
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
Ο προορισμός της οργάνωσης 

είναι να αναπτύξει την ηγεσία 

και τη συλλογική δύναμη των 

γυναικών και των κοριτσιών σε 

όλο τον κόσμο για να επιτευχθεί 

δικαιοσύνη, ειρήνη, υγεία, αν-

θρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία 

και ένα βιώσιμο περιβάλλον για 

όλους τους ανθρώπους. 

 

Ως γυναίκες, μέλη της ΧΕΝ σε 
όποια χώρα, πόλη ή χωριό και να 
βρισκόμαστε μας συνδέει ένα 
κοινό όραμα και ένα κοινός προο-
ρισμός, παρόλο που δρούμε η 
κάθε μία με το δικό της μοναδικό 
τρόπο. 
Από το 1855 η Παγκόσμια ΧΕΝ και 
από το 1923 η ΧΕΝ στην Ελλάδα 
έχουν δεσμευτεί καταστατικά, 
αλλά και μέσα από τις δράσεις 
τους να ενδυναμώνουν τις γυναί-
κες και τη νεότητα σε όλον τον 
κόσμο, ώστε να διεκδικούν τα 
δικαιώματά τους και να φέρουν 
θετική αλλαγή στις ζωές και στις 
κοινότητές τους. Οι δράσεις τους 
εστιάζουν στο να διευκολύνουν τις 
γυναίκες και τα κορίτσια να ζουν 
με ειρήνη, δικαιοσύνη, ελευθερία, 
ασφάλεια, υγεία και ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. 
 
 

ΟΡΑΜΑ: 
Το όραμα της ΧΕΝ παγκόσμια 

είναι ένας κόσμος όπου υπάρχει 

θέση για όλους, ένας κόσμος 

όπου η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η 

υγεία, η ανθρώπινη αξιοπρέπει-

α, η ελευθερία και η φροντίδα 

για το περιβάλλον προωθούνται 

και υποστηρίζονται από γυναι-

κεία ηγεσία. 

 

Είμαι γυναίκα και έχω το δικαίωμα –Είμαστε γυναίκες και έχουμε τη 

δύναμη 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  

χεν ελλάδος  
Σεπτέμβριος 2012 

Είμαι γυναίκα  

και έχω το δικαίωμα 

 

Σημεία ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος: 

 Παρουσιάστε εν 

συντομία το σημείο 

που σας ενδιαφέρει 

εδώ. 

 Παρουσιάστε εν 

συντομία το σημείο 

που σας ενδιαφέρει 

εδώ. 

 Παρουσιάστε εν 

συντομία το σημείο 

που σας ενδιαφέρει 

εδώ. 

 Παρουσιάστε εν 

συντομία το σημείο 

που σας ενδιαφέρει 

εδώ. 

Περιεχόμενα 

τεύχους: 

Άρθρο εσωτερικής 

σελίδας 

2 

Άρθρο εσωτερικής 

σελίδας 

2 

Άρθρο εσωτερικής 

σελίδας 

2 

Άρθρο εσωτερικής 

σελίδας 

3 

Άρθρο εσωτερικής 

σελίδας 

4 

Άρθρο εσωτερικής 

σελίδας 

5 

Άρθρο εσωτερικής 

σελίδας 

6 

Οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια  

μέσα από την πολυμορφία μας  

απαιτούμε τα δικαιώματά μας ως ενισχυμένες ηγέτιδες  

με συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων  

και ως φορείς αλλαγής ανταποκρινόμενες  

στα ζητήματα που επηρεάζουν τις ζωές και τις κοινότητές μας 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΕΝ 



Ως μια παγκόσμια εθελοντική οργάνωση εμπνευσμένη από τις Χριστιανικές αρχές,  
η ΧΕΝ σε όλο τον κόσμο, τοποθετεί την ενδυνάμωση των γυναικών, των νέων γυναικών 

και των κοριτσιών στο επίκεντρο της δουλειάς της χωρίς αποκλεισμούς  
λόγω θρησκείας και υπόβαθρου, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και λειτουργεί  

με ακεραιότητα και ύψιστο βαθμό χρηστής διοίκησης και διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα.  
 

Οι παγκόσμιες προτεραιότητες 
Ηγεσία νέων γυναικών 

Σεξουαλική - αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα & HIV 

Βία κατά των γυναικών 
 

Οι αξίες που μας καθοδηγούν  

Οι στόχοι  
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Είμαι γυναίκα  

Ο 
ι γυναίκες, οι νέες γυναί-
κες και τα κορίτσια ηγού-
νται στις ζωές και τις κοι-

νότητές τους και συνηγορούν για 
τα δικαιώματά μας  
 
 

Τ 
α κοινωνικά, οικονομικά, 
πολιτισμικά, αστικά και 
πολιτικά δικαιώματα των 

γυναικών, των νέων γυναικών και 
των κοριτσιών προωθούνται και 
προστατεύονται με δράσεις συνη-
γορίας, προγράμματα και υπηρε-
σίες. 

