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Η ταυτότητά μας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεθνής
Σοροπτιμισμός (SI)
είναι μία Παγκόσμια Γυναικεία μη Κυβερνητική
Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει στους κόλπους της γυναίκες Επαγγελματίες
που εμπνέονται από την ευρύτητα και το υψηλό
πνευματικό επίπεδο των στόχων του Σοροπτιμισμού.
Μία οργάνωση με ιδιαίτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τις γυναίκες, τα κορίτσια, τα παιδιά.
Μια παγκόσμια φωνή μέσω της ενημέρωσης, της
συνηγορίας, της δράσης. Σήμερα διαθέτει πάνω από
76.000 μέλη σε περισσότερους από 3.000 Ομίλους
σε 130 χώρες.
Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός εκπροσωπείται στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) με μόνιμη συμβουλευτική θέση,
στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC
κατηγορία 1), συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς
φορείς και οργανώσεις όπως UNICEF, UNESCO, UNEP,
ILO, UNIDO κ.ά. Ο όρος Σοροπτιμισμός είναι λατινογενής και προέρχεται από το SOROR (αδελφή) και
το OPTIMA (άριστη) δηλαδή αδελφή, φίλη για το
καλύτερο.

Η Σοροπτιμιστική
Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία (SI/E)
είναι μια από τις τέσσερις Ομοσπονδίες του Διεθνούς
Σοροπτιμισμού. Ιδρύτρια του πρώτου Ομίλου στην
Ευρώπη και συγκεκριμμένα στην Γαλλία το 1924 ήταν
η πλαστική χειρουργός Dr. Susanne Noël, η οποία
φρόντισε για την επέκταση του Σοροπτιμισμού στην
Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκος Σοροπτιμισμός έχει πάνω
από 35.000 μέλη και 1.265 Ομίλους σε Ευρώπη,
Μέση Ανατολή και Αφρική.

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
στοχεύει:
uu Στη προώθηση της θέσης της γυναίκας
uu Στα υψηλά ηθικά πρότυπα
uu Στα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους
uu Στην ισότητα, ανάπτυξη και ειρήνη
uu Στην ενθάρρυνση των δεσμών μεταξύ των Ομίλων για την προώθηση των στόχων και των ιδανικών του Σοροπτιμισμού, όπως εκφράζονται από
τους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους όλου του κόσμου.
Με το σύνθημα της διετίας μας που είναι:

Η Θέλησή μας
είναι η Δύναμή μας
Συμβουλευτείτε την ανανεωμένη Ιστοσελίδα μας
στο www.soroptimist.gr
για περισσότερη πληροφόρηση.
Για πληροφορίες, διαφημίσεις και ό,τι σχετίζεται με το
περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες» παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Πρόεδρο.
Κάθε ενυπόγραφο κείμενο εκφράζει τον συντάκτη του
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και το περιοδικό
δεν φέρει
ευθύνη για το περιεχόμενο
του κειμένου.
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το μήνυμα της Προέδρου
Από την Αμαλία Βαρότση - Ραγκούση

Αγαπητές φίλες,
Βρισκόμαστε ήδη στο Βã Τρίμηνο από την ημέρα που αναλάβαμε την
διοίκηση της Ένωσης και στον μήνα Μάρτιο. Ένα μήνα ιδιαίτερο γιατί
περιλαμβάνει δυο σημαντικά γεγονότα.
α) Την περίοδο της Σαρακοστής που μας προετοιμάζει για την
εβδομάδα των Παθών του Κυρίου και την Ανάσταση Του.
β) Την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου όπως έχει
ορισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.
Φέτος έχουμε και την συμπλήρωση των 60 χρόνων από την Ιδρυτική
Συνθήκη της Ρώμης (25-3-1957) η οποία στο άρθρο 119 αναφέρεται
στην ισότητα αμοιβών ανδρών – γυναικών.

H οργάνωσή
μας μέσα
από την
εκπαίδευση
ενδυναμώνει
την γυναίκα για
να μπορέσει να
ανταπεξέλθει
στις τόσο μεγάλες
ανισότητες και
προκλήσεις της
εποχής μας.

Είναι μια ημέρα πολύ σημαντική για το γυναικείο κίνημα. Δίνει την
δυνατότητα σε όλες μας να σκεφτόμαστε τα όσα έχουν ζήσει οι γυναίκες
στο παρελθόν, τους αγώνες που έχουν δώσει για να κατακτήσουμε τα
δικαιώματα που έχουμε και απολαμβάνουμε σήμερα.
Βεβαίως η εποχή μας έχει πολλές δυσκολίες τις οποίες βιώνουμε
καθημερινά. Όμως φίλες μου θα πρέπει να κοιτάμε μπροστά, να
υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να
απαιτούμε μια κοινωνία περισσότερης ισότητας σε όλο το φάσμα των
κοινωνικών αγαθών της παιδείας, της εργασίας, της υγείας.
Στόχους άλλωστε που υπηρετεί η οργάνωσή μας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μάλιστα την διετία που διανύουμε η οργάνωση μας μέσα από την
εκπαίδευση ενδυναμώνει την γυναίκα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει
στις τόσο μεγάλες ανισότητες και προκλήσεις της εποχής μας.
Τιμούμε λοιπόν όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται καθημερινά για
έναν καλύτερο κόσμο χωρίς έμφυλη βία και σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα.
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Αγαπητές φίλες,

Α

πό τα πρώτα νεανικά μου χρόνια-έφηβη με το λευκό σοσόνι και τις σφιχτοπλεγμένες
κοτσίδες-έζησα τη δυστυχία των συνανθρώπων μου, την ανέχεια και την πνευματική
υστέρηση που αφορούσε κυρίως το δεύτερο φύλο, όπως έγραψε η μεγάλη Γαλλίδα διανοούμενη Simone de Bouvoir. Aν και είχα την τύχη να έχω γονείς πολύ φιλελεύθερους
και με μοντέρνες για την εποχή αντιλήψεις που δεν μου στέρησαν τίποτα, ο κοινωνικός περίγυρος, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ήθελε τη γυναίκα αποκλειστικά νοικοκυρά, μάνα και σύζυγο
αφοσιωμένη αποκλειστικά στην οικογένεια.

Οι
Σοροπτιμίστριες
διαθέτουμε
ευαισθησία
αλλά και
δυναμισμό για να
αντιμετωπίσουμε
και να
συνδράμουμε
αυτούς που από
αντίξοες συνθήκες
ανεβαίνουν το δικό
τους Γολγοθά.

Ίσως σας φανεί παράδοξο να αναπολεί μια
ώριμη πλέον κυρία εκείνα τα παρελθόντα ανεπιστρεπτί έτη. Από τότε πολλές αλλαγές κι ανακατατάξεις έχουν γίνει όσον αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας και των παιδιών, την ισότητα των δύο φύλων,τις ίσες ευκαιρίες ως προς τη
μάθηση και την εξέλιξη στον εργασιακό χώρο.
Ο Σοροπτιμισμός υπήρξε αρχιτέκτονας αυτού
του οικοδομήματος που κτίσθηκε με πολλούς
αγώνες,οικονομικές δαπάνες, αίμα και ιδρώτα
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.Η γυναίκα
πλέον διεκδικεί και κατέχει υψηλές θέσεις στην
εργασία, συχνά αμείβεται καλύτερα από τον άνδρα, απαιτεί ίση μεταχείριση στις σχέσεις της με
το άλλο φύλο έχοντας συγχρόνως και το μεγάλο
και πολύτιμο προνόμιο να είναι δημιουργός μιας
νέας ζωής, να ανατρέφει και να μεγαλώνει παιδιά, συχνά ξενυχτώντας κι αγωνιώντας για την
τύχη τους.Η γυναίκα στις χώρες του τρίτου κόσμου έχει πλέον τα απαραίτητα, αγωνίζεται για
ακόμη καλύτερες συνθήκες ζωής, μπορεί να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον.
Δεν παρελθοντολογώ και δεν αναπολώ πεπερασμένα ες αεί γεγονότα. Θέλησα να μοιραστώ τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μου
επικοινωνώντας με σας, αγαπητές φίλες,παίρνοντας αφορμή από μια είδηση των τελευταίων
ημερών: Μια νεαρή γυναίκα σκότωσε τον εραστή,τη γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά θέλοντας να εκδικηθεί τον άνδρα, θέλοντας να θυσιάσει τεσσερα άτομα στο βωμό του ανεκπλήρωτου έρωτά της, προφανώς τυφλωμένη από το
πάθος ή θεωρώντας ότι έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης.
Ένα γεγονός που συγκλόνισε για λίγο την
τοπική κονωνία, πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης και γρήγορα ξεχάστηκε, όπως τόσα και τόσα άλλα παρόμοια εγκλήματα. Μια νεαρή γυναίκα που θα διανύσει το υπόλοιπο της ζωής
της σε ένα στενό κελλί φυλακής και ίσως εκεί
στην απομόνωσή της αναλογισθεί, κάπως αργά,την αποτρόπαια πράξη της. Ο Όμιλος Ψυχικού έχει στο παρελθόν βοηθήσει όχι μόνο υλικά
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αλλά και ψυχολογικά γυναίκες κρατούμενες για
φόνο. Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική και ανεπανάληπτη. Οι γυναίκες αυτές έχουν απόλυτη
ανάγκη να εκμυστηρευθούν σε μια άγνωστη σε
αυτές ξένη γυναίκα τους λόγους που τις ώθησαν
στο έγκλημα, τη στέρηση που αισθάνονται, μακριά από τον κόσμο, την απόλυτη επιθυμία να
αισθανθούν ένα φιλικό κτύπημα στην πλάτη, να
ακούσουν ένα γλυκό λόγο, να νιώσουν ότι κάποιος τις σκέπτεται έστω για λίγο, να ανοίξουν
ένα παράθυρο στον έξω κόσμο.
Πολλοί Όμιλοι σαφώς συμπαραστέκονται και συντρέχουν αυτές τις γυναίκες.Υπάρχει όμως και η σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης που πολλές φορές γιγαντώνεται και σπρώχνει στο έγκλημα, στη διαφθορά,
στην πορνεία και τόσες άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με την άποψη του Καρλ
Γιουνγκ, το να γνωρίσεις τη δική σου σκοτεινή
πλευρά, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τη σκοτεινή πλευρά των άλλων.Πόσοι
όμως είναι σε θέση να αντιληφθούν τη δική τους
σκοτεινή πλευρά ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν το κακό που ενυπάρχει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη;
Πλησιάζουν οι άγιες μέρες του Πάσχα. Πάντα μετά τη Σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση κι εμείς που θα διανύσουμε σε λίγες μέρες
την εβδομάδα των Παθών ας προσπαθήσουμε
για την Ανάσταση όλων εκείνων που τυφλωμένοι από τα δικά τους πάθη ζουν σε μια συνεχή
εβδομάδα παθών δίχως λυτρωμό.
Όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, θα
έχουν περάσει οι μέρες του Πάσχα και ίσως σκεφθείτε ότι οι σκέψεις μου είναι παρωχημένες. Ας
μην ξεχνάμε όμως εκείνους που όλο το χρόνο διανύουν μια εβδομάδα Παθών και κουβαλούν το
δικό τους Σταυρό, δίχως ελπίδα, δίχως αγάπη.
Οι Σοροπτιμίστριες διαθέτουμε ευαισθησία
αλλά και δυναμισμό για να αντιμετωπίσουμε και
να συνδράμουμε αυτούς που από αντίξοες συνθήκες ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά.
Μίνα Κόρσου-Καπέλλου

κοινωνική προσφορά

Το Πρόγραμμα

ΚΑΣΟΣ
ΠΕΡΑΤΩΘΗΚΕ

Ε

ίμαι πραγματικά συγκινημένη γιατί το πρόγραμμα για το ακριτικό νησί μας την Κάσο
περατώθηκε μέσα σε έξη μήνες από την ημέρα που το Δ.Σ της Ένωσης και εγώ προσωπικά το παρουσιάσαμε και ζητήσαμε την συνεργασία σας.
Το ποσό των €3.440 είναι αυτό που θα στείλουμε στην εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο και θα καλύψουμε και το μισό
ποσό σε συνεργασία με τον Δήμο Κάσου για την τοποθέτηση.

Μάλιστα η Δήμαρχος Κυρία Μαίρη Τσανάκη μου είπε
ότι θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο στην ιστορική βιβλιοθήκη στης 16 Ιουλίου 2017.
Η προσφορά μας λοιπόν για το σκοπό αυτό είναι μεγάλη.
Όπως έχω υποσχεθεί ακολουθεί ονομαστικός κατάλογος των Ομίλων με το χρηματικό ποσό που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα αυτό.

Από την εκδήλωση στη «Μεγάλη Βρεττανία»

Τραπεζικές καταθέσεις για το «Πρόγραμμα της Κάσου»

Σ.Ο. Αθηνών «Ανατολικός»

24 άτομα

Σ.Ο. Κέρκυρας

200 ευρώ

Σ.Ο. Αθηνών «Ιδρυτικός»

10 άτομα

Σ.Ο. Δράμας

300 ευρώ

Σ.Ο. Αθηνών «Λυκαβηττός»

11 άτομα

Σ.Ο. 1ος Βόλου

130 ευρώ

Σ.Ο. Γλυφάδας – Βούλας «Νηρηίδες»

3 άτομα

Σ.Ο. Βόλου «Θέτις»

100 ευρώ

Σ.Ο. Θρακομακεδόνων «Ολυμπιάς»

3 άτομα

Σ.Ο. Ξάνθης

100 ευρώ

12 άτομα

Σ.Ο. Καβάλας

100 ευρώ

Σ.Ο. Νέας Σμύρνης

4 άτομα

Σ.Ο. Λάρισας

100 ευρώ

Σ.Ο. Παλαιού Φαλήρου

5 άτομα

Σ.Ο. Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

100 ευρώ

Σ.Ο. Πειραιώς

8 άτομα

Σ.Ο. Θεσσαλονίκης «Πανόραμα»

100 ευρώ

Σ.Ο. Ψυχικού

25 άτομα

Σ.Ο. Ρέθυμνου «Ερωφίλη»

100 ευρώ

Σ.Ο. Χαλκίδας

12 άτομα

Σ.Ο. Ηράκλειου «Αρετούσα»

100 ευρώ

Σ.Ο. Αã Βόλου

2 άτομα

Σ.Ο. Αθηνών Ψυχικού

100 ευρώ

Σ.Ο. Κηφισιάς – Εκάλης

Σύλλογος Κασίων

12 άτομα

Σ.Ο. Γλυφάδας – Βούλας «Νηρηίδες»

100 ευρώ

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε Αμαλία Βαρότση Ραγκούση

30 άτομα

Σ.Ο. Π. Φαλήρου

150 ευρώ

Μαρία Ιωαννίδου

6 άτομα

Σ.Ο. Ν. Σμύρνης

60 ευρώ

Μαρία Γκομούζα

8 άτομα

Σ.Ο. Θρακομακεδόνων «Ολυμπιάς»

70 ευρώ

Πόπη Αθανασίου

8 άτομα

Μαίρη Σαμαρτζίδου

50 ευρώ

Μερόπη Ορφανού

2 άτομα

Σύλβα Μούτσογλου

50 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 187 άτομα

Καθαρό κέρδος
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. δωρεά

€1175
€325

Σύνολο κέρδος GB

€1500

Διότι από κάθε εισιτήριο έμειναν
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

€10

3.510 ευρώ

Σύνολο 2.010 ευρώ

Φίλες μου,
Πιστεύω ότι η διετία αυτή θα βάλει ένα λιθαράκι στο να μας γίνει συνείδηση ότι με
τις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ μπορούμε να πραγματοποιούμε έργα που δεν είναι απλά κοινής
ωφέλειας αλλά Εθνικής σημασίας και βαρύτητας.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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διεθνής βράβευση

Τ
Ελληνίδα
Σοροπτιμίστρια
κέρδισε τον
Διεθνή Διαγωνισμό
για το εξώφυλλο
του βιβλίου
της 61ης Συνόδου
της Επιτροπής του ΟΗΕ
για το Καθεστώς
των Γυναικών,
CSW61 NGO
Handbook Cover.

ο Πρώτο βραβείο κέρδισε η Βύλλη Μάκου, μέλος του Ομίλου
«Κηφισιά-Εκάλη», στον Διεθνή Διαγωνισμό εικαστικής δημιουργίας της 61ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το
Καθεστώς των Γυναικών, CSW61 NGO Handbook Cover.
Tο έργο της έγινε εξώφυλλο στο βιβλίο που διενεμήθει στην 61η Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ
στη Νέα Υόρκη, 13-24 Μαρτίου και είχε ως θέμα την «Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας».
Ως γνωστόν, ο Διεθνής Σοροπτιμισμός εκπροσωπείται στον ΟΗΕ και
έτσι η διάκριση αυτή ήταν πολύ τιμητική για την Οργάνωση μας.
Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, www.
soroptimistinternational.org συνέντευξη και παρουσίαση του έργου της
με τον τίτλο «Σοροπτιμίστρια κερδίζει τον Διαγωνισμό για το εξώφυλλο του βιβλίου της 61ης Συνόδου για το Καθεστώς των Γυναικών».
Η Ευρωπαϊκή Σοροπτιμιστική Ομοσπονδία ανάρτησε επίσης στην
ιστοσελίδα της, www.soroptimisteurope.org την παρουσίαση του έργου
της και η Πρόεδρος SIE, Maria Elisabetta De Franciscis εκφράζοντας τα
συγχαρητήρια της, έγραψε: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανες για το
γεγονός ότι ένα από τα μέλη μας κέρδισε αυτόν το αναγνωρισμένου
κύρους διαγωνισμό με ένα έργο που είναι τόσο δημιουργικό όσο και
εκφραστικό».
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
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διεθνής βράβευση

Η συνέντευξη
της Βύλλης Μάκου
στα HQ του Soroptimist
International
Γιατί λάβατε μέρος σ’ αυτόν τον διαγωνισμό;
Συμμετείχα στον διαγωνισμό για
τον σχεδιασμό του εξώφυλλου του
NGOCSW61 βιβλίου, όταν πληροφορήθηκα από την πρόεδρο του SI Yvonne
Simpson για την ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες.
Είμαι πραγματικά ευγνώμων, η αφοσίωση μου στην
αποστολή και το όραμά μας αποτελεί έμπνευση για μένα. Είναι ευχαρίστηση και τιμή μου να συνεισφέρω,με
οποιονδήποτε τρόπο, στην Οργάνωση μας.
Ως ζωγράφος και Σοροπτιμίστρια ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα
των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των
κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι ενεργά με αυτά τα θέματα. Η προσεχής έκθεσή μου έχει τίτλο «Να λέτε όχι με ένα λουλούδι», και διερευνά το θέμα της βίας κατά των γυναικών
και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης και της βίας
στον κόσμο της εργασίας, που αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών.

Ποιά ήταν η έμπνευση για το σχέδιό σας;
Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός ενήργησε ως κύρια πηγή έμπνευσης πίσω από τον σχεδιασμό, και συγκεκριμένα με δομή συνεργασίας μεσα από ένα πνεύμα συνεργασίας, που στοχεύει στη μετατροπή της ζωής και
του καθεστώτος των γυναικών και των κοριτσιών, μέσω της εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης και της προσφοράς ευκαιριών.
Ο τροχός, που παρουσιάζεται ως «γρανάζι», απαιτεί αυτή την κατάσταση συνεργασίας για να αρχίσει
να κινείται. Σε προσωπικό επίπεδο συμβολίζει την δύναμη της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας, ενώ
στρέφεται προς την οικονομική απασχόληση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.

