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Η ταυτότητά μας
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Διεθνής
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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.

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

SOROPTIMIST INTERNATIONAL - SOROPTIMIST UNION OF GREECE
HELLINIDES SOROPTIMISTRIES - SOROPTIMISTS OF GREECE

Tο εξώφυλλο
Αφιέρωμα στην Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος

Quarterly publication of the Soroptimist Union of Greece
47-49, Aristotelous str., Athens 104 33, Greece, Tel. +30 6943 594384
Έτος 33ο - Αρ. Φύλλου 120- Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2017
33th year - No 120 - April-May-June 2017
Εκδότρια: Κόρσου-Καπέλλου Μίνα, Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας, Θέμιδος 20,
14565, Άγιος Στέφανος, τηλ.: 2106219481, 6932824792, minakapellou@yahoo.gr
Παραγωγή: Ηλιαία-Μ. Κύρκος, Υψηλάντου 25 - 106 75 Αθήνα, Τηλ. 210-72.18.421
Περίοδος 2016-2018
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση, Δημόσιες Σχέσεις,
Νικηφόρου Λύτρα 1, 154 52 Π. Ψυχικό
τηλ.: +30 210 6728733, fax: +30 210 7229098, κιν.: +30 6943 594384,
e-mail: fragousi@otenet.gr

Η Σοροπτιμιστική
Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία (SI/E)
είναι μια από τις τέσσερις Ομοσπονδίες του Διεθνούς
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Η ύλη για το επόμενο τεύχος αρ. 120 (Απρίλιος–Ιούνιος 2017)
να σταλεί στην εκδότρια του περιοδικού Μίνα Κόρσου-Καπέλλου
το αργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017.
Λόγω πληθώρας ύλης μερικά άρθρα δεν περιλαμβάνονται στην έκδοση
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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:

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.

το μήνυμα της Προέδρου
Από την Αμαλία Βαρότση - Ραγκούση

Αγαπητές φίλες,
Το τρίμηνο που διανύει το περιοδικό μας περιέχει σημαντικές
ημερομηνίες για θέματα που αφορούν τις γυναίκες και τα παιδιά καθώς
και για την ίδια την επιβίωση του πλανήτη μας.
Όπως γνωρίζετε φίλες μου, η Ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης
για την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι γυναίκες και τα
κορίτσια αντιμετωπίζουν μεγάλα ποσοστά παρενόχλησης και βίας. Για
το σκοπό αυτό, στη συνάντηση των G7 αποφάσισαν και παραμένουν
προσηλωμένοι στην ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις
πολιτικές τους. Βεβαίως, από διεθνείς στατιστικές, ο στόχος 50-50 είναι
μακρύς ακόμη.

Ας ευχηθούμε
τα παιδιά
να πηγαίνουν
στο σχολείο
αντί
στην εργασία...

Παράλληλα, η παιδική εργασία σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας και της UNESCO, αποτελεί ζοφερή εικόνα τόσο
σε Ευρώπη και Ευρασία. Ας ευχηθούμε τα παιδιά να πηγαίνουν στο
σχολείο αντί στην εργασία, η οποία τις περισσότερες φορές γίνεται
κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.
Η 5η Ιουνίου είναι η παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον που όσο
περνούν τα χρόνια αντιλαμβανόμαστε την παγκόσμια κλιματική
αλλαγή. Ελπίζουμε όλες οι πολιτικές όλων των Κυβερνήσεων να είναι
ενωμένες προς αυτή την κατεύθυνση.
Ας χαρούμε λοιπόν φίλες μου καθαρές θάλασσες και ακτές μαζί με τις
οικογένειές μας στα πανέμορφα μέρη της πατρίδας μας.

Καλό καλοκαίρι
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Αγαπητές φίλες,
Φθάσαμε κιόλας στο τέλος αυτής της σοροπτιμιστικής χρονιάς. Το

καλοκαίρι μάς κλείνει πονηρά το μάτι και η γαλαζοπράσινη θάλασσά
μας μάς ανοίγει την υγρή αγκαλιά της. Είναι πανέμορφη η Ελλάδα
μας και σαν τις θάλασσές μας δεν υπάρχουν καλύτερες. Είναι καιρός
να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας, να ανακτήσουμε νέες δυνάμεις και
με όπλα μας την αδάμαστη θέληση και την συνεχή μέριμνα για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την βελτίωση της θέσης της γυναίκας στο
κοινωνικό και εργασιακό γίγνεσθαι, να βάλουμε ένα ακόμη λιθαράκι
για να γίνει καλύτερη η ζωή και να γεμίσουν φως τα θλιμμένα μάτια
των παιδιών.
Τα προγράμματα της Κάσου και της κινητής βιβλιοθήκης έχουν,
από όσο ξέρω, ολοκληρωθεί χάρη στην ακαταπόνητη Πρόεδρό μας
Αμαλία Ραγκούση, στο ΔΣ της Ένωσης και στους Ομίλους μας. Ας μην
ξεχνάμε ότι κάθε γυναίκα που προσφέρει υλική ή ηθική στήριξη, όπου
υπάρχει ανάγκη, δεν στηρίζει μόνο εκείνους που βοηθά αλλά αποκτά
ένα μικρό διαμαντάκι που μπορεί να μην στολίζει τα δάχτυλά της,
ακτινοβολεί όμως στα μάτια της και στην καρδιά της.

Ας προσπαθήσουμε
με καλή συνεργασία
και αλληλοκατανόηση
να συνεχίσουμε τις
προσπάθειες με οδηγό μας
Ας προσπαθήσουμε με καλή συνεργασία και αλληλοκατανόηση να
τις αρχές και τα ιδεώδη
συνεχίσουμε τις προσπάθειες με οδηγό μας τις αρχές και τα ιδεώδη
του Σοροπτιμισμού.
του Σοροπτιμισμού.

Εύχομαι από καρδιάς
καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση
και καλή αντάμωση τον Οκτώβριο
Μίνα Κόρσου-Καπέλλου
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πρωτοβουλιες

Αποτελεσματική παρέμβαση γυναικείων οργανώσεων για την

κύρωση της Σύμβασης
της Κωνσταντινούπολης
για την έμφυλη βία
Κοινό Δελτίο Τύπου δεκατριών Γυναικείων Οργανώσεων

Α

ποτελεσματική υπήρξε η παρέμβαση των
γυναικείων οργανώσεων, οι οποίες συνυπογράψαμε στις αρχές Απριλίου κοινό κείμενο όπου ζητούσαμε επιτακτικά την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστής ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, για τη βία κατά των γυναικών
και των κοριτσιών. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μάστιγα για τις γυναίκες και για την κοινωνία και η σύμβαση αυτή, που έχει ήδη υπογραφεί
από 44 χώρες και κυρωθεί από 22, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πρακτικό νομικό εργαλείο.
Από τις 6 Απριλίου έως 18 Μαΐου, επισκεφθήκαμε
το υπουργείο Δικαιοσύνης και τα κόμματα της Βου-

λής, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε για την αναγκαιότητα να πάρουν θέση και να αποφασίσουν επιτέλους αυτό το σημαντικό βήμα, καθώς εδώ και ένα
χρόνο υπάρχει έτοιμο το κείμενο για τις αναγκαίες
τροποποιήσεις από την Ομάδα Έργου.
Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα των επισκέψεών μας, κατά τη σειρά που έγιναν:
Εκ μέρους του υπουργείου Δικαιοσύνης, η Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κυρία Γιαννακάκη, δήλωσε τη δική της
βούληση καθώς και του Υπουργείου
να προχωρήσει η κύρωση αυτής της
| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 0 |
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σύμβασης, και ανέφερε
Από το ΚΟΜότι υπάρχει νομοπαραΜ
Ο
ΥΝΙΣΤΙΚΟ
Έξι ολόκληρα χρόνια
σκευαστική επιτροπή η
ΚΟΜ Μ Α Ε Λ Λ Αμετά την υπογραφή της
οποία επρόκειτο να παΔΑΣ μάς υποδέχθητο 2011 και ενώ η χώρα
ραδώσει το πόρισμά της
κε ο βουλευτής Ηραγνωρίζει
αύξηση
στο υπουργείο στα τέκλείου Κρήτων περιστατικών βίας
λη Απριλίου, αλλά λόγω
της Συντυκατά
των
γυναικών
και
παιδιών
καθυστέρησης αυτό αναχάκης Μαμένετο να γίνει στα μέσα
νώλης και
και λόγω της κρίσης
Μαΐου. Ανέφερε ότι δεν
η κυρία Δάκαι των προσφυγικών ροών,
θα ήθελε το Υπουργείο
γκα
Βιη κύρωση καθυστερεί
να κυρωθεί τυπικά η σύμβή, μέλος
ανεπίτρεπτα.
της ΟΓΕ και
βαση, αλλά να υπάρξουν
υπεύθυνη
όλες οι ρυθμίσεις που
για γυναιθα αλλάξουν το νομικό
πλαίσιο ώστε να εφαρκεία δικαιώμοστεί. Οι γυναικείες οργανώσεις υπογράμμισαν το ματα από μεριάς Κεντρικής Επιτροπής. Ο κ.
επείγον του θέματος και την ήδη μεγάλη καθυστέρη- Συντυχάκης κατέληξε ότι ενδιαφέρει το θέμα
της βίας κατά των γυναικών και γενικότερα, και όταν
ση ενώ τα κρούσματα βίας έχουν αυξηθεί.
Κατά την επίσκεψή μας στο κόμμα ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή για ψήφιση θα δούμε
συναντήσαμε τον πρόεδρό του την αιτιολογική έκθεση και το το νομοσχέδιο και ανάΣταύρο Θεοδωράκη και τις εκ- λογα θα πάρουμε θέση και θα ψηφίσουμε.
προσώπους του Αντιγόνη ΛυΑπό τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μας υποδέχθηκε ο
μπεράκη και Μαρίνα Γραμμα- Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος και
τικοπούλου. Κατά την ολοκλή- βουλευτής Λευτέρης Αυγενάκης και η κυρία Μαρία
ρωση της συζήτησης, προέκυψε Συρεγγέλα, Γραμματέας Γυναικείων θεμάτων και μέότι το κόμμα είναι θετικό σ’ αυτό το αίτημα, και προ- λος της Π.Ε. Η κ. Συρεγγέλα μας είπε ότι η Ν.Δ. ήταν
τίθενται να το φέρουν στη δημόσια συζήτηση, ίσως με
και είναι θετική, αλλά η
κάποια ερώτηση στη Βουλή.
Νομοπαρασκευαστική
Από την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ μας υποδέχθηκε η
Επιτροπή του Υπουργείβουλεύτρια Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου με τη συου Δικαιοσύνης καθυνεργάτιδά της νομικό Χριστίνα Καρελιά. Η κυστερεί και ότι δυστυχώς
ρία Μεγαλοοικονόμου είπε ότι συμμερίζεται
δεν έχουμε ακόμη εναρτην ανάγκη για την κύρωση της Σύμβασης και μονίσει το δίκαιό μας. Επίσης ότι η Ν.Δ. δεν πρόλαβε
θα σκεφθεί τους τρόπους ενέργειας ώστε να να προχωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης. Από την
προχωρήσει σε συνεργασία και με άλλα κόμ- πλευρά του ο κ. Αυγενάκης, ανέφερε ότι τα θέματα αυματα, αλλά δεν θα διστάσει, αν χρειαστεί, να τά είναι οικεία και αυτονόητα. Ότι είναι σωστό να περιπροχωρήσει και μόνη της.
μένουμε να ολοκληρωθεί ο κύκλος των συναντήσεών
Από το κόμμα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ μας υπο- σας ώστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Δεν θέλουμε
δέχθηκε ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου Προ- απλά να εντυπωσιάσουμε, αλλά να δουλέψουμε με την
έδρου κ. Δημήτρης Νικολάου. Ανέφερε ότι σε ουσία του θέματος. Οπότε, όταν τελειώσουν οι συνακάθε θέμα που αφορά τις γυναίκες και τα δι- ντήσεις θα βρούμε με ποιον κοινοβουλευτικό τρόπο θα
καιώματά τους, ο πρόεδρος του κόμματος εί- κινηθούμε. Επιδίωξή μας είναι το θέμα αυτό να προχωναι θετικός. Υποσχέθηκε ότι θα υποβάλει το αί- ρήσει, στο βαθμό που θα τύχει γενικής στήριξης, αφού
τημά μας στον πρόεδρο του κόμματος και επί- δεν διαθέτουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αλλά,
σης θα το προωθήσει σε αρμόδια επιτροπή του και αν δεν καταφέρουμε να περάσουμε τώρα τη σύμκόμματος.
βαση, θα την περάσουμε στην επόμενη περίοδο.
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Από το ΠΑΣΟΚ μας
υποδέχθηκαν η Κατερίνα Φαρμάκη, γραμματέας του Τομέα Γυναικών του κόμματος, η
Ζέφη Δημαδάμα αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, και η π. Ευρωβουλευτής και στέλεχος Συλβάνα Ράπτη. Η κ. Φαρμάκη, είπε ότι μια σύμβαση που υπογράφηκε το 2011 στην Κωνσταντινούπολη, έπρεπε ήδη να είχε κυρωθεί. Το πόρισμα της επιτροπής εκδόθηκε πριν ένα
χρόνο, και η νομοπαρασκευαστική επιτροπή χρειάζεται πίεση για να προχωρήσει σύντομα. Η κ. Ράπτη είπε
επίσης ότι πρέπει να προωθηθεί το συντομότερο δυνατόν το θέμα της κύρωσης. Η δική μας διάθεση και
θέληση είναι θετική, αλλά η αριθμητική της Βουλής είναι δεδομένη. Η κ. Δημαδάμα ανέφερε ότι δεν μπορεί
να θεωρείται πολυτέλεια το θέμα της ισότητας και να
επισκιάζεται από άλλα, θεωρούμενα “σοβαρά”, θέματα. Τόνισε ότι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι σοβαρό και επείγον ζήτημα.
Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ μας υποδέχθηκαν ο κ. Ρήγας Πάνος γραμματέας
της Κεντρικής Επιτροπής, η κ. Καναβού Γιάννα Συντονίστρια του τμήματος φεμινιστικής πολιτικής και η κ. Θεοδωρακοπούλου Νατάσα, μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής. Ο κ. Ρήγας δήλωσε την πλήρη συμφωνία του κυβερνώντος κόμματος για την ταχεία επικύρωση της Σύμβασης και συμφώνησε πως πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Επεσήμανε ακόμα πως παρατηρείται μια αύξηση της ενδοοικογενεακής βίας και ότι
θα μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις από τις γυναικείες οργανώσεις στα σχολεία, σε συνεννόηση με το
υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας. Τόνισε δε ότι η κ. Καμτσίδου, ως επικεφαλής
της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, προσπαθεί να
επιταχύνει τη διαδικασία, ενώ η κ. Γιαννακάκη, η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, θεωρεί ότι αρχές Ιουνίου η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί. Η κ. Θεοδωρακοπούλου έκρινε ως θετική την προσπάθεια των γυναικείων οργανώσεων προκειμένου να
επιταχυνθεί η διαδικασία της κύρωσης και τέλος, η κ.