Η 
Παγκόσμια ΧΕΝ 
ως Οργάνωση εκ-
πληρώνει αποτε-λεσματικά το στόχο της να αναπτύξει την ηγεσία των γυναικών και των κοριτσιών και λειτουργεί με ύψιστο επίπεδο χρηστής διοίκησης. 



1855-2012 

1942-1945-Στη διάρκεια του Β 

Παγκοσμίου Πολέμου, οι γυναίκες 

της ΧΕΝ ρίσκαραν τη ζωή τους 

για να βοηθήσουν τους μαχητές 

της Αντίστασης αλλά και Εβραί-

ους που διέφυγαν από την κατεχό-

μενη Γαλλία 

1975- Γυναίκες ηγέτιδες από τη 

Παγκόσμια ΧΕΝ επιλέχθηκαν να 

προεδρεύσουν και να συντονίσουν 

την πρώτη Διεθνή Διάσκεψη του 

ΟΗΕ για τις Γυναίκες που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Μεξικό και 

συγκάλεσε το Φόρουμ των Μ.Κ.Ο 

1987-Η Παγκόσμια ΧΕΝ ορίστηκε 

ως επί τιμή Αγγελιοφόρος της Ει-

ρήνης εξαιτίας της δραστηριοποί-

ησής της στην προώθηση της ειρή-

νης στα πλαίσια του Διεθνούς 

Έτους Ειρήνης. 

1988-Στην Παγκόσμια ΧΕΝ δόθη-

κε το εναρκτήριο Βραβείο Νεότη-

τας του ΟΗΕ για τη ηγετική της 

θέση στην παροχή βήματος ώστε 

Ιδρύθηκε το 1855 από χριστιανές γυναίκες κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης.  
Ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των νέων γυναικών που μετακινούνταν από τις αγροτικές περιοχές στις πό-

λεις, που ήταν η ασφαλής στέγη, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ένα δίκτυο υποστήριξης. 
Είναι μια από τις πρώτες διεθνείς γυναικείες οργανώσεις στον κόσμο, με μια διαρκή δέσμευση στην 

προώθηση των νέων γυναικών σε ηγετικές θέσεις και πρωτοπόρος στην ανάδειξη της κατάστασης των 
γυναικών παγκόσμια μέσα από διεθνή φόρουμ και τα Ηνωμένα Έθνη. 

Για περισσότερα από 150 χρόνια εργάζεται στις κοινότητες έχοντας κερδίσει διεθνή αναγνώριση για 
προγράμματα που συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Παγκόσμια ΧΕΝ 
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Είμαι γυναίκα και έχω το δικαίωμα 

Ημερομηνίες – ορόσημα  

1894- Οι ΧΕΝ Βρετανίας, Νορβη-

γίας, Σουηδίας και Ηνωμένων 

Πολιτειών ίδρυσαν την παγκόσμια 

ΧΕΝ ώστε να προωθήσουν τη συ-

νοχή στη δουλειά όλων των ΧΕΝ 

παγκόσμια. 

1855-Η Emma Robarts και η 

Mary Jane Kinnaird ξεκίνησαν 

τις πρώτες ΧΕΝ στο Λονδίνο της 

Αγγλίας που παρείχαν στέγη και 

ομάδες προσευχής για νέες γυναί-

κες που μετανάστευαν στην πόλη 

1889-Η ΧΕΝ των Ηνωμένων Πο-

λιτειών ξεκίνησε τη δουλειά της 

για τη φυλετική δικαιοσύνη με την 

ίδρυση του πρώτου Αφροαμερικα-

νικού Κέντρου ΧΕΝ. 

1915-1919-Στη διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, η Επιτροπή 

Πρόνοιας της ΧΕΝ δημιούργησε 

100 κέντρα σε όλη την Αγγλία 

ώστε να ανταποκριθεί στις ανά-

γκες των γυναικών που εργάζο-

νταν ως εργάτριες σε βιομηχανίες. 

να ακουστεί η φωνή των νέων 

γυναικών 

1990-Το Διεθνές Βραβείο Αλφα-

βητισμού της UNESCO 

απονεμήθηκε στην Παγκόσμια 

ΧΕΝ για την παροχή υπηρεσιών 

αλφαβητισμού σε 55 κέντρα στις 

παραγκουπόλεις της Ινδίας 

1994-4 γυναίκες στελέχη της ΧΕΝ 

εκλέχθηκαν στο πρώτο 

Κοινοβούλιο της Νοτίου Αφρικής 

μετά την πτώση του Απαρτχαϊντ 

1995-Το Αφρικανικό Βραβείο για 

την Ηγεσία που θα δώσει ένα βιώ-

σιμο τέλος στην Πείνα δόθηκε 

στην Joyce Mungherera για το 

Πρόγραμμα της ΧΕΝ Γαλακτοφό-

ρες Αγελάδες???? 

