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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ…. Όταν ο θεός έπλασε τη γυναίκα!

Νίκος Πιλαβιός,  «Ο Παραμυθάς»

• Όταν ο Θεός έπλασε τη γυναίκα εργαζόταν μέχρι 
αργά την 6η ημέρα.

• Ένας άγγελος πλησίασε και είπε: «Γιατί σπαταλάς 
τόσο πολύ χρόνο γι” αυτή?»

• Και ο Κύριος απάντησε:

• «Ξέρεις πόσες προδιαγραφές πρέπει να πληρεί 
για να την τελειοποιήσω ?»

• «Πρέπει να μπορεί να πλυθεί, αλλά να μην 
είναι πλαστική, να παίζει περισσότερους από 
200 ρόλους, και να μπορεί να φτιάξει όλων 
των ειδών τα φαγητά, θα πρέπει να μπορεί να 
αγκαλιάζει πολλά παιδιά ταυτόχρονα, να δίνει 
μια αγκαλιά που θα θεραπεύει οτιδήποτε, από 
ένα πληγωμένο γόνατο μέχρι μια πληγωμένη 
καρδιά και να τα κάνει όλα αυτά μόνο με δυο 
χέρια».

• Ο άγγελος εντυπωσιάστηκε.

• «Μόνο δυο χέρια….αδύνατον!»

• Και είναι το βασικό μοντέλο?

• «Πολλή δουλειά για μια μέρα….περίμενε μέχρι 
αύριο και την ολοκληρώνεις».

• «Όχι», είπε ο Κύριος. «Είμαι τόσο κοντά στην 
ολοκλήρωση αυτής της δημιουργίας, που θα είναι 
η αγαπημένη της καρδιάς μου».

• «Θεραπεύεται μόνη της όταν αρρωσταίνει και 
δουλεύει 18 ώρες την ημέρα».

• Ο άγγελος πλησίασε και άγγιξε την γυναίκα.

• «Μα την έφτιαξες τόσο μαλακή, Κύριε..»

• «Είναι μαλακή», είπε ο Κύριος, «Αλλά την έφτιαξα 
και δυνατή, επίσης. .

• «Δεν διανοείσαι τι μπορεί να αντέξει και 
ανταπεξέλθει».

• «Μπορεί να σκεφτεί; ρώτησε ο άγγελος.

• Ο Κύριος απάντησε:

• «Όχι μόνο να σκεφτεί, αλλά να αιτιολογήσει 
και να διαπραγματευθεί.»

• Ο άγγελος άγγιξε της Γυναίκας το μάγουλο….

• «Κύριε, φαίνεται πως η δημιουργία σου στάζει! 
Της έχεις βάλει πολλά βάρη.»

• «Δεν στάζει….είναι δάκρυ» ο Κύριος διόρθωσε 
τον άγγελο.

• «Τι εξυπηρετεί;» ρώτησε ο άγγελος.

• Και είπε ο Κύριος:

• «Τα δάκρυα είναι ο τρόπος να εκφράσει τη 
λύπη της, τις αμφιβολίες της, την αγάπη της, 
τη μοναξιά της, τον πόνο και την 
υπερηφάνειά της.»

• Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στον άγγελο; 
«Κύριε, είσαι ιδιοφυΐα.

• Σκέφτηκες τα πάντα. Η Γυναίκα είναι πραγματικά 
υπέροχη!»

• Πράγματι είναι! Η Γυναίκα έχει αντοχές που 
εντυπωσιάζουν τον άντρα. Μπορεί να 
διαχειριστεί προβλήματα και να έχει πολλές 
ευθύνες. Δημιουργεί ευτυχία, αγάπη και έχει 
άποψη.

• Χαμογελάει όταν θέλει να τσιρίξει.

• Τραγουδάει όταν θέλει να κλάψει, κλαίει όταν 
είναι ευτυχισμένη και γελάει όταν φοβάται.

• Δίνει μάχη για τα πιστεύω της.

• Αντιμάχεται την αδικία.

• Δεν δέχεται το «όχι» για απάντηση, όταν 
διαβλέπει καλύτερη λύση. Δίνει τον εαυτό της 
για την προκοπή της οικογένειάς της. 
Συνοδεύει τη φίλη της στο γιατρό αν φοβάται.

• Η αγάπη της είναι άνευ όρων.

• Κλαίει όταν τα παιδιά της κερδίζουν.

• Είναι ευτυχισμένη όταν οι φίλοι της τα 
καταφέρνουν.

• Χαίρεται όταν ακούει για μια γέννηση ή ένα 
γάμο.