Καναβού επισήμανε πόσο σημαντικό και πόσο θετικό
είναι το γεγονός του συντονισμού των γυναικείων οργανώσεων και η πίεση που ασκείται από αυτές για την
ταχεία επικύρωση της Σύμβασης.

Σ

υμπερασματικά, μετά τις διαβουλεύσεις και
εισηγήσεις που κάναμε προέκυψε ότι τόσο το
υπουργείο όσο και τα κόμματα κατανοούν την
ανάγκη να κυρωθεί η σύμβαση αυτή. Εντούτοις,
κάθε μέρα μαθαίνουμε περιστατικά ακραίας βίας, ενώ τα καθημερινά δράματα είναι κλεισμένα στους
τέσσερις τοίχους πολλών σπιτιών. Καμία καθυστέρηση και καμία δικαιολογία δεν χωράει πλέον στην υποβολή της Σύμβασης στη Βουλή για ψήφιση.
Έξι ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της το
2011 και ενώ η χώρα γνωρίζει αύξηση των περιστατικών βίας κατά των γυναικών και παιδιών και λόγω της
κρίσης και των προσφυγικών ροών, η κύρωση καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξε στις 11 Ιουνίου στις
Βρυξέλλες τεράστια κινητοποίηση από το Ευρωπαϊκό
Λόμπι Γυναικών που εκπροσωπεί 50 οργανώσεις σε
εθνικό και 2.500 οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για την κύρωση της σύμβασης, ενώ από το 2011 ασκείται πίεση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε και η
χώρα μας να προχωρήσει επιτέλους.

Υπογράφουν:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Γυναικεία Ομάδα Αυτοάμυνας
Δίκτυο για την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Διοτίμα - Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών
Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών
Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης
Ένωση Γυναικών Κρήτης
Ένωση Ελληνίδων Νομικών
Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη
Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών
Παναθηναϊκή - Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών
Πολιτικός σύνδεσμος Γυναικών
Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
Το Μωβ - Φεμινιστική συλλογικότητα
ΧΕΝ Ελλάδος
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944502624, 6978258545, 6971880268
| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 0 |
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5

Ιουνίου

Παγκόσμια Ημέρα

Περιβάλλοντος

Έ

νας από τους τομείς δράσης της Οργάνωσής
μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και
η προώθηση της πολιτικής της αειφόρου ανάπτυξης. Πρωτοστατήσαμε στην ανακύκλωση
των απορριμμάτων και των μπαταριών, συμμετείχαμε σε προγράμματα αναδάσωσης και
καθαρισμού παραλιών σε όλη τη χώρα. Μεγαλώνουμε παιδιά και εγγόνια διδάσκοντάς
τα να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον.
Ο ευρωπαϊκός Σοροπτιμισμός έθεσε την προστασία του περιβάλλοντος σε άμεση προτεραιότητα, δημιουργώντας ειδικά προγράμματα. Θεωρούμε σκόπιμο να τα υπενθυμίσουμε.

Soroptimists go for water, for food,
safe water-safe life, soroptimists go
green, see solar- cook solar.
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Σαν ελληνική Ένωση, έχουμε εκδώσει ψηφίσματα πριν από πάρα πολλά χρόνια για την σωτηρία του
Μαλλιακού κόλπου από την ρύπανση, λόγω της εκβολής των αποβλήτων των εργοστασίων στην θάλασσα. Συνεργαστήκαμε με την περιβαλλοντική οργάνωση Helmepa για πολλά χρόνια. Στηρίζουμε θερμά την
αειφόρο ανάπτυξη, για την χρήση όλων των μορφών
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.
Σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές (5 Ιουνίου) είναι η παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία
καθιερώθηκε την 15η Δεκεμβρίου 1972, κατά την διάρκεια της Α΄ Διάσκεψης για το περιβάλλον που έγινε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στην Στοκχόλμη.
Έχουν περάσει 45 χρόνια από τότε, με όλους μας
να ζούμε πλέον ένα εφιάλτη. Η κλιματική αλλαγή μάς
φέρνει προ των ευθυνών μας, για την συμπεριφορά
μας απέναντι στη φύση, η οποία μέχρι την α΄ βιομη-

περιβαλλον

χανική περίοδο προστάτευε τον άνθρωπο, γιατί η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν προκαλούσε τραύματα
ανεπανόρθωτα και η φύση μπορούσε να αυτοθεραπευθεί. Σήμερα, 45 χρόνια μετά, τα τραύματα είναι βαθιά και δύσκολα θεραπεύονται.
Η φύση μας στέλνει τον λογαριασμό προς εξόφληση. Το 92% του παγκόσμιου πληθυσμού αναπνέει μολυσμένο αέρα με συνέπεια 3.000.000 άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που σχετίζονται με
την ατμοσφαιρική ρύπανση. Χωρίς να υπολογίσουμε
τις απώλειες από την ρύπανση των θαλασσών και του
εδάφους, λόγω των παράνομων χωματερών, της υπερβολικής χρήσης φυτοφαρμάκων, πολλές φορές χωρίς
κανένα έλεγχο. Η αποσταθεροποίηση του κλίματος,
λόγω των ολέθριων ανθρώπινων παρεμβάσεων δημιουργεί ακραία καιρικά φαινόμενα με ανυπολόγιστες
υλικές ζημίες, οι οποίες γίνονται διαρκώς συχνότερες
και εντονότερες Και δυστυχώς, επαναλαμβάνονται
με πολύ γρήγορο ρυθμό. Οι ειδικοί επιστήμονες είναι
εξαιρετικά ανήσυχοι με τις εξελίξεις. Υπολογίζουν ότι
σε διάστημα 100 ετών οι δαπάνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από την
υφιστάμενη κατάσταση, είναι του ύψους 800 δις ευρώ.
Όμως τονίζουν ότι ενδεχόμενη διεθνής προσαρμογή
σε μέτρα σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης θα μείωνε το κόστος για το ίδιο διάστημα, σε 400
δις ευρώ και θα απέτρεπαν περαιτέρω επιδείνωση των
περιβαλλοντικών συνθηκών.

Με το σκεπτικό αυτό και ύστερα από πολύχρονες διαπραγματεύσεις υπεγράφη στο Παρίσι η συμφωνία για την προστασία του περιβάλλοντος (Paris
Accord), με την υιοθέτηση συγκεκριμένου σχεδίου
δράσης. Με αυτή την προοπτική ο ΟΗΕ όρισε το θέμα για το 2017. Είναι η διασύνδεση του ανθρώπου με
τη φύση. (connect with nature), γραμμένο σε μία λέξη.
Αυτό το κλίμα της ευχάριστης προσδοκίας, ήρθε να διαλύσει η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ D. Trump
ν’ αποσύρει τη χώρα του από την συμφωνία. Δημιουργήθηκε παγκόσμιος σάλος, αλλά και κύμα αντιδράσεων στη χώρα του.