για το πρώτο βραβείο
που κέρδισε στο διαγωνισμό
εικαστικής δημιουργίας του
CSW61 NGO Handbook Cover
Η γυναίκα στο σχέδιο κατέχει την
κεντρική θέση. Το πόδι της πάνω στο
αριστερό τμήμα του γραναζιού, δείχνει
ότι αφήνει πίσω τα τωρινά επιτεύγματα.
Γνωρίζει ότι παρά την τεράστια πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν
έχουν ακόμα της ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες και τα
αγόρια.
Ωστόσο, πατώντας στο δεξί μέρος του εργαλείου
αντιμετωπίζει το μέλλον και το δικαίωμά της στην εργασία και στον χώρο της εργασίας. Αυτή κινεί στη θέση του πόλου τον αγώνα για την βιώσιμη ανάπτυξη και
την Ατζέντα 2030.
Γνωρίζοντας ότι μέχρι το 2030 όλες οι γυναίκες και
τα κορίτσια πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα δικαιώματα τους, να ζουν ελεύθερες από βία, εξαναγκασμό και διακρίσεις με ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην αξιοπρεπή
εργασία, στην πολιτική και οικονομική λήψη αποφάσεων και να διαδραματίσει έναν πλήρη και ισότιμο ρόλο στην οικοδόμηση της κοινωνίας και στην εξάλειψη
της φτώχειας.

Πως νιώθεις κερδίζοντας και βλέποντας το σχέδιό σου
στο μπροστινό εξώφυλλο;
Ως γυναίκα ζωγράφος και Σοροπτιμίστρια αισθάνομαι εξαιρετική τιμή και ευχαρίστηση να συνεισφέρω
σε ένα μεγάλο σκοπό. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Τέχνη
μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο ακτιβισμού για
την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση στα δικαιώματα των γυναικών. Η Τέχνη είναι επίσης μία εξαιρετική μορφή, μέσω ενημέρωσης, για να περάσει το μήνυμα της ισότητας των φύλων.
Μετάφραση: Ευδοκία Αικατερινάρη
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συνεργασία με τους ομίλους

Επισκέψεις Προέδρου
και Αξιωματούχων Σ.Ε.Ε.

Μ

ετά το ευρύ Διοικητικό στην Θεσσαλονίκη στις 28
Ιανουαρίου 2017 καθώς βρισκόμουν στην Βόρειο
Ελλάδα, προγραμμάτισα να επισκεφθώ τους Ομίλους Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης. Σε αυτές τις συναντήσεις με ακολούθησαν η Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αικατερινάρη Ευδοκία και η Βοηθός Διευθύντρια προγράμματος της
Ένωσης Μερόπη Ορφανού.
Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε οδικώς με
το αυτοκίνητο της Μερόπης.
Το απόγευμα, στις 28 Ιανουαρίου, φθάσαμε στην Καβάλα όπου η Πρόεδρος Μαρία Οικονομίδου και τα μέλη του Ομίλου
μας περίμεναν στο Ξενοδοχείο όπου και
πραγματοποιήσαμε την Ολομέλεια της Συνάντησης.

Αναφερθήκαμε αναλυτικά σε όλα τα
θέματα σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανταλλάξαμε απόψεις συζητήσαμε τα
προγράμματα του Ομίλου.
Η Σοροπτιμιστική κατάρτηση, η συνοχή του Ομίλου και η προσφορά τους στην
τοπική κοινωνία της Καβάλας μάς έκαναν
περήφανες για τον Όμιλό μας αυτό.
Στην συνέχεια ακολούθησε δείπνο σε
ένα πανέμορφο εστιατόριο παλιό ΧΑΜΑΜ.
Η φιλοξενία του Ομίλου Καβάλας και τα
δώρα που μάς περίμεναν στα δωμάτιά μας,
μάς συγκίνησαν.
Την επομένη το πρωί, στις 29 Ιανουαρί8 | ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 1 9 |

Αυτό το οποίο
αποκόμισα εγώ
προσωπικά
αλλά και οι
Αξιωματούχες
που με συνόδευαν,
είναι ότι οι Όμιλοι
επιθυμούν των
προσωπική
παρουσία της
Ένωσης.
Άλλωστε αυτή
είναι και η ουσία
των επισκέψεων
αυτών δηλαδή η
συνεργασία και η
ενημέρωση και το
ενδιαφέρον της
Ένωσης για την
λειτουργία των
Ομίλων της.

ου, ξεκινήσαμε για την Δράμα. Το ίδιο κλίμα συναντήσαμε και στον Όμιλο Δράμας.
Η ολομέλεια πραγματοποιήθηκε σε ένα
παραδοσιακό Ξενοδοχείο. Μετείχαν όλα
τα μέλη του Ομίλου τα οποία με πολύ προσοχή άκουσαν την ενημέρωση εκ μέρους
μας καθώς και τα προγράμματα συνεργασίας της Ένωσης και αντίστροφα τους δικούς τους προβληματισμούς. Μας ενημέρωσαν για τα προγράμματά τους και την
θετική συμμετοχή τους στα πρόγραμμα
της Ένωσης. Στην συνέχεια μας παρέθεσαν γεύμα και ανταλλάξαμε δώρα.
Φύγαμε από τον Όμιλο Δράμας με τις
καλύτερες εντυπώσεις.
Νωρίς το απόγευμα φθάσαμε στην
Ξάνθη. Η πρόεδρος και μέλη του Ομίλου
Ξάνθης μας παρέθεσαν δείπνο στην Παλιά
Πόλη και συζητήσαμε μέσα σε πνεύμα χαλαρής διάθεσης.
Στις 10 Φεβρουαρίου επισκέφθηκα τον
Όμιλο Χανίων, όπως μου είχε ζητήσει η
Πρόεδρος του Ομίλου Χαρά Γαλούση.
Στη συνάντηση αυτή μετείχε και η
Governor Ελένη Μπρεδάκη και ως νονά
του Ομίλου Χανίων.
Η συνάντηση έγινε σε ένα παραδοσιακό καφενείο της πόλης όπου παρευρέθηκαν 10 μέλη. Ξεκινώντας την συζήτησή τους ζήτησα να μου αναλύσουν το πρόβλημα που υπάρχει και δεν μπορούν να
λειτουργήσουν. Ακούστηκαν απόψεις και
από την συζήτηση φάνηκε ότι από τα περισσότερα παρόντα μέλη υπήρχε η διάθεση για συνέχιση του Ομίλου.
Εγώ σαν Πρόεδρος αλλά και η Ελένη
Μπρεδάκη τους δώσαμε οδηγίες για μια
ακόμη φορά και τις προτρέψαμε να πραγματοποιήσουν μια εκδήλωση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ομάδα. Και το
πιο βασικό πόσα μέλη έχει ο Όμιλος πραγματικά.
Ευχή μας είναι να μπορέσουν να διατηρήσουν τον Όμιλο.

συνεργασία με τους ομίλους

από εμένα ευχαριστώ στην Ελένη Μπρεδάκη για την καθολική φιλοξενία της.

Την άλλη μέρα στις 11 Φεβρουαρίου με
το αυτοκίνητο της Ελένης επισκεφθήκαμε
τον Όμιλο «Ερωφίλη» Ρεθύμνου.
Όλος ο Όμιλος μας περίμενε στο Ξενοδοχείο για να πραγματοποιήσουμε την Ολομέλεια μας. Η υποδοχή ήταν συγκινητική.
Οι φίλες Σοροπτιμίστριες άκουσαν με
πολύ προσοχή την ενημέρωση που τους
κάναμε για όλα τα θέματα και απαντήσαμε
σε πολλές απορίες που είχαν. Ακούσαμε τα
προγράμματα τους και την μεγάλη αποδοχή από την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου.
Μας προσφέρθηκαν δώρα και μετά την
λήξη της Ολομέλειας ακολούθησε γεύμα
κρητικό σε μια πολύ ωραία ταβέρνα. Ήπιαμε τον καφέ μας στο φιλόξενο σπίτι της φίλης Σοροπτιμίστριας Βαρβάρας Σκαρβέλη.
Αποχαιρετήσαμε τις φίλες του Ρεθύμνου με τις καλύτερες Σοροπτιμιστικές
εντυπώσεις.
Για το διήμερο στην Κρήτη ένα μεγάλο

Στις 12 Μαρτίου αυθημερόν όπως είχα υποσχεθεί στην Πρόεδρο του Ομίλου
Ηρακλείου Μαρία Μπρεδάκη ήμουν παρούσα στην μεγάλη και πολύ πετυχημένη
εκδήλωση του Ομίλου για τα χωριά SOS και

την βράβευση «Μία γυναίκα με σημαντική
κοινωνική προσφορά».
Φέτος ο Όμιλος βράβευσε την Μαρί
Κυριακού για το κοινωνικό της έργο.
Ελπίζω την επόμενη φορά να δω τον
Όμιλο σε ολομέλειά του.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.

Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε εκδηλώσεις και Ομίλων και Φορέων

Η

Σ.Ε.Ε. συμμετείχε δια της Προέδρου
της σε εκδηλώσεις των Ομίλων Αττικής:
Ανατολικός, Ιδρυτικός, Λυκαβηττός,
Γλυφάδας - Βούλας, Θρακομακεδόνες Ολυμπιάς, Θρακομακεδόνες Φερενίκη, Κηφισιά - Εκάλη, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιώς,
Ψυχικού. Σε εκδηλώσεις των Ομίλων Χαλκίδας,
Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Ηράκλειο Κρήτης.
Η συμμετοχή της Σ.Ε.Ε. δια της Προέδρου της
και μελών σε φορείς και άλλες Γυναικείες οργανώσεις.
1) Για την Ημέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου η Σ.Ε.Ε.
συμμετείχε δια της Προέδρου της Αμαλίας Βαρότση Ραγκούση στην ειδική Συνεδρίαση της

Ολομέλειας της Βουλής με θέμα «Αιτήματα και
προτεραιότητες για την ισότητα των φύλων σε
ένα κόσμο που αλλάζει: Υγεία, Εργασία και Έμφυλη Βία».
2) Σε εκδηλώσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και ιδιαιτέρως στην Ημερίδα, Παρουσίαση
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα
των Φύλων 16-20 της ΓΓΙΦ.
3) Στην Περιφέρεια Αττικής στον Τομέα Ισότητας
των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Πολιτισμός».
4) Στον Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών με θέμα «Γυναίκες και πολιτική: αγώνας μετ’ εμποδίων».
5) Λύκειο Ελληνίδων
6) Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Λόμπυ των Γυναικών
με το Λύκειο Ελληνίδων.
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ενημέρωση

ΕΥΡΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Σ.Ε.Ε.
σε κλίμα Σοροπτιμιστικής φιλίας και αλληλεγγύης

Π

ραγματοποιήσαμε δυο Ευρέα
Διοικητικά Συμβούλια προς
ενημέρωση των Ομίλων τον
Ιανουάριο 2017.

Το ευρύ Διοικητικό 21-1-2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στα γραφεία
της Ένωσης. Μετείχαν 10 Όμιλοι των Αθηνών, ο 1ος Βόλου με την Πρόεδρο, η Λάρισα με εκπρόσωπο την Μίτσα Βορβή, και η
Κέρκυρα δια αντιπροσώπου.
Από την Ένωση παρούσες ήσαν η Πρόεδρος, η Β’ Αντιπρόεδρος, η Ταμίας, η Γραμματέας, η Διευθύντρια Προγράμματος, η
Αναπληρώτρια Governor Μιμίκα Κουρή
και άλλες αξιωματούχες.
Το Ευρύ Διοικητικό 28-1-2017 πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στο
Δημαρχιακό μέγαρο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετείχαν και οι 5 Όμιλοι Θεσσαλονίκης και η Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ψυχικού.
Από την Ένωση παρούσες ήσαν η Πρόεδρος, η Α’ Αντιπρόεδρος, η Βοηθός Διευθύντρια προγράμματος, η Γραμματέας, η
Governor Πίτσα Ράλλη και η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
Την συζήτηση και στα δυο Ευρέα Διοικητικά ξεκίνησε η Πρόεδρος της Ένωσης,
η οποία ενημέρωσε αναλυτικά για όλα τα
θέματα του Ομίλους.
Αναφέρθηκε στην επιτυχή πορεία των
εκδηλώσεων της Σ.Ε.Ε. καθώς και στα
προγράμματα συνεργασίας με τους Ομίλους σε Πανελλαδικό επίπεδο. Στο σημείο
αυτό ζήτησε από κάθε Όμιλο της περιφέρειας κυρίως, 100 ευρώ για συνεισφορά
στο πρόγραμμα της Κάσου.
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Πλήρης και
αναλυτική
ενημέρωση για
όλα τα θέματα
που αφορούν
την Σ.Ε.Ε.
τόσο σε εθνικό
όσο και σε
διεθνές επίπεδο.

Ενημέρωσε για την ιστοσελίδα ζητώντας από κάθε Όμιλο ένα ιστορικό για να
προστεθεί στο όνομα του κάθε Ομίλου.
Ενημέρωσε για το περιοδικό κάνοντας
σύσταση να στέλνουν όλοι οι Όμιλοι τις
δραστηριότητες τους.
Στη συνέχεια διαβάστηκε η οικονομική
ενημέρωση της Σ.Ε.Ε. στην Αθήνα από την
Ταμία της Ένωσης και στην Θεσσαλονίκη
από την Πρόεδρο.
Η Πρόεδρος στην συνέχεια αναφέρθηκε σε διάφορα Ευρωπαϊκά θέματα ενθάρρυνε τους Ομίλους να κάνουν περισσότερα PFR στα προγράμματά τους.
Αναφέρθηκε στην συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Φλωρεντίας και στο
GM λέγοντας ότι υπάρχει ικανοποιητική
Συμμετοχή 17 ατόμων.
Ενημέρωση για την Γενική Συνέλευση
του Μαΐου στην Αθήνα.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η Α’ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε. η οποία ενημέρωσε για τα
PFR.
Η Βοηθός Διευθύντρια προγράμματος
Σ.Ε.Ε. αναφέρθηκε στο πρόγραμμα συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για
τους πρόσφυγες.
H Governor Πίτσα Ράλλη ενημέρωσε
για τα Action Fund.
Μετά το τέλος των Ευρέων Διοικητικών
κόπηκαν οι πίτες μια για την Νότιο Ελλάδα στην Αθήνα όπου το φλουρί κέρδισε η
Κέρκυρα και για την Βόρειο Ελλάδα στην
Θεσσαλονίκη το φλουρί της πίτας κέρδισε
ο Όμιλος Βυζαντίου.
Και τα δυο Ευρέα Διοικητικά διεξήχθησαν σε κλίμα Σοροπτιμιστικής φιλίας και
αλληλεγγύης.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.

Σ

τις 21 Ιανουαρίου 2017, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση
της Προέδρου της Ένωσής μας
και εκπροσωπώντας τον Όμιλό
μου, είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ στο
ευρύ Δ.Σ. και στη κοπή της Βασιλόπιτας
στα Γραφεία μας.
Ένοιωσα λοιπόν την ανάγκη να σας μεταφέρω, μέσω του περιοδικού μας, τα συναισθήματά μου και κάποιες σκέψεις μου.
Η αγαπητή μας Πρόεδρος, με τη χαρακτηριστική της ευγένεια και το γνώριμο
χαμόγελο από τη μια και τα αγαπητά μας
Μέλη του Δ.Σ. από την άλλη, επεφύλαξαν
σε όλες μας μια φιλική, ζεστή και εγκάρδια
υποδοχή. Ατμόσφαιρα, με μια λέξη, «Σοροπτιμιστική» που λέει πολλά. Όλες με
θερμές ευχές η μια για την άλλη, με έκδηλη τη χαρά για τη συνάντηση και με διάθεση να πουν και να ακούσουν. Ό,τι καλύτερο για την πορεία της Ένωσής μας στην
καινούρια χρονιά.
Ενημερωθήκαμε από την αγαπητή μας
Αμαλία και από τα άλλα Μέλη του Δ.Σ.
για όλα τα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και με ευχές και πάλι και προσδοκίες κόψαμε τη Βασιλόπιτα. Δεν θα σταθώ στις λεπτομέρειες. Αυτές θα δημοσιευθούν σε άλλες σελίδες του περιοδικού
μας. Θα προχωρήσω, όπως προανέφερα,
στις σκέψεις που πλημμύρισαν το νου μου,
μετά από αυτή τη συνάντηση. Οι σκέψεις
μου αυτές με οδήγησαν στο να ζήσω έντονα το πόσο σπουδαίο είναι να βάζεις το
«ΕΓΩ» στην υπηρεσία του «ΕΜΕΙΣ». Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα όταν
το «ΕΓΩ» η μονάδα, προσφέρει αυθόρμητα τις υπηρεσίες της στο «ΕΜΕΙΣ». Μεγαλώνει. Δεν μικραίνει. Κερδίζει. Δεν χάνει.
Όπως η σταγόνα. Μόνη της είναι ελάχι-

Εγώ
ή
Εμείς;

Πόσο σπουδαίο
είναι να βάζεις
το «ΕΓΩ» στην
υπηρεσία του
«ΕΜΕΙΣ». Πόσο
διαφορετικά
είναι τα
πράγματα
όταν το «ΕΓΩ»
η μονάδα,
προσφέρει
αυθόρμητα τις
υπηρεσίες της
στο «ΕΜΕΙΣ».
Μεγαλώνει.
Δεν μικραίνει.
Κερδίζει. Δεν
χάνει. Όπως
η σταγόνα.
Μόνη της είναι
ελάχιστη. Μέσα
στον ωκεανό,
γίνεται ωκεανός.

στη. Μέσα στον ωκεανό, γίνεται ωκεανός.
Το «ΕΜΕΙΣ» είναι τα πολλά «ΕΓΩ», μέσα
σε πλήρη εσωτερική ενότητα και αρμονία.
Άλλωστε είναι αποδεδειγμένο ότι ό,τι κάνουμε είτε θετικό, είτε αρνητικό, είτε καλό,
είτε κακό, επιστρέφει σε μας πολλαπλασιασμένο. Κι έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι
ενώνοντας τις ατομικές μας ικανότητες
με ανιδιοτέλεια και αρμονική συνεργασία
επιτυγχάνουμε πολλά. Αντιθέτως, πρέπει
να παραδεχθούμε πόσο βλαβερό και επιζήμιο είναι να στηρίζουμε τη ζωή μας πάνω σ’ ένα εγωϊστικό «ΕΓΩ».
Μας αποκόπτει από το «ΕΜΕΙΣ» και
μας αφήνει την πικρία της μοναξιάς της
ανασφάλειας και της διαρκής ανάγκης για
επιβεβαιώση του «ΕΓΩ» μας. Και για ανθρώπους που έχουν ταχθεί να υπηρετήσουν κοινές προσπάθειες, πόσο ανίσχυρους τούς κάνει ένα «ΕΓΩ» μοναχικό, δηλ.
ένα «ΕΓΩ» με διάθεση προσωπικής προβολής. Κι αυτό το «ΕΓΩ» υπάρχει σε πολλούς
χώρους. Είναι το «ΕΓΩ» μεταξύ των συζύγων μέσα στην οικογένεια, το «ΕΓΩ» μεταξύ γονιών και παιδιών, το «ΕΓΩ» μεταξύ
φίλων, το «ΕΓΩ» μέσα στον κοινωνικό περίγυρο, το διάσπαρτο «ΕΓΩ» μέσα στους
επαγγελματικούς χώρους!
Αυτό το «ΕΓΩ» ο Σοροπτιμισμός προσπαθεί να μας δείξει, πώς θα το κάνουμε
«ΕΜΕΙΣ». Γιατί γνωρίζει ότι, όταν το «ΕΓΩ»
γίνει «ΕΜΕΙΣ», η εσωτερική γαλήνη που θα
πλημμυρίσει το άτομο, θα ξεχυθεί και θα
απλωθεί στην οικογένεια, στο φιλικό περίγυρο, στην κοινωνία, στον κόσμο.
Στην συνάντησή μας το «ΕΜΕΙΣ» το
ένοιωσα, σας ευχαριστώ και το κρατάω.
Μίτσα Βορβή
Εκπρόσωπος του Ομίλου Λάρισας
| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 1 9 |
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ημέρα της γυναίκας

Η ΓΥΝΑΙΚΑ
ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ

Α

ναφερόμενη στην Ημέρα της Γυναίκας, θα ήθελα να μιλήσω από μια
άλλη σκοπιά. Όχι φυσικά παραβλέποντας τους αγώνες της και τις κατακτήσεις της.