• Είναι συντετριμμένη όταν χάνεται κάποιος 
συγγενής ή φίλος.

• Αλλά βρίσκει τη δύναμη να συνεχίσει στη 
ζωή.

• Γνωρίζει πως ένα φιλί και μια αγκαλιά 
θεραπεύουν μια πληγωμένη καρδιά.

• Έχει μόνο ένα ελάττωμα… :

• Ξεχνάει τι αξίζει…!!!!!!!



Η γυναίκα διαχρονικά….

Τότε…Η αυθόρμητη προσφορά, η 
αυτοθυσία και το μεγαλείο της ψυχής!

Τώρα….στον ίδιο ρυθμό, με άλλες 
συνθήκες, παντού στον κόσμο!



Η ύπαρξη της είναι ολοκληρωτικά συνυφασμένη με την 
αέναη προσφορά και προσπάθεια γιατί: 

• Ενδιαφέρεται

Θέλει να προσφέρει όπου και όπως μπορεί

 Εργάζεται χωρίς να ζητά ανταλλάγματα

 Λέει ναι σε καινούργιες εμπειρίες

 Ονειρεύεται έναν ομορφότερο κόσμο

 Νοιάζεται

 Το να προσφέρει είναι για εκείνη τρόπος ζωής

 Ικανοποιείται ψυχικά

 Συνεισφέρει, συμμετέχει, στηρίζει, συνεργάζεται

 Μαθαίνει, αλλά και μοιράζεται

 Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα

 Στάση ζωής



Η ΓΥΝΑΙΚΑ πρωτοστατεί 
σε κάθε εθελοντική δράση!

• Πρωτοστατεί στη ζωή…



«μίνι» Ιστορική Αναδρομή του Γυναικείου 
Εθελοντισμού στην Ελλάδα

Περίοδος Βυζαντίου: 
Αυξάνονται οι 

φιλανθρωπικές δράσεις, 
με ενεργό συμμετοχή της 

εκκλησίας, από τις 
πλούσιες κυρίες του 

εσωτερικού και 
εξωτερικού της χώρας.

2004: Άνθιση του 
εθελοντικού κινήματος. 

160 χιλ αιτήσεις 
εθελοντών. 

Χρησιμοποιήθηκαν 45 
χιλ  εθελοντές για τους 
Ολυμπιακούς και 15 χιλ 
για Παραολυμπιακούς

Αγώνες.

1980-1990: Αναδύεται ο 
ρόλος του ενεργού 

πολίτη στην ελληνική 
κοινωνία

1930-1940: Η ειρήνη 
Καλιγά, 21 ετών ιδρύει  
την πρώτη γυναικεία 

ομάδα Ελληνικού 
Οδηγισμού, χωρίς να 
ξεχνάμε το ρόλο των 

γυναικών  εθελοντριών 
του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού κατά τη 
διάρκεια του πολέμου



Η συμμετοχή των Γυναικών σε πρόσφατα 
καταγεγραμμένες εθελοντικές δράσεις με 

αριθμούς….
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Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε 
αρκεί…..

• Να δημιουργηθεί το 
κατάλληλο πλαίσιο και 

περιβάλλον ώστε να 
υποδεχτούμε τους εθελοντές

• Να εξασφαλιστεί το δεδομένο 
ότι ο εθελοντισμός δεν 
υποκαθιστά τις υποχρεώσεις 
του κράτους  ή την 
αμειβόμενη εργασία 

• Η νομοθεσία να παρέχει κίνητρα 
στους ανθρώπους που 

συμμετέχουν

• Να γίνει ο εθελοντισμός βασικό 
κομμάτι της παιδείας και της 
εκπαίδευσης

ΕΘΕ ΛΟΝ

ΜΟΣΤΙΣ



Χριστίνα Τσαγδή, PhD
• Υποψήφια Μεταδιδάκτορας του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
Σπάρτη

• Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού

• Υπεύθυνη Προγραμμάτων Εθελοντισμού

E-mail: tsagdi@yahoo.com

Mobile: +306932765077

« Να αγαπάς την ευθύνη, να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω την
γης. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω… πιο δρόμο να πάρεις; …τον πιο κακοτράχαλο
ανήφορο… μην καταδέχεσαι να ρωτάς: θα νικήσουμε; … θα νικηθούμε; …
πολέμα! πολεμούμε χωρίς βεβαιότητα … και η αρετή μας, μη όντας σίγουρη
για την αμοιβή, αποκτάει βαθύτερη ευγένεια ….»
Νίκος Καζαντζάκης

mailto:tsagdi@yahoo.com