Η

συνολική αντίδραση των δυτικών Πολιτειών,
μεταξύ των άλλων Πολιτειών, μαζί με την δήλωση των κυβερνητών τους, ότι θα σεβαστούν την
συμφωνία, μού έφερε στο μυαλό ένα κείμενο,
που πριν πολλά χρόνια είχε διανείμει η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή» με πρωτοβουλία της τότε αντιπροέδρου της καθηγήτριας του
ΕΚΠΑ κ. Μερόπης Σπυροπούλου. Το κείμενο αυτό είναι η απάντηση που έδωσε ο αρχηγός της φυλής των
ινδιάνων Seattle της βορειοδυτικής Αμερικής, (σημερινή πολιτεία της Washington) το 1815 προς τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ James Madison (4ος πρόεδρος,
ένας από τους ιδρυτικούς πατέρες των ΗΠΑ με θητεία
από 4 Μαρτίου 1809 μέχρι 4 Μαρτίου 1817), όταν αυτός ζήτησε από τον Seattle να πουλήσει στην Κυβέρ| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 0 |
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νηση τη γη που ανήκε στη φυλή του. Το κείμενο αυτό έδωσε στην δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση το 1976, με την ευκαιρία των εορτασμών των διακοσίων χρόνων από την Διακήρυξη της Αμερικανικής
ανεξαρτησίας. Το ιστορικό αυτό έγγραφο φυλάσσεται
στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο, στην
πρωτεύουσα της χώρας.
Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε πριν από 20 περίπου χρόνια στο ΒΗΜΑ. Η κ. Σπυροπούλου έκανε κά-

ποιες παρεμβάσεις στη μετάφραση για καλύτερη προσέγγιση στην ατμόσφαιρα και στο πνεύμα του κειμένου.
Απολαύστε τον λυρισμό, την ευαισθησία, την αλήθεια, την ακρίβεια στην έκφραση και την μουσική που
αναδύεται από την περιγραφή της ομορφιάς της φύσης και της αγάπης προς αυτήν. Είναι ένας ύμνος στα
θεία δώρα της φύσης που τόσο περιφρονήσαμε. Είναι
καιρός να αναθεωρήσουμε τη στάση μας.

Ένα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο

Ο

μεγάλος αρχηγός της Ουάσιγκτον
μας μηνάει πως θέλει να αγοράσει τη
γη μας. Ο μεγάλος αρχηγός μας μηνάει ακόμα λόγια φιλικά και καλής
θέλησης. Καλοσύνη του…γιατί ξέρομε πως αυτός λίγο χρειάζεται αντίστοιχα τη δική μας φιλία. Την προσφορά του
θα τη μελετήσομε, γιατί ξέρομε καλά πως,
αν δεν το κάνομε, μπορεί ο λευκός να καταφέρει με τα όπλα και να πάρει τη γη μας.
Αλλά πώς μπορείτε να αγοράζετε και
να πουλάτε τον ουρανό, τη ζέστα της γης;
Για μας είναι παράξενο. Η δροσιά του αγέρα, ωστόσο, ή το άφρισμα του νερού δεν
μας ανήκουν. Πώς μπορείτε να τα αγοράσετε από μας; Κάθε μέρος της γης αυ10 | ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 0 |

τής είναι ιερό για το λαό μου. Κάθε αστραφτερή πευκοβελόνα, κάθε αμμουδιά στις
ακρογιαλιές, κάθε σύθαμπο στο σκοτεινό δάσος, κάθε ξέφωτο και κάθε ζουζούνι
που ζουζουνίζει είναι στην μνήμη και στην
εμπειρία του λαού μου ιερό.
Ξέρομε πως ο λευκός δεν καταλαβαίνει τους τρόπους μας. Τα μέρη της γης, το
ένα από το άλλο, δεν κάνουν γι’ αυτόν διαφορά γιατί είναι ένας ξένος που φτάνει τη
νύχτα και παίρνει από τη γη όλα όσα του
χρειάζονται. Η γη δεν είναι αδελφός του,
αλλά εχθρός που πρέπει να τον κατακτήσει και αφού το καταφέρει, πηγαίνει παρακάτω. Με την απληστία που τον βασανίζει, θα καταπιεί τη γη και θα αφήσει πίσω
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του μία έρημο. Η όψη που παρουσιάζουν
οι πολιτείες σας, κάνουν κακό στα μάτια
του ερυθρόδερμου. Όμως, αυτό μπορεί και
να συμβαίνει, επειδή ο ερυθρόδερμος είναι
άγριος και δεν καταλαβαίνει. Αν αποφασίσω να δεχτώ αυτό που μου ζητάει, θα βάλω
έναν όρο. Τα ζώα της γης αυτής ο λευκός
θα πρέπει να τα μεταχειριστεί σαν αδέλφια του. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα;
Αν όλα τα ζώα φύγουν από τη μέση ο άνθρωπος θα πεθάνει από μεγάλη μέσα του
μοναξιά, γιατί όσα συμβαίνουν στα ζώα τα
ίδια συμβαίνουν και στον άνθρωπο.
Εμείς ένα ξέρομε που ίσως μια μέρα ο
λευκός να το ανακαλύψει: ο Θεός μας είναι ο ίδιος Θεός. Μπορεί να νομίζετε πως
Εκείνος είναι δικός σας, όπως ζητάτε να
γίνει δική σας η γη. Αλλά δεν το μπορείτε. Εκείνος είναι ο Θεός των ανθρώπων.
Και η αγάπη Του είναι μοιρασμένη απαράλλαχτα σε ερυθρόδερμους και λευκούς.
Αυτή η γη Του είναι ακριβή. Όποιος την
βλάφτει, καταφρονάει το Δημιουργό της.
Οι λευκοί θα περάσουν - και μπορεί μάλιστα γρηγορότερα από άλλες φυλές. Όταν,
όμως, όλα τα βουβάλια σφαχτούν, όταν
όλα τα άγρια άλογα μερέψουν, όταν την
ιερή γωνιά του δάσους τη γεμίσει το ανθρώπινο χνώτο και το θέαμα των φουντωμένων λόφων το κηλιδώσουν τα σύρματα
του τηλέγραφου, τότε που θα βρει το φαράγγι και το ρουμάνι; Που θα βρεις τον αϊτό; Και νιώθει ο λευκός τι σημαίνει να πεις
έχε γεια στο φαρί σου και στο κυνήγι; Σημαίνει το τέλος της ζωής και την αρχή του
θανάτου.
Στις πολιτείες του λευκού, πουθενά
δεν βρίσκεται μια γωνιά να σταθείς για να
ακούσεις τα φύλλα στα δέντρα την άνοιξη ή το ψιθύρισμα που κάνουν τα ζουζούνια όταν πεταρίζουν τα φτερά τους. Όμως
μπορεί, επειδή, όπως είπα, είμαι,άγριος και
δεν καταλαβαίνω, μπορεί μόνο για το λόγο
αυτό, ο αχός να ταράζει τ’ αυτιά μου. Μα τι
μένει άραγε από τη ζωή, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αφουγκραστεί τη γλυκιά
φωνή που βγάζει το νυχτοπούλι ή τα κροάζματα των βατράχων ολόγυρα σ’ ένα βάλτο μέσα στη νύχτα;

Πολιτεία Ουάσιγκτον, βορειοδυτικές ΗΠΑ η αειθαλής Πολιτεία, με ιδιαίτερο
όνομα Evergreen State.
Πρωτεύουσα είναι η Ολύμπια, μεγαλύτερη πόλη
είναι το παραθαλάσσιο
Σιάτλ, που είναι το σημαντικότερο αστικό και οικονομικό κέντρο στα βορειοδυτικά της χώρας.
Συχνά αναφέρεται σαν
σμαραγδένια πόλη, χάρις
στα πλούσια αειθαλή δάση που την περιβάλλουν.

Ο ερυθρόδερμος προτιμάει το απαλόηχο αγέρι δροσισμένο από την καταμεσήμερη βροχή ή μοσχοβολημένο από το πεύκο.
Του ερυθρόδερμου του είναι ακριβός ο αέρας, γιατί όλα, όλα γύρω, μοιράζονται την
ίδια πνοή - τα ζώα, τα δέντρα, οι άνθρωποι. Ο λευκός δεν φαίνεται
να δίνει προσοχή στον αέρα που αναπνέει. Σαν κάποιος που χαροπαλεύει για
μέρες πολλές και δεν οσμίζεται πια τίποτα.
Αν ξέραμε, μπορεί και
να καταλαβαίναμε- αν ξέραμε τα όνειρα του λευκού,
τις ελπίδες που τραγουδάει στα παιδιά του
τις μακριές χειμωνιάτικες νύχτες, τα οράματα που ανάβει στο μυαλό τους, ώστε
ανάλογα να προσεύχονται για την αυριανή. Αλλά εμείς είμαστε άγριοι. Μας είναι
κρυφά τα όνειρα του λευκού. Και επειδή
μας είναι κρυφά, θα εξακολουθήσομε το
δρόμο μας. Αν τα συμφωνήσαμε μαζί, θα
το κάνομε για να εξασφαλίσομε τις προστατευόμενες περιοχές που μας τάξατε.
Εκεί θα ζήσομε, ίσως, τις μετρημένες μέρες
μας κατά πως θα το θελήσομε. Όταν ο τελευταίος ερυθρόδερμος θα λείψει από τη
γη και από τη μνήμη δεν θα απομείνει παρά ο ίσκιος από ένα σύννεφο που ταξιδεύει στον κάμπο, οι ακρογιαλιές αυτές και τα
δάση θα φυλάνε ακόμα τα πνεύματα του
λαού μου - γιατί αυτή τη γη την αγαπούν
όπως το βρέφος αγαπάει το χτύπο της καρδιάς της μάνας. Αν σας πουλήσομε τη γη
μας, αγαπήστε την καθώς την αγαπήσαμε
εμείς, φροντίστε την καθώς την φροντίσαμε εμείς, κρατήστε ζωντανή στο λογισμό
σας τη μνήμη της γης όπως βρίσκεται την
στιγμή που την παίρνετε και με όλη σας τη
δύναμη, με όλη την τρανή δύναμή σας, με
όλη την καρδιά σας, διατηρήστε την για τα
παιδιά σας και αγαπήστε την όπως ο Θεός αγαπάει όλους μας. Εμείς ένα ξέρομε - ο
Θεός σας είναι ο ίδιος Θεός. Η γη Του είναι
ακριβή. Ακόμα και ο λευκός δεν γίνεται να
απαλλαγεί από την κοινή μοίρα.
Λίλιαν Ζέλλου, πολιτικός επιστήμων
Πρόεδρος ΣΕΕ 2010-2012
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18

Ιουνίου
2017

Π

Ακραία Καιρικά

Φαινόμενα
Πορτογαλία - Ελλάδα

ολύ κοντά στην ημερομηνία – 5 Ιουνίου – «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» η οποία «γιορτάζεται» με φανφάρες, με πολλά λόγια και λίγα
έργα, ήρθε στις 18 Ιουνίου η Φύση να μας δείξει
το κακό της πρόσωπό, δυστυχώς για τον άνθρωπο, με τις αντιθέσεις της και τη δύναμή της.
Από τα δελτία ειδήσεων μάθαμε ότι η μεγάλη πυρκαγιά στην Πορτογαλία προκάλεσε μέχρι στιγμής 58 νεκρούς και δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα μεγαλώσει. (Άνθρωποι παγιδευμένοι στα αυτοκίνητά τους απανθρακώθηκαν σε ορεινή δύσβατη γεμάτη δάση περιοχή). Και εκεί
η αιτία της πυρκαγιάς δεν
ήταν οι εμπρηστές-οικοπεδοφάγοι που εμείς στην
Ελλάδα πάντα χρησιμοποιούμε σαν αιτία. Ήταν
να γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά, από τις διάφορες
αιτίες που μπορούν να την
προκαλέσουν. Οι Πορτογάλοι αναφέρουν κεραυνό.
Υπάρχουν πολλές αιτίες για μια δασική πυρκαγιά. Οι
καιρικές συνθήκες και η ανθρώπινη αμέλεια είναι οι βασικές.
Οι 42˚C που επικρατούσαν στην Πορτογαλία εκείνες τις μέρες, είναι η αιτία για ανάφλεξη και πρόκληση
πυρκαγιάς και οι δυνατοί άνεμοι είναι ο λόγος της γρήγορης εξάπλωσης και της δύσκολης έως αδύνατης κατάσβεσής της. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι δασικές
πυρκαγιές εξελίσσονται σε «θεομηνίες» όπως οι πλημμύρες και οι τρικυμίες όπως έλεγαν οι παλιότεροι και σοφοί απλοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι είμαστε ανίσχυροι,
όταν αυτά τα φαινόμενα δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα,
όταν εξελίσσονταν σε «ανεξέλεγκτες» μεγάλες πυρκαγιές, πάντα τα Μ.Μ.Ε. με στόμφο έλεγαν συνεχώς
ότι ευθύνονται οι οικοπεδοφάγοι-εμπρηστές, η ολιγωρία της Πολιτείας και η αδιαφορία των ειδικών. Σε κάποιο βαθμό έχουμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης μας, από
τον Κρατικό μηχανισμό που ευθύνεται για τις υποστελεχώσεις των υπηρεσιών και τις μειωμένες χρηματοδο12 | ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 0 |

τήσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση που δεν ενδιαφέρεται
για τους καθαρισμούς των περιοχών της, έως τον μεμονωμένο πολίτη που αδιαφορεί για τα ξερά χόρτα της αυλής του ή του κήπου του, τα οποία περιμένει κάποιος άλλος να του τα κόψει.
Τα έγκαιρα μέτρα πρόληψης και η άμεση επέμβαση
στην εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς είναι το Α και
το Ω αλλιώς η φωτιά καίει και κατακαίει στο διάβα της
ανθρώπους – σπίτια – χωράφια – δάση.