Θα ήθελα, όμως, να μιλήσω για τη γυναίκα συνθέτη, τη
γυναίκα μουσικό, τη γυναίκα
συγγραφέα, τη γυναίκα καλλιτέχνη και μέσ’ από αυτήν ν’
αποτίσουμε φόρο τιμής σ’ όλες τις
γυναίκες, κι ακόμη στη γυναίκα μούσα, που έδωσε ζωή σε θαυμαστά έργα σ’ όλους τους τομείς
της τέχνης, και σ’ όλες εκείνες
τις άγνωστες γυναίκες που αγνοούμε ακόμη και την ύπαρξή τους,
που παρ’ όλα αυτά αναπνέουν,
μιλούν, ενεργούν και προσφέρουν, δίχως εμείς να το υποπτευόμαστε, μέσα από τα έργα της λογοτεχνίας, της ζωγραφικής και της μουσικής.
Βρίσκονται εκεί θαμμένες κάτω από τη σκόνη των
αιώνων, ολοζώντανες. Πίσω
από κάθε φράση, κάθε νότα, κάθε μελωδία κρύβεται και μια ωραία κοιμωμένη.
Με την ευκαιρία της επετειακής
ημέρας αυτής, θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό των ευθυνών
μας και των υποχρεώσεών μας.
Να αναλογισθούμε πόσο σωστά
ανταποκρινόμαστε στον ρόλο
μας ως ΓΥΝΑΙΚΕΣ (γυναίκα, μάνα, σύζυγος, κόρη, επαγγελματίας, αδελφή, φίλη).

ΜΑΡΤΙΟΥ
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Να προχωρήσουμε σε δραστηριότητες
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, σε έργα, σε πράξεις που μας δικαιώνουν και, κάτι
ακόμα, που αποδεικνύουν ότι αξίζουμε αυτά
που με τόσο κόπο προσπαθήσαμε ν’ αποκτήσουμε. Και προπαντός να μην ξεχνάμε πως είναι τιμή και καταξίωση για τη Γυναίκα να βι-

ώνει σωστά την ομορφιά και την ιδιαιτερότητα του φύλου της.
Διότι η Γυναίκα φτιάχτηκε από το πλευρό
του Αδάμ και όχι από το κεφάλι του ώστε να
τον διοικεί, κι ούτε από το πόδι του, για να τον
ποδοπατήσει, αλλά από το πλευρό του, για να
είναι ίση με κείνον, κάτω από τον βραχίονά
του, για να την προστατεύει, κοντά στην καρδιά του, για να την αγαπά.
Καίτη Κάστρο - Λογοθέτη

ισότητα

Ειδήσεις από τη

Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων
Οι Αποφάσεις και τα Συμπεράσματα της CSW
(61η Σύνοδος της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών)

Υπό τη σκιά της εκλογής της Σουηδικής Αραβίας στο Συμβούλιο του ΟΗΕ

Η

61η Σύνοδος της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (CSWCommittee on the Status of Women), πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα
13-24 Μαρτίου 2017 στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με θέματα:

■■

■■

Την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον
μεταβαλλόμενο κόσμο
της εργασίας (Women’s
economic empowerment
in the changing world of
work).
Τις προκλήσεις και επιτεύγματα στην εφαρμογή των αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας για γυναίκες και
κορίτσια (Challenges
and Achievements in
the implementation
of the Millennium
Development Goals for
Women and Girls).

Κατά τη Γενική Συζήτηση, έγιναν παρεμβάσεις
από κράτη και διεθνείς οργανισμούς με την πλειονότητα των ζητημάτων να
αφορούν στη μείωση της
ανεργίας των γυναικών,
στην πρόσβαση σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας,
στην ποιοτική εκπαίδευση

και επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα πολιτικής
εκπροσώπησης, στην εξάλειψη των διακρίσεων στην
εργασία, στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και της σεξουαλικής
παρενόχλησης στον χώρο
εργασίας, στην παροχή διευκολύνσεων σε εργαζόμενες μητέρες, στην αναγνώριση της οικιακής εργασίας.
H Γενική Γραμματέας
Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα εκπροσώπησε τη χώρα μας στη Σύνοδο και πραγματοποίησε
παρέμβαση στη Γενική Συζήτηση και στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Μισθολογικό χάσμα μεταξύ
των δύο φύλων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τις
επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης στις γυναίκες της
χώρας μας. Επίσης, παρουσίασε και τις εθνικές δράσεις για την αντιμετώπιση

των διακρίσεων λόγω φύλου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα
των Φύλων της περιόδου
2016-2020.
Έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις, κατά την
τελευταία ημέρα της Συνόδου, υιοθετήθηκε Απόφαση
για τα «Συμφωνημένα Συμπεράσματα», που προηγήθηκαν. Τα βασικά σημεία
διαφωνίας ήταν ο ρόλος της
κοινωνίας των πολιτών και
τα θέματα σεξουαλικής και
αναπαραγωγικής υγείας.
Για τα θέματα σεξουαλικής
και αναπαραγωγικής υγείας, οι δυτικές χώρες επιθυμούσαν ένα πιο ισχυρό λεκτικό, κάτι που τελικά δεν
υλοποιήθηκε, λόγω αντιδράσεων των αφρικανικών
και αραβικών χωρών. Από
την άλλη, το κείμενο θεωρείται ισορροπημένο ως
προς τις αναφορές σε οικονομική και κοινωνική ενδυ-

νάμωση γυναικών, καθώς
και σε προστασία ευάλωτων
ομάδων γυναικών (πρόσφυγες και αυτόχθονες).
Αξίζει να σημειωθεί ότι
μετά το τέλος της Συνόδου με μυστική ψηφοφορία των κρατών, η Σαουδική Αραβία εξελέγη ως ένα
από τα μέλη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των ΗΕ (ECOSOC)
και συνεπώς και της Επιτροπής για το Καθεστώς
των Γυναικών για την περίοδο 2018-2022. Πρόκειται για μία ψηφοφορία που
έχει προκαλέσει πολλές
αντιδράσεις, καθώς η χώρα αυτή δεν φημίζεται για
την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Για
την ακρίβεια, πρόκειται για
μία χώρα όπου τα δικαιώματα των γυναικών καταπατώνται συστηματικά και
η επιρροή της φάνηκε και
στο κείμενο των Συμπερασμάτων, όπως αναφέρθηκε.
Προφανώς, ψηφίστηκε και
από ευρωπαϊκές χώρες, για
άλλους πολιτικούς λόγους,
εις βάρος όμως των δικαιωμάτων των γυναικών.
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ισότητα

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία των Συμπερασμάτων συνοψίζονται ως ακολούθως:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Εκφράζεται ανησυχία για την ύπαρξη σημαντικών χασμάτων λόγω φύλου σε μισθούς, εισοδήματα, συντάξεις, κοινωνική
προστασία και πρόσβαση σε οικονομικούς
πόρους, καθώς και για τον επαγγελματικό
διαχωρισμό, που εξακολουθεί να υφίσταται
σε όλους τους τομείς
Τονίζεται για ακόμη μία φορά η θηλυκοποίηση της φτώχειας και δίνεται έμφαση
στο γεγονός ότι η καταπολέμησή της σε
όλες τις μορφές και τις διαστάσεις είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την βιώσιμη ανάπτυξη
Γίνεται αναφορά στην κλιματική αλλαγή και
στις δυσανάλογες επιπτώσεις που έχει για
τις γυναίκες και για την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών καλεί
τα κράτη να λάβουν υπόψη τους (κατά την
εφαρμογή της) τα θέματα ισότητας φύλων
και ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών
Αναγνωρίζεται η σημασία της οικονομικής
ανεξαρτησίας των γυναικών για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 και υποστηρίζεται η ανάληψη νομοθετικών και άλλων
μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη των ίσων
οικονομικών δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών
Αναγνωρίζεται από την Επιτροπή ο σημαντικός ρόλος και η συνεισφορά των αγροτισσών γυναικών και κοριτσιών στην εξάλειψη της φτώχειας και στην βιώσιμη ανάπτυξη. Η ενδυνάμωση αυτής της ομάδας
γυναικών και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
τους, με ταυτόχρονη αύξηση της συμμετοχής τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, είναι πολύ σημαντική και μάλιστα θα
αποτελέσει και θέμα της επόμενης Συνόδου της Επιτροπής για το 2018
Η Επιτροπή αναδεικνύει το θετικό ρόλο
και άλλων ομάδων γυναικών, όπως οι γυναίκες Αφρικανικής καταγωγής, οι μετανάστριες, και οι γυναίκες με αναπηρία.
Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η ενίσχυση
της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και η οικονομική τους ενδυνάμωση και
ανεξαρτησία.
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Βάσει όλων των παραπάνω, ενδεικτικά, οι Κυβερνήσεις καλούνται
να ενισχύσουν:
■■

το κανονιστικό και νομοθετικό τους πλαίσιο με τρόπο που να ενισχύουν τις ίσες ευκαιρίες και την συμμετοχή των γυναικών στην
αγορά εργασίας, χωρίς καμία διάκριση και να παράσχουν ίσες
δυνατότητες εκπαίδευσης, χωρίς επαγγελματικό διαχωρισμό και
συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

■■

τα μέτρα προστασίας (με νόμους και πολιτικές) γυναικών που υφίστανται βία ή σεξουαλική παρενόχληση είτε στο χώρο εργασίας,
είτε στην ιδιωτική τους ζωή

■■

την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων, μέσω της ένταξης της οπτικής του φύλου στις πολιτικές αυτές. Έμφαση δίνεται στις έφηβες εγκύους και νέες μητέρες, τις οποίες θα πρέπει τα κράτη να υποστηρίξουν, ώστε να
μην εγκαταλείψουν το σχολείο, μέσω μέτρων όπως υποδομές θηλασμού, παιδικοί σταθμοί, εκπαιδευτικά προγράμματα, ευέλικτα
ωράρια εκπαίδευσης, εκπαίδευση από απόσταση κ.ά.

■■

τις δεξιότητες των γυναικών και των κοριτσιών στον τεχνολογικό
τομέα, παρέχοντας κατάλληλη εκπαίδευση

■■

τη φωνή των γυναικών με τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

■■

το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην οικονομική ενδυνάμωση των
γυναικών.

Επίσης, καλούνται να
■■

υλοποιήσουν οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση του «ροζ φόρου» (pink tax)

■■

λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να ενταχθεί η οπτική του φύλου στη δημόσια οικονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης
και της κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού

■■

λάβουν μέτρα για ίση πληρωμή, ίση σύνταξη, συστήματα κοινωνικής προστασίας ευαίσθητα ως προς το φύλο, πρόσβαση σε ποιοτικά συστήματα υγείας που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες
ανάγκες κάθε φύλου. Επίσης, να λάβουν μέτρα για την καθολική
πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού,
καθώς και μέτρα προσδιορισμού της απλήρωτης εργασίας και της
οικιακής εργασίας, ώστε να καθοριστεί η συνεισφορά τους στην
εθνική οικονομία

■■

συμπεριλάβουν τους άνδρες και τα αγόρια στην προσπάθεια για
προώθηση της ισότητας των φύλων και της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης
προγραμμάτων που θα αφορούν τους ρόλους και τις ευθύνες των
ανδρών και των αγοριών και θα τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν ισότιμα στη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων και στις οικιακές εργασίες

■■

καταπολεμήσουν την άτυπη εργασία που αφορά κυρίως γυναίκες.

ισότητα

Οι έμφυλες επαγγελματικές ανισότητες στον τομέα της εκπαίδευσης

Τ

ον Μάρτιο του 2017 δημοσιοποιήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) το 49ο τεύχος της περιοδικής έκδοσης για τους στατιστικούς δείκτες στην εκπαίδευση με τίτλο
«Education Indicators in Focus», από το οποίο προκύπτει ο έντονος επαγγελματικός διαχωρισμός μεταξύ γυναικών και ανδρών στα Κράτη-Μέλη του. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που προκύπτουν, έχουν ως εξής:
uu το 68% του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμί-

δων ήταν γένους θηλυκού το 2014
uu τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης ποικίλλουν
ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα: η προσχολική
αγωγή καταγράφει το δυσθεώρητο ποσοστό του 97%,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνεται αισθητά στο 43%. Tα αντίστοιχα ποσοστά
στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες, έχουν ως εξής:
δασκάλες 82% και καθηγήτριες μέσης εκπαίδευσης 63%
uu οι έμφυλες ανισότητες στο διδασκαλικό/καθηγητικό
επάγγελμα αποτυπώνονται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στις χώρες της Βαλτικής και στη Ρωσία, όπου
τα τέσσερα από τα πέντε άτομα είναι γυναίκες
uu η Ιαπωνία είναι η μόνη χώρα-μέλος του ΟΟΣΑ με τη
μικρότερη αναλογία καθηγητριών σε σχέση με τους άρρενες, δηλ. 48%
uu η έντονη θηλυκοποίηση του διδασκαλικού/καθηγητικού
επαγγέλματος καταγράφεται στη σταδιακή αύξηση των
αντίστοιχων ποσοστών: 61% το 2005, 65% το 2010 και
68% το 2014
uu ο ρυθμός αύξησης του γυναικείου εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν μόλις 1% στις χώρες Σλοβενία και ΗΠΑ,
ενώ ξεπέρασε το 15% σε Γερμανία, Ελλάδα και Ιαπωνία
uu την περίοδο 2005-2014 καταγράφηκε αύξηση της γυναικείας απασχόλησης στα Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ κατά
μέσο όρο της τάξης του 56% έως 59% και μέρος αυτής της

αύξησης αποδίδεται και στη μαζική εισδοχή των γυναικών στο διδασκαλικό/καθηγητικό επάγγελμα
uu ο ΟΟΣΑ θεωρεί πως η ύπαρξη και η διαιώνιση στερεοτυπικών αντιλήψεων και πρακτικών για τους ρόλους των
δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του
ιδιωτικού βίου, συμβάλλουν καθοριστικά στην έντονη
θηλυκοποίηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος
uu η γυναικεία αριθμητική υπεροχή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και εξάλειψη του έμφυλου μισθολογικού χάσματος
(σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, το μισθολογικό
χάσμα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν ξεπερνάει το 3%)
uu το ποσοστό γυναικών αποφοίτων με πανεπιστημιακό
πτυχίο στην εκπαίδευση αυξήθηκε κατά μέσο όρο από
το 72% το 2005 στο 78% το 2014 στα Κράτη-Μέλη του
ΟΟΣΑ, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός δεν πρόκειται να
μειωθεί, αντιθέτως μπορεί και να εντατικοποιηθεί.
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των
εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις
κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Ατζέντα 2030).
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6 χρόνια λειτουργίας
της Τηλεφωνικής Γραμμής
SOS 15900

Π

έρασαν ήδη έξι (6) χρόνια από την ημέρα που η (3%) αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας. Τα
24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 της Γε- αιτήματα των κλήσεων αυτών αφορούσαν: 7022 κλήσεις
νικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων άρχισε (34%) σε ψυχοκοινωνική στήριξη, 5223 κλήσεις (25%) σε
να λειτουργεί (11/3/2011 έως 11/3/2017).
νομική συμβουλευτική, 1467 κλήσεις (7%) σε νομική βοΠροσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής ήθεια, 1136 κλήσεις (6%) σε αναζήτηση φιλοξενίας και
συμβουλευτικής αλλά και επαφής με τα Συμβουλευτικά 290 κλήσεις (1%) σε αναζήτηση εργασίας. Από τις 16420
Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας που λειτουργούν γυναίκες που κάλεσαν τη γραμμή, οι 9924 (60%) είναι
πανελλαδικά, σε θύματα όλων των μορφών βίας κατά μητέρες.
των γυναικών. Στελεχώνεται από
ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες που παρέχουν εμπιστευΑπό τις γυναίκες θύματα βίας που απάντη- Από τις γυναίκες που απάντησαν στην
τικές υπηρεσίες καλυπτόμενες από
σαν στην ερώτηση για την εργασιακή τους ερώτηση για το μορφωτικό τους επίπεδο
φαίνεται ότι:
το απόρρητο της συμβουλευτικής.
κατάσταση φαίνεται ότι:
Η Γραμμή SOS 15900 στα 6
uu 12 (0%) είναι τυπικά αναλφάβητες
uu 4321 (26%) είναι απασχολούμενες (από
χρόνια λειτουργίας της δέχθηκε
τις οποίες 530 (12%) είναι αυτοαπασχο- uu 694 (4%) έχουν ολοκληρώσει την πρω28114 κλήσεις και 391 ηλεκτρονιτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια
λούμενες)
κά μηνύματα.
εκπαίδευση
uu 4035 (25%) είναι άνεργες (από τις οποίΕπί του συνόλου των κλήσεων,
ες 550 (14%) μακροχρόνια άνεργες) και uu 943 (6%) την ανώτερη δευτεροβάθμια
οι 22730 (81%) αφορούσαν σε καεκπαίδευση
uu 1876(11%) είναι ανενεργές (από τις
ταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης
u
u
520
(3%) τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίοποίες 114 (6%) παρακολουθούν εκβίας. Από αυτές οι 16420 κλήσεις
δευση
μη τριτοβάθμιου επιπέδου
παίδευση ή κατάρτιση)
(72%) αφορούσαν σε καταγγελίuu 1906 (12%) την τριτοβάθμια εκπαίΑπό τις γυναίκες θύματα βίας που απάντηες των ίδιων των κακοποιημένων
δευση.
σαν στην ερώτηση για την οικογενειακή Από το σύνολο των γυναικών που κάλεσαν
γυναικών ενώ οι 6310 κλήσεις
τους κατάσταση φαίνεται ότι:
(28%), αφορούσαν σε καταγγελίες
στην τηλεφωνική γραμμή προκύπτει ότι:
από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από
uu 7979 (49%) είναι έγγαμες
uu 12417 (76%) είναι Ελληνίδες
φίλους/-ες 26%, γονείς 16%, άλuu 1683 (10%) είναι άγαμες
uu 1226 (7%) είναι μετανάστριες
λους συγγενείς 14%, αδελφός/ή
uu 1095 (7 %) σε διάσταση
uu 25 (0%) ανήκουν σε μειονότητες
13%, γείτονας 13% και άλλα άτοuu 849 (5%) διαζευγμένες
uu 112 (1%) είναι ΑΜΕΑ.
μα 16%).
uu 238 (1%) σε κατάσταση χηρείας
Ως προς την οικονομική κατάσταση, από
Από τις 16420 κλήσεις που
uu 627 (4%) σε συμβίωση
τις γυναίκες που απάντησαν στην αντίαφορούσαν σε καταγγελίες των
Από
τις
γυναίκες
που
απάντησαν
στην
στοιχη ερώτηση,
ίδιων των κακοποιημένων γυναιερώτηση
για
την
ηλικία
τους
φαίνεται
ότι:
κών οι 13731 κλήσεις (82%) αφοuu 2574 (16%) την περιγράφουν ως μέρούσαν σε ενδοοικογενειακή βία,
uu 500 (3%) είναι από 15 έως 24 ετών
τρια,
οι 226 κλήσεις (1%) σε σεξουαλική
uu 4216 (26%) είναι από 25 έως 39 ετών
uu 2470 (15%) την αναφέρουν ως κακή,
παρενόχληση, οι 189 κλήσεις (1%)
uu 4277 (26%) είναι από 40 έως 54 ετών
uu 1481 (9%) ως καλή,
σε περιπτώσεις βιασμού, οι 12 κλήuu 1210 (7%) είναι από 55 έως 64 και
uu 668 (4%) ως πολύ κακή και
σεις (0%) σε πορνεία, 13 κλήσεις
uu 684 (4%) είναι από 65 ετών και άνω.
uu 199(1%) ως πολύ καλή.
(0%) σε trafficking και 525 κλήσεις
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ισότητα

