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ΘΕΜΑ: Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων «Οι Κόρες των Κυκλάδων» 

9ο Συνέδριο  στην Κύθνο 

   Το τριήμερο από 5 έως 7 Μαΐου συναντήθηκαν στην Κύθνο τα μέλη της 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων για το 9ο Συνέδριό τους. Ήταν μια 

ενδιαφέρουσα σύναξη γυναικών από 10 νησιά των Κυκλάδων (Αμοργός, Άνδρος, 

Κέα, Κύθνος, Μήλος, Μύκονος, Πάρος, Σέριφος, Σίφνος, Τήνος), που 

εκπροσωπούσαν 13 συλλόγους γυναικών. 

   Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων είναι ένα δευτεροβάθμιο όργανο 

που ιδρύθηκε το 2013  με σκοπό το συντονισμό της δραστηριότητας των Συλλόγων 

Γυναικών Κυκλάδων  και την κοινή εκπροσώπησή τους για την επίτευξη των 

επιδιώξεών τους. Με τα ετήσια συνέδρια, που υλοποιούνται αδιάλειπτα τα 

τελευταία 8 χρόνια και διοργανώνονται από τον εκάστοτε τοπικό σύλλογο σε 

συνεργασία με την ομοσπονδία, επιδιώκεται η κινητοποίηση των τοπικών 

κοινωνιών σε επίπεδο προσφοράς, αλληλεγγύης και συμμετοχής. 

   Στο φετινό συνέδριο συμμετείχαν περίπου 40 γυναίκες από όλα τα παραπάνω 

νησιά και η διοργάνωση έγινε από την Ένωση Γυναικών Κύθνου, της οποίας 

πρόεδρος είναι η κ. Κατερίνα Φίλιππα, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία 

Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων με πρόεδρο την κ. Άννα Λοΐζου. Οι δυσκολίες 

πρόσβασης στην Κύθνο από τα άλλα νησιά των Κυκλάδων υποχρέωσαν πολλές 

γυναίκες να μεταβούν στην Κύθνο από την προηγούμενη μέρα.  

   Την Ένωση Κυκλαδικού Τύπου εκπροσώπησαν ο πρόεδρός της κ. Στέφανος 

Λέπουρας και το μέλος της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Μανόλης Αναστασιάδης της εφημερίδας 

Σιφναϊκά Νέα. 

 Την έναρξη του συνεδρίου έκανε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Άννα Λοΐζου από 

τη Μύκονο, η οποία ευχαρίστησε το δήμο Κύθνου για τη συμμετοχή του στη 

διοργάνωση του συνεδρίου και την άψογη φιλοξενία του. Χαιρετισμούς απηύθυναν 

ο Έπαρχος Κέας Κύθνου κ. Παναγιώτης Βιτάλης, ο Δήμαρχος Κύθνου κ. Σταμάτης 

Γαρδέρης, η Γενική Γραμματέας Ισότητας κ. Φωτεινή Κούβελα και ο πρόεδρος της 

Ε.ΚΥ.Τ. 

    Ακολούθησε το πρόγραμμα των εισηγήσεων της πρώτης ημέρας  με τις ενότητες: 
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«Οικογένεια και προσωπική ζωή» το πρωί και «Κοινωνία» το απόγευμα. 

Ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις των κυριών Μαργαρίτας Μπουραντά διοικήτριας του 

νοσοκομείου Σύρου (μέσω τηλε-σύνδεσης), Κατερίνας Φουντουλάκη από το 

Επιμελητήριο Κυκλάδων, Τέτας Βαρλάμη, δημοσιογράφου, Γιώργου Ηλιού, 

αντιδημάρχου Κύθνου και Άννας Καμμή δημοτικής συμβούλου Μυκόνου. Το βράδυ 

οι σύνεδροι παρακολούθησαν την παράσταση του Θερμιώτικου Γάμου στο 

υπαίθριο θεατράκι της Δρυοπίδας. 

   Το πρόγραμμα της επόμενης μέρας περιελάμβανε ξενάγηση και γνωριμία με το 

νησί της Κύθνου. Λουτρά, Παναγία Κανάλα, Σπήλαιο Καταφύκι, Λιμάνι του Μέριχα. 

Το απόγευμα η ενότητα «Εργασία» με εισηγήσεις από τον κ. Σύρο Κοσκοβόλη για 

τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, την κ. Δέσποινα Νάζου, Ανθρωπολόγο, για τα 

Νησιά της Υφαντικής και της κ. Ναυσικάς Τσιπά, ψυχολόγου του ΕΠΑΨΥ. 

Ακολούθησε Στρογγυλό Τραπέζι με θεσμικούς εκπροσώπους που συμμετείχαν οι 

προσελθόντες βουλευτές Κυκλάδων κ.κ. Νικ. Συρμαλένιος και Αντ. Συρίγος, ο 

Δήμαρχος Κύθνου κ. Σταμάτης Γαρδέρης, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου κ. Παναγώτης Βιτάλης, η Γ.Γ. Ισότητας κ. Φωτεινή Κούβελα, με συντονίστρια 

την κ. Κατερίνα Φίλιππα, πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών Κύθνου. 

   Την Τρίτη μέρα έγινε ανακοίνωση των συμπερασμάτων του συνεδρίου στα οποία 

περιλαμβάνονται: 

- Η απόφαση διαδικτυακής ενημέρωσης των μελών με τον ορισμό υπευθύνου σε 

κάθε σύλλογο.  

- Η διαπίστωση ότι παρά τη συνταγματική επιταγή και τις Ευρωπαϊκές διακηρύξεις 

περί ισότητας των δύο φύλων αυτή δεν έχει υλοποιηθεί.  

-Η ανάγκη τα μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη διατήρηση των παραδόσεων  στα νησιά των Κυκλάδων, 

καθώς και την  ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των 

μελών. 

- Η εξέταση της δυνατότητας ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιρισμών στα νησιά των 

Κυκλάδων. 

  Το απόγευμα της Κυριακής οι «οι κόρες των Κυκλάδων» αναχώρησαν για τα νησιά 

τους. 

                    Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

            Στέφανος Λέπουρας                                 Αντώνης Παπακωνσταντής 

 

 

 