Σ

τις 18 Ιουνίου
στη χώρα μας
όμως είχαμε ένα
τελείως διαφορετικό σκηνικό της
φύσης με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες και
θερμοκρασίες όχι
πάνω από 25˚C.
Και αυτά τα αντίθετα συμβαίνουν σε χώρες της Ευρώπης με εύκρατο
κλίμα, την ίδια ημερομηνία - 18 Ιουνίου – που δεν δικαιολογείται ούτε η θερμοκρασία των 42˚C, ούτε οι πολυήμερες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα, και ειδικά στην
Αττική. Η Σαμοθράκη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πρόσβαση δύο εικοσιτετράωρα, η Χαλκιδική με τρείς τραυματίες από τροχαίο ατύχημα λόγω της βροχόπτωσης
και οι καλλιέργειες σε όλη Ελλάδα με σοβαρές καταστροφές!
Αυτή δυστυχώς είναι η δύναμη της φύσης, που πάντοτε υπήρχε βέβαια, αλλά νομίζω ότι στις μέρες μας τη
δείχνει πολύ πιο δυνατά και συχνότερα με τα Ακραία
Καιρικά Φαινόμενα.

Ας μην την προκαλούμε λοιπόν
τη φύση και ας της δείξουμε
το σεβασμό που της αξίζει.

Μαρία Σαγιά Δασολόγος
Όμιλος Ψυχικού

θεματα

Τα αγάλματα

των Αθηνών

Θύματα
βανδαλισμών
και κλοπής

Τα προσπερνάμε και δεν προσέχει σχεδόν κανείς την ομορφιά τους, αλλά και την ασχήμια τους,
από τους βανδαλισμούς εναντίον τους σε μια Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, την αρχαιότερη από όλες
τις υπόλοιπες με μεγάλη ιστορία

Π

έρασα ένα πρωινό από το Πεδίον του Άρεως. Σ’ ένα
καταπράσινο δρομάκι του, έχουν στηθεί οι μαρμάρινες προτομές των Ηρώων του 1821. Έχουν βανδαλιστεί με μπογιές μαύρες, κόκκινες. Στην είσοδο του
πάρκου από την Λ. Αλεξάνδρας δεσπόζει το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς. Έχει και αυτό την ίδια τύχη. Στην
πλατεία Κυψέλης έχει στηθεί μαρμάρινο άγαλμα του Κων.
Κανάρη (ήταν κάτοικος της Κυψέλης). Είναι προφυλαγμένο από κάγκελα παρ’όλα αυτά γίνεται συχνά στόχος.

τους. Τα αγάλματα της πόλης είναι τα βήματα της ιστορίας και της εξέλιξης του πολιτισμού. Πολλά προκάλεσαν σχόλια και αντιδράσεις π.χ. ο Δρομέας του γλύπτη
Βαρώτσου από γυαλί. Δίνει θαυμάσια την αίσθηση της
ταχύτητας. Έχει στηθεί μπροστά στο Χίλτον.
Στη συμβολή των Λ. Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας σε ένα μικρό παρκάκι, ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος
Αθηνών «Ανατολικός», με δικά του έξοδα, απευθύνθηκε
στην γλύπτρια κ. Παπακωνσταντίνου, η οποία φιλοτέ-

Δυστυχώς ούτε ο Δήμος, ούτε η Αστυνομία, ούτε οι
κάμερες αρκούν να τα προστατέψουν. Πληροφορήθηκα
ότι ορισμένοι κάτοικοι δημιούργησαν ένα συναισθηματικό πλέγμα προστασίας. Είναι το πρώτο βήμα για ν’αγαπηθεί και πάλι η πόλη μας από τους κατοίκους της. Οι
υπάλληλοι του Δήμου φροντίζουν τα Αγάλματα, αλλά τις
περισσότερες φορές δεν προλαβαίνουν να τα αποκαταστήσουν και καταστρέφονται πάλι.
Τώρα μια καινούρια λαίλαπα έχει παρουσιαστεί: ΟΙ
ΚΛΟΠΕΣ. Ο Δήμος αποφάσισε την απόσυρση των ορειχάλκινων κεφαλών του Κων. Ουράνη, του Άγγελου Τερζάκη, του Γεώργιου Θεοτοκά, του Κ. Μπαστιά από το
προαύλιο του Πνευματικού Κέντρου στην οδό Ακαδημίας, για να τα προφυλάξει από την κλοπή. Ακριβός ο
ορείχαλκος κλέβουν την τέχνη για να λιώσουν το υλικό.
Αξίζει πολλά ευρώ στην παράνομη αγορά. Σε κάποιο άλλο Δήμο της Αττικής εκλάπη η ορειχάλκινη προτομή του
Θεοδ. Κολοκοτρώνη. Το πληροφορήθηκα από τον τύπο.
Περίπου 200 αγάλματα έχει ήδη εντάξει ο Δήμος
Αθηναίων σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη συντήρησή

χνησε ένα ορειχάλικινο άγαλμα για τη Γυναίκα. Το όνειρο της Λούλας Μαυρουλίδου έγινε πραγματικότητα. Πάνω στο μέταλλο σμίλεψε στην μια πλευρά τη γυναίκα
ΜΑΝΑ, στην άλλη πλευρά μια άλλη γυναίκα διαβάζει και
στην τρίτη πλευρά μια γυναίκα εργαζόμενη.
Το γλυπτό αναφέρεται στους τρεις ρόλους της Γυναίκας: Μάνα, Επιστήμων, Εργαζόμενη. Η γυναίκα μπορεί με δύναμη και θέληση να υπηρετήσει άξια και τους
τρεις ρόλους. Ο φόβος μας είναι η κλοπή λόγω του ακριβού υλικού που είναι φιλοτεχνημένο. Αξίζει της προσοχής όλων των Σοροπτιμιστριών και γενικώς όλων των γυναικών.
Πόσοι έχουν σταθεί να θαυμάσουν την ομορφιά του
Δισκοβόλου του Κώστα Δημητριάδη που κέρδισε γι αυτό
το έργο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 1924 τότε που έπαιρνε χρυσό και η Τέχνη. (Ο Δισκοβόλος βρίσκεται στην Αθήνα στο Ζάππειο).
Άννα Καλιτσουνάκη
Μέλος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Αθηνών Ανατολικός

Πηγή Εφημερίδα Metropolis Press Πόπη Διαμαντάκου
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Η ΜΑΝΑ
ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΙΗΣΗ

ΝΑΝΑΡΙΣΜΑΤΑ
Γιόκα μου, όταν σ’ έκανα
Πώς δεν εξαπέτησα
Πώς δεν έκανα φτερά
Σαν του παγωνιού χρυσά;
Να πετάξω στα βουνά;
Να μου το πάρεις, Ύπνε μου, τρεις βίγλες να του βάλω
Τρεις βίγλες, τρεις βιγλάτορες κι οι τρεις αντρειωμένοι.
Βάλλω τον Ήλιο στα βουνά, τον αετό στους κάμπους,
Τον κυρ Βοριά το δροσερό ανάμεσα πελάγου
Ο Ήλιος εβασίλεψεν, ο αητός αποκοιμήθη
Κι ο κυρ Βοριάς ο δροσερός στης μάνας του πηγαίνει.
«Γιε μ’ πού σουν χτες, πού σουν προχτές, πούσουν την άλλη νύχτα;
Μήνα με τα’ άστρι μάλωνες, μήνα με το φεγγάρι…
Μήτε με τ’ άστρι μάλωνα, μήτε με το φεγγάρι
Χρυσόν υγιόν εβίγλιζα, στην αργυρή του κούνια.
Ήλιε που παίρνεις τα μικρά, έλα πάρε κι ετούτο
Μικρό μικρό σου το δωκα, μεγάλο φέρε μου το
Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι,
Κι οι κλώνοι του ν’ απλώνονται σ’ Ανατολή και Δύση.

Σ

τη μάνα την ανυπέρβλητη, τη συνδημιουργό του
ανθρώπου είναι αφιερωμένη η σημερινή εκδήλωση
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού. Η λαχτάρα
κάθε γυναίκας να γίνει μάνα, να κρατήσει και να
κοιμίσει στην αγκαλιά της το νιογέννητο βλαστάρι
της, να το ταχταρίσει, να το κανακέψει, να το φροντίσει και να καμαρώνει δίπλα του, είναι για πολλές γυναίκες απλό κι εύκολο. Ωστόσο, η μητρότητα είναι όνειρο ανέφικτο και κάποτε μη πραγματοποιήσιμο για κάποιες γυναίκες. Η υιοθεσία είναι πάντα μια λύση στην
δικαιολογημένη επιθυμία της να γίνει μάνα. Πολλά παιδιά περιμένουν στα Ιδρύματα ένα ζεστό χάδι, μια ολάνοιχτη αγκαλιά. Πολλά μικρά χεράκια μας καλούν και πολλά βελούδινα παιδικά βλέμματα εκλιπαρούν την αγάπη
μας. Ας σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί να
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μεγαλώνει σε οικογενειακό περιβάλλον, να παίρνει φροντίδα κι αγάπη στα πρώτα χρόνια της ζωής του.
Σε αυτό το σύντομο αφιέρωμα στη μάνα, με αφορμή
τη γιορτή της κάθε 2η Κυριακή του Μάη του ανθοστόλιστου και του μοσχομυρισμένου, δεν θα σταθώ στις μάνες
που τόσο με οικονομική ή βιολογική ευκολία φέρουν ζωή
στα σπλάχνα τους, αλλά σε εκείνες που συχνά θυσιάζουν
τη ζωή και την ύπαρξή τους για να φέρουν στον κόσμο
ένα παιδί, να το αναθρέψουν και να του παρέχουν κάθε
δυνατότητα να σπουδάσει και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Σε εκείνες τις γυναίκες που για κάποιους λόγους μεγαλώνουν μόνες ένα ή περισσότερα παιδιά, δουλεύουν νυχθημερόν για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα,
στερούνται εκείνες για να προσφέρουν στο παιδί, αναλώνονται και συχνά θυσιάζονται για να μην λείψει τίποτα από το μικρό ή τη μικρή πριγκήπισσά τους. Ας μην
ξεχνάμε: Για τα μάτια κάθε μάνας το παιδί ή τα παιδιά
της είναι τα πριγκηπόπουλά της και το σπίτι της παλάτι
αστραφτερό όπου στεγάζει τα όνειρα και τις προσδοκίες
της. Αν παρατηρήσουμε ένα ζώο όταν γεννά, πώς προστατεύει με κάθε τρόπο κι εξασφαλίζει τροφή στα νεογνά
του, θα καταλάβουμε πόσο σημαντική σε κάθε ον είναι η
μητρότητα. Έργο ιερό η ανατροφή και το μεγάλωμα των
παιδιών, κέρβερος η μάνα σε όποιον τολμήσει να βλάψει
τα παιδιά της. Λαμπάδα αναμμένη στέκεται δίπλα τους
μέχρι να ενηλικιωθούν αλλά πολλές φορές μέχρι να κλείσει τα μάτια της είναι πάντα εκεί για να νουθετήσει, να
βοηθήσει, να συμβουλέψει, να αγωνιά στις δυσκολίες, να
χαίρεται και να επιβραβεύει τις επιτυχίες, να καμαρώνει
σε κάθε πρόοδό τους, να βρίσκεται δίπλα στο κρεβάτι
της αρρώστιας, να παινεύει, να πονά, να μαλώνει, να χαϊδεύει, να φιλά, να ανοίγει την αγκαλιά της, να αψηφά την
κούρασή της και να σπεύδει σε κάθε κάλεσμά τους. Αυτή
είναι η μάνα σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Αυτή
είναι η μάνα που θέλει να τιμά αυτή τη θεία χάρη που της
δόθηκε τόσο απλόχερα. Κι όταν τα παιδιά ανοίξουν τα δικά τους φτερά, εκείνη σιωπηλά απομακρύνεται, δεν διεκδικεί τίποτα, δεν απαιτεί, δεν ζητά πίσω όσα πρόσφερε.
Κι αν η ευτυχία κάθε μάνας ταξιδεύει στο γέλιο των