1996-Η πρώην Πρόεδρος της 

ΧΕΝ στη Σιέρρα Λεόνε, Amy 

Smythe, διορίστηκε Υπουργός Φύ-

λου και Θεμάτων του Παιδιού 

μετά τις πρώτες πολυκομματικές 

εκλογές της χώρας. 



2000-Η ΧΕΝ στη Τζαμάικα έλαβε το Βραβείο Περιφερεια-

κής Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και υγείας στην κοινότητα. 

2005- Οι ΧΕΝ σε 122 χώρες του κόσμου γιορτάζουν τα 

150 χρόνια νεότητας. Το πρώην επαγγελματικό στέλεχος 

της Παγκόσμιας ΧΕΝ από τη Νοτιοαφρικανική ΧΕΝ, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, διορίστηκε Βοηθός Προέδρου 

της Νοτίου Αφρικής και έγινε η πιο υψηλά ιστάμενη γυναί-

κα στην ιστορία της χώρας της και μια από τις γυναίκες με 

τη μεγαλύτερη επιρροή στην Αφρική. 

2007-Η Παγκόσμια ΧΕΝ δημιουργεί το Ταμείο «Δύναμη 

για Αλλαγή», ένα μόνιμο Ταμείο για την ανάπτυξη της ηγε-

σίας νέων γυναικών και κοριτσιών. Μέχρι και τον Ιούλιο 

του 2007 γυναίκες και άνδρες ενίσχυσαν το Ταμείο με δω-

ρεές ύψους 10.4 εκατομμυρίων δολαρίων 

2007-Η Παγκόσμια ΧΕΝ γίνεται οικοδέσποινα της πρώ-

της παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τις Γυναίκες και το 

AIDS στα πλαίσια του 26ου Παγκοσμίου Συμβουλίου και 

της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης Γυναικών που πραγματο-

ποιήθηκε στο Ναϊρόμπι της Κένυας. Αποτέλεσμα αυτού 

ήταν το Κάλεσμα για Δράση σε θέματα AIDS, 

αναγνωρίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

γυναικών και κοριτσιών είναι θεμελιώδη για μια 

αποτελεσματική αντίδραση στην παγκόσμια πανδημία της 

ασθένειας.     

2011- Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΧΕΝ ορίστηκε μέλος της Επιτροπής 

Πληροφόρησης και Λογοδοσίας για τις Γυναίκες και την 

Παιδική Υγεία του ΟΗΕ η οποία δρα συμβουλευτικά στην 

απορρόφηση των 40 εκατομμυρίων δολαρίων που δίδο-

νται για την αντιμετώπιση θεμάτων παιδικής και μητρικής 

υγείας 

 

2011—ΖΥΡΙΧΗ  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π/ΧΕΝ:  

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΈΝΑΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΟΣΜΟ 

Σελίδα 4 



Η ΧΕΝ στην Ελλάδα 
 
Η ανάγκη ανταπόκρισης στις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες, όπως 
διαμορφώνονται από την πολιτική και οικονομική κατάσταση, συντέ-
λεσε στην εξέλιξη της ίδιας της Οργάνωσης, τοπικά ή εθνικά, πάντο-
τε όμως με προτεραιότητα τη γυναίκα και τη νεότητα. 

1923 1923 1923 ---   1940 1940 1940 Η ΧΕΝ θέτει ως προτεραιότητες την Η ΧΕΝ θέτει ως προτεραιότητες την Η ΧΕΝ θέτει ως προτεραιότητες την επανασύνδε-

ση οικογενειών σκορπισμένων από την Μικρασιατική καταστροφή 
και την εξασφάλιση στέγης και εργασίας στις νεαρές προσφυγοπού-
λες. 
Μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υλοποιήθηκαν προγράμματα 
και υπηρεσίες για: α) την τεχνική κατάρτιση της εργαζόμενης νέας 
(πωλήτρια, ράπτρια, δακτυλογράφος), β) τη φροντίδα, την ψυχαγω-
γία, τη σωματική υγεία των εργατριών στις πρώτες βιομηχανικές 
μονάδες της χώρας (αθλητισμός, κατασκηνώσεις).  

 

1946 1946 1946 ---   1949 1949 1949 Το 1947 ιδρύεται η ΧΕΝ Ελλάδος ως κοινό όργανο 

επικοινωνίας και συνεργασίας των ΧΕΝ της χώρας.  
Σχεδιάζει και ιδρύει μια από τις πρώτες σχολές Στελεχών Κοινωνικής 

Εργασίας, ενώ εισάγει και κατοχυρώνει το νέο επάγγελμα της Κοινω-

νικής Λειτουργού. Συνεργάζεται με γυναικεία Σωματεία, ώστε οι γυναί-

κες να αποκτήσουν ίσα πολιτικά δικαιώματα με τους άνδρες. 