Βία κατά των Γυναικών - Trafficking

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την ευρεία
έκταση του φαινομένου της βίας κατά των
γυναικών το οποίο ενδημεί στην κοινωνία
και πλήττει τις γυναίκες ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, μορφωτικού επιπέδου, χώρας προέλευσης.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων γνωρίζοντας το πρόβλημα έχει ήδη
αναπτύξει σε συνεργασία με κοινωνικούς
εταίρους ένα Πανελλαδικό δίκτυο 62 δομών (τηλεφωνική γραμμή SOS, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα, 21 Ξενώνες) που παρέχουν
ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική στις γυναίκες θύματα.
Αναγνωρίζοντας ότι στις υπάρχουσες
συνθήκες οικονομικής κι ανθρωπιστικής
κρίσης τα προβλήματα έμφυλης βίας αλλά
και πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών γιγαντώνονται, διεκδίκησε και πέτυχε:
■■ τη συνέχιση της χρηματοδότησης του δι-

κτύου δομών για την αντιμετώπιση της
βίας κατά των γυναικών ως το 2018,
■■ τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών με υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης,
■■ τη διεύρυνση της ομάδας στόχου και σε
γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες,
μονογονείς, ΑμΕΑ, κ.λπ.)
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δίνει καθημερινά τον αγώνα για την
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, για
την καταπολέμηση της βίας, για μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης, ευημερίας και
κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τ

ο έβδομο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό
πεδίο “Βία κατά των Γυναικών”. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής
δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων:
Αριθμός θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (σωματεμπορία), ανά φύλο και υπηκοότητα.
Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των αντρών συγκριτικά με αυτό των γυναικών που είναι θύματα σωματεμπορίας στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του
αριθμού αντρών και γυναικών θυμάτων σωματεμπορίας προς τον σύνολο των θυμάτων σωματεμπορίας στην
Ελλάδα.
Πίνακας 1α: Αριθμός θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
(σωματεμπορία), ανά φύλο και υπηκοότητα έτους 2014
Θύματα
έτους 2014
Υπηκοότητα
Αλβανία
Βουλγαρία
Ελλάδα
Καμερούν
Νιγηρία
Ουκρανία
Πακιστάν
Ρουμανία
Ρωσία
Τσεχία
Θύματα:
Σύνολο ανά
Φύλο

% Ανδρών
Άνδρες Γυναίκες θυμάτων ανά
Υπηκοότητα

% Γυναικών
θυμάτων ανά
Υπηκοότητα

4
2
4
-

4
19
4
1
2
1
18
3
2

6.25
3.12
6.25
-

6.25
29.68
6.25
1.56
3.12
1.56
28.12
4.68
3.12

10

54

16%

84%

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία (η επεξεργασία των ποσοστών έγινε
από το Παρατηρητήριο της ΓΓΙΦ)

Αριθμός δραστών εμπορίας ανθρώπων (σωματεμπορία), ανά φύλο και υπηκοότητα.
Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των αντρών συγκριτικά με αυτό των γυναικών που είναι δράστες εμπορίας
ανθρώπων στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του
αριθμού αντρών και γυναικών δραστών για σωματεμπορία προς τον σύνολο των δραστών για σωματεμπορία
στην Ελλάδα.
Όπως δείχνει ο Πίνακας 1α, για το 2014, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε σύνολο
64 θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, το 16% των θυμάτων
ήταν άνδρες και το 84% ήταν γυναίκες.
| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 1 9 |
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Πίνακας 1β: Αριθμός θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
(σωματεμπορία), ανά φύλο και υπηκοότητα έτους 2015
Θύματα
έτους 2015
Υπηκοότητα
Πολωνία
Ρωσία
Μπαγκλαντές
Αλβανία
Ουκρανία
Μολδαβία
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ρουμανία
Θύματα:
Σύνολο ανά
Φύλο

Πίνακας 2α: Αριθμός δραστών εμπορίας ανθρώπων
(σωματεμπορία), ανά φύλο και υπηκοότητα έτους 2014

Άνδρες

Γυναίκες

% Ανδρών
θυμάτων ανά
Υπηκοότητα

% Γυναικών
θυμάτων ανά
Υπηκοότητα

Δράστες
έτους 2014
Υπηκοότητα

1
1
15

1
1
2
4
4
3
11
7

2
2
30

2
2
4
8
8
6
22
14

17

33

34%

66%

Άγνωστη
Αλβανίας
Βοσνίας
Βουλγαρίας
Γεωργίας
Ελλάδα
Λευκορωσίας
Νιγηρίας
Ουκρανίας
Πακιστάν
Ρουμανίας
Ρωσίας
Συρίας
Τουρκίας
Τσεχίας
Δράστες:
Σύνολο ανά
Φύλο

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία (η επεξεργασία των ποσοστών έγινε
από το Παρατηρητήριο της ΓΓΙΦ)

Όπως δείχνει ο Πίνακας 1β, για το 2015, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε σύνολο
50 θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, το 34% των θυμάτων
ήταν άνδρες και το 66% ήταν γυναίκες.
Στα επόμενα 2 γραφήματα, απεικονίζονται οι αριθμοί και τα ποσοστά, αντιστοίχως, των θυμάτων σωματεμπορίας ανά φύλο, συγκριτικά για τα έτη 2014 και 2015.
Γράφημα 1α

% Ανδρών
% Γυναικών
Άνδρες Γυναίκες δραστών ανά δραστριών ανά
Υπηκοότητα
Υπηκοότητα
3
6
1
11
37
1
2
8
3
3
-

4
5
12
3
9
1
1
1
9
3
2

2.4
4.8
0.8
8.8
29.6
0.8
1.6
6.4
2.4
2.4
-

3.2
4
9.6
2.4
7.2
0.8
0.8
0.8
7.2
2.4
1.6

75

50

60%

40%

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία (η επεξεργασία των ποσοστών έγινε
από το Παρατηρητήριο της ΓΓΙΦ)

Σε σύνολο 125 δραστών εμπορίας ανθρώπων του
έτους 2014, το 60% των δραστών ήταν άνδρες και το
40% ήταν γυναίκες.
Πίνακας 2β: Αριθμός δραστών εμπορίας ανθρώπων
(σωματεμπορία), ανά φύλο και υπηκοότητα έτους 2015 (α΄ 4-μηνο)
Δράστες
% Ανδρών
% Γυναικών
έτους 2015
Άνδρες Γυναίκες δραστών ανά δραστριών ανά
(α΄ 4-μηνο)
Υπηκοότητα Υπηκοότητα
Υπηκοότητα

Γράφημα 1β

Αλβανίας
Βουλγαρίας
Ελλάδας
Μολδαβίας
Ρουμανίας
Συρίας
Δράστες:
Σύνολο ανά
Φύλο

5
3
4
1
4
1

2
3
2
3
-

17.87
10.71
14.28
3.57
14.28
3.57

7.14
10.71
7.14
10.71
-

18

10

64%

36%

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία (Η επεξεργασία των ποσοστών έγινε
από το Παρατηρητήριο της ΓΓΙΦ)
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ισότητα

Στα επόμενα 2 γραφήματα απεικονίζονται οι αριθμοί και τα ποσοστά, αντιστοίχως, των δραστών σωματεμπορίας ανά φύλο, συγκριτικά για τα έτη 2014
και 2015.
Γράφημα 2

Γράφημα 2β

Τα βασικά στάδια εμπορίας ανθρώπων είναι τα
εξής:
– Η προσέγγιση και στρατολόγηση των θυμάτων
στις χώρες προέλευσης τους.
– Η μεταφορά των θυμάτων στη χώρα προορισμού.
– Η παραλαβή των θυμάτων από μέλη εγκληματικών ομάδων στη χώρα προορισμού.
– Ο εξαναγκασμός του θύματος στην παράνομη
εργασία.
Κύριος στόχος των δραστών που εμπλέκονται στην
εμπορία ανθρώπων εξακολουθεί να είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση των θυμάτων (30 από τις 36 υποθέσεις του έτους 2014 και 26 από τις 32 υποθέσεις του
έτους 2015).
H εργασιακή εκμετάλλευση υπό τη μορφή εργασίας ή/και επαιτείας υπολείπεται κατά πολύ, 6 υποθέσεις για το έτος 2014 και 6 υποθέσεις για το έτος 2015.
Στο σύνολο των περιπτώσεων η στρατολόγηση
από του δράστες επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση

της δεινής οικονομικής κατάστασης και ευάλωτης θέσης των θυμάτων.
Το γεγονός της φθίνουσας πορείας υποθέσεων θυμάτων – δραστών εμπορίας ανθρώπων στη χώρα μας
πιθανολογείται ότι οφείλεται σε τέσσερις βασικούς
παράγοντες:
Μείωση της ζήτησης, η οποία μπορεί να οφείλεται αφενός σε ενημέρωση –ευαισθητοποίηση για μη
αποδοχή υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
και αφετέρου σε καθαρά οικονομικούς λόγους (μείωση, λόγω οικονομικών συγκυριών της αγοραστικής
δύναμης των διαβιούντων στην Ελλάδα προσώπων).
Αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων αλλά και
συλλήψεις μεμονωμένων δραστών από τις διωκτικές
αρχές.
Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού σχετικά με
την διερεύνηση υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων, για
άμεση και στοχευμένη εκδήλωση δράσεων όσον αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις δραστών και σε βάθος
συστηματική έρευνα για αποδόμηση εγκληματικών
οργανώσεων.
Αλλαγή του τρόπου δράσης των δραστών (Πηγή:
Ελληνική Αστυνομία/Στατιστικά Στοιχεία/Εκθέσεις
για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα
του έτους 2015 και του έτους 2014)
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του πλέγματος
των 62 δομών για τις γυναίκες – θύματα βίας «Εθνικό
Πρόγραμμα για την πρόληψη και καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών». Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται
προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις γυναικών, όπως προσφύγων γυναικών σε κύηση, αρχηγών
μονογονεϊκών οικογενειών, θύματα βασανιστηρίων,
ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού και άλλων μορφών
ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, θύματα
εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων.
Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση
των στοιχείων είναι:
– η Ελληνική Αστυνομία/Στατιστικά Στοιχεία/
Οργανωμένο έγκλημα/Εκθέσεις Οργανωμένου
Εγκλήματος στην Ελλάδα
– η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
Από Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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60 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

1957-2017
Ο

Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τελείωσε το 1945
στην Ιαπωνία με τον τρόπο που τελείωσε, προκαλώντας δέος και άφησε πίσω του 55.000.000 νεκρούς, πόνο, δάκρυα, απίστευτες καταστροφές και
ερειπωμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Η Γερμανία είχε ισοπεδωθεί και είχε ταπεινωθεί για δεύτερη φορά μέσα σε 30 χρόνια. Μαζί της και η Ιταλία υπέστη τα ανάλογα.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ιδρύθηκε με τις ευχές και την
προσδοκία όλων να μην έχει την τύχη της Κοινωνίας των Εθνών
και να είναι αποτελεσματικός διαιτητής κρίσεων και προστάτης
της παγκόσμιας ειρήνης. Για πρώτη φορά αναγνωρίστηκαν τα
δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων.
Κοινή ήταν η πεποίθηση ότι η Υφήλιος δεν έπρεπε να ξαναζήσει τέτοια καταστροφή στο μέλλον και ότι η ευρωπαϊκή
ήπειρος, πέραν του ότι δεν είχε περιθώριο
για νέες πολεμικές επιχειρήσεις στα εδάφη της, έπρεπε ν’ ανασυγκροτηθεί το ταχύτερο δυνατόν, αλλά με τρόπο μόνιμο και
κυρίως με την συμμετοχή τόσο των νικητών, όσο και των ηττημένων. Η ευρωπαϊκή διανόηση, πολιτικοί, φιλόσοφοι, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες και διπλωμάτες από χρόνια, διατύπωναν την άποψη ότι η Ευρώπη έπρεπε
να λειτουργεί με κοινούς κανόνες, με συνεργασία των κρατών και με στόχους υπε20 | ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 1 9 |

Αρθρ. 119
«άνδρες και γυναίκες
λαμβάνουν ίση αμοιβή
για εργασία ίσης αξίας»

ρεθνικούς και πανευρωπαϊκούς. Ήταν η
σωστή στιγμή για να δοθεί έμφαση, πέραν
των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών δεδομένων, στις κοινές αξίες που διαμόρφωσαν τον αξεπέραστο, μέχρι σήμερα, πολιτισμό της.
Οι πηγές ενέργειας της εποχής που τροφοδότησαν την πρώτη βιομηχανική περίοδο, ο άνθρακας και ο χάλυβας ήταν αντικείμενα της διαπραγμάτευσης για την οικονομική ενοποίηση των χωρών της δυτικής Ευρώπης. Ήταν η κορυφαία πράξη
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συμφιλίωσης νικητών και ηττημένων, κυρίως Γάλλων και Γερμανών που έθεταν τέλος στην μεγάλη διαφορά τους που αφορούσε την εθνική κυριαρχία επί των περιοχών της Αλσατίας και της Λωραίνης.
Κορυφαίοι πολιτικοί και διανοητές από
την δυτική κυρίως Ευρώπη διαμόρφωσαν
το ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο των συζητήσεων- διαβουλεύσεων και
οι οικονομολόγοι έθεσαν τις βάσεις μίας
κατ’ αρχήν οικονομικής συμφωνίας, με την
προοπτική και της πολιτικής ενοποίησης.
Η επίτευξη της συμφωνίας δεν ήταν εύκολη. Όμως η επιδίωξη ενός καλύτερου μέλλοντος για τους λαούς της Ευρώπης, υπερνίκησε κάθε είδους αμφιβολίες, αντιρρήσεις και επιφυλάξεις.
Οι άνθρωποι που δούλεψαν σκληρά
παραμερίζοντας προσωπικές αντιπάθειες
ή εθνικές επιδιώξεις και πικρίες αποκλήθηκαν «Πατέρες της Ευρώπης». Όλοι, όσοι
πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή ιδέα, πρέπει
να θυμόμαστε ότι οι πρωτεργάτες της ενοποίησης ήταν: Ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Ζάν
Μονέ, ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο Γιόζεφ
Μπέκ, ο Γιόχαν-Βιλελμ Μπέγιεν, ο Ουϊνστων Τσώρτσιλ, ο Αλτσίντε ντε Γάσπερι,
ο Βάλτερ Χόλσταϊν, ο Σίκο Μάνσχολτ, ο
Πώλ-Ανρύ Σπάακ και ο Αλτιέρο Σπινέλι.
Ο Ζαν Μονέ ήταν ο εμπνευστής της
συγχώνευσης της βαριάς βιομηχανίας. Ο
Ρομπέρ Σουμάν ήταν ο αρχιτέκτονας του
Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Στις 9 Μαΐου 1950 ο Σουμάν ζήτησε την συνένωση
των ευρωπαϊκών εθνών με στόχο την εξάλειψη της μακραίωνης αντίθεσης της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ο Κόνραντ Αντενάουερ συγκατατέθηκε αμέσως.
Αργότερα, η 9η Μαΐου καθιερώθηκε,
ως Ημέρα της Ευρώπης.
Έτσι γεννήθηκε η ΕΟΚ. (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) προϊόν μόχθου και
πολεμικών τραυματικών εμπειριών των
Πατέρων της Ευρώπης, όπως αποκαλούνται οι πρωτεργάτες της συμφωνίας. Η
ιδρυτική Συνθήκη υπεγράφη στη Ρώμη,(το
επίσημο κείμενο ήταν στην Ιταλική γλώσσα), την 25η Μαρτίου 1957 και ετέθη σε
εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 1958.