θεματα

παιδιών της, αν μια και μόνο λέξη τους μπορεί να γίνει ο
ακρογωνιαίος λίθος της ύπαρξης και της υπόστασής της,
μεγάλη είναι η θλίψη της και βυθίζεται σε μαύρα σκοτάδια, όταν τύχη φθονερή κι αναπάντεχη της στερήσει το
σπλάχνο της. Ανώτερη θεία βούληση κατασπαράζει τη
μάνα που αναπάντεχα χάνει το παιδί της κι εκείνη χάνει
τη ζωή, την ανάσα, το οξυγόνο που της έδινε ζωή. Φτωχά και μηδαμινά είναι τα λόγια, ανίκανα να περιγράψουν
την οδύνη αυτής της στέρησης. Ο παραμυθητικός λόγος της ποίησης έχει να παρουσιάσει εξαιρετικά δείγματα αυτής της απρόσμενης οδύνης και σημαντικοί ποιητές
έγραψαν αριστουργήματα με αφορμή αυτό το γεγονός.
Ενδεικτικά αναφέρω δυο στροφές από τους «πόνους
της Παναγίας», του Κώστα Βάρναλη:
Πού να σε κρύψω γιόκα μου να μην σε φτάνουν οι κακοί;
Σε ποιο νησί του Ωκεανού, σε ποιαν κορφή ερημική;
Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τ’ άδικο φωνάξεις
Ξέρω πως θάχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή
Που μες΄τα βρόχια της οργής τάχια θε να σπαράξεις
………………
Τη νύχτα θα σηκώνομαι κι αγάλια θα νυχοπατώ
Να σκύβω την ανάσα σου να ακούω πουλάκι μου ζεστό
Να σου τοιμάζω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι
Κι ύστερα απ’ το παράθυρο με καρδιοχτύπι θα κοιτώ
Που θα πηγαίνεις στο σχολειό με πλάκα και κοντύλι.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΤΑ ΓΜ Α

Ακόμη χθες σε κοίμιζα στα γόνατα
Έτσι όπως ήσουν ένα τόσο δα μικρούλι ανθρωπάκι
Κι έπειτα τα πρώτα βήματα
Οι λέξεις που συλλάβιζες, το γέλιο, τα τραγούδια
Η κούκλα σου κι οι ζωγραφιές
Θαρρούσα πως μου ανήκαν λίγο
Αφού σε αυτά πρώτη εγώ σε οδηγούσα.
Τώρα όλα αυτά σιγά σιγά μακραίνουν
Καθώς απότομα έγινες μεγάλη.
Καθώς ανοίγεις τα φτερά σου καλοτάξιδα
Για τη μεγάλη του σχολειού αγκάλη.
Καμαρωτή, χαρά γεμάτη κινάς για τη ζωή.
Από μακριά αγναντεύω τη μπλε λεπτή φιγούρα σου
Κι ύστερα πια σε χάνω μέσ’ το βουερό μελισσολόϊ των παιδιών.
Μικρό μου γοργοφτέρουγο πουλί
Ας είναι πάντα κάθε σου ξεκίνημα γιορτή
Κάθε σου πέταγμα μες της ζωής το σάλο
Όμορφο, ανώδυνο, θριαμβικό, μεγάλο.

Ο γνωστός σε όλους μας Επιτάφιος του Γιάννη Ρίτσου
που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη.
Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω
Άνοιξη γιε που αγάπαγες κι ανέβαινες επάνω
Στο λιακωτό και αγνάντευες και δίχως να προσμένεις
Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της Οικουμένης.

Κ

άθε μάνα, είτε είναι βιολογική, είτε μεγαλώνει
ένα παιδί αλλά και κάθε γυναίκα που με όποιο
τρόπο ασχολείται με την ανατροφή και την εκπαίδευση των
παιδιών αναλαμβάνει μια πολύ
σημαντική αποστολή και σχεδόν πάντα αψηφά κάθε δυσκολία και εμπόδιο, προκειμένου να εξασφαλίσει στο παιδί
ή στα παιδιά της όχι μόνο υλικά αγαθά αλλά κυρίως ανεξάντλητη ΑΓΑΠΗ. Μια αγάπη
που ορμητική σαν ποταμός κλείνει μέσα της όλου του κόσμου τα παιδιά, μια αγάπη που αναλίσκεται σε μύριους
διάφανους κρυστάλλους και γεμίζει φως την Οικουμένη.
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά στην προσφορά
της μάνας, επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα ποίημά μου.

Ας φροντίζουμε λοιπόν να αποδίδουμε σε κάθε μητέρα τις τιμές που της αξίζουν όλο το χρόνο κι όχι μόνο με
αφορμή τη μέρα που γιορτάζει, γιατί μόνο όταν χάνουμε τον άνθρωπο που μας έφερε στον κόσμο, τότε καταλαβαίνουμε τους κόπους και την αφιλοκερδή προσφορά
κάθε γυναίκας που τιμά αυτή την αποστολή, κάθε μάνας
που ακόμα και με την απουσία της διαπλάθει και χαλυβδώνει τον χαρακτήρα του νέου ανθρώπου και στιγματίζει την υπόστασή του. Η μάνα είναι οδηγός και φωτεινός σηματωρός των παιδιών, η μάνα είναι σημείο αναφοράς στη μετέπειτα ζωή των ενηλίκων, είναι εκείνη που δίνει ζωή και ας μην ξεχνάμε: Από μια γυναίκα ξεκινούν τα
καλύτερα, κι ας ισχυρίζονται κάποιοι άνδρες το αντίθετο.

Μίνα Κόρσου-Καπέλλου

Εκδότρια του περιοδικού «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες»
| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 0 |
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παιδικη εργασία

Στη δουλειά
αντί

στο σχολείο
12 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα
κατά της Παιδικής Εργασίας

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.
Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης
ενός καλά οργανωμένου δικτύου, που έχει στήσει γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες
στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες.

Η

σύνδεση μεταξύ των δικαιωμάτων του παιδιού
και της επιβίωσης και ανάπτυξής του, επιτεύχθηκε το 1989 με την «Σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού» που επικυρώθηκε από 187
κράτη.
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το
δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί
να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική,
ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του…» («Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού» - άρθρο 32, 1989).

Η Παιδική Εργασία σε αριθμούς

Σ

ύμφωνα με τη UNICEF σχεδόν ένα στα έξι παιδιά
ηλικίας 5-14 ετών στον κόσμο θεωρούνται πως
εμπλέκονται σε μορφές παιδικής εργασίας.
Μεταξύ 2004-2008, ο αριθμός των παιδιών που
εργάζονταν σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκε αισθητά, η παγκόσμια οικονομική κρίση
όμως, ανέτρεψε την αισιόδοξη αυτή τάση.
171 εκατομμύρια
παιδιά εργάζονται σε
ορυχεία, λατομεία και
άλλους επικίνδυνους
χώρους δουλειάς ή με
επικίνδυνα υλικά, όπως
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χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση της UNICEF. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των δέκα ετών. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιάδες παιδιά σκοτώνονται
σε εργατικά δυστυχήματα.
Οι πραγματικοί αριθμοί βέβαια είναι εξαιρετικά
δύσκολο να βρεθούν αφού οι ανήλικοι εργαζόμενοι
σαφώς και δεν δηλώνονται ενώ τις περισσότερες φορές, στις χώρες όπου η παιδική εργασία ακμάζει, δεν
δηλώνονται ούτε οι γεννήσεις.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Σ

την Ελλάδα, 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε
μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, επαιτεία και δουλειά στον δρόμο. 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση
και χάνουν το δικαίωμά τους σ’ ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. Ο Συνήγορος του Παιδιού, έχει τοποθετηθεί
επανειλημμένα σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση της απόλυτα
απαγορευμένης παιδικής εργασίας.
Στη χώρα μας, η
παιδική εργασία διαχρονικά παρουσιάζει
φθίνουσα πορεία, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009. Για το έτος
2013, σύμφωνα με την

παιδικη εργασία

ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό των εργαζομένων παιδιών (15-

18 ετών) στον αντίστοιχο συνολικό πληθυσμό των
παιδιών στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό (1,4% ή 6.430
παιδιά), ενώ ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών παιδιών είναι η πλειοψηφία (95,6%) του αντίστοιχου συνολικού πληθυσμού.

Οι χώρες που κρατούν τα σκήπτρα της παιδικής εργασίας

Τ

α σκήπτρα στην παιδική εργασία κρατά η Ασία, οι
χώρες του Ειρηνικού και η Αφρική.
Το Μπαγκλαντές θεωρείται ‘βασίλειο’ της παιδικής εργασίας. Χιλιάδες παιδιά χάνονται κάθε
χρόνο σε «εργατικά δυστυχήματα». Ο αριθμός των παιδιών που εργάζονται παράνομα σ΄ αυτή τη χώρα ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια (2013). Οι εικόνες από την κατάρρευση εργοστασίου υφαντουργίας στο Μπαγκλαντές το 2015 συγκλόνισαν, καθώς τα περισσότερα θύματα που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ήταν παιδάκια.
Περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά ηλικίας
10-14 ετών εργάζονται στη Βραζιλία, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Βραζιλιάνικου Ινστιτούτου Γεωγραφίας
και Στατιστικής (IBGE). Οι αρχές της Βραζιλίας έχουν
θέσει ως στόχο την εξάλειψη της παιδικής εργασίας
μέχρι το 2020.

