθρωπαγωγικής, προέκυψε η ανάγκη κατάθεσης μιας  πρότασης για το χρέος ή την 

οφειλή προς τις μητέρες των Π.μ.Α. 

Δηλαδή, επί ένα μήνα τον χρόνο να αναλαμβάνουν οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς την συνολική φροντίδα των παιδιών 

των οικογενειών τους, ώστε να δίνεται στους γονείς και κυρίως στη μητέρα η δυνατότητα οποιασδήποτε μορφής διακοπών.  

Επιτρέψτε μου εδω να Κων τρεις σχετικές επισημάνσεις: 

(α) Η υπόψη πρόταση  όταν κατατέθηκε έτυχε -όπως ήταν φυσικό-  ευμενούς υποδοχής εκ μέρους τής  Συνομοσπονδίας 

Οικογενειακών  Οργανώσεων  τής ΕΕ και τού συνεργαζόμενου με αυτές Διεθνούς ROTARY. 

(β)  Σε ό,τι μας αφορά, νομίζω ότι το χρέος  αυτό παραμένει μέχρι σήμερα.  

 (γ) Πρόκειται για ιερή υποχρέωση, η οποία  μάλιστα δεν εξαιρεί τον πατέρα. Διότι, όπως έλεγα -μεταξύ άλλων- σε κάθε 

ορκωμοσία των φοιτητών: 

«. .. επιτρέψετε να προσθέσω δύο μόνο λόγια: ένα ως δάσκαλος και ένα ως πατέρας. Φθάσατε στο τέλος τής πολυετούς 

εκπαιδευτικής προσπάθειάς σας, δηλαδή στο τέλος μιας μαραθώνιας πορείας με νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο τίτλος που 

κατακτήσατε σας γεμίζει υπερηφάνεια και σας καλεί να εορτάσετε τη δεύτερη γενέθλια ημέρα σας, ως νέοι επιστήμονες. 

Όμως αυτή η εορταστική ατμόσφαιρα δεν θα πρέπει να σας κάνει να παραλείψετε έναν οιονεί απολογισμό, αναλογιζόμενοι 

ότι στην επιτυχία σας συνέβαλαν 3 παράγοντες: οι γονείς σας, οι διδάσκαλοί σας και σεις οι ίδιοι. 



Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάτε και κυρίως δεν πρέπει να ξεχάσετε ποτέ τα οφειλόμενα στους γονείς σας. » 

 

 

Β'.    Ο δεύτερος λόγος αφορά στις σκέψεις που γεννήθηκαν  στους Παραολυμπιακούς τής Αθήνας με αφορμή το αγώνισμα 

τού  δρόμου των προσώπων με προβλήματα όρασης, τις οποίες και κατέθεσα τέσσερα χρόνια αργότερα -ως συγκροτημένη 

πλέον πρόταση-  στο 3ο Διεθνές Συνέδριο  «Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ». 

Εκεί συντονίζοντας την ενότητα: «Από την Αθήνα στο Πεκίνο»: 

(α) Επισημάναμε την ανάγκη αξιοποίησης τού παραδείγματος τής συνεργατικής άθλησης, το οποίο, αφενός μεν,  ικανοποιεί 

μία από τις βασικές  παιδαγωγικές  αρχές τής μάθησης, δηλαδή την αρχή τής κατ΄ αίσθηση αντίληψης και, αφετέρου, 

εκπέμπει το μήνυμα τής συνεργατικής κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης τού ΠΜΑ.  

(β) Ονομάσαμε το παράδειγμα αυτό συνεργατική συμπληρωματικότητα και, εξελικτικά,  αναλογική συμπληρωματικότητα και, 

τέλος,  

(γ) θέσαμε τα εξής ερωτήματα:  

    Μήπως ένα μήνυμα –ανάλογο με το διαχρονικό μήνυμα που ξεκίνησε από την αρχαία Ολυμπία πριν από 28 αι., ως ιερή 

εκεχειρία–, είναι αυτό που θα πρέπει να φύγει από την Αθήνα προς το Πεκίνο για να προστεθεί στα άλλα μηνύματα των 

Παραολυμπιακών και από εκεί όλα μαζί να ταξιδεύσουν προς όλο τον κόσμο;  

   Επομένως,  μήπως δεν θα ήταν άτοπο αν το παλαιό μήνυμα για γκρέμισμα μέρους των τειχών τής πόλης τού Ολυμπιονίκη 

αναδιατυπωνόταν κάπως έτσι: 

 Κάθε ενέργεια συνεργατικής συμπληρωματικότητας γκρεμίζει ένα μέρος τού τείχους που υψώνεται μεταξύ των ανθρώπων –

ή απλούστερα– που δημιουργεί τη διαφορά.  

 

Κ κΚ,  

Έπειτα απ' αυτά και αφού παραλλάξουμε  το προαναφερθέν μήνυμα διερωτώμαι: μήπως η σημερινή βράβευση θα πρέπει να 

στείλει και ένα μήνυμα για διαρκή  ετοιμότητα, τόσο προς ικανοποίηση των  αναγκών  των μητέρων των Π.μ.Α. όσο και προς  

μίμηση των αρετών που τις διακρίνουν;  

 

Συγχαρητήρια στις μητέρες, στους Παραολυμπιονίκες και σε όλους τους συντελεστές. 

 

Έχονρτας υποψη ότι  

Ο  Σύνδεσμός μας σας ευχαριστεί θερμά για την αμέριστη βοήθειά σας στην επιτυχή πραγματοποίηση της θεσμικής μας 

εκδήλωσης προς τιμή των ΗΡΩΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ των Ελλήνων Παραολυμπιονικών του 2016, στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων 

Δυνάμεων, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017. 

Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω και πάλι για όλα: την "σημειολογική" έμπνευση τής θεσμικής εκδήλωσης, την πρόσκληση, 

την επιτυχή διοργάνωση, την ευγένεια τής εκπροσώπου σας κας  Μάγιας Γάκη, τις ευχαριστίες για την συμμετοχή τού 

υπογράφοντος και τέλος για το  ενημερωτικό υλικό (Δελτίο Τύπου και φωτογραφίες). 

 

Δεν παραλείπω να σας ευχαριστήσω επιπροσθέτως, γιατί  στο πλαίσιο τής εκδήλωσης μού δόθηκε η ευκαιρία αφενός μεν και 

κυρίως  να πραγματοποιήσω  μία συγκινητική συνάντηση  με την πρώην φοιτήτριά μου, αδελφή τής Παραολυμπιονίκου και 

φοιτήτριας τής Ψυχολογίας Χριστίνας Ντέντα (βλ. στην επισυναπτόμενη φωτογραφία, την οποία μου απέστειλε η κα Ι. 



Μαστορα (ήμουν μέλος της  επιτροπής επίβλεψης τής δ.δ. της ), και  αφετέρου να συναντηθώ μετά από 30 περίπου  χρόνια 

με τον κ. Πανανό, γνωρίζοντας παράλληλα και την οικογένειά του. 