Την Συνθήκη της Ρώμης υπέγραψαν:
Οι Paul-Henri Spaak, Ch.Snoy et
d’Oppuers (Βέλγιο), K. Adenauer, Walter
Holstein (Δ. Γερμανία), Chr. Pineau, M.
Faure (Γαλλία), A. Segni, G. Martino (Ιταλία), J. Bech, L. Schaus (Λουξεμβούργο), J.
Luns, Th. Linthorst (Κάτω Χώρες).
Την 1η Ιανουαρίου 1958, οι 6 ιδρύτριες
χώρες αποφασίζουν να ευθυγραμμίσουν
τις οικονομικές πολιτικές τους προοδευτικά. Απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις που μπορεί να επιρρεάσουν τις σχέσεις των κρατών – μελών και διευρύνουν
τον οικονομικό χώρο που καλύπτουν
οι Συνθήκες ΕΚΑΧ και ΕΥΡΑΤΟΜ . Η επιδίωξη των ιδρυτών
είναι η
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ενοποίηση ολόκληρου του ευρωπαϊκού χώρου σταδιακά και ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας, γιατί θα έπρεπε να πληρούν κάποια κριτήρια, ώστε να πορευθούν αρμονικά και ισότιμα προς
το μέλλον.
Για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών, αργότερα, (1972) δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με αρμοδιότητα την βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να τροφοδοτηθεί η οικονομική ανάπτυξη της
ΕΟΚ. Τα βασικά θεσμικά όργανα είναι το Συμβούλιο
των Υπουργών, η Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση που έλαβε αργότερα την μορφή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Δικαστήριο.
Με την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή κοινότητα το 1981, αυτόματα τέθηκαν σε εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 119, το οποίο συμπληρώνει το
άρθρο 2 για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αναφέρει ρητά ότι άνδρες και γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας. Για το άρθρο αυτό η κοινοτική νομολογία του ΔΕΚ (υπόθεση
43/75 Dafrenne ΙΙ) έχει αποφανθεί για το άμεσο αποτέλεσμα υπέρ των ιδιωτών στο εσωτερικό δίκαιο κάθε
κράτους μέλους της ΕΕ. Δηλαδή δεν χρειάζεται ειδική νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή του. Όπως
είναι φυσικό, τα γυναικεία σωματεία με ιδιαίτερη επιμονή χρησιμοποίησαν κάθε νόμιμο επιχείρημα για την
βελτίωση των εργασιακών σχέσεων των γυναικών Είναι η απαρχή νέων αγώνων για την εφαρμογή της ισότητας στον εργασιακό χώρο. Η ένταξη της χώρας μας
22 | ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 1 9 |

στην ΕΟΚ, ως πλήρους μέλους, είχε πολλές ευεργετικές συνέπειες για τα δικαιώματα των γυναικών, γιατί
επέβαλε την εναρμόνιση της αναχρονιστικής ελληνικής νομοθεσίας (οικογενειακό δίκαιο) με την ευρωπαϊκή, όπου, ήδη οι γυναίκες είχαν κατακτήσει προ πολλού την ισονομία και ισοτιμία των δύο φύλων. Πέραν
αυτού, άρχισε η αθρόα εισροή κοινοτικών οικονομικών πόρων για να προωθηθεί η αναγκαία οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη.
Οι επόμενες γενεές θα κάνουν τον απολογισμό αυτής της περιόδου.
Κλείνοντας είναι σκόπιμο να παραθέσουμε κάποιες από τις πλέον σημαντικές ημερομηνίες της πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων και ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
(ΕΚΑΧ) και αποτελεί την πρώτη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (έληξε το 2002)
Το 1952, συνέρχεται η πρώτη σύνοδος του ειδικού
Συμβουλίου Υπουργών της ΕΚΑΧ στο Λουξεμβούργο
Οι Συνθήκες της Ρώμης ιδρύουν την ΕΟΚ και την
ΕΥΡΑΤΟΜ.
Η πρώτη διεύρυνση έγινε την 1/1/1973 με την προσχώρηση της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η δεύτερη έγινε την 1/1/1981. Η Ελλάδα γίνεται το
10ο μέλος της ΕΟΚ, ύστερα από επίπονες διαπραγματεύσεις του οραματιστή Κ. Καραμανλή.
Η τρίτη έγινε την 1/1/1986, με την προσχώρηση
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
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Την 1η Ιουλίου 1987 η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη εγκαθιδρύει την εσωτερική αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων.
1/11/1993. Ημερομηνία σταθμός, προς
την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Με την Συνθήκη του Μάαστριχτ εγκαινιάζεται η οικονομική και νομισματική ένωση και προστίθενται δύο ακόμη πυλώνες στην ευρωπαϊκή πολιτική: Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και
η συνεργασία στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.
13/12/1995 γίνεται η τέταρτη διεύρυνση με την προσχώρηση της Αυστρίας, της
Σουηδίας και της Φινλανδίας.
1/5/1999 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ
ενσωματώνει την Συμφωνία Σένγκεν και
θεσπίζει ενιαίο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
1/1/2002 Τίθεται σε κυκλοφορία το Ευρώ.
1/2/2003 Με την Συνθήκη της Νίκαιας
θεσπίζονται διατάξεις για να εφαρμοστεί η
αρχή της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ
των κρατών –μελών.
1/5/2004 Σε μία μεγαλειώδη τελετή
στην Στοά του Αττάλου, κάτω από τον
ίσκιο της Ακρόπολης, γίνεται η μεγαλύτερη διεύρυνση της Ε.Ε. 10 κράτη προσχωρούν ταυτόχρονα. Είναι η Τσεχία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία η
Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.
1/1/2007 Προσχωρούν η Βουλγαρία και
η Ρουμανία.
1/12/2009 Υπογράφεται η Συνθήκη της
Λισαβόνας, δια της οποίας μεταρρυθμίζεται η δομή της ΕΕ και ενισχύεται ο ρόλος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
10/12/2012 Η Ενωμένη Ευρώπη τιμάται
με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
1/12/2013 Η Κροατία γίνεται το 28ο μέλος της ΕΕ.
Η οικονομική κρίση οφειλόμενη σε
πολλούς παράγοντες, είναι η αιτία δημιουργίας ευρωσκεπτικιστικού ρεύματος με

κυριότερη εκδήλωση τoυ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το δημοψήφισμα που έγινε το 2016
με ερώτημα την παραμονή στην ΕΕ είχε αρνητικό αποτέλεσμα και την 26η Μαρτίου
2017, η Βρετανία κατέθεσε αίτηση αποχώρησης από την ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή τάραξε
τα νερά και η ΕΕ επανακαθορίζει τους στόχους της και αναβαπτίζεται στις αρχές της.
Ο χρόνος θα δείξει.
Λίλιαν Ζέλλου πολιτικός επιστήμων
Πρόεδρος ΣΕΕ 2010-2012
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Σόφιας 2016

GM
Η

Αναφορά
στην ΓΣ της ΣΕΕ
για την συνάντηση
του 2016
των Governors

ετήσια συνάντηση 2016 των Governors
της SIE πραγματοποιήθηκε στην Σόφια
9-10 Ιουνίου. Οι Σοροπτιμίστριες της
Βουλγαρίας οργάνωσαν με επιτυχία την
συνάντηση και με σημαντική προβολή
της στην τοπική κοινωνία.
Συνολικά στην συνάντηση συμμετείχαν 50 Governors
από 27 χώρες, 22 Πρόεδροι Ενώσεων, 20 εκπρόσωποι από
single clubs, 27 σιωπηλές παρατηρήτριες και 26 προσκεκλημένες. Επίσης στην συνάντηση συμμετείχαν ηπρώην
Πρόεδρος της SIE Kathy Kaaf, η πρώην Πρόεδρος της SIE
και εκλεγμένη Πρόεδρος του SI Mariet Verhoef- Cohen,
η Πρόεδρος του SI Yvonne Simpson, και η αντιπρόεδρος
SIGBI Sue Biggs.
Η παρουσία της χώρας μας στην Σόφια ήταν πολυάριθμη. Στην αίθουσα υποδοχής ο πάγκος μας είχε πλούσιο
ενημερωτικό υλικό καιδώρα για να γνωρίσουν οι Σοροπτιμίστριες καλύτερα την Ελλάδα.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονίσουμε τις μεγάλες επιτυχίες
της ΣΕΕ, με δύο υποτροφίες, 3.000 ευρώ στην Αλεξάνδρα
Σαγιά του Ομίλου Ψυχικού και 3.000 ευρώ στην Νικολέτα
Παπαθανασίου του Α. Ομίλου Βόλου, καθώς και το πρώτο
βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας στην Βύλλη Μάκου
του Ομίλου Κηφισιά-Εκάλη.
Το Προεδρείο αποτέλεσαν η νέα Πρόεδρος Maria
Elisabetta de Franciscis, η εκλεγμένη Πρόεδρος Renata
Trottmann Probst, η προηγούμενη Πρόεδρος Ulla Madsen,
οι Αντιπρόεδροι, η ΓΓ Flavia Pozzolini και η ταμίας AnneMarie Hendrickx.
Η Πρόεδρος Maria Elisabetta de Franciscis αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της διετίας 2015-2017 «Οι Σοροπτιμίστριες επενδύουν στην εκπαίδευση», αναλύοντας τους
Στόχους, τις Προκλήσεις και τις Προοπτικές:
 Στρατηγική Διοίκησης: Ψήφιση του νέου καταστατικούστο GM στην Φλωρεντία και δημιουργία βάσης δεδομένωνεπαγγελμάτων.
 Πρόγραμμα: Καταπολέμηση του αναλφαβητισμού,
ανάπτυξη συνεργιών και αύξηση των PFRs.
 Συνηγορία: Στήριξη σε εθνικά προγράμματα και συνεργασίες με την UNESCO και άλλους φορείς.
 Επικοινωνίες: Εκστρατεία Branding, ελκυστική και
σύγχρονη ιστοσελίδα, ενεργή συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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 Επέκταση: Γεωγραφική εξάπλωση και ενίσχυση των
Ομίλων. Στον τομέα αυτό εγκρίθηκε η δημιουργία Ομίλου στο Cape Verde (νέα χώρα) και η διάλυση των Ομίλων:Cahul (Μολδαβία), Khabarovsk και Voronezh (Ρωσία)
και Πάφος (Κύπρος).
Για τα ταμεία των ενισχύσεων της SIE εγκρίθηκαν από
τις Governors τα παρακάτω:
 Ταμείο Υποτροφιών. Εγκρίθηκαν 24 επιχορηγήσεις,
όπως προτάθηκαν, με συνολικό ποσό 119.750 €.
 Ταμείο Δρ Suzanne Noel. Εγκρίθηκαν 2 επιχορηγήσεις, όπως προτάθηκαν, με συνολικό ποσό 10.000 €
 Action Fund. Εγκρίθηκαν 15 επιχορηγήσεις, όπως
προτάθηκαν, με συνολικό ποσό των 47.500 €.
Τα βραβεία που χορηγήθηκαν είναι:
 Διαγωνισμός Φωτογραφίας. «Μέσα από τα μάτια
των Σοροπτιμιστριών». Tα μέλη κλήθηκαν να φωτογραφίσουν σε δύο θέματα: - Προώθηση της εκπαίδευσης στο πεδίο της STEΜ για γυναίκες και κορίτσια.
- Προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών και των
κοριτσιών.
Υποβλήθηκαν 87 φωτογραφίες και οι νικήτριες:
Για το πρώτο θέμα 1ο Βραβείο: Βύλλη Μάκου SI Κηφισιά- Εκάλη Ελλάδα
2ο Βραβείο: Carole Plancherel SI Fribourg Ελβετία
Για το δεύτερο θέμα
1ο Βραβείο: Machtelt Van der Straeten SI Aalst Βέλγιο
2ο Βραβείο: Christine Kipper SI Graz Αυστρία
 Βραβεία “Best Practice”. Υποβλήθηκαν συνολικά 87
προτάσεις και δόθηκαν 12 βραβεία:
Ένα βραβείο “Project of the Year” στον Όμιλο
Antananarivo Mandrosoa Μαδαγασκάρης και σε Ομίλους
της Ελβετίας, για την «κατασκευή κέντρου εκπαίδευσης
και ορφανοτροφείου παιδιών στο Antananarivo».
Ένα βραβείο “Educate to Lead” στον Όμιλο Uelzen της
Γερμανίας για την «κατασκήνωση STEΜ για κορίτσια».
Και δύο βραβεία για κάθε ένα από τους παρακάτω στόχους του προγράμματος:
1. Εκπαίδευση
2. Οικονομική ενδυνάμωση
3. Βία κατά των γυναικών και των παιδιών
4. Υγεία
5. Βιώσιμη Ανάπτυξη
Η εκτελεστική διευθύντρια της SIE Anne Simon, παρου-

governors meeting

σίασε τις ετήσιες αναφορές που στάλθηκαν από τις Ενώσεις.
Στατιστικά η εκπαίδευση κατέχει θέση προτεραιότητας σε
όλη την Ομοσπονδία.
Η Ένωση της Γερμανίας έχει το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών, με τον μεγαλύτερο αριθμό Ομίλων (209). Την υψηλότερη αναλογία προγραμμάτων, ανά αριθμό Ομίλων σε
μια Ένωση, έχει η Τουρκία, ως η πιο δραστήρια Ένωση με 40
Ομίλους, ακολουθούμενη αμέσως από την Ένωση του Λουξεμβούργου με μόνο 10 Ομίλους.
Υπογραμμίστηκε η μεγάλη αύξηση 312% στα PFRs, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών. Όσον αφορά τις υποτροφίες, η SI Τουρκίας έχει τον υψηλότερο αριθμό
των υποτροφιών, ενώ η SI Ιταλίας έρχεται πρώτη για το υψηλότερο ποσό των χρημάτων που δόθηκαν για υποτροφίες.
Η Πρόεδρος της SI Βουλγαρίας Vihra Grigorova, παρουσίασε τους Ομίλους της Βουλγαρίας καθώς και επιλεγμένα
έργα της Ένωσης. Υπογράμμισε ιδιαίτερα την συμβολή των
Ομίλων στην προώθηση του έργου των Σοροπτιμιστριών,
σε όλους τους τομείς του προγράμματος.
Επισήμανε τη σημασία της φιλίας, της αμοιβαίας υποστήριξης και συνεργασίας με Σοροπτιμίστιες από όλο τον
κόσμο και τελείωσε την ομιλία της εκφράζοντας, την χαρά
των Σοροπτιμιστριών της Βουλγαρίας για την τιμή να φιλοξενήσουν το GM του 2016.
Η πρόεδρος της SIE Maria Elisabetta de Franciscis τόνισε την σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των κοριτσιών και των νέων γυναικών σε STEM, που παραδοσιακά
προσελκύουν τους άνδρες, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής χειραφέτησης.
Στόχος μας να προχωρούμε: «Κρατώντας τις παραδόσεις και τις αξίες μας, αλλά με σταθερά βήματα προς την
νεωτερικότητα και τις κοινωνικές αλλαγές».
Κλείνοντας την ετήσια συνάντηση των Governors η
Πρόεδρος της SIE ανακοίνωσε ότι το επόμενο Governors

Meeting θα πραγματοποιηθεί 13-14 Ιουλίου 2017 στην
Φλωρεντία και το Συνέδριο14-16 Ιουλίου στην Φλωρεντία.
Παρουσιάζοντας την πόλη της Φλωρεντίας και τους τόπους
που θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, κάλεσε όλες τις
Σοροπτιμίστριες να συμμετάσχουν.
Τέλος η Πρόεδρος της SIE ευχαρίστησε την SI Ένωση της
Βουλγαρίας και τα μέλη των Ομίλων για τη φιλοξενία και
την άριστη οργάνωση της συνάντησης.
Μαίρη Πούλιου
Governor ΣΕΕ 2014-2016

Κατάλογος των Αποφάσεων
& Ψηφισμάτων
1. Η Πρόεδρος Elisabetta μετά το καλωσόρισμα ορίζει
τη ΓΓ Flavia Pozzoliniνα προεδρεύει της συνεδρίασης (άρθρο VI Καταστατικού)
2. Θέμα ΗΔ 1: Ονομαστική Κλήση
Governors (ή deputy Governors) παρούσες: 50
3. Μετρητές προταθείσες από την SIE Πρόεδρο
Elisabetta: Françoise Lathuille (UP France), Ingrid Blaauw
(UP the Netherlands), Helena Monteiro De Castro (UP
Portugal), Catherine Scheurer-Tribolet (UP Switzerland),
Eva Günthör Schulte (SC Marina Baixa), Bintougbe DianeKonate (SC Bamako Espoir): εγκρίνονται
4. Θέμα ΗΔ 3: Αποδοχή της Ημερησίας Διάταξης (ΗΔ)
- Η ΗΔ γίνεται αποδεκτή.
5. Θέμα ΗΔ 4: Έγκριση των Πρακτικών της Προηγούμενης Συνεδρίασης των Governors
Τα πρακτικά του Governors’ Meeting 2015 (Lisbon
2015) εγκρίνονται.
6. Θέμα ΗΔ 5: Καταστατικό & Κανονιστικές Διατάξεις
a. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του Ταμείου
Υποτροφιών: εγκρίνεται
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b. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του
Βραβείου Ειρήνης: εγκρίνεται
c. Νέα Χώρα και Διάλυση Μεμονωμένων Ομίλων- Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
i. Νέα Χώρα: Cape Verde: 43 ναι - εγκρίνεται
ii. Διάλυση των Ομίλων: Cahul (Moldova) 43 ναι;
Khabarovsk (Russia) 42 ναι; Pafos (Cyprus) 42 ναι, 1
όχι; Voronezh (Russia) 43 ναι – εγκρίνονται
Governors παρούσες: 49
7. Θέμα ΗΔ 6: Θέματα SI
Σύμβουλοι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του SI: Sigrid Ag, Verena von TresckowBronke - εγκρίνεται
8. Θέμα ΗΔ 7: Οικονομικά Θέματα
a. Ημερήσια Αποζημίωση
A. Η Ημερήσια Αποζημίωση για τη συνάντηση
των Governors το 2017 στη Φλωρεντία (Ιταλία) ανακοινώνεται ως εξής: 145 € για Μονόκλινο Δωμάτιο
και 165 € για Δίκλινο Δωμάτιο.
b. Θέματα Χρηματοδοτήσεων και Λογιστικά
i. Οι Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
τουΙανουαρίου 2016: επιβεβαιώνονται
ii. Οι Προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
(ετήσιος λογαριασμός 2014 -2015): εγκρίνονται
c. Ειδικά Ταμεία SIE
i. Υποτροφίες:24 επιχορηγήσεις προτείνονται
στις Governors, συνολικού ύψους 119.750 € - εγκρίνονται (Δες τη λίστα στην ιστοσελίδα, περιοχή μελών)
ii. Ταμείο Dr. Suzanne Noel: 2 επιχορηγήσεις προτείνονται στις Governors, συνολικού ύψους 10.000 €
- εγκρίνονται (Δες τη λίστα στην ιστοσελίδα, περιοχή μελών)
iii. Προτάσεις Ταμείου Δράσεων: 15 επιχορηγήσεις προτείνονται στις Governors, συνολικού ύψους
47.500 € - εγκρίνονται (Δες τη λίστα στην ιστοσελίδα, περιοχή μελών)
9. Θέμα ΗΔ 15: Επόμενη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνάντηση Governors
a. Επόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 22- 23 Οκτωβρίου 2016, τον Ιανουάριο του 2017, στις 10 Ιουλίου 2017 στη Φλωρεντία
(Ιταλία)
b. Διευρυμένη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 – 12 Ιουλίου 2017 στη Φλωρεντία
(Ιταλία)
c. Η επόμενη Συνάντηση Governors στις 13-14
Ιουλίου 2017 στη Φλωρεντία (Ιταλία)
d. Συνέδριο 2017: 14 – 16 Ιουλίου στη Φλωρεντία (Ιταλία)
Πηνελόπη Ράλλη,
Governor 2016-18
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Μάθηση - Μόρφωση