Σκληρές είναι οι συνθήκες και στην χώρα του Κιμ
Γιονγκ Ουν. Στη Βόρεια Κορέα ακόμα και μικροί μαθητές πέντε ετών υποχρεώνονται να δουλέψουν.
Έντονες αντιδράσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει
προκαλέσει η απόφαση της Βολιβιανής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει την εργασία για 12χρονα παιδιά. Όπως υποστηρίζει ο Βολιβιανός πρωθυπουργός
ήταν αναγκαίο να θεσπιστεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στην παιδική εργασία. Μέχρι πρότινος η παιδική
εργασία ήταν νόμιμη από τα 14 χρόνια και μετά, αλ-

λά οι οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν -υποστηρίζεται- στους νομοθέτες να κατεβάσουν κι άλλο το όριο.
Η παιδική εργασία ανθεί επίσης σε Ερυθραία, Σομαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μιανμάρ,
Σουδάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ζιμπάμπουε, Υεμένη, Μπουρούντι, Νιγηρία.
Σύμφωνα με έκθεση της UNICEF η περιοχή με το
μεγαλύτερο ποσοστό παιδικής εργασίας στην Τουρκία είναι η νοτιοανατολική επαρχία της Σανλιούρφα.
Ψηλά στη λίστα είναι και η Κίνα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας και της UNESCO, ζοφερή είναι η εικόνα και
σε Ευρώπη και Ευρασία. Κυρίως στην Γεωργία, τη Ρωσία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Μολδαβία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Επίτροπος του Συμβουλίου
της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νιλς Μούιζνιεκς, δήλωσε πριν από μερικές εβδομάδες ότι υπάρχει κίνδυνος ραγδαίας αύξησης της παιδικής εργασίας
σε χώρες που μαστίζονται από την οικονομική κρίση,
όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και η Πορτογαλία.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
Πηγή: CNN.gr
| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 0 |
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Ειδήσεις από τη

Γυναίκες & Υγεία
Τ
ο 8ο ενημερωτικό σημείωμα του
Παρατηρητηρίου
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
(Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο
θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Υγεία».
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων:
Προσδόκιμο ζωής
κατά τη στιγμή της
γέννησης (ανά φύλο)
Ο δείκτης εκφράζει
τον μέσο αριθμό ετών
που αναμένεται να ζήσει
ένα άτομο κατά τη στιγμή
της γέννησής του με βάση τα επίπεδα θνησιμότητας τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Έτη υγιούς ζωής
κατά τη στιγμή της

1.

2.

Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων

Γράφημα 1: Προσδόκιμο ζωής ανά φύλο
κατά τη στιγμή της γέννησης για τα έτη 2011 – 2015

γέννησης και στην ηλικία των 65 (ανά φύλο)
Ο δείκτης για τα έτη
υγιούς ζωής (ή «προσδόκιμο ζωής χωρίς αναπηρίες») δείχνει τον αριθμό των ετών που αναμένεται να ζήσει χωρίς αναπηρίες ένα άτομο συγκεκριμένης ηλικίας. Υπολογίζεται με βάση τους
πίνακες θνησιμότητας
της Ε.Ε. και τις έρευνες
για την προσωπική αντί-

Πίνακας 1:
Προσδόκιμο ζωής ανά φύλο κατά τη στιγμή της γέννησης για τα έτη 2011 - 2015

ληψη (self-perceived)
του ατόμου για την υγεία

του (τους τελευταίους έξι
μήνες, πριν από την ημέρα διενέργειας της έρευνας).
Το προσδόκιμο ζωής
ανά φύλο το έτος 2015
ανήλθε στα 81,6 έτη για
τις γυναίκες και στα 76,1
έτη για τους άνδρες παρουσιάζοντας αύξηση σε
σχέση με το 2014 (για τις
γυναίκες το 2014 ήταν
81,2 έτη και για τους άνδρες ήταν 75,5 έτη).

Γράφημα 2: Κατάσταση υγείας πληθυσμού
ηλικίας 15 ετών και άνω για κάθε φύλο, 2014

Πίνακας 2:
Κατάσταση υγείας πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω για κάθε φύλο,2014

Έτος γέννησης

Προσδόκιμο ζωής Γυναίκες

Προσδόκιμο ζωής Άνδρες

Κατάσταση υγείας

Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

2011
2012
2013
2014
2015
Μεταβολή 2015/2014

80,4 έτη
80,6 έτη
80,9 έτη
81,2 έτη
81,6 έτη
0,5%

74,8 έτη
74,8 έτη
75,3 έτη
75,6 έτη
76,1 έτη
0,7%

Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή
Πολύ κακή
Σύνολο

34,6%
36,4%
21,0%
6,0%
2,0%
100%

43,5%
35,4%
15,2%
4,2%
1,7%
100%

38,8%
36,0%
18,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο τύπου Φυσική Κίνηση Πληθυσμού έτους 2015
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου Έρευνα Υγείας 2014

5,2%
1,8%
100%

ισότητα

Πίνακας 3: Προσδόκιμο Υγείας 2013
Προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65
Χωρίς περιορισμό της δραστηριότητας
Με περιορισμό της δραστηριότητας
Με σοβαρό περιορισμό της δραστηριότητας
Χωρίς χρόνια πάθηση
Με χρόνια πάθηση
Προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65
(με ιδία αντίληψη για την υγεία)
Πολύ καλή ή καλή υγεία
Μέτρια υγεία
Κακή ή πολύ κακή υγεία

Γυναίκες
προσδοκώμενα
έτη
6,8
6,7
8,0
7,1
14,5
Γυναίκες
προσδοκώμενα
έτη
5,3
8,7
7,6

Άνδρες
προσδοκώμενα
έτη
8,0
5,7
5,0
7,9
10,8
Άνδρες
προσδοκώμενα
έτη
6,9
6,9
4,9

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,

Δελτίο Τύπου Προσδόκιμο Υγείας 2013. Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC,) στην οποία εμπεριέχεται το επικεντρωμένο στην Υγεία
ερωτηματολόγιο (Minimum European Module of Health)

Γράφημα 3α: Προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65
και προσδοκώμενα έτη

Γράφημα 3β: Προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65
και προσδοκώμενα έτη (με ιδία αντίληψη για την υγεία)

Από τα ανωτέρω δεδομένα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC)
για το έτος 2013 προκύπτουν τα εξής:
– στην ηλικία των 65 ετών οι γυναίκες περνούν 6,8
έτη χωρίς περιορισμό δραστηριοτήτων
– σ την ηλικία των 65 ετών οι άνδρες περνούν 8,0
έτη χωρίς περιορισμό δραστηριοτήτων
– στην ηλικία των 65 ετών το προσδόκιμο ζωής με
καλή υγεία σύμφωνα με ιδία αντίληψη ανέρχεται
σε 5,3 έτη για τις γυναίκες

– στην ηλικία των 65 ετών το προσδόκιμο ζωής με
καλή υγεία σύμφωνα με ιδία αντίληψη ανέρχεται
σε 6,9 έτη για τους άνδρες
– οι γυναίκες ναι μεν έχουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής σε σχέση με τους άνδρες αλλά στην ηλικία των 65 ετών τα έτη υγιούς ζωής των γυναικών
εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα έτη υγιούς ζωής των ανδρών.
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τον πλέον γηρασμένο πληθυσμό – 5η θέση παγκοσμίως. Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί συνδυασμό των φαινομένων της υπογεννητικότητας και του προσδόκιμου
ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εκτιμάται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο
υπάρχουν περίπου 600 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 60
ετών και άνω, το σύνολο των οποίων υπολογίζεται ότι
θα διπλασιαστεί μέχρι το 2025 και θα φθάσει σχεδόν
δύο δισεκατομμύρια έως το 2050.

Πηγή: Το με αριθμ. πρωτ. Γ3δ/Δ.Φ.18Γ/Γ.Π.οικ. 7224128.9.2016 (ΑΔΑ: ΩΖ57465ΦΥΟ-ΖΣΟ) έγγραφο της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας με Θέμα: «Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των
Ηλικιωμένων Ατόμων – Ηπιόνη», με θέμα για το 2016 «Πρόληψη της Οστεοπόρωσης και των Πτώσεων». http://www.eemmo.
gr/DOCS/2016/EH_2016.pdf

Tέλος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας τα προβλήματα των ηλικιωμένων γυναικών συμπεριλαμβάνονται στα δέκα σημαντικά θέματα υγείας
που αφορούν τον γυναικείο πληθυσμό του πλανήτη: 1.
Καρκίνος, 2. Αναπαραγωγική Υγεία, 3. Μητρική Υγεία,
4. Ιός HIV/AIDS, 5. Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, 6. Βία κατά των Γυναικών, 7. Πνευματική Υγεία,
8. Μη μεταδοτικές ασθένειες, 9. Προβλήματα Νεαρής
Ηλικίας και 10. Προβλήματα Ηλικιωμένων Γυναικών.
Οι ηλικιωμένες γυναίκες συχνά έχουν μικρότερα
εισοδήματα και ελλιπή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας σε σχέση με τους συνομήλικους άνδρες, με αποτέλεσμα, σε συνάρτηση με τον κίνδυνο
της άνοιας, να είναι περισσότερο ευάλωτες στον κίνδυνο της φτώχειας και της κακοποίησης.
(Πηγή: Ανακοινώσεις – Συνεργασίες ΓΓΙΦ >ΕΕ-Διεθνή «Τα
δέκα πιο σημαντικά προβλήματα υγείας του γυναικείου πληθυσμού σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας») http://
www.isotita.gr/index.php/news/2123

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των
στοιχείων είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Υπουργείο
Υγείας και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Από Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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γενική συνέλευση

Ετήσια Γενική Συνέλευση των
Αγαπητές φίλες,

Η

Γενική Συνέλευσή μας διεξήχθη σε ένα πνεύμα ηρεμίας και Σοροπτιμιστικής Τάξης. Συμμετείχαν 24 Όμιλοι από τους 29 και 47 εκπρόσωποι. Δεδομένων των οικονομικών συνθηκών οι
Σοροπτιμίστριες έδειξαν ότι αγαπούν την οργάνωση που υπηρετούν εθελοντικά και ήρθαν
από όλες τις περιοχές της Ελλάδος.
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Από άποψη εργασιών θεωρώ ότι ήταν πολύ εποικοδομητική. Tην πρώτη ημέρα συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν τον Ελληνικό Σοροπτιμισμό. Με λύπη μας η
Γεν. Συνέλευση επικύρωσε την απόφαση του Ομίλου
Ντράφι «Δρυάδες» που αφορούσε την διάλυση του.
Ο όμιλος παρέδωσε και την καταστατική του χάρτα.
Οι εκλογές που αφορούσαν την εκλογή Προέδρου
Σ.Ε.Ε. για την Διετία 2018-2020, την Governor 20172019 και την κάλυψη κενών θέσεων σε τεχνικές επιτροπές της Σ.Ε.Ε. για το διάστημα 2017-2018 διεξήχθησαν σύμφωνα με όλους τους τύπους.
Την δεύτερη ημέρα αποφασίσαμε σύμφωνα με την
ημερήσια διάταξη να αφορά εκτεταμένη Ευρωπαϊκή
Ενημέρωση, διότι ο όγκος των εγγράφων που αφορούν την λειτουργία της οργάνωσης σε διεθνές επίπεδο και λαμβάνουμε τόσο εγώ όσο και οι Governors θεωρούμε ότι πρέπει να αναλύονται στην Γεν. Συνέλευση για να δίνονται και οι κατευθύνσεις στις Governors.
Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Γεν. Συνέλευσης θα σας σταλούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου σε
ηλεκτρονική μορφή.
Στο περιοδικό μας θα δημοσιευτεί και το πρακτικό
του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και η αναφορά της Προέδρου της Σ.Ε.Ε.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόε-
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Αθήνα 27-28 Μαΐου 2017
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