Στηρίζει τις ΧΕΝ στην Αθήνα και Θεσ/νίκη, καθώς και τη δημιουργία 

καινούργιων κέντρων στην Κηφισιά, τη Ρόδο και την Πάτρα. 

 

1950 1950 1950 ---   1959 1959 1959 Την περίοδο των μεγάλων μετακινήσεων του 

πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα, στο νεόδμητο κτήριο της ΧΕΝ 
(Αμερικής 11) αναπτύσσεται ένα πολύπλευρο πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης και κατάρτισης για τη γυναίκα, που επιζητούσε να αποκτήσει 
βασικά και πρόσθετα εφόδια ζωής. 
Οργανώνονται καινούρια κέντρα στη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, τις Κα-
ρυές Λακωνίας, το Ν.Φάληρο-Μοσχάτο. 
   

1960 1960 1960 ---   1969 1969 1969 Ιδρύεται η πρώτη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας στη 

χώρα. Εισάγεται το νέο επάγγελμα της Βιβλιοθηκονόμου. Παράλλη-
λα οργανώνονται δύο μονάδες Κοινωνικών Υπηρεσιών και Στέγης: η 
μία για παιδιά Γυμνασίου στο Ρέθυμνο Κρήτης και η άλλη για υπερή-
λικες πρόσφυγες, από τις χώρες της Βαλκανικής, στην Ηλιούπολη. 
Οργανώνονται κέντρα στο Αιγάλεω, τη Θήβα, τη Λεπενού Ακαρνανί-
ας και τη Σύμη. 
Την ίδια περίοδο η ΧΕΝ συνεργάζεται με: 

 τον Ελληνικό Οργανισμό Χειροτεχνίας και το Υπ. Γεωργίας σε προ-

γράμματα στήριξης και επιμόρφωσης της Αγρότισσας 

 τις μεταναστευτικές υπηρεσίες σε προγράμματα προετοιμασίας για 

μετανάστριες σε υπερπόντιες χώρες (γλώσσα και πληροφορίες για 

τις χώρες προορισμού) 

 δημόσιους και άλλους φορείς για την παροχή βοήθειας σε βιαίως 

μετακινηθέντες πληθυσμούς ομογενών προς την Ελλάδα (από τα 

Βαλκάνια, την Πόλη, την Αίγυπτο, τη Σοβιετική Ένωση και την 

Κύπρο) 

1970 1970 1970 ---   1979 1979 1979 Αναπτύσσεται πολύπλευρο πρόγραμμα «Δια βίου 

Επιμόρφωσης Ενηλίκων» . Με αφορμή το παγκόσμιο έτος του ΟΗΕ 
για την Γυναίκα (1975), η ΧΕΝ δημιουργεί το Αρχείο Τύπου για τα 
γυναικεία θέματα. Εμπλουτίζει τη συλλογή της έως το 2000.  
Η ΧΕΝ σχεδιάζει και οργανώνει πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλη-
σης του Παιδιού. 
   

1980 1980 1980 ---   1989 1989 1989 Το 1981 δημιουργεί ένα πρότυπο δίκτυο Παιδικών Βιβλι-

οθηκών σε 15 σημεία της χώρας.  
Διατυπώνει θέσεις και προτάσεις για την τροποποίηση του Οικογενειακού 
Δικαίου αλλά και για το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου για την 
άμβλωση.  
Σε συνεργασία με γυναικείες πρωτοβουλίες από άλλα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία της 
Ενωμένης Ευρώπης. 
 

Το 1985 αρχίζει συστηματικά ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων 

και των μεθόδων της Οργάνωσης με την: 

 εισαγωγή νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων («εξ αποστάσεως» 

μάθηση) 

 μηχανοργάνωση και νέα τεχνολογία 

 εφαρμογή ειδικών μεθόδων επαγγελματικού προσανατολισμού για 

την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας 

 ένταξή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης της 

Γυναίκας IRIS 

   

199019901990---2000 2000 2000 Η τελευταία δεκαετία του αιώνα σημαδεύεται από 

μια συνειδητή και συστηματική προσπάθεια ανανέωσης της ΧΕΝ σε 
ανθρώπινο δυναμικό με έμφαση στη Νεότητα και τη Νέα Γυναίκα. 
Για το λόγο αυτό υλοποιούνται Πανελλήνιες Συναντήσεις και Θεματι-
κά Εργαστήρια. Οι Νέες Γυναίκες συμμετέχουν στη Διοίκηση, με το 
επιθυμητό ποσοστό του 25%. 
Επιπλέον 
 

 Σχεδιάζονται και υλοποιούνται καινοτόμα προγράμματα για παιδιά: 

«Η Χαρά της Ανάγνωσης», «Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Μου-

σεία», «Σχολική Βοήθεια» για παιδιά παλιννοστούντων, «Παιδική 

Φωλιά».  

