
 

Παγκόσµια Ηµέρα Γυναίκας-8 Μαρτίου 

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ βραβεύει την φιλοµάθεια 
Παγκόσµια Ηµέρα Γυναίκας η 8η Μαρτίου και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ επέλεξε στην 
θεσµοθετηµένη δράση του για την ηµέρα, αυτή την χρονιά να τιµήσει στο πρόσωπο 
µίας µικρής µαθήτριας, την ισχυρή θέληση και την ανίκητη δίψα για µάθηση. Η 
Χριστίνα Γιατρά  µαθήτρια της ΣΤ’ Δηµοτικού του 4ου Δηµοτικού Σχολείου 
Περάµατος, συγκλόνισε το πανελλήνιο µε το σθένος της να διαβάζει µε ένα κερί σε 
συνθήκες πλήρους ανέχειας που ζει η οικογένειά της σε ξενώνα αστέγων στον 
Πειραιά, δίνοντας παρά το µικρό της ηλικίας της, ένα συγκλονιστικό µάθηµα 
σθένους.   
Σε µία συγκινητική τελετή παρουσία σπουδαστριών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, η µικρή 
Χριστίνα παρέλαβε από τη Διευθύνουσα Σύµβουλο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ κα Καλλιόπη 
Ροδοπούλου ένα φορητό laptop µε όλα τα εξαρτήµατα προκειµένου να έχει ένα 
δυνατό εργαλείο πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση.  «Θα το φορτίζω στο 
σχολείο και έτσι στο σπίτι θα µπορώ να διαβάζω, να κρατώ σηµειώσεις, ακόµα και 
να έχω φως όταν δεν θα έχουµε ρεύµα» δήλωσε µε ασυγκράτητη χαρά η µικρή 
µαθήτρια. Ο πατέρας της συγκινηµένος, εξιστόρησε τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης 
της οικογένειας τους χωρίς ρεύµα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Ο ίδιος είναι 
µακροχρόνια άνεργος, ενώ η σύζυγός του είναι χρόνια και βαριά ασθενής και 
παρακολουθείται από τους «Γιατρούς του Κόσµου» µην µπορώντας να εξασφαλίσει 
για τον εαυτό της ούτε υποτυπώδη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 
 
Η Δ/νουσα  Σύµβουλος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ κα Καλλιόπη Ροδοπούλου, δήλωσε 
χαρακτηριστικά: « Σήµερα Παγκόσµια ηµέρα Γυναίκας συµβολικά τιµούµε στο 
πρόσωπο αυτής της µικρής µαθήτριας κάθε θηλυκό γένος.. τη µάθηση, την 
πρωτοβουλία, τη δύναµη, την ελπίδα,  τη στήριξη, την τόλµη, την  αγάπη, την 
ανθρωπιά, την παιδεία. Είµαι βέβαιη ότι τέτοια παιδιά θα είναι µπροστάρηδες 
στην αλλαγή της δύσκολης  ρότας που έχει πάρει ο τόπος µας και θα είναι αυτά 
που τελικά θα τιµήσουν την πατρίδα Ελλάδα  που ταλανίζεται άσχηµα στις µέρες 
µας. Η γνώση δίνει δύναµη στη φωνή των ανθρώπων και είναι το µόνο ευγενές 
όπλο ενάντια στην κρίση. Θεωρώ χρέος µου και χρέος όλων όσων ασχολούνται µε 
το λειτούργηµα της εκπαίδευσης, να στηρίξουν µε κάθε τρόπο την πρόσβαση στην 
µάθηση και την παιδεία, ειδικότερα όταν η δίψα γι’αυτήν είναι πρόδηλη όπως σε 
αυτό εδώ το κορίτσι που δίνει ένα µάθηµα ζωής σε όλους µας ».  
Παραλαµβάνοντας το laptop η µικρή Χριστίνα ζήτησε ακόµη µία χάρη από την κα 
Κ.Ροδοπούλου, να µπορέσει να σπουδάσει αρχιτεκτονική που είναι το όνειρο ζωής 
της. «Το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ του Οµίλου ΑΚΜΗ σε περιµένει να 
φοιτήσεις εντελώς δωρεάν µόλις τελειώσεις το Λύκειο. Είναι υπέροχο που έχεις 
από τώρα προδιαγράψει πορεία Χριστίνα µου και αυτό µε µαθηµατική ακρίβεια θα 
σε οδηγήσει στην επιτυχία των στόχων σου » δήλωσε κλείνοντας η κα Ροδοπούλου 
εµφανώς συγκινηµένη.  
Στο πλαίσιο των δράσεων για την Ηµέρα της Γυναίκας το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει στο 
παρελθόν  βραβεύσει  µεγάλες κυρίες που µε  το έργο τους έχουν σφραγίσει την 
πορεία αυτού του τόπου, όπως την κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη-Πρόεδρο του 
Συλλόγου «Ελπίδα», την κα Τίµη Μπακατσέλου-Πρόεδρο του Συλλόγου 
καρκινοπαθών Παιδιών «Στοργή», αλλά και µεγάλες προσωπικότητες της τέχνης 
όπως την κα  Άννα Συνοδινού, την κα Αντιγόνη Βαλάκου και την αείµνηστη Δόµνα 
Σαµίου.  