εκπροσώπων Ομίλων της Σ.Ε.Ε.
δρο της Γεν. Συνέλευσης Λίλιαν Ζέλλου και την Γραμματέα Μαρία Αγνουσιώτη για την άψογη διαδικασία
των εργασιών.
Να συγχαρώ την φίλη Μαρία Γκράτζιου για την
εκλογή της ως Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. για το 2018-2020.
Τις φίλες που εξελέγησαν για την συμπλήρωση θέσεων στις τεχνικές επιτροπές του διαστήματος 20172018 της Σ.Ε.Ε.
Την Governor για την διετία 2017-2019.
Να ευχαριστήσω τον Όμιλο Καβάλας που ανέλαβε
την διοργάνωση της συνάντησης τον Νοέμβριο Προέδρων και Διευθυντριών Προγραμμάτων Ομίλων Σ.Ε.Ε.
Να ευχαριστήσω επίσης τις φίλες από τους Ομί-

λους Πειραιά και Ψυχικού για την βοήθεια τους στην
οργάνωση των φακέλων και την επίπονη προσπάθειά
τους στα διαδικαστικά εγγραφής της πρώτης ημέρας
της Γεν. Συνέλευσης ώστε να εξυπηρετηθούν οι φίλες
εκπρόσωποι όσο γρηγορότερα μπορούσαν.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δ.Σ της Ένωσης
για την αμέριστη συμπαράσταση του.
Και βέβαια όλες εσάς φίλες μου που με τα μηνύματά σας αγάπης και φιλίας όλους αυτούς τους μήνες,
μας δικαιώνετε για την μέχρι τώρα διοίκηση της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η

ετήσια Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των
Ομίλων της ΣΕΕ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Μαΐου και Κυριακή 28 Μαΐου 2017 στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, οδ. Ριζάρη 2 και

Βασιλ. Σοφίας.
Μετά την προσέλευση των
εκπροσώπων, την παραλαβή
των φακέλων και τον χαιρετισμό της προέδρου ΣΕΕ κ. Αμαλίας Βαρότση - Ραγκούση, έγινε
από την γραμματέα της Ένωσης
κ. Νόνικα Βοσκού η ανάγνωση

του ονομαστικού καταλόγου
των εκπροσώπων των Ομίλων
της ΣΕΕ. Διαπιστώθηκε απαρτία. Ήταν παρούσες 47 εκπρόσωποι από 24 Ομίλους.
Σημειώνουμε ότι, ο κάθε
Όμιλος εκπροσωπείται από δύο
μέλη του. Απουσίασαν οι Όμι| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 0 |
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λοι Δράμας, Κομοτηνής, «Μακεδονία», Ιωαννίνων και Χανίων.
Εξελέγησαν από το σώμα
Πρόεδρος της ΓΣ η κ. Λίλιαν
Ζέλλου και Γραμματεύς η κ.
Μαρία Αγνουσιώτη, ύστερα
από πρόταση των Ομίλων Αθηνών «Ανατολικός» και«Λυκαβηττός» αντίστοιχα.
Εν συνεχεία εξελέγη η εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια των εκλογών. Εκλέγονται οι κ.κ. Βορβή Μίτσα, ως
πρόεδρος, Βλαχοπούλου Δέσποινα και Ρίζου Λένα ως μέλη.
Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή
εις μνήμην των σοροπτιμιστριών που έφυγαν την χρονιά που
πέρασε.
Μετά την αναφορά της
προέδρου ΣΕΕ κ. Α. Ραγκούση
εγκρίθηκε η Ημερήσια Διάταξη
των εργασιών, ομόφωνα.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα
πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Μαϊου 2016.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι
αναφορές της προέδρου, των
μελών του ΔΣ και των αξιωματούχων της ΣΕΕ για το διάστημα 1/4/2016 έως 30/9/2016.
Ομόφωνα ψηφίστηκε η απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
Εν συνεχεία, εγκρίθηκαν
ομόφωνα οι αναφορές της προέδρου, των μελών του ΔΣ και
των,αξιωματούχων της ΣΕΕ για
το χρονικό διάστημα 1/10/2016
έως 31/3/2017.
Ομόφωνα ψηφίστηκε η
απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
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Εκλογές

Ψ

ήφισαν 47 εκπρόσωποι,
όλα τα ψηφοδέλτια ήταν
έγκυρα, εκλέγονται όλες
οι υποψήφιες. Η πρόεδρος της εφορευτικής
επιτροπής παρέδωσε το πρακτικό εκλογής που έχει ως εξής
Έλαβαν:
Γκράτζιου Μαρία 42 ψήφους και εκλέγεται πρόεδρος
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης
Ελλάδος για την διετία 20182020
Κουρή Μιμίκα 45 ψήφους
και εκλέγεται τακτική εκπρόσωπος της ΣΕΕ στην SIE για το
χρονικό διάστημα 2017-2019.
Γκέκα Ελένη 46 ψήφους και
εκλέγεται μέλος της επιτροπής
διαιτησίας για το χρονικό διάστημα 2017-2018.
Τσαμαδού Φανή 44 ψήφους και εκλέγεται μέλος της
επιτροπής υποτροφιών για το
χρονικό διάστημα 2017-2018.
Δούκα Αία 42 ψήφους και
εκλέγεται μέλος της Επιτροπής
Οικονομικών για το χρονικό διάστημα 2017-2018
Ο Όμιλος της Καβάλας με
42 ψήφους εγκρίνεται για να
διοργανώσει την ετήσια πανελλήνια συνάντηση των προέδρων και των διευθυντριών

και βοηθών διευθυντριών προγράμματος, τον Νοέμβριο 2017
σε ημερομηνία που θα ορισθεί
σύντομα.
Η πρόεδρος ΣΕΕ τήρησε την διαδικασία διάλυσης
του Ομίλου Ντράφι «Δρυάδες» και διάβασε επιστολή της
ιδρυτικής προέδρου του κ. Ντίνας Πουλή, προς επιβεβαίωση.
Ομόφωνα εγκρίθηκε η διάλυση του Ομίλου. Επίσης, ο Όμιλος παρέδωσε στην ΣΕΕ την
ιδρυτική Σοροπτιμιστική Χάρτα που του είχε επιδοθεί εκ μέρους της SIE.
Την Κυριακή 28 Μαΐου δεν
υπήρξε απαρτία των εκπροσώπων, καθώς την δεύτερη ημέρα
της ΓΣ ήταν παρούσες 33 εκπρόσωποι, ενώ ήταν απαραίτητη η παρουσία των δύο τρίτων
του συνολικού αριθμού των εκπροσώπων των Ομίλων ήτοι 38.
Η πρόεδρος ΣΕΕ ανακοίνωσε ότι το ΔΣ ομόφωνα εισηγείται την υπερψήφιση της υποψήφιας της Ένωσης της Πολωνίας
για την προεδρία της SIE για
την διετία 2019-2021.Το σώμα
δέχθηκε ευμενώς την εισήγηση.
Έγινε συζήτηση για πολλά θέματα, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις.
Στον ορισθέντα χρόνο, η
πρόεδρος της ΓΣ κήρυξε τη λήξη των εργασιών.
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Αναφορά Προέδρου Σ.Ε.Ε.
Αγαπημένες φίλες,
Το πρώτο εξάμηνο της διετίας 2016-2018 πέρασε
μέσα σε ένα κλίμα, ηρεμίας, και συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών του Δ.Σ της Ένωσης όσο και των Ομίλων.

Διοίκηση – Δράσεις Σ.Ε.Ε. και Ομίλων

Π

ραγματοποιήσαμε 4 Διοικητικά Συμβούλια (1-102016, 7-11-2016, 21-1-2017, 20-3-2017), και δυο
Ευρέα Διοικητικά ένα στην Αθήνα στις 21-1-2017
και το άλλο στην Θεσσαλονίκη στις 28-1-2017.
Όταν με εκλέξατε Πρόεδρο φίλες μου τον Μάρτιο του 2015, στην Ομιλία μου σας είχα πει ότι πιστεύω πολύ στις συνεργασίες μεταξύ των Ομίλων και
της Ένωσης και ότι κατά την διάρκεια της Προεδρίας
μου θα ήθελα να γίνουν τουλάχιστον δυο έργα σε κάποια ακριτική περιοχή της Ελλάδος. Σε αυτό λοιπόν
τον άξονα κινήθηκα και όταν τον Μάϊο του 2016 εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ της Ένωσης άτυπα υπήρχε επικοινωνία συνεργασίας ενημερώνοντας για το ακριτικό νησί της Κάσου σαν πρώτη δράση μας. Έτσι στο πρώτο
Δ.Σ της Ένωσης την 1η Οκτωβρίου είμαστε έτοιμες να
ψηφίσουμε την συνεργασία της Σ.Ε.Ε με την Δήμαρχο
της Κάσου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το πρόγραμμα τελείωσε συγκεντρώνοντας
το ποσό των 3.500 ευρώ και μέχρι τέλος Απριλίου αρχές Μαΐου θα δοθούν τα χρήματα. Θα ήθελα δε να
σας ευχαριστήσω εγώ προσωπικά και τα μέλη του Δ.Σ
για την άμεση ανταπόκρισή σας να λειτουργήσετε ως
partner – (συνεταίροι) στο πρόγραμμα αυτό.
Πραγματικά μας συγκινήσατε. Αναλυτικός κατάλογος των Ομίλων με τα ποσά συμμετοχής τους θα
υπάρχει στο περιοδικό μας.
Ως προς το πρόγραμμα «βιβλία σε ρόδες» της Διευθύντριας προγράμματος της Σ.Ε.Ε. πιστεύουμε ότι
θα προχωρήσει με περισσότερο ενδιαφέρον και από
περισσότερους Ομίλους.
Στην Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει το πρόγραμμα που
είχε ανακοινώσει η Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος Σ.Ε.Ε. για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τον
Δήμο Θεσσαλονίκης.