 Εφαρμόζεται τριετές πρόγραμμα ανάπτυξης της στελέχωσης σε τοπι-

κό επίπεδο με κύριο άξονα τον εθελοντισμό  

 Πραγματοποιούνται προγράμματα για ευάλωτες ομάδες γυναικών 

(πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, 

κ.λ.π.).  

Η ΧΕΝ  

 πιστοποιείται από το Υπ. Εργασίας ως Κ.Ε.Κ. και εν συνεχεία ως 

Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) και 

τελικά ΦΠΣΥΥ 

 εντάσσεται στο EWA, (Ευρωπαϊκό δίκτυο RETRAVAILLER) στα 

πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος «NOW - Νέες Ευκαιρίες για 

Γυναίκες» 

 συμμετέχει σε δίκτυα, όπως το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, η 

Ελληνική Επιτροπή ΜΚΟ για την Ανάπτυξη, το Ελληνικό Δίκτυο για 

το δικαίωμα στη Στέγη & την Κατοικία, το Δίκτυο για την Καταπο-

λέμηση της Φτώχειας, κ.α. 
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200020002000---2008 2008 2008 Η ΧΕΝ Η ΧΕΝ Η ΧΕΝ συμμετέχει και στις 

δύο φάσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Equal:  
Α΄ΚΥΚΛΟΣ Δημιουργία Γυναικείου Κέντρου 

Απασχόλησης με στόχο την παροχή εξειδι-

κευμένων υπηρεσιών στον τομέα της αναζή-

τησης εργασίας, με βάση την πολύχρονη 

εμπειρία της Κοινωνικής της Υπηρεσίας 

Β΄ΚΥΚΛΟΣ - «+ΠΡΑΞΙΣ»: συνεργασία για την 
Απασχόληση με στόχο την διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ομάδων 
Γυναικών που υφίστανται διακρίσεις. 
Επιπλέον: 

 Έναρξη διαδικασιών για την αξιοποίηση 

μέρους των ακινήτων του Ιδρύματος  

 Εργασίες ριζικής ανακατασκευής και ανα-

διαμόρφωσης των χώρων του κτηρίου στην 

Αμερικής 11. 

200620062006---2008 2008 2008 Συμμετοχή στους δύο κύ-

κλους «Δράσεις Ενίσχυσης της απασχόλησης 
Ανέργων με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) με 7 Σχέ-
δια Δράσης.  

200920092009---2010 2010 2010 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για μετανά-
στριες με τίτλο “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού - “+ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 

2011 Το 2011 ήταν μια πολύ σημαντική 

χρονιά για τη ΧΕΝ καθώς ολοκληρώθηκε η 
ανακαίνιση του κτηρίου της ΧΕΝ Ελλάδος 
στην Ηλιούπολη.  
Ένα «πράσινο» κτήριο με χώρους συνεδριά-
σεων, εστίασης, προστατευμένης γυναικείας 
επιχειρηματικότητας , ξενώνα, παιδικής δη-
μιουργικής απασχόλησης κ.λπ, αφιερωμένο 
σε προγράμματα και δράσεις για τις γυναίκες 
και τη νεότητα. 

2012 Το κτήριο της Ηλιούπολης άνοιξε 

ξανά τις πόρτες του με μια λιτή εκδήλωση 
και την παρουσία πολλών προσκεκλημένων 
από Οργανώσεις και συνεργαζόμενους φο-
ρείς, αλλά και κατοίκους της περιοχής. 
Από τις πιο συγκινητικές στιγμές η αναφορά 
στην Αθηνά Αθανασίου και η απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος να 
ονομάσει το κτήριο «Αθηνά» τιμώντας αυτή 
τη σπουδαία ηγετική φυσιογνωμία της ΧΕΝ. 
Ήδη στη διάρκεια του Α εξαμήνου και με 
βάση το σχεδιασμό σταδιακής ανάπτυξης 
προγραμμάτων, από το κτήριο πέρασαν περί-
που 60 παιδιά σχολικής ηλικίας που παρακο-
λούθησαν συστηματικά το πρόγραμμα «Η 
Χαρά της Ανάγνωσης» κάθε 15 ημέρες, αλλά 
και 40 γυναίκες της περιοχής και όμορων 
Δήμων που παρακολούθησαν τους 2 κύκλους 
του Εργαστηρίου Ομαδικής Συμβουλευτικής 
Απασχόλησης.  
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Το Ιστορικό της 

Παγκόσμιας  

Ημέρας ΧΕΝ 
 

 

24 Απριλίου  
 

 

 

 

Ο 
ι ΧΕΝ σε όλο τον κόσμο τιμούν 

αυτήν την ημέρα. Σηματοδοτεί το 

ότι ανήκουν σε μία από τις μεγα-

λύτερες γυναικείες Οργανώσεις που προωθεί 

τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και 

των κοριτσιών.  

Εμπνέονται από ένα στρατηγικό πλαίσιο που 

διασφαλίζει ότι οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες 

και τα κορίτσια διεκδικούν με επιτυχία τα 

δικαιώματά τους ως ενδυναμωμένες ηγέτι-

δες, ως ηγέτιδες που λαμβάνουν αποφάσεις 

και που δρουν ως φορείς αλλαγής στις κοινό-

τητές τους.  

Η Π/ΧΕΝ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ορα-

ματισμού με στόχο ένα 20ετές πρόγραμμα 

που θα καθορίσει τις συλλογικές δράσεις των 

ΧΕΝ σε όλο τον κόσμο και θα διασφαλίσει 

την πλήρη ώθηση των 25 εκατομμυρίων γυ-

ναικών και κοριτσιών σε 125 χώρες προς 

έναν κόσμο που υπάρχει ειρήνη, δικαιοσύνη, 

υγεία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία 

και φροντίδα για το περιβάλλον. Για τα επό-

μενα τέσσερα χρόνια θα κληθούν όλες οι 

γυναίκες της ΧΕΝ να συνεισφέρουν σε αυτή 

τη διαδικασία. 

 

Τ 
ο 1947 στο Παγκόσμιο Συμβούλιο 

της ΧΕΝ που έγινε στην Κίνα, απο-

φασίστηκε να οριστεί ένας ετήσιος 

εορτασμός για τα μέλη της ΧΕΝ. Οι ΧΕΝ πα-

γκόσμια έπρεπε να γιορτάζουν αυτή τη μέρα 

με ένα συγκεκριμένο θέμα και πρόγραμμα 

που θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις 

ανάγκες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.  

 

Το 1948 μια παγκόσμια έρευνα ανάμεσα στις 

γυναίκες της ΧΕΝ καθόρισε ότι αυτή η ημέρα  

θα έπρεπε να ονομάζεται «Ημέρα Τήρησης 

της Π/ΧΕΝ» και να τιμάται την τελευταία 

εβδομάδα του Απριλίου.  

Ο στόχος ήταν να διευκολύνει τα μέλη της 

Οργάνωσης να δρουν τοπικά με βάση το 

θέμα της ημέρας.  

 

 

Κάποια από τα πρώτα θέματα ήταν «Η Πίστη 

μου και η δουλειά μου»(1950), «Η συνεισφορά 

μου στην Παγκόσμια Ειρήνη» (1952) και 

«Προς έναν κόσμο»(1955).  

Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ΄50 ο 

εορτασμός έγινε γνωστός ως «Εορτασμός 

Μελών της Π/ΧΕΝ». Το 1972 η Εκτελεστική 

Επιτροπή της Π/ΧΕΝ ξαναεστίασε τον εορτα-

σμό στη σημασία που έχει για μια γυναίκα να 

είναι μέλος μιας παγκόσμιας Οργάνωσης και 

στη μελέτη ενός κοινού θέματος. Την ίδια 

στιγμή υιοθετήθηκε το όνομα «Παγκόσμια 

Ημέρα ΧΕΝ». Το 1989 η 24η Απριλίου έγινε η 

επίσημη ημερομηνία εορτασμού. 

 

Σ 
τις 24 Απριλίου 2003, κατά την περί-

οδο προετοιμασίας του Παγκοσμίου 

Συμβουλίου στην Αυστραλία πραγ-

ματοποιήθηκε το πρώτο «Πρωϊνό ανά τον 

κόσμο». Σχεδιάστηκε ώστε να συνδέσει τις 

ΧΕΝ σε ένα παγκόσμιο κίνημα που αλλάζει 

τις ζωές των γυναικών και κοριτσιών σε όλο 

τον κόσμο.  

Μέσα σε 24 ώρες, από χώρα σε χώρα και 

από περιφέρεια σε περιφέρεια, οι ΧΕΝ σε 

περισσότερες από 40 χώρες συμμετείχαν στο 

μεγαλύτερο και τολμηρότερο πρωϊνό του 

χρόνου.  

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους το Παγκόσμιο 

Συμβούλιο πρότεινε ότι το πρωϊνό θα έπρεπε 

να συνεχιστεί σε ετήσια βάση, ως μέσο ευαι-

σθητοποίησης για την Παγκόσμια ΧΕΝ και το 

«Ταμείο για την Αλλαγή». 

Το 2005 το «Πρωϊνό ανά τον κόσμο» αποτέ-

λεσε έναν έκτακτο εορτασμό παγκόσμια, που 

σηματοδότησε τα 150 χρόνια από την ίδρυση 

της πρώτης ΧΕΝ στο Λονδίνο της Αγγλίας. 

Ήταν επίσης ένα πολύ αποτελεσματικό γεγο-

νός ως προς την συγκέντρωση δωρεών κα-

θώς συνέπεσε με την τελευταία χρονιά της 

παγκόσμιας καμπάνιας για το «Ταμείο για 

την Αλλαγή» με στόχο τη διασφάλιση της 

ανάπτυξης της ηγεσίας γυναικών και κορι-

τσιών για τις ερχόμενες γενιές. 
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«Είμαι γυναίκα και έχω το δικαίωμα….» 
 

«Είμαι γυναίκα και έχω το δικαίωμα – Είμαστε γυναίκες και έχουμε τη δύναμη» 

 

Το θέμα εστιάζει στα δικαιώματα των γυναικών και τη συλλογική δύναμη της ΧΕΝ να φέρει 

την αλλαγή στις ζωές των γυναικών των νέων γυναικών και των κοριτσιών.  

Είναι μια πρό(σ)κληση να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας ως ενδυναμωμένες 

ηγέτιδες, ως ηγέτιδες που λαμβάνουν αποφάσεις, ως φορείς αλλαγής και ως 

γυναίκες που εργαζόμαστε στα πλαίσια της Οργάνωσης της ΧΕΝ σε 125 

χώρες παγκόσμια με κοινή ταυτότητα . 

Η προώθηση των δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των σεξουαλικών και 

αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, η απελευθέρωση από τη βία 

και το δικαίωμα των γυναικών για ισότιμη συμμετοχή στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων – είναι το επίκεντρο της 

δουλειάς της ΧΕΝ και του πρόσφατα υιοθετημένου 

στρατηγικού σχεδιασμού 2012-2015. 

    Το νέο πλαίσιο ενθαρρύνει τις ΧΕΝ να 

εργαστούν βασισμένες στα ανθρώπι-

να δικαιώματα και να εκπληρώσουν 

την αποστολή τους που είναι να αναπτύξουν την ηγεσία 

και τη συλλογική δύναμη των γυναικών και κοριτσιών σε όλο τον κόσμο για να 

επιτύχουν δικαιοσύνη, ειρήνη, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία και βιώσιμο περιβάλλον για όλους 

τους ανθρώπους. 

Τι είναι η προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα; 

Είναι η προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στοχεύει στην προώθηση και την προστασία τους και στη δημιουργία των 
συνθηκών κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι ζουν με αξιοπρέπεια και ειρήνη, ώστε να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους. 
 

 ·Είναι ένα εννοιολογικό πλαίσιο βασισμένο στα διεθνή κριτήρια και αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 ·Εστιάζει στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. Βία κατά των γυναικών) 

 ·Προωθεί τη μη διάκριση και τη συμμετοχή κοινωνικών ομάδων που είναι περισσότερο ευάλωτες σε παραβιάσεις 

 ·Κρατά υπόλογες τις κυβερνήσεις και άλλους υπεύθυνους φορείς για την εφαρμογή των δικαιωμάτων, ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους για την προστασία τους  

 ·Αναζητά τρόπους να αναπτύξει τις ικανότητες των επωφελούμενων (π.χ. γυναίκες) να γνωρίζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους 
και να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις τους ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις  

 ·Εξασφαλίζει την ενεργό και με νόημα συμμετοχή των ομάδων στόχου στο σχεδιασμό προγραμμάτων  

Περισσότερες πληροφορίες Sites ………………………. 
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Τι μπορείς να κάνεις; 
 

Η Π/ΧΕΝ θα δημιουργήσει εργαλεία, ώστε να προωθήσει την προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην Οργάνωση. 

Στο μεταξύ μας ενθαρρύνει να αντιδράσουμε /να σκεφτούμε/να συζητήσουμε τα παρακάτω σημαντικά ερωτήματα μέσα στην εθνική και 

τοπική μας ΧΕΝ: 

 Ποιες γυναίκες και κορίτσια στην κοινότητά μας επηρεάζονται από τη παραβίαση των δικαιωμάτων; 

 Ποια είναι τα αίτια αυτών των παραβιάσεων; 

 Ποιος μπορεί να κάνει κάτι για αυτές τις παραβιάσεις; 

 Ποιες ικανότητες απαιτείται να αποκτήσουν αυτές οι κοινωνικές ομάδες, ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους; 

 Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό; 

Καθώς αναπτύσσουμε προγράμματα και δράσεις συνηγορίας, η προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα μας ενθαρρύνει να 

αναζητήσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια και να εξασφαλίσουμε ότι οι στρατηγικές μας είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και δρουν συ-

μπληρωματικά στην ανάπτυξη ικανοτήτων των γυναικών και των κοριτσιών να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Μας ενθαρρύνει όμως και 

ως εθνική ΧΕΝ να συνηγορήσουμε, ώστε οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αυτά τα δικαιώματα μέσα από σχετικούς νόμους, πολιτικές και 

πηγές. 

 

Μ 
οιραστείτε τα σχέδια και τα μηνύματά σας για το θέμα: Φτιάξτε με τη βοήθεια των νέων γυναικών ένα blog, μοιραστείτε 

φωτογραφίες, μοιραστείτε την εμπειρία σας σε ένα δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, στείλτε την ιστορία σας στην ιστοσελίδα 

της ΧΕΝ Ελλάδος κ.λπ 

 

Δ 
ιαγωνισμός Φωτογραφίας  

Για να ευαισθητοποιήσετε την κοινότητά σας προτείνετε σε όλες τις ερασιτέχνες φωτογράφους των τοπικού σας Κέντρου να 

συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Είμαι γυναίκα και έχω το δικαίωμα». 

 

Στείλτε στη ΧΕΝ Ελλάδος τις καλύτερες φωτογραφίες, 

φωτογραφίες που αναδεικνύουν ένα ισχυρό μήνυμα για 

τις γυναίκες – τη δέσμευσή τους, τις προκλήσεις που αντι-

μετωπίζουν, όλα όσα έχουν επιτύχει, την ηγεσία ή φωτο-

γραφίες που «διηγούνται» μια ιστορία για το πώς τα γυ-

ναικεία ανθρώπινα δικαιώματα βιώνονται στην κοινότητά 

σας. 

Μια εθνική επιτροπή θα επιλέξει τις τρεις καλύτερες 

υποψηφιότητες οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελί-

δα της ΧΕΝ Ελλάδος και θα αποτελέσουν μέρος του ενη-

μερωτικού υλικού της σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώ-

σεις που λαμβάνει μέρος. Οι νικήτριες θα λάβουν ένα 

πιστοποιητικό και οι φωτογραφίες τους θα δημοσιευ-

τούν και σε όσα τα μέσα επικοινωνίας της ΧΕΝ Ελλάδος. 
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Ενεργοποιηθείτε: 
 Χρησιμοποιείστε τις εκδηλώσεις για να προσελκύσετε νέα μέλη 

 Οργανώστε ένα φεστιβάλ φαγητού και μουσικής 

 Τιμήστε γυναικείες ηγετικές προσωπικότητες της κοινότητάς σας  

 Οργανώστε μια συζήτηση με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 Διοργανώστε μια έκθεση (με θέμα το πώς η πορεία της ΧΕΝ (τοπικά ή εθνικά) 

επηρέασε τα γυναικεία ζητήματα ή με ένα θέμα που να ενδιαφέρει γενικότε-

ρα) 

 Καλέστε έναν ομιλητή με κύρος 

 Οργανώστε ένα διαγωνισμό 

 Οργανώστε μια εκδήλωση με στόχο τη δικτύωση των γυναικών 

 Προσκαλέστε πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης από την κοινότητά σας για να γνωρίσουν τη ΧΕΝ 

 ·Οργανώστε μια φιλανθρωπική πεζοπορία/ένα αθλητικό γεγονός/ένα παζάρι ψωμιού 

 

Λίστα Ελέγχου 
 ·Συγκροτήστε μια οργανωτική επιτροπή  

 ·Επιλέξτε μέρα και ώρα 

 ·Προϋπολογίστε το κόστος και πως θα το καλύψετε 

 ·Προσελκύστε εθελόντριες 

 ·Σχεδιάστε το χρονοδιάγραμμα της δράσης και καταμερίστε τους ρόλους σε κάθε μέλος της οργανωτικής επιτροπής 

 ·Προσκαλέστε τους ομιλητές 

 ·Στείλτε τις προσκλήσεις 

 ·Αναρτήστε τις πληροφορίες 

 Φροντίστε το φαγητό και την αίθουσα 

 ·Ξαναδείτε τα οικονομικά-κάντε πρόβα όλη την εκδήλωση  

 ·Γιορτάστε 

 ·Αξιολογήστε 

 ·Ευχαριστήστε όλους όσοι συμμετείχαν / βοήθησαν 

 

Δείγμα προγράμματος 

 
1. Επίσημο καλωσόρισμα 

2. Συνοπτική παρουσίαση της Π/ΧΕΝ και της εκδήλωσης 

3. Βιντεοσκοπημένο μήνυμα της ΓΓ και της Προέδρου της Π/ΧΕΝ 

4. Ομιλητής/Μουσική κ.λπ εξαρτάται από το είδος της εκδήλωσης 

Είμαι γυναίκα και έχω το δικαίωμα 

Ιδέες 