Ο

ι λέξεις μόρφωση και μάθηση είναι απλές λέξεις πολύ γνωστές σε όλους. Τις αναφέρουμε στην καθημερινή μας επικοινωνία, όταν
αναφερόμαστε στην εκπαίδευση και τα παιδιά, τις αναφέρουμε αρκετά συχνά και είναι
σχεδόν κοινές και καθημερινές. Όλοι, επιστήμονες και μη
επιστήμονες, τις χρησιμοποιούν σε όλες τις συζητήσεις που
έχουν σχέση με την εκπαίδευση και την πρόοδο των ανθρώπων. Είναι λέξεις που αφορούν την εξέλιξη και γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται σε όλες τις συζητήσεις που
γίνονται για την έρευνα στα αντίστοιχα πεδία που αφορούν
τις λέξεις αυτές.
Εάν όμως παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο
τις χρησιμοποιούν οι διάφοροι σχετικοί με την ουσία που
αυτές εκφράζουν, θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότεροι
από αυτούς συγχέουν το περιεχόμενο της έννοιας αυτών.
Άλλοι, χρησιμοποιώντας τες, μιλούν για μάθηση και εννοούν μόρφωση, και άλλοι λέγοντας μόρφωση εννοούν μάθηση.
Πολλές φορές μορφωμένος θεωρείται όποιος έχει σπουδάσει κάποια επιστήμη και έχει αποθησαυρίσει, σχετικά με
την επιστήμη του ειδικές γνώσεις, ορισμένοι άλλοι διαχωρίζουν αυτούς που έχουν μόρφωση αλλά ταυτόχρονα διακρίνονται και δια την υψηλού επιπέδου μάθηση. Από αυτό γίνεται φανερό ότι επικρατεί μια κάποια σύγχυση σε ότι αφορά την κατανόηση των ιδιαιτέρων γνωρισμάτων των εννοιών της κάθε μιας από τις λέξεις αυτές. Παρά την σύγχυση
αυτή όλοι συμφωνούν σε τούτο: Τοποθετούν ομιλούντες και
τις δύο αυτές λέξεις, άσχετα με το πώς τις εννοούν, στους
χώρους της διαπαιδαγώγησης των ανθρώπων και μάλιστα
μέσα στο Σχολείο και τις επιδιώξεις του.
Αυτά που επιδιώκει το σύγχρονο Σχολείο και με όλα όσα
γίνονται μέσα σε αυτό, αποτελούν όπως είναι γνωστό το
σύγχρονο παιδαγωγικό περίγραμμα. Το περίγραμμα αυτό, αν το εξετάσουμε πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε
ότι δεν είναι ούτε απλό, ούτε αυτοτελές, ούτε μεμονωμένο,
όπως σε πολλούς αρχικά μπορεί να φαίνεται. Διότι μέσα στο
περίγραμμα αυτό συνυπάρχουν σε κάποιο μέτρο η έννοιες
της μόρφωσης και της μάθησης και η κατανόησή τους ακολουθεί τον άνθρωπο σε όλη του την ζωή και εκδηλώνεται σε
όλες του τις πρακτικές της διαβίωσης του και στις σχέσεις
του με τους συνανθρώπους του.
Η μάθηση αποτελεί το μέσον, το ποικίλλον υλικό για
την ζωή, ενώ η μόρφωση είναι ο σκοπός προς το «είδος».
Χωρίς την μάθηση δεν μπορούμε να επιτύχουμε μόρφωση
(«γένοι,΄ οίος εσσί μαθών», Πινδ, Πυθ. 2, 72), όμως η ύπαρξη της μάθησης δεν αποδεικνύει απαραίτητα και συνύπαρξη μόρφωσης.
Είναι γνωστό ότι αυτό που ο Πλάτων ονομάζει «Παιδεία» είναι διαφορετικό από αυτό που αποκαλούμε, διάχυτη
κοινωνική πείρα και συμπεριφορά, που ούτως ή άλλως αλληλοεπιδρά στην διαπαιδαγώγηση τον ατόμων μιας κοινω-
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νίας η κοινωνικής ομάδας διδάσκοντάς τους ένα κατεστημένο και αποδεκτό, του ορθώς συμπεριφέρεσθαι,
χωρίς από καθέδρας διδαχές.
Η παιδεία όμως είναι διαφορετική ως προς τον τρόπο παροχής της
και ως προς τον τρόπο και τα μέσα
διάθεσής της. Η παιδεία προσφέρεται προς τους μαθητές από ειδικευμένους δασκάλους αρχικά, από καθηγητές στη μέση παιδεία, και από
πανεπιστημιακούς καθηγητές στη
συνέχεια.
[Θα πρέπει εν τούτοις να γίνει διαχωρισμός από τον όρο παιδεία, το
συλλογικό ασυνείδητο που έχει συσσωρευτεί στον
ψυχισμό των ανθρώπων με το πέρασμα του χρόνου και σήμερα μπορούμε να εκφράσουμε επαίνους και ηθικούς χαρακτηρισμούς για κάποιον
που δεν έχει υπάρξει μαθητής ποτέ και σε κανένα δάσκαλο. Η διαφορά ανάμεσα στον με παιδεία
και στον απαίδευτο (αυτόν που δεν έχει παιδεία)
είναι ότι αυτός που έχει παιδεία γνώρισε διάλεξε
και αποδέχτηκε όλα τα χαρακτηριστικά που τον
οδηγούν προς την ηθική τελείωση]
Η λέξη μάθηση είναι ρηματικό ουσιαστικό
παραγόμενο από το ρήμα μαθαίνω (Μανθάνω)
και σημαίνει μαθαίνω. Από την φαινομενολογία,
την ψυχολογία και την φιλοσοφία που ερευνούν
τα αποτελέσματα της μάθησης, αυτή εμφανίζεται ως μια μετάβαση, βάσει εμπειριών, από την
κατάσταση της άγνοιας, στην κατάσταση της
γνώσης και της απόκτησης νοητικής εμπειρίας,
σε πολλούς τομείς μάθησης αρχικά και σε ανώτερη εξειδίκευση αργότερα. Αυτό γίνεται με ειδικούς δασκάλους και καθηγητές που μαθαίνουν
στους μαθητές τους περισσότερη πείρα από αυτή που είχαν πριν ακούσουν [Μάθουν] την διδασκαλία τους.
Η λέξη μόρφωση είναι ουσιαστικό παράγωγο του ρήματος «μορφώνω» σημαίνει την αφηρημένη έννοια του ρήματος αυτού. Το ρήμα μορφώνω (μορφόω-ώ), όταν αναφέρεται σε πράγματα, έχει την έννοια του παρέχω μορφή δίνω
σχήμα σε κάτι που προηγουμένως ήταν άμορφο
και χωρίς τάξη. Γενικότερα σημαίνει παρέχω τάξη και κόσμο σε κάτι το αδιάτακτο και χαώδες.
Όταν όμως αναφερόμαστε σε άτομα που εκτός
της υλικής έχουν ψυχοσωματική υπόσταση, μορφώνω σημαίνει: παρέχω, δίνω μορφή στην αδι-
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άτακτη και άμορφη υπόσταση, χωρίς να παραμελώ και την σωματική.
Μορφώνω άνθρωπο σημαίνει
διαμορφώνω, παρέχω την γνώση
και ταυτόχρονα την ελευθερία επιλογής, βάζω τάξη σε όλες τις ψυχικές, πνευματικές, ηθικές, καλλιτεχνικές και συναισθηματικές ιδιότητές του και μεταβάλλω τον εσωτερικό του κόσμο, σε κόσμο εναρμονισμένο, έτσι ώστε να συναπαρτίζει
μια προσωπικότητα που τείνει προς
την βελτίωση, την ηθική τελείωση
και τον εξανθρωπισμό, (καλόν καγαθόν γενέσθαι) με σκοπό την θέωση του ατόμου σε πλήρη αρμονία και ευδαιμονία για ολόκληρη τη ζωή του.
Η μόρφωση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση
του ατόμου γιατί απευθύνεται στο σύνολο της
προσωπικότητας του ανθρώπου, ενώ η μάθηση εντοπίζεται στα επί μέρους και τείνει προς
την εξειδίκευση και κυρίως προς το υλικό αίτημα της ζωής και ιδιαιτέρως το επαγγελματικό,
ενώ η μόρφωση εις το ηθικό και ανθρωπιστικό.
Η μάθηση εξασφαλίζει το «ζην» ενώ η μόρφωση το «ευ ζην». Η μάθηση φροντίζει την «Κατασκευήν του βίου κατά τον Πλάτωνα ενώ η μόρφωση διαμορφώνει την διάπλαση του ανθρώπου
εις όντως άνθρωπο».
Οι δάσκαλοι γενικώς θα πρέπει να τροφοδοτούν του μαθητές τους είτε στο πρώτο στάδιο
της μάθησης, είτε στο μεσαίο, είτε στο ανώτατο,
με υπεριστορικές και με υπερχρονικές ηθικές διδαχές και κυρίως με τα στοιχεία εκείνα που επιζούν πνευματικά και στις μεταγενέστερες εποχές και επερχόμενους λαούς. Οι διδαχές που μένουν στο χρόνο και φωτίζουν, έχουν και την ικανότητα να αφυπνίζουν και να παρακινούν προς
τον υψηλό πνευματικό κόσμο που έρχεται, βιωμένος με τις νέες επιταγές της κάθε νέας εποχής.
Ο Εκπαιδευτικός, σε όποια βαθμίδα και αν
ανήκει, δεν πρέπει να είναι νεκρός στην ψυχή, το
φρόνημα και την πνοή, γιατί τότε θα μεταγγίζει
την φθορά και τη νέκρωση. Ενώ ο ζωντανός κατά το πνεύμα και την ψυχή του, που πάντοτε και
πάντα αποβλέπει στην τελείωση του, κατά Πλάτωνα, θα μεταγγίζει ελεύθερο πνεύμα ζωής, δίψα
ηθικής και πνευματικής ανάγκης.
Λίνα Τσίλαγα
Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών
Μέλος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού
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Δραστηριότητες

των Ομίλων
› Νηρηίδες
Στη φωτογραφία διακρίνεται η πρόεδρος Σ.Ε.Ε., η πρόεδρος του Ομίλου, η διευθύντρια Προγράμματος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη του
Ομίλου.

Αμαλία Ραγκούση. Το φλουρί της πίτας έπεσε στο δόκιμο μέλος μας Ιωάννα Βλαχοδήμου.
Η βραδιά έκλεισε με ευχές για μια ευτυχισμένη και
εποικοδομητική χρονιά.

Ελένη Βλαχοδήμου

› Πειραιώς

Μ

ε πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε την
Δευτέρα 13 Μαρτίου η εκδήλωση του Ομίλου μας στο κέντρο
AMIGOS στην Γλυφάδα. Αγαπημένοι φίλοι
και μέλη των Σοροπτιμιστικών Ομίλων της Αττικής
πέρασαν μια ξένοιαστη, χαρούμενη βραδιά
με όμορφη μουσική και
χορό βοηθώντας μας
συγχρόνως στο νέο μας
πρόγραμμα «Ας τους
φορέσουμε τα καινούργια τους παπούτσια»
που αφορά παιδιά που
τα χρειάζονται. Η προσπάθειά μας αφορά όλη
την Ελλάδα αρχίζοντας
από την ακριτική Κάσο
και την Κύμη που τόσο υπέφερε αυτόν τον χειμώνα
από την κακοκαιρία. Ευχαριστούμε τις φίλες Σοροπτιμίστριες και όσους μάς βοήθησαν να αρχίσουμε το
πρόγραμμά μας. Εμείς συνεχίζουμε...
Παρέστησαν η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Αμαλία Βαρότση Ραγκούση και Αξιωματούχες της Ένωσης.
Τζένη Φούρλα

› Θρακομακεδόνων «Φερενίκη»

Σ

ε μια χαρούμενη και εορταστική ατμόσφαιρα
το βράδυ στις 20.2.2017 ο Όμιλός μας έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Προσκεκλημένη του Ομίλου μας ήταν η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. κυρία

Μ

ε σημαντικό αριθμό συμμετοχών, ο Όμιλός
μας, υποστήριξε την εκδήλωση της Σ.Ε.Ε.
στην Μεγάλη Βρετανία, με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για το σχολείο της Κάσου.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στην Πινακοθήκη Πειραιά, όπου ξεναγηθήκαμε στην έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «ΔΡΟΜΟΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ» και θέμα τους πρόσφυγες της εθνικής καταστροφής του 1922 και το σημερινό προσφυγικό πρόβλημα.
Στις 21 Ιανουαρίου, στο ευρύ διοικητικό συμβούλιο της Σ.Ε.Ε. και στην κοπή της πίτας, παραβρέθηκαν η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Ομίλου μας.
Στις 23 Ιανουαρίου, συγκεντρωθήκαμε στον πανέμορφο
και ιστορικό χώρο του Ναυτικού
Ομίλου Ελλάδος, για την κοπή
της πίτας μας, την οποία για μία
ακόμη χρονιά προσέφερε η Ακριβή Ζησημοπούλου. Το γούρι που
όπως πάντα προσέφερε η Λίνα
Βλάμου, έπεσε στην Χαρίκλεια Ρουγγέρη.
Στις 18 Φεβρουαρίου έγινε ο αποκριάτικος χορός
μας με μεγάλη επιτυχία.
Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Σ.Ε.Ε. κ. Αμαλία
Ραγκούση, που μας τίμησε με την παρουσία της, τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, καθώς και τις προέδρους και
τα μέλη των παρευρισκομένων Ομίλων.
Στο τέλος της εκδήλωσης, μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων, παραδόθηκε στην πρόεδρο του
Πειραϊκού εκπαιδευτικού κέντρου ΑΜΕΑ (ΠΕΚΑΜΕΑ),

Λόγω του περιορισμένου χώρου, παράκληση το κείμενο των δραστηριοτήτων κάθε Ομίλου να αφορά το τρίμηνο που καλύπτεται από την έκδοση του περιοδικού και να μην ξεπερνά τις 150-200 λέξεις.
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κ. Μάργαρη.
Στις 15 Μαρτίου, η πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του
Ομίλου, παραβρέθηκαν στην κοπή της πίτας του συλλόγου πασχόντων απο σακχαρώδη διαβήτη.
Για τον εορτασμό της ημέρας της γυναίκας, η πρόεδρος Λίνα Βλάμου, μάς μίλησε για την ζωή, το έργο
και τον βίαιο θάνατο της Ελληνίδας Νεοπλατωνικής
φιλοσόφου Υπατίας (370-416 μ.Χ.).

› Ψυχικού

Λίνα Βλάμου

uu Την α΄ εβδομάδα του Γενάρη του 2017 πολλά από τα

μέλη του Ομίλου μας συναντηθήκαμε στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας με την Μελίνα Ανδρουλάκη Ελληνίδα σοροπτιμίστρια του αδελφοποιημένου
Ομίλου Lulea της Σουηδίας. Ανταλλάξαμε μαζί της
ιδέες και προτάσεις και δεσμευτήκαμε αφενός να
αποστείλουμε ένα ηλεκτρονικό αρχείο με το ιστορικό του Ομίλου ώστε να μας γνωρίσουν καλύτερα
οι φίλες στη Σουηδία,αφετέρου να επικοινωνούμε
τακτικά και να συνεργαστούμε σε κοινές δράσεις,
εφόσον οι καιροί μάς το επιτρέψουν.
uu Τον Ιανουάριο 2017 μέλη του Ομίλου μας παρευρέθηκαν στο Ζάππειο μέγαρο στην εκδήλωση του
ΙΟΑΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, όπου παρουσιάστηκαν
τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την οδική ασφάλεια που διεξήχθησαν στα
Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας. Στην εκδήλωση
παρευρέθησαν, υπουργοί, ο πρόεδρος της βουλής,
ακαδημαϊκοί, ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας,
Διευθυντές Σχολείων και απλοί πολίτες.
uu Τον Ιανουάριο, η Πρόεδρος του Ομίλου Ιωάννα
Κοτσαρίνη, εξασφαλίζοντας χορηγό επισκέφθηκε

τις γυναικείες φυλακές Θηβών στον Ελαιώνα και
παρέδωσε γάλατα και πάνες που μας ζητήθηκαν,
δεδομένου ότι και στο παρελθόν στηρίζαμε τις ανάγκες των κρατουμένων γυναικών. Η Δ/ντρια των
φυλακών μάς ευχαρίστησε με σχετική επιστολή.
uu Στις 4-2-2017 μέλη του Ομίλου μας τίμησαν με την
παρουσία τους την εκδήλωση του Ανατολικού Ομίλου στο εστιατόριο «17».
uu Στις 15-2-2017 μέλη του ομίλου μας πρόσφεραν
πάνες, είδη ένδυσης και σπιτιού, καλοριφέρ δωροεπιταγές και κάρτες μαστού στην Δ/ντρια του
ΕΚΚΑ (Κέντρου όπου φιλοξενούνται κακοποιημένες γυναίκες). Η Πρόεδρος του Ομίλου παρέδωσε
στο Κέντρο και δωροεπιταγές για την αγορά τροφίμων τις οποίες εξασφάλισε από χορηγό.
uu Στις 18-02-2017 μέλη του ομίλου μας τίμησαν με
την παρουσία τους την εκδήλωση του Ομίλου Πειραιά που διοργανώθηκε για την στήριξη των παιδιών ΑΜΕΑ.
uu Στις 21-2-2017 μέλη του ομίλου επισκέφθηκαν τα
Χωριά της Βάρης SOS και συναντήθηκαν με τον Δ/
ντή για να ενημερωθούν από τους αρμοδίους σχετικά με την αναδοχή μαθήτριας.
uu Στις 24-02-2017 έγινε η αναδοχή- από τον ΄Ομιλότης Σακίρας, μαθήτριας Β τάξης Γυμνασίου, από τα
Χωριά της Βάρης SOS, και ο Όμιλός μας ανέλαβε
την εκπαίδευσή της.
uu Στις 23-02-2017 η Πρόεδρος του Ομίλου και το
μέλος Χαρλαύτη Ελένη παρέδωσαν στην Δ/ντρια
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Δραστηριότητες των Ομίλων
του Κέντρου Κακοποιημένων γυναικών 25 σετ σεντόνια, μαξιλάρια και πετσέτες, προσφορά του εν
λόγω μέλους.
uu Ενισχύσαμε οικονομικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της Ένωσης για την Κάσο.
uu Συμμετείχαμε οικονομικά εξ ημισείας με τον Όμιλο
Ανατολικού στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ένωσης, βιβλία σε ρόδες.
uu Στις 26 Μαρτίου μέλη του Ομίλου μας (Σαγιά Μαρία και Βίκυ Μαχαιρίτσα) συμμετείχαν και βοήθησαν στην διεξαγωγή της αιμοδοσίας που διοργάνωσε το ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ΙΟΑΣ στην
Αθήνα.
uu Τον ίδιο μήνα-ύστερα από αίτημα του Κέντρου κακοποιημένων Γυναικών (ετοιμάσαμε τα Πασχαλιάτικα δώρα (λαμπάδες και σοκολατένια αυγά) που θα
προσφερθούν στα 14 παιδιά που φιλοξενούνται εκεί.
Για τα παραπάνω υλικά υπήρξε χορηγός –φίλη του
Ομίλου μας η οποία συμμετείχε και στην ετοιμασία.
uu Επίσης μεριμνήσαμε για τα Πασχαλιάτικα δώρα που
θα προσφερθούν στην Σακίρα, ανάδοχη μαθήτρια
από τα παιδιά SOS.
uu Με φροντίδα της Προέδρου του Ομίλου μας εξασφαλίστηκε χορηγός για τα Χωριά SOS και για τα
παιδιά του Κέντρου κακοποιημένων σε είδη ένδυσης, σπιτιού, υπόδησης κλπ και μάλιστα σε συνεχή
υποστήριξη μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του
χορηγού.
uu Με φροντίδα της Προέδρου, η Δ/ντρια του Κέντρου
κακοποιημένων γυναικών θα έχει –για τα παιδιά και
τις γυναίκες– άμεσο δερματολογικό έλεγχο από την
γιατρό-φίλη του Ομίλου μας στο νοσοκομείο Συγγρού χωρίς να περιμένει στα ραντεβού και ήδη υλοποιήθηκαν τέτοια περιστατικά. Επίσης θα μπορεί να
επικοινωνεί με την δερματολόγο φίλη Πολυχρονάκη
Ελένη για οδηγίες σε απλά περιστατικά.
Ιωάννα Κοτσαρίνη
Πρόεδρος

› Πρώτος Βόλου

Μ

ετά την αντιμεπώπιση του χιονιά με το

πρωτόγνωρο κρύο που ενέσκυψε στην πόλη μας, κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
του Ομίλου μας, στις 16 Ιανουαρίου, ανταλλάσοντας
εγκάρδιες ευχές για καλή, δημιουργική χρονιά. Το
φλουρί έπεσε στο δόκιμο μέλος Αλεξάνδρα Πολύζου.
Παρευρεθήκαμε στις εορταστικές εκδηλώσεις των
γυναικείων συλλόγων της πόλης μας. Η πρόεδρος του
Ομίλου ήταν παρούσα στο ευρύ Διοικητικό της ΣΕΕ
τον Ιανουάριο στην Αθήνα.
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Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε εορταστική εκδήλωση σε κέντρο της πόλης μας,
με μεγάλη συμμετοχή και
εορταστική διάθεση. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για την βράβευση εκπαιδευόμενης του
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου σε ειδική
εκδήλωση που θα γίνει
τον Μάιο.
Ο Όμιλός μας συμμετέχει στις δράσεις της
ΣΕΕ:
1) Πρόγραμμα εξοπλισμού του αμφιθεάτρου του σχολείου και
της βιβλιοθήκης του Δήμου της Κάσου.
2) Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» σε συνεργασία με
τους Ομίλους Πάτρας και Πειραιά
Την Τετάρτη 8 Μαρτίου συμμετείχαμε στην εκδήλωση «Γιορτή της Γυναίκας» με άλλους Ομίλους της
πόλης μας. Η πρόεδρος Μαρία Αγνουσιώτη ανέπτυξε το θέμα:
«Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο κι ένα μολύβι μπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσμο». Βασίστηκε στο
βιβλίο της Μαλάλα Γιουσαφζάϊ, το κορίτσι από το Πακιστάν που πυροβολήθηκε από τους ταλιμπάν, γιατί υποστήριζε το δικαίωμα των κοριτσιών και των γυναικών στην εκπαίδευση. Ένα κορίτσι με μεγάλη ακτιβιστική δράση στην πατρίδα της από την ηλικία των
έντεκα (11) χρονών.
Στις 29 Μαρτίου ο Όμιλος μας, στο πλαίσιο της
δράσης «Γνωρίζουμε την Πόλη μας» πραγματοποίησε επίσκεψη με ξενάγηση στο «Μουσείο της Πόλης».
Ακολούθησε δείπνο σε παρακείμενο bistro.
Μαρία Αγνουσιώτη
Πρόεδρος

› Βόλου ΘΕΤΙΣ

Ο

Όμιλός μας υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος
από την αρχή της σοροπτιμιστικής χρονιάς.
Συνδιοργανώσαμε από κοινού με τον Α΄
Σ.Ο. Βόλου και τον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο απογευματινό με ομιλία ιατρικού ενδιαφέροντος. Επίσης
συμμετείχαμε στο Συνέδριο Προέδρων και Διευθυντριών Προγραμμάτων στην Αθήνα και στηρίξαμε τα
2 προγράμματα της Ένωσης που αφορούν την ακριτική Κάσο και τα νήματα στις γυναίκες πρόσφυγες.
Διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία τον καθιερωμένο χορό μας σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, όπου
διασκεδάσαμε με πλήθος φίλων μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από τα έσοδα του χορού προσφέραμε στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου 51 λίτρα ελαιόλαδο
για να μοιραστούν στους συμπολίτες μας που χρειάζονται βοήθεια. Επίσης προσφέραμε τρόφιμα και παιχνίδια σε μία οικογένεια με 7 παιδιά, της οποίας είμαστε αρωγοί εδώ και αρκετά χρόνια. Χάρις στις ενέργειες μέλους του ομίλου μας στα 5 από τα 7 παιδιά της
οικογένειας παρέχονται κατ’ οίκον δωρεάν μαθήματα
εκμάθησης Αγγλικών.
Τον Ιανουάριο 2017 κόψαμε την πίτα μας όπως πάντα στο φιλόξενο σπίτι της Μπιμπής Στράκα και στηρίξαμε με την παρουσία μας πλήθος εκδηλώσεων της
ΕΛΕΠΑΠ, της ΧΕΝ, του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου,
του Α’ Σ.Ο. Βόλου κ.ά.
Στην ολομέλεια του Φεβρουαρίου 2017 είχαμε μία
ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ενημέρωση από τον κ.
Αγραφιώτη, ειδικό σε θέματα ασφάλειας προσώπων
και περιουσίας, για τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνου.
Στις 8 Μαρτίου 2017 γιορτάσαμε την «Ημέρα της
Γυναίκας» με μία εναλλακτική εκδήλωση από κοινού
με τον Α’ Σ.Ο. Βόλου, την ΧΕΝ και τον Ελληνογαλλικό σύνδεσμο. Μετά τους χαιρετισμούς των Προέδρων
ακολούθησαν δύο σατιρικά μονόπρακτα: «Ο σεξομπαμπάς» και «Η χήρα» από τους ηθοποιούς κ. Γκιζά
και κ. Μητσάκη. Η παράσταση ήταν άκρως απολαυστική και σκόρπισε γέλιο καθότι αφορούσε τις σχέσεις
γυναικών – ανδρών με τις γνωστές αντιπαραθέσεις.
Κορωνίδα των εκδηλώσεών μας ήταν η συναυλία
που διοργανώσαμε την 1η Μαρτίου 2017 με τίτλο «Ευτυχία είναι να μοιράζεσαι». Στο κατάμεστο κινηματοθέατρο ΑΧΙΛΛΕΙΟ απολαύσαμε την μεσόφωνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου και τον κιθαριστή Σπύρο
Καβαλλιεράτο, καλλιτέχνες με διεθνή αναγνώριση, σ’

ένα ρεσιτάλ ελληνικών και ξένων
τραγουδιών που δεν άφησε κανένα ασυγκίνητο. Η εκδήλωση προβλήθηκε πολύ στον τοπικό τύπο
και ήταν υπέρ του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ
Νομού Μαγνησίας. Με τα έσοδα
της εκδήλωσης, θα καλύψουμε τα έξοδα μετάβασης
περίπου 20 παιδιών ΑΜΕΑ στις παιδικές κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα. Η συναυλία μαγνητοφωνήθηκε,
γράφτηκε σε CD και μοιράστηκε σε μέλη και φίλους
του ομίλου σαν ανάμνηση μιας μοναδικής βραδιάς.
Μίτση Πασιά

› Δράμας

Πρόεδρος

Σ

τις 27 Ιανουαρίου 2017 κόψαμε
τη βασιλόπιτά
μας σαν Σοροπτιμιστικός Όμιλος Δράμας.
Στις 29 Ιανουαρίου
είχαμε την μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχθούμε στην πόλη μας την πρόεδρο της Ένωσής μας
Αμαλία Ραγκούση μαζί με την Α’ Αντιπρόεδρο Ευδο-

κία Αικατερινάρη και την Βοηθό Διευθύντρια Προγράμματος Μερόπη Ορφανού. Στην ολομέλεια που
ακολούθησε, εκτός των άλλων, μάς ενημέρωσε πλήρως η πρόεδρος για τα τρέχοντα ζητήματα του Σοροπτιμισμού σε πανελλήνιο και πανευρωπαικό επίπεδο.
Η επίσκεψη αυτή μας έδωσε μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας, έχοντας πιο έντονη την αίσθηση
της εμπιστοσύνης στην κεφαλή της Ένωσής μας και
της ενότητας του Ομίλου μας.
Λένα Ελματζόγλου
Πρόεδρος

| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 1 9 |

31

Δραστηριότητες των Ομίλων
› Βυζάντιο Θεσσαλονίκη

Ο

› Πανόραμα

Ο

Σοροπτιμιστικός μας Όμιλος έκοψε την

πίττα του τον Ιανουάριο και σε πνεύμα χαράς
και ψυχικής ευφορίας, αντηλλάγησαν ευχές
με τυχερή την χρονιά αυτή την Ρίτσα Γαλούση, στην
οποία έπεσε και το νόμισμα. Η Γραμματέας του Ομίλου μας που είναι και δημιουργός κοσμημάτων, Μαίρη Μαγνήσαλη, κατασκεύασε και δώρισε στην τυχερή μια όμορφη θήκη κρασιού.
Τον ίδιο μήνα η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος

Σοροπτιμ ι στι κος
ομιλος. «Πα-

νόραμα» έκανε
δωρεά στη μαστολογική κλινική του Θεαγένειου Νοσοκομείου 10 θερμόμετρα μετώπου OMRON και 10 ψηφιακά πιεσόμετρα
OMRON, όπως μας είχε ζητηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Ρέα Λουφάκη
Πρόεδρος

› Καβάλας

της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος Μαίρη Σαμαρτζίδου, συνοδευόμενη από την Πρόεδρο της Ένωσης
Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και μέλος του Ομίλου
μας Άννα Φαχαντίδου, επισκέφτηκε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και παρέδωσε στην αναπληρώτρια διευθύντρια Μαρία Τσιμά, αρκετά αντίγραφα του
βιβλίου της Μίνας Κόρσου «Θεατρικές Διαδρομές» με
σκοπό να κοσμήσουν τις δανειστικές βιβλιοθήκες των
σχολών θεάτρου και κινηματογράφου, γεγονός που
εξέπληξε ευχάριστα τη διοίκηση του θεάτρου.
Τον Φεβρουάριο κατά την διάρκεια της μηνιαίας
μας συνάντησης η Άννα Φαχαντίδου, με την ιδιότητα
της ιατρού, μάς ενημέρωσε για την διατροφή που πρέπει να ακολουθεί ένας σύγχρονος άνθρωπος, προκειμένου να προφυλάσσει τον εαυτό του από τις ασθένειες του σύγχρονου ανθρώπου.
Στην συνάντηση του Μαρτίου τιμώντας την ημέρα
της γυναίκας και δίδοντας σημασία στην συνεχώς αυξανόμενη υποβάθμιση του σύγχρονου ρόλου της, καλέσαμε την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Παρούλα Νάσκου-Περράκη, να
μας αναλύσει την εφαρμογή της συνθήκης της Κωνσταντινούπολης που αφορά την προστασία της γυναίκας από την σύγχρονη βία, καθώς και την νομολογία
του Διεθνούς Δικαίου που αφορά το ίδιο θέμα.
Σύλβα Μούτσογλου
Πρόεδρος
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23 Ιανουαρίου: Κοπή πίτας παρουσία μελών και φίλων σε κεντρικό ξενοδοχείο της
πόλης όπου είχαμε τη
χαρά να καλωσορίσουμε στην οικογένειά μας
το νέο μας μέλος, Σοφία
Βασιλειάδου. «Νονά» η
Εύα Παπαϊωάννου. Το
φλουρί έπεσε στο κομμάτι του Ομίλου και έτσι
έπειτα από κλήρωση τυχερή αναδείχτηκε η Ευαγγελία Οικονομίδου, που κέρδισε ένα χειροποίητο κόσμημα από την Β’ Αντιπρόεδρο Ιωσηφίνα Σεχλίδου.
28 Ιανουαρίου: Επίσκεψη στην πόλη μας της Προέδρου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας, Αμαλίας Ραγκούση, της Α΄ Αντιπροέδρου της ΣΕΕ Ευδοκί-

ας Αικατερινάρη και της Βοηθού Διευθύντριας Προγράμματος ΣΕΕ Μερόπης Ορφανού. Αφού πραγματοποιήθηκε συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και
συντονισμό δράσεων, ακολούθησε δείπνο σε ζεστή
ατμόσφαιρα με χαλαρή διάθεση.
1 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη
μελών του Ομίλου μας στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καβάλας, μιας νεοϊδρυθείσας δομής
στην πόλη μας. Οι
μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό μάς υποδέχτηκαν εγκάρδια με εδέσματα που έφτιαξαν τα παιδιά με τη βοήθεια των καθηγητών τους. Ξεναγηθήκαμε
στο χώρο και ενημερωθήκαμε για τα προβλήματα στη
λειτουργία του από τον Διευθυντή του. Τέλος προσφέραμε υλικά χρήσιμα για το τμήμα αυτόνομης διαβίωσης που λειτουργεί στο Γυμνάσιο.
17 Φεβρουαρίου:
Γιορτάσαμε την ΤσικνοΠαρασκευή σε ταβέρνα
της πόλης μας με αποκριάτικη διάθεση, ζωντανή
μουσική και καλή παρέα
με φίλες.
8 Μαρτίου: Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και σαν
μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Καβάλας, τα μέλη του Ομίλου παρακολούθησαν
την ταινία «1000 φορές καληνύχτα» (Thousand times
Goodnight), με
σχετική θεματολογία. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος
Καβάλας, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων Καβάλας
και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καβάλας. Αντί
για εισιτήριο προσφέρθηκαν φάρμακα για το Κοινωνικό Φαρμακείο της πόλης μας.
Μαρία Οικονομίδου
Πρόεδρος

› Κέρκυρας

Ο

ι μέχρι τώρα δράσεις του ομίλου μας είναι:

- Επισκεφθήκαμε, μαζί με φίλες του ομίλου, το
Σέρβικο μουσείο όπου ξεναγηθήκαμε απο τον υπεύθυνο λειτουργίας του και μάθαμε για τους στενούς δεσμούς Κέρκυρας - Σερβίας μέσα από τα λεγόμενά του
και τα σχετικά φωτογραφικά εκθέματα. Η μέρα μας τελείωσε με καφέ στην Πλατεία Δημαρχείου.
Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη απογευματινή
μας συνάντηση με τις άλλες γυναικείες οργανώσεις
και φίλες, όπου απολαμβάνοντας ένα νόστιμο πιάτο
με μπύρα ή κρασί, η Πρόεδρος Χριστίνα Χαϊδόγλου
μίλησε για τις φετεινές μας δράσεις, ευχαριστώντας
τις καλεσμένες για τη στήριξή τους. Η εκδήλωση περιλάμβανε και λαχειοφόρο, με δώρα προσφορά, φτιαγμένα απο τις Σοροπτιμίστριες του ομίλου μας Δώρα
Κάντα, Μαίρη Κοντού και Ειρήνη Πουλιέζου γεγονός
που δυνάμωσε το ταμείο μας.
– Στο σύλλογο γονέων ΑΜΕΑ και στο εργαστήρι
επαγγελματικής κατάρτισης παιδιών με ειδικές ανάγκες «ΜΕΛΙΣΣΑ» προσφέραμε μηχάνημα προβολής
για τις εκπαιδευτικες ανάγκες των παιδιών.
Για την προσφορά του αυτή, ο Όμιλος τιμήθηκε
από τον σύλλογο.
Τιμήσαμε την ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Σοροπτιμισμού, αλλά και την ημέρα του
Παιδιού με τα παιδιά του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Κέρκυρας. Επισκεφθήκαμε την “CASA PARLANTE”,
μουσείο που προσφέρει με ανθρώπινες φιγούρες ρομποτικής τεχνολογίας την καθημερινότητα των ευγενών του νησιού τον 19ο αιώνα. Στη συνέχεια γευματίσαμε σε εστιατόριο της πόλης μας και γευτήκαμε του
λουκουμάδες του Οργανισμού Κερκυραϊκών Εκδηλώσεων. Ένα γεμάτο πρωινό, μιά ακόμη όμορφη εμπειρία
με τα παιδιά του «Χαμόγελου».
Μέλη μας συμμετείχαν σε εκδηλώσεις των άλλων
γυναικείων φορέων, οι σχέσεις μας με τους οποίους είναι καλές και διαρκώς δυναμώνουν.
– Ομιλία για την πρόληψη καρκίνου του Κερκυραίου ιατρού παθολόγου-ογκολόγου, επιστημονικού
υποτρόφου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων κ.Νικολάου Καποδίστρια με θέμα «Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη του
καρκίνου».
– Αποκριάτικο πάρτυ για τα παιδιά των Ειδικών
Σχολείων της πόλης μας, (150 άτομα παιδιά και συνοδοί) στο ξενοδοχείο “Corfu Hollidays Palace” η διεύθυνση του οποίου μάς παραχώρησε την αίθουσα.
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Επ ι χ ε ι ρ η ματίες κάλυψαν σχεδόν
συνολικά, ό,τι
πρ ο σφ έρ αμε
στους καλεσμένους μας,
ενώ ο κ. Γεράσιμος Καβλιεράτος ήταν,
για μια ακόμη
φορά,υπεύθυνος για τη μουσική. Έχουν
όλοι τις ευχαριστίες μας.
Για τα παιδιά
ήταν και πάλι
μια αξέχαστη
μέρα, και για
μας, μια ικανοποίηση για ό,τι
τούς προσφέρουμε είκοσι
χρόνια τώρα.
Στο πάρτι που έκανε ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Κέρκυρας
-Εκδήλωγια τα παιδιά των ειδικών σχολειων.
ση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αφιερωμένη στις Κερκυραίες συγγραφείς και ποιήτριες. Στον όμορφο και
κατάμεστο χώρο του κέντρου «Ολυμπία» η Πρόεδρος μίλησε για την ημέρα του Σοροπτιμισμού. Διάβασε την επιστολή της Προέδρου Σ.Ε.Ε. και παρουσίασε τις τιμώμενες γυναίκες που από τη μεριά τους διάβασαν αποσπάσματα απο ένα έργο τους ή μικρό κείμενο σχετικό με την ημέρα, ενώ η Β΄Αντιπρόεδρος του
ομίλου μας Νταίζη Αγγελοπούλου τούς παρέδιδε πάπυρο «τιμής ένεκεν».
Ήταν, κατά γενική ομολογία, μια εξαίρετη εκδήλωση, το αποκορύφωμα της οποίας ήταν το καλοσώρισμα μιας νέας Σοροπτιμίστριας της Ειρήνης Λαβράνου, παλαιό μας μέλος που γύρισε τώρα που οι οικογενειακές της συνθήκες το επιτρέπουν (αν και πάντα
ήταν κοντά μας).
Την καλοσωρίζουμε όπως την Έλενα Καρούμπη,
μέλος μέχρι τώρα ομίλου της Ταϋλάνδης, Κερκυραίας όμως που πλέον θα ζήσει μόνιμα στο νησί και είμαστε σίγουρες πως έχουν πολλά να προσφέρουν στον
Όμιλό μας.
Τζένη Ανδριώτη

Υπεύθυνη Περιοδικού
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› Ηρακλείου «Αρετούσα»

Μ

έλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ηρακλείου, συμμετείχαν στο 2ο Santa Run που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης. Ο Όμιλός μας
συνεχίζοντας την παράδοση χρόνων, πραγματοποίησε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι του με γλυκά και
κατασκευές, έργα των μελών του ενώ τα χρήματα θα
χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό ενός σπιτιού των
Παιδικών Χωριών SOS Κρήτης.
Στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου, πραγματοποιήσαμε μουσική βραδιά με τραγούδια από τον Ελληνικό
και Ξένο κινηματογράφο που μας χάρισαν αφιλοκερδώς η Ελένη Σφακιανάκη, η Ρένα Τουτουντζάκη στο
τραγούδι και η Πάτρα Πάγκαλου στο πιάνο. Τα έσοδα
θα διατεθούν για την υποστήριξη των προγραμμάτων
κυκλοφοριακής αγωγής για μαθητές Λυκείου.
Στις 11/1/2017 στο σπίτι της Προέδρου σε εορταστική και Σοροπτιμιστική ατμόσφαιρα έγινε το κόψιμο της πίττας του Ομίλου με μεγάλη συμμετοχή και
πολύ κέφι.
Στις 13/1/2017 πραγματοποιήθηκε εκ νέου επίσκεψη στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου από την αρμόδια επιτροπή του Ομίλου μας. Προσφέρθηκαν λάδι, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης καθώς γλυκά και κοριτσίστικα δώρα στα 27 κορίτσια του
Ιδρύματος. Ακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά και το
προσωπικό σε πολύ φιλικό κλίμα για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις των παιδιών, ώστε να μπορέσουμε να
σταθούμε δίπλα τους ενδυναμώνοντάς τα με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.
Στις 7-18/3/2017 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου,
ο Όμιλός μας οργάνωσε έκθεση ζωγραφικής του μέλους μας και ζωγράφου Ελιάνας Ναούμ με θέμα «Ταξιδεύοντας εις την Πόλιν» με εικόνες από την Κωνσταντινούπολη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η έκθεση είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό του Ηρακλείου και
στους αξιωματούχους της πόλης μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Ομίλου.

Στις 12/3/2017 πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο ετήσιο Gala του Ομίλου στο Κτήμα Καλαθάκη όπου
συνεορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας και την προσπάθεια ίδρυσης του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης.
Την ημέρα αυτή τιμάται μία Ελληνίδα που διακρίνεται για την κοινωνική της προσφορά. Φέτος είχε επιλεγεί η κ. Μαρί Κυριακού η οποία όμως λόγω σοβαρών προσωπικών προβλημάτων της τελευταίας στιγμής, δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί και να παραλάβει την τιμητική πλακέτα. Μάς έστειλε ένα ανθρώπινο απολογητικό μήνυμα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Αρχές της πόλης, ο Γενικός Διευθυντής των
Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος κ. Πρωτόπαπας και
πλήθος κόσμου. Όμως η χαρά του Ομίλου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη γιατί την εκδήλωσή μας τίμησε η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Αμαλία Ραγκούση που με την εγκάρδια παρουσία της ζέστανε τις καρδιές μας και την ευχαριστούμε θερμά. Χαρήκαμε ιδιαίτερα γιατί βρέθηκαν επίσης κοντά μας Σοροπτιμίστριες από τους Σ.Ο.
Ρεθύμνου και Χανίων και όλες μας νοιώσαμε ότι «Ο
Σοροπτιμισμός μας ενώνει». Ελπίζω και εύχομαι να
βρεθούμε και εμείς σύντομα κοντά τους.
Μαρία Μπρεδάκη
Πρόεδρος

› Ερωφίλη
1) Επισκεφτήκαμε το Δημοτικό Γηροκομείο, για να
ευχηθούμε στους ηλικιωμένους Χρόνια πολλά για την
ημέρα της γιορτής τους. Ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ.
2) Πραγματοποιήσαμε εκδρομή στην Κίσσαμο Χανίων (Εκκλησιασμός στον Αγιο Ιωάννη τον Ερημίτη
στο σπήλαιο της Μαραθοκεφάλας, ημέρα εορτής του
Αγίου-Επίσκεψη στη Μονή Θεοτόκου Οδηγήτριας
στη Γωνιά Κολυμπαρίου - Ξενάγηση στην Ορθόδοξη
Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι-γεύμα και περίπατο στο Καστέλι η Κίσσαμο). Μέρος εσόδων διατέθηκε
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
3) Συμμετείχαμε στην συνάντηση των Προέδρων
-Δ/ντριών και Βοηθών Προγραμμάτων ομίλων Σ.Ε.Ε.
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
4) Συνεργαστήκαμε όπως καθε χρόνο τα τελευταία 4 χρόνια με τους Δρομείς Υγείας Ρεθύμνου και
τον σύλλογο ΣΥΝΠΟΛΙΣ και πραγματοποιήσαμε τον
Αγώνα Δρόμου Υγείας και Αλληλεγγύης με σκοπό την
ενίσχυση του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5) Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Σοροπτιμισμού και της Ημέρας του Παιδιού πραγματοποιήσαμε εκδήλωση με
τσάι και ομιλίες, στο ξενοδοχειο ΑΧΙΛΛΕΙΟ.
Η πρόεδρος αναφέρθηκε στα Ανθρώπινα Δικαιώ-

ματα και στο Σοροπτιμισμό, στη συνέχεια μία ψυχολόγος μας ανέπτυξε το θέμα «Θύμα, Θύτης ή Θεατής!
Ο Σχολικός εκφοβισμός μάς αφορά όλους».
Από τα έσοδα ένα μέρος διατέθηκε στο Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων και φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Ρεθύμνου Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α. «ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και τα υπόλοιπα
στο πρόγραμμα της Σ.Ε.Ε. για την Κάσο.
6) Ανταποκριθήκαμε στη πρόσκληση της ΧΕΝ Ρεθύμνου για τσάι και ομιλία για τον εθελοντισμό.
7) Επισκεφτήκαμε το παζάρι που διοργάνωσαν οι
κυρίες της περιοχής Πλατανιάς για να ενισχύσουμε
τους σκοπούς των που ειναι, να βοηθήσουν το Γηροκομείο, το σύλλογο ΑΓΑΠΗ,το Νοσοκομείο και το Δημοτικό Σχολείο της Περιοχής τους. Είχαμε υποχρέωση
να τις στηρίξουμε γιατί ειναι πάντα στο πλευρό μας.
8) Στις 16-1-2017 έγινε η κοπή της πίτας μας σε
μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στη ταβέρνα Μπακαλόγατος.
9) Πραγματοποιήσαμε στις 9-2-17 εκδρομή στο
χωριό Ρούστικα για να παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Αγίου Χαραλάμπους που ειναι ο πολιούχος
του χωριού. Επισκεφτήκαμε και την Μονή του Προφήτη Ηλία, ξακουστή για τις αρχαίες εικόνες της, και
περπατήσαμε στα σοκάκια του χωριού.
10) Είχαμε την τιμή και
την χαρά να υποδεχτούμε
στο όμορφο Ρέθυμνο, στις 112-17, την Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε.
κ.Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση μαζί με την Governors κ.
Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη. Μετά τα καλωσορίσματα, συζητήσαμε αρκετή ώρα
για τον Όμιλό μας και για τα
προγράμματα της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Ήταν πολύ εποικοδομητική η συζήτησή μας, σαν
ένα σεμινάριο. Τις ευχαριστούμε πολύ γιατί η καλοσύνη, η ηρεμία, η μεταδοτικότητα των γνώσεών τους,
αλλά και η Αγάπη τους για το Σοροπτιμισμό, αναπτέρωσαν το ηθικό μας.
Μάς έδωσαν να καταλάβουμε και να μπούμε περισσότερο στο πνεύμα του Σοροπτιμισμού. Θα ειναι
μεγάλη μας χαρά να μας επισκεφτούν ξανά μαζί με μεγαλύτερη σοροπτιμιστική παρέα.
11) Παρευρεθήκαμε στη εκδήλωση του Ομίλου
Ηρακλείου ΑΡΕΤΟΥΣΑ, στις 12 Μαρτίου, για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, θέλοντας να στηρίξουμε την προσπάθειά τους για την ανέ| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 1 9 |
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γερση του Παιδικού Χωριού sos Κρήτης στο Ηράκλειο.
12) Πραγματοποιήσαμε εκδρομή, στις 24 Μαρτίου,
στο Μελιδόνι Μυλοποτάμου. Επισκεφτήκαμε το υπέροχο Σπήλαιο του χωριού και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τον Eσπερινό και τούς Xαιρετισμούς στην
εκκλησία της Ευαγγελιστρίας που είναι δίπλα στην είσοδο του Σπηλαίου.
Άννα Μανωλιτζά-Δουλιανάκη
Πρόεδρος

› Λάρισας

Σ

τις 16 Μαρτίου ο Όμιλός μας τίμησε με την παρουσία του την ομιλία με θέμα η Γυναίκα «Μοίρα» στην ιστορία του ανθρώπου για την προσφορά της και την δίχως «Ίση ανταπόδοση» αγάπη
της που κρατάει ακόμη όρθιο τον κόσμο που έκανε το
μέλος του Ομίλου κ. Άννα Μανωλοπούλου, φιλόλογος, συγγραφέας, ποιήτρια στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας.
Η κ. Μανωλοπούλου ήταν καλεσμένη από την Χριστιανική Ένωση της πόλεώς μας.
Επίσης, στις 17 Μαρτίου, ο Όμιλός μας οργάνωσε
με επιτυχία την παρακολούθηση των Γ΄ Χαιρετισμών
στον Ιστορικό Ναό του Αγ. Νικολάου στην Τσαριτσάνη Ελασσόνας. Υπήρξε πλήρης συμμετοχή και άλλων
Γυναικών, Φίλων του Ομίλου. Έγινε από τον ιερέα Ξενάγηση στον Ναό και λεπτομερής ενημέρωση για τις
υπέροχες τοιχογραφίες του, Μεταβυζαντινής Τέχνης
του 16ου και 17ου αιώνα.
Βάσω Κρίτσα
Πρόεδρος

› Ξάνθης

Ο

Σ ο ρ οπ τ ι μ ι στικός Όμιλος Ξάνθης,
με την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας, τίμησε τέσσερις γυναίκες
της Ξάνθης για την
προσφορά τους στην
κοινωνία, τις κυρίες
Ευτέρπη Στάντσου,
Ματούλα Τσούλου, Αλίκη Τοντικίδου και Ελένη Χατζηγεωργίου. Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή 5 Μαρτίου σε ξενοδοχείο της πόλης.
Γλυκερία Νότα

Γραμματέας ΣΟ Ξάνθης
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› Πάτρας Δανιηλίς

Ο

Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πατρών «Δανιηλίς» κατά το Α΄ τρίμηνο του 2017 σχεδίασε
και υλοποίησε τις εξής δράσεις-εκδηλώσεις:
Την Τετάρτη 11/1/2017 στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ
έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους και αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος υπό τις μελωδικές νότες της
Ήρας Ρέντζη και του Γιώργου Μπαραμπάτη. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι πρόσφεραν καπάκια που είχαν συγκεντρώσει για την αγορά
αναπηρικών αμαξιδίων.
Οι «Δανιηλίδες» του Σοροπτιμιστικού Ομίλου
Πατρών διοργάνωσαν, σε συνεργασία
με το Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το
Αλκοόλ (Κ.Ο.Π.Α.)
Πάτρας, επιτυχημένη εκδήλωση με θέμα: «Αλκοολισμός: αλήθειες &
ψέματα», το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ, στην Πάτρα, συνδέοντας την εκδήλωση με την έναρξη του πατρινού καρναβαλιού την μέρα αυτή και έστειλαν το μήνυμα: ναι στη διασκέδαση,
όχι στο αλκοόλ.
Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας με την υποστήριξη της Εταιρείας
Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία παρουσίασε το λεύκωμα της κ. Λόλας Νταϊφά «Η Ελλάδα μέσα από 231 ιστορικά πιάτα (1863-1973)» των
εκδόσεων Μίλητος στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ. Για το
βιβλίο μίλησαν οι: Ρούλα Κορομηλά (παρουσιάστρια,
δημοσιογράφος), Μανούσος Μανουσάκης (σκηνοθέτης), Λόλα Νταϊφά (συλλέκτρια, Δ/ντρια Δημοσίων
Σχέσεων του Ομίλου STAR Channel), Κατερίνα Παρασκευοπούλου (υπ. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών), Αλέξης Σκαρμέας (Δικηγόρος, τ. Αντιδήμαρχος Πατρέων). Την εκδήλωση συντόνισε η Νατάσα Ράγιου (δημοσιογράφος, τ. Βουλευτής Αχαΐας).

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, αντιπροσωπεία του
Ομίλου μας επισκέφτηκε το κλειστό κατάστημα κράτησης Αγ. Στεφάνου στην Πάτρα και πρόσφερε είδη
ατομικής υγιεινής για άπορους κρατούμενους καθώς
και βιβλία. Η συγκέντρωση των ειδών είχε ξεκινήσει
στην εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που
πραγματοποίησε ο Όμιλος την Τετάρτη 14/12/16 και
συνεχίστηκε έως τέλος Φεβρουαρίου.
Σχεδιάστηκε η επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «ΒΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΣΜΟΣ-Μια νέα θεωρία μάθησης
στην πράξη» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
1/4/2017, 7μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, Φιλοποίμενος 24. Το ενδιαφέρον αυτό θέμα, που αφορά ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, θα αναπτύξουν οι εμπνευστές
και θεμελιωτές της θεωρίας: Σταμάτης Αλαχιώτης, π.
Πρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, π. Πρύτανης
Πανεπιστημίου Πατρών και η Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.
Δημοσιεύτηκε δελτίο τύπου, το οποίο εκφράζει τον
προβληματισμό και δίνει το στίγμα του Ομίλου μας
και του Σοροπτιμισμού εν γένει, με αφορμή τη Γιορτή της Γυναίκας, όπως γίνεται και με αφορμή άλλες
παγκόσμιες ημέρες το περιεχόμενο των οποίων συνάδει με τις αρχές και τους στόχους του Σοροπτιμισμού.
«Γεύση από… ζάχαρη και κανέλα» είχε η παρουσίαση βιβλίου «Οι συνταγές της γιαγιάς Κανέλας» στον
Αστέρα. Ένα βιβλίο τρυφερό, γεμάτο νοσταλγία, παρουσιάστηκε την Τετάρτη το απόγευμα στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ.
Την εκδήλωση παρουσίασε η Νατάσα Ράγιου.
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σοροπτιμιστικός
Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς» και ο Σύλλογος Νέων Καλλιτεχνών Πατρών.
Το παιδικό παραμύθι της Καλλιόπης Γιαννάκου «Οι συνταγές της
γιαγιάς Κανέλας» που
έχει τεθεί υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και νήσων, μέσα από
τις σελίδες του μεταφέρει
στα παιδιά τις παραδόσεις της Ελληνικής οικογένειας,
αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς που υπήρχαν στις
παραδοσιακές οικογένειες και προτάσσει τη σημασία
της διατήρησής τους.

Για τη σημασία που έχει το παιδικό παραμύθι στην
ανάπτυξη του παιδιού μίλησε ο γνωστός δημοσιογράφος Κρικόρ Τσακιτζιάν, φίλος και συνεργάτης της Νατάσας Ράγιου από τα χρόνια της ΕΡΤ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρέμβαση- ομιλία του
φιλολόγου- διδάκτορα της εκπαίδευσης Δρ. Πολύβιου
Ν. Προδρόμου, με θέμα τον εκφοβισμό των παιδιών
στα σχολεία και στην κοινωνία που ολοένα αυξάνεται και το πώς η οικογένεια μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου η οποία
μάλιστα προκάλεσε παρεμβάσεις και έντονο διάλογο
από το κοινό της εκδήλωσης.
Γεωργία Μαντέλη

Γραμματέας Σ.Ο. Πάτρας

› Χαλκίδας

Δ

ωρεά 30 τόμων σύγχρονης αγγλικής εγκυκλοπαίδειας στη νεοσυσταθείσα σχολική βιβλιοθήκη «Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος» του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας.
Στα πλαίσια δράσης του Ομίλου μας,
οργανώσαμε φιλανθρωπική εκδήλωση
με ομιλία του πλαστικού χειρουργού
Δρ. Δημήτρη Γκρίτζαλη, συμπολίτης
μας, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Χαλκίδας. Τα έσοδα της εκδήλωσης
προσφέρθηκαν στον Πανευβοϊκό Σύλλογο «Άνθρωπος – Ελπίδα – Πολιτισμός», που υποστηρίζει άτομα με αναπηρία.
Επίσης, σε εκδήλωση του Πανευβοϊκού Συλλόγου Κακοποιημένης Γυναίκας & Παιδιού «Ο
Καλός Σαμαρείτης»
με αφορμή την Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μίλησε η επίτιμη πρόεδρος του Ομίλου, κα Δήμητρα Παπαμιχαήλ.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωσή
μας στο Δημοτικό
Θέατρο Παπαδημητρίου, αφιερωμένη
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στην Ημέρα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού και στην
Ημέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προσκαλέσαμε δύο ομιλήτριες, την κα Πόπη Αθανασίου, νομικό, αξιωματούχου του Σοροπτιμισμού, η οποία αναφέρθηκε στην ιστορία και τους στόχους του Σοροπτιμισμού και συσχέτισε τις δράσεις του με τα άρθρα της
Διακήρυξης του Ο.Η.Ε. Η δεύτερη ομιλήτρια, η κα
Ελένη Θαλασσινού, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, αναφέρθηκε στη σημασία της Διακήρυξης. Οι ακροατές εκτός από το κέρασμα που πήραν
φεύγοντας, παρέλαβαν και έντυπο με τα άρθρα της
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Στο απογευματινό τσάι της Ένωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων για το πρόγραμμα που αφορά στην
Κάσο, στη Μεγάλη Βρετανία, παρευρέθηκαν 13 μέλη.
Συνεχίζονται σταθερά (2-3 φορές την εβδομάδα) οι
ενημερωτικές ομιλίες στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σε μαθητές τμημάτων Γυμνασίου – Λυκείου
από την επίτιμη πρόεδρο του Ομίλου, Δήμητρα Παπαμιχαήλ.
Πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας σε γνωστό εστιατόριο της πόλης μας στις
19/1/2017 σε πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα με τη συμμετοχή των μελών και πολλών φίλων – μελών του
Ομίλου.
Συμμετείχαμε σε εκδήλωση της Αντικαρκινικής
Εταιρείας, παράρτημα Χαλκίδας στις 4/2/2017 για την
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου.

της Γυναίκας. Η πρόεδρος
του Ομίλου, Μαρία Κωτσή, αφού απηύθυνε χαιρετισμό, έκανε μια ιστορική αναφορά στους αγώνες
των γυναικών για τα δικαιώματά τους και εξήγησε τη
σημασία του να είναι κάποια Σοροπτιμίστρια, καθώς και τη συμβολή του Σοροπτιμισμού στην προάσπιση των δικαιωμάτων της
Γυναίκας. Αμέσως μετά η διαπρεπής σοπράνο, Αθηνά
Τσολάκου, ερμήνευσε με επιτυχία γνωστές άριες μαζί με τον τενόρο, Θεόδωρο Ευστρατιάδη. Τους μονωδούς συνόδευσε στο πιάνο η πιανίστα, Αγγελική Σέρ-

φου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η
πρόεδρος της ΣΕΕ, Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση, εκπρόσωποι του δήμου και των τοπικών συλλόγων, καθώς και πλήθος επιφανών πολιτών μας.
Μαρία Κωτσή
Πρόεδρος

› Οι χαρές μας
H Μαρία - Ευρυδίκη Γκράτζιου, και η Ξένια Κοτσανίδου, Σοροπτιμίστριες, μέλη του Ομίλου Ξάνθης απέκτησαν εγγόνια. Ευχόμαστε να τους ζήσουν και να τα
καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

Σοφία Καράκου, Πρόεδρος
Γλυκερία Νότα, Γραμματέας

Στις 13/2/2017, στα πλαίσια της κοινωνικής μας
δράσης, ο Όμιλός μας επισκέφτηκε το γηροκομείο της
πόλης μας, πρόσφερε ρουχισμό, γεύμα και διασκέδασε τους τρόφιμους με τη συνοδεία της μουσικού, Όλγας Κετσεμενίδου στο αρμόνιο.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωσή μας στο Δημοτικό Θέατρο Παπαδημητρίου
στις 5/3/2017, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα
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Ο γιος της Σοροπτιμίστριας Λίνας Τσίλαγα-Λίβα
μέλους του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού και καθηγήτριας ΤΕΙ Αθηνών, επελέγη από τον Φινλανδό
κιθαρίστα, συνθέτη, παραγωγό και στιχουργό Timo
Tolkki, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 50 καλύτερους
και πιο γρήγορους παγκοσμίως κιθαρίστες, να συμμετάσχει ωςτραγουδιστής στη νέα προσωπική μπάντα
του μεγάλου Tolkki. Μεγάλη η διάκριση για τον Μιχάλη Λίβα και για την ελληνική metal σκηνή.
Θερμά συγχαρητήρια!
Όμιλος Ψυχικού

Η Δήμαρχος της Κάσου
Μαίρη Σορώτου - Τσανάκη

ευχαριστεί την Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
για την περάτωση του έργου

Η Ευρώπη γιορτάζει!

60 χρόνια από τη Συνθήκη της Ρώμης

που έθεσε τα θεμέλια για τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