Επίσης άλλη μια δράση της Σ.Ε.Ε. με ακτιβιστικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη για την Παγκόσμια Ημέρα Σοροπτιμισμού και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αναφέρθηκα εκτενώς σε
άρθρο μου στο πρώτο περιοδικό μας καθώς και όσον
αφορά την πολύ πετυχημένη εκδήλωση για την Κάσο,
στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», στην Αθήνα με
συμμετοχή 187 ατόμων.
Στις 17-21 Νοεμβρίου είχαμε την επίσκεψη της
Προέδρου Yvonne Simpson με τον σύζυγό της στην
Ελλάδα και για αυτή την επίσκεψη υπάρχει αναλυτικό άρθρο στο περιοδικό.
Από την αναφορά της Διευθύντριας Προγράμματος της Σ.Ε.Ε. Αλεξάνδρας Κουτσουκέλη για τις δράσεις των Ομίλων φαίνεται ότι οι Όμιλοί μας παρά την
κρίση που βιώνουν έχουν να επιδείξουν ένα μεγάλο
έργο κοινωνικής προσφοράς σε πάρα πολλούς τομείς.
Θα αναφερθεί αναλυτικά στο περιοδικό μας ο κατάλογος όσων Ομίλων ανταποκρίθηκαν. Και εκείνο που
γίνεται συνείδηση πλέον σε κάθε Όμιλο είναι ότι οι
δράσεις θα πρέπει να είναι στο πνεύμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων προσαρμοσμένα όμως σε Εθνικό
επίπεδο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε υποβάλλει στην Ευρώπη μέχρι σήμερα 13 PFR. Και βέβαια
μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρχει αύξηση των PFR.
Στείλαμε επίσης δυο υποψηφιότητες για Υποτροφία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μια από τον Όμιλο
Ξάνθης και η άλλη από τον Όμιλο Χαλκίδας.
Η φίλη Βύλλη Μάκου μέλος του Ομίλου Κηφισιάς
– Εκάλης για άλλη μια φορά τίμησε τον Σοροπτιμισμό παίρνοντας το πρώτο βραβείο στον Διεθνή διαγωνισμό εικαστικής δημιουργίας της 61ης Συνόδου
της Επιτροπής του ΟΗΕ για το καθεστώς των Γυναικών CSW61NGO HANDBOOK Cover, με θέμα την «Οικονομική ενδυνάμωση των Γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας».
Θα υπάρξει ειδικό αναλυτικό άρθρο στο περιοδικό μας.
Και το έργο της θα είναι το εξώφυλλο του νέου περιοδικού μας. Την ευχαριστούμε πολύ.
| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 0 |
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Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε εκδηλώσεις Ομίλων και Φορέων

Η

Σ.Ε.Ε. συμμετείχε δια της Προέδρου της και
μελών του Δ.Σ 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:
1) ΕΝΠΕ (ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Για την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη
της βίας κατά των Γυναικών τον Νοέμβριο ως
ομιλήτρια μαζί με άλλες 12 Γυναικείες οργανώσεις.
2) Για την Ημέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου.
Στην ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της
Βουλής με θέμα «Αιτήματα και προτεραιότητες
για την ισότητα των φύλων σε ένα κόσμο που αλλάζει: ΥΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, και ΈΜΦΥΛΗ ΒΙΑ.
3) Σε εκδηλώσεις της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας.
4) Στην Περιφέρεια Αττικής στον Τομέα Ισότητας των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Πολιτισμός».
5) Στον Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών με θέμα
«Γυναίκες και πολιτική αγώνας μετ’ εμποδίων».
6) Λύκειο Ελληνίδων.
7) Ημερίδα Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών με
Λύκειο Ελληνίδων.

Τομείς Προγράμματος (Διευθύντρια και Βοηθός Διευθύντρια Προγραμμάτων)

Ο

Τομέας αυτός φίλες μου λειτούργησε για
πρώτη φορά επισήμως από τον Οκτώβριο
του 2016 σε επίπεδο Σ.Ε.Ε. και Ομίλων. Οι
διευθύντριες συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ
τους βοηθώντας την Ένωση στο έργο της. Η Διευθύντρια προγράμματος Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη δημιούργησε «το Ημερολόγιο του μήνα» με
το οποίο ενημερώνονται οι Όμιλοι συγκεντρωτικά για τις εκδηλώσεις.
Επίσης βοήθησε στην κατάθεση πολλών PFR
των Ομίλων και της Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι
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υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και η συνεργασία
με τις Διευθύντριες και Βοηθούς Διευθύντριες
προγραμμάτων των Ομίλων λειτούργησε άψογα.

Συνεργασία με Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Η

συνεργασία της Ένωσης με την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία υπήρξε άμεση σε όλα τα θέματα που ζητήθηκαν. Ενημερώνοντας τους
Ομίλους εγκαίρως για θέματα που τους
αφορούσαν. Δυστυχώς φίλες μου στο πρόγραμμα STEM δεν στείλαμε καμία υποψηφιότητα παρ’
όλο που είχαμε υποψήφια γιατί ενημερώθηκε η
Ένωση λίγο πριν λήξη η προθεσμία ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις χώρες που έχουν ανάγκη την
χρηματοδότηση των 1.500 ευρώ.
Ως προς το GM της Σόφιας υπάρχουν αναλυτικές αναφορές των Governors και τα πρακτικά
του Governors meeting της Σόφιας από την Πηνελόπη Ράλλη και Μαίρη Πούλιου και τα οποία
έχετε παραλάβει.
Θα συζητηθούν αναλυτικά στις 28 Μαΐου
στην Γενική Συνέλευση καθώς και η Υποψηφιότητα για Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 2019-2021.

Οικονομικά Ένωσης

Η

σημερινή διοίκηση της Σ.Ε.Ε. παρέλαβε το
Ταμείο με 8.000 ευρώ την 1η Οκτωβρίου. Στο
σημείο αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω ότι: απ’
αυτά 2,340 ευρώ ήταν για το Περιοδικό της
προηγούμενης διετίας, το οποίο πληρώνεται πάντα από την επόμενη Πρόεδρο. Το Δ.Σ της Ένωσης αποφάσισε να στείλει 750 ευρώ για το προσωπικό πρόγραμμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας «Book Buddy» καθώς και για
το Appeal της Προέδρου του SI που είχε ανακοινωθεί για το NEPAL το 2015 το ελάχιστο 600 ευρώ από το ταμείο της Ένωσης, για να μην σας επιβαρύνουμε και το οποίο αντιστοιχεί σε 1,33 ευρώ
για κάθε μια από εμάς αντί για 5 ευρώ που έπρεπε για κάθε Ευρωπαία Σοροπτιμίστρια στο διάστημα 2015-2017.
Οι εισφορές μας πληρώθηκαν κανονικά σε δυο
δόσεις στην Ευρώπη. Υπάρχουν, από την άψογη
Ταμία μας Μαρία Ιωαννίδου, αναλυτικές καταστάσεις τις οποίες έχετε παραλάβει και θα αναφερθεί η
Ταμίας αναλυτικά στην Γενική Συνέλευση.
Το ταμείο μέχρι 31-3-2017 έχει 15.235.97 ευρώ.

γενική συνέλευση

Επισκέψεις Προέδρου Σ.Ε.Ε σε Ομίλους

Περιοδικό Ένωσης

εκίνησα την επίσκεψη μου από την Βόρεια
Ελλάδα στις 28 και 29 Ιανουαρίου οδικώς
από Θεσσαλονίκη συνοδευόμενη από την
Α’ Αντιπρόεδρο Αικατερινάρη Ευδοκία και
την Βοηθό Διευθύντρια Προγράμματος Μερόπη Ορφανού στους Ομίλους Καβάλας, Δράμας,
Ξάνθης. Η Σοροπτιμιστική τους κατάρτιση, φιλοξενία, ζεστασιά, αγάπη, ενδιαφέρον για Σοροπτιμιστική ενημέρωση πραγματικά μας εντυπωσίασαν και μας συγκίνησαν.
Το δεύτερο ταξίδι έγινε στην Κρήτη 10 και 11
Φεβρουαρίου συνοδευόμενη από την Governor
Ελένη Μπρεδάκη στα Χανιά ως πρώτη συνάντηση όπως μου το είχε ζητήσει η Πρόεδρος του
Ομίλου Χανίων Χαρά Γαλούση. Συναντηθήκαμε στο ιστορικό καφέ «Κήπος» και αφού συζητήσαμε τα προβλήματα που τις απασχολούν, τους
δώσαμε κατευθύνσεις, τις εμψυχώσαμε και ελπίζω να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ομάδα με
όσες θέλουν πραγματικά να παραμείνουν, στον
Όμιλο. Εύχομαι να μπορέσει να αρχίσει την Σοροπτιμιστική του δράση.
Την επόμενη μέρα 11 Φεβρουαρίου οδικώς
συνοδευόμενη από την Governor Ελένη Μπρεδάκη την οποία ευχαριστώ θερμά για την καθολική φιλοξενία της το διήμερο στην Κρήτη, επισκεφθήκαμε τον Όμιλο Ρεθύμνου. Οι φίλες του
Ομίλου μας υποδέχθηκαν σε ολομέλεια με τόση ζεστασιά και αγάπη, με ενδιαφέρον για Σοροπτιμιστική ενημέρωση και στην συνέχεια Κρητική φιλοξενία που μας συγκίνησαν ιδιαιτέρως.
Τέλος, στης 12 Μαρτίου αυθημερόν επισκέφθηκα τον Όμιλο Ηρακλείου μετέχοντας στην
μεγάλη εκδήλωση τους για τα χωριά SOS. Ένας
Όμιλος δυνατός με μεγάλη Σοροπτιμιστική δράση. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Πρόεδρο του Ομίλου Μαρία Μπρεδάκη για την φιλοξενία της και
ελπίζω την επόμενη φορά να μπορέσω να γνωρίσω τον Όμιλο σε ολομέλεια του.
Από τις επισκέψεις μου αυτές πράγμα το
οποίο είχα διαπιστώσει και από την θέση μου ως
Α’ Αντιπρόεδρου της Ένωσης, ενδυναμώνουν
τους Ομίλους διότι δεν νιώθουν αποκομμένοι
από την Διοίκηση και αισθάνονται ότι πράγματι
υπάρχει η ζεστασιά, η φιλία, το ενδιαφέρον, από
εκείνες τις Σοροπτιμίστριες, τις οποίες ψήφισαν
για να τις εκπροσωπούν.

ποφασίσαμε να εκδίδουμε το περιοδικό σε
42 σελίδες καθώς ο εκδότης μας επί πολλά χρόνια κος Κύρκος μας έδωσε πολύ καλή προσφορά 2.200 ευρώ και με ταχυδρομικά 2.500 ευρώ.
Μαζί με την εκδότρια του περιοδικού Μίνα
Κόρσου θεσπίσαμε δυο καινούργιες ενότητες
(τέχνες και γράμματα και ελεύθερο βήμα). Επίσης αποφασίσαμε να αυξήσουμε τον αριθμό των
περιοδικών που λαμβάνει κάθε Πρόεδρος Ομίλου από 3 σε 6.
Στέλνονται δε περιοδικά σε όλους τους φορείς και Σωματεία του Γυναικείου Κινήματος που
ανήκουν στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων καθώς και στις Γυναίκες Βουλευτές όλων
των κομμάτων.

Ξ

Α

Ιστοσελίδα της Οργάνωσης

Ό

ταν η Διαχείριση της ιστοσελίδας μετεφέρθη στην Αθήνα σε συζήτηση με τον υπεύθυνο ενημερωθήκαμε ότι ήθελε αναβάθμιση για να μπορεί να υποστηρίζεται και από
κινητά και τάμπλετ. Αυτό και κάναμε σε πρώτη
φάση. Πιστεύω μέχρι τέλος Μαΐου να έχει μπει
σε κάθε Όμιλο το ιστορικό του και να βελτιώσουμε γενικώς το προφίλ τις ιστοσελίδας.
Θεωρώ δε ότι διαχείριση της ιστοσελίδας θα
πρέπει να παραμείνει στην Αθήνα καθώς όλη η
δουλειά γίνεται μέσω διαδικτύου.

Κ

λείνοντας την αναφορά μου θα ήθελα να
σας ευχαριστήσω μία - μία προσωπικά για
την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μάς δείξατε και που μάς δίνει την δύναμη να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό για την οργάνωση. Να ευχαριστήσω όλο το Δ.Σ της Ένωσης τις
Διευθύντριες Προγράμματος, τις Governors, τις
Τεχνικές Επιτροπές για την εξαιρετική συνεργασία τους και βοήθεια.
Και ναι φίλες μου πιστεύω ότι κάναμε πραγματικότητα το σύνθημά μας

Η θέλησή μας
είναι η Δύναμή μας
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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Παράλληλες κοινωνικές
εκδηλώσεις της Γενικής Συνέλευσης
26-27 Μαΐου 2017 στην Αθήνα
Αγαπητές φίλες,

Τ
Ιδρυμα Κατακουζηνού. Από αριστερά προς τα δεξιά: Κατερίνα Αποστόλου-Ποντίκα, Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση, Γιώργος Χριστοδούλου με τον
πιανίