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ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 

«Σε μία ομολογουμένως δύσκολη περίοδο για κοινωνικές δράσεις,  

ο Σύλλογος Γυναικών Στρατωνίου ένωσε και φέτος τις δυνάμεις του» 

 

Η άνοιξη ξεκίνησε με την ανακαίνιση της στέγης του Συλλόγου. Ένα δημοτικό κτήριο που 

στεγάζει τον Σύλλογο από την ίδρυσή του, βελτιώθηκε τεχνικά από τον Δήμο Αριστοτέλη και 

τον Δήμαρχο Στέλιο Βαλιάνο και είναι έτοιμο να υποδεχτεί τα μέλη του αμέσως μόλις οι 

συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν. 

 

 

Το φεστιβάλ ΚΟΥΖΙΝΑ 2021 φιλοξενήθηκε στο Στρατώνι.  
Η συνεργασία των κοινωνικών φορέων αποτελεί θεσμό για το Στρατώνι. Ετσι, μαζί με τον 
Ναυταθλητικό Όμιλο Στρατωνίου και τον Σύλλογο Επαγγελματιών Στρατωνίου 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο πλαίσιο του γαστρονομικού φεστιβάλ «Κουζίνα» του 
Δήμου Αριστοτέλη.  
Ο Δήμαρχος, Στέλιος Βαλιάνος παρέα με 
δημοσιογράφους, δημοφιλείς Σεφ και 
τουριστικούς πράκτορες, γεύτηκαν 
χειροποίητα εδέσματα και λικέρ από τα μέλη 
του Συλλόγου στην αυλή του Λαογραφικού 
Μουσείου Στρατωνίου, τη δημιουργία και 
φροντίδα του οποίου υποστηρίζει ο Σύλλογος 
Γυναικών. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο 
λιμανάκι, όπου τους περίμενε ένα τραπέζι 
γεμάτο με θαλασσινούς μεζέδες και φρέσκα 
ψάρια. 
 

  

 

 



 

Μια βραδια με καλοκαιρινή  Πανσέληνο τον Ιούλιο, 

στο παραλιακό καφε-μπαρ «Paraty - All Day Beach Bar» υπήρξε ό,τι καλύτερο μετά από την 

καραντίνα του χειμώνα. Μία ευκαιρία να συναντηθούν μέλη του Συλλόγου και φίλοι, υπό 

τους ήχους και τις μελωδίες του Σταύρου και της Βασιλικής Καραμάνη. Η συνεργασία του 

Συλλόγου με τον Σταύρο Καραμάνη ως μαέστρος και υπεύθυνος της Χωρωδίας 

«Νεικοπτελέμα» είναι διαχρονική.   

  

 

Ένα Αυγουστιάτικο ταξίδι χορεύοντας στον χρόνο – Αφιέρωμα στους χοροδιδάσκαλους 

Ιωάννη Καραβίδα και Ιωάννη Αλεξίου 

Χορευτικά ντοκουμέντα από το 1985 έως το παρόν, από παλαιές ερασιτεχνικές 

βιντεοκασσέτες μέχρι τηλεοπτικά αποσπάσματα από παραστάσεις και ταξίδια των 

χορευτικών ομάδων του Συλλόγου, προβλήθηκαν σε μία βραδιά αφιερωμένη στους 

αγαπημένους χοροδιδάσκαλους που με το έργο τους, συνέβαλαν σημαντικά στην ύπαρξη και 

στη συνέχεια αυτού του Συλλόγου. Ο Ιωάννης Καραβίδας υπήρξε χοροδιδάσκαλος πολλών 

παιδιών του Στρατωνίου για 15 συνεχόμενα έτη ενώ τη σκυτάλη παρέλαβε ο Ιωάννης Αλεξίου 

που για τα επόμενα 20 χρόνια μέχρι σήμερα παραμένει η ψυχή της χορευτικής ομάδας. Η 

εκδήλωση πραγματοποήθηκε στο παραλιακό καφε-μπαρ «Paraty - All Day Beach Bar» υπό 

την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, του Δήμου Αριστοτέλη. 

 

 

      

 

 

 



 

 

 

Κοινωνική Ευαισθητοποίηση 

Εθελοντική Αιμοδοσία 

Μία δράση που ξεκίνησε ο Σύλλογος Πολιτισμού και την συνεχίζει ο Σύλλογος Γυναικών με 

μοναδικό σκοπό την στήριξη κάθε συναθρώπου, συχωριανού και όχι μόνο, που θα βρεθεί 

σε ανάγκη. Η τράπεζα αίματος του Στρατωνίου, παρά τους δύο δύσκολους χειμώνες που 

πέρασαν, κάλυψε κάθε αίτημα που δέχτηκε. Φέτος, συμπληρώθηκαν 18 φιάλες. 

 

 

 

 

 

 

Φωτιές 

Φυσικά και ο Σύλλογος Γυναικών Στρατωνίου είναι 

πάντα δίπλα… 

…τις φωτιές που έφεραν καταστροφές σε μεγάλο μέρος 

της χώρας μας και φέτος, ακολούθησαν τραγικά 

προβλήματα και ανάγκες σε βασικά είδη. Ο Σύλλογος 

άμεσα ήρθε σε επικοινωνία με την εθελόντρια 

συντονίστρια συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης, Μαρία 

Τσιντογιάννη – Λογοθεραπεύτρια στο Παλαιοχώρι 

Χαλκιδικής και παραδόθηκαν προϊόντα που ταξίδεψαν 

με προορισμό την Εύβοια.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Τρίτη Ηλικία 

Είδη πρώτης ανάγκης στους 

ηλικιωμένους και ηλικιωμένες 

που φιλοξενούνται στο 

γηροκομείο Αρναίας, απέστειλε 

ο Σύλλογος, μετά από 

ενημέρωση που έλαβε από τον 

Βασίλειο Παναγιωτίδη – Ιατρό, 

Παθολόγο της περιοχής μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέα Γενιά – Φιλοξενία  

Στο Στρατώνι φέτος φιλοξενήθηκε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νέων ERASMUS+ 

εθελοντισμού και εκπαίδευσης, με 

συμμετοχές από την τοπική κοινωνία 

και το εξωτερικό. Ο Σύλλογος 

συνέβαλλε με προσφορές μελών σε 

ποικίλα είδη για τις ανάγκες της 

καθημερινότητας καθώς επίσης 

υλοποίησε ενημερωτική δράση με 

θέμα την ελληνική μουσική παράδοση, 

τις παραδοσιακές ενδυμασίες και το 

χορό. Σκοπός του Συλλόγου, οι νέοι και 

οι νέες που φιλοξενήθηκαν στην 

Κοινότητα Στρατωνίου να πάρουν μαζί 

τους όμορφες αναμνήσεις και 

εντυπώσεις για το Στρατώνι.   

 

 

 

 

 



Και συνεχίζουμε τηρώντας τα υγειονομικά πρωτοκολλά… 

Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος 

Η άφιξη του Σεπτέμβρη θα φέρει την έναρξη των καθιερωμένων φθινοπωρινών προληπτικών 

ιατρικών εξετάσεων σε Τεστ ΠΑΠ, οστεοπόρωση, υπέρηχο μαστού, μαστογραφία. Κάθε 

χρόνο, τουλάχιστον τρεις ομάδες γυναικών, με προκαθορισμένα ραντεβού, μεταβαίνουν με 

λεωφορεία στο Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ της Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια των 

παραπάνω εξετάσεων. Ξεκινούν 1η Σεπτέμβρη και προβλέπεται να ολοκληρωθούν τέλος 

Δεκέμβρη. 

 

 

Μήνυμα Διοικητικού Συμβουλίου: 

Αναμένοντας τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID για την επόμενη περίοδο,  

Προετοιμαζόμαστε για τις ομάδες  

Παραδοσιακού χορού και Χορωδίας  

Αφουγκραζόμαστε τις τρέχουσες ανάγκες και εξελίξεις και σχεδιάζουμε  

Νέες Δράσεις για την Υποστήριξη των Γυναικών 

Παραμένουμε Ασφαλείς, παραμένουμε αισιόδοξες! 

Ευχαριστούμε! 

 

ΜΕΛΗ ΔΣ 2019-2020-2021 

ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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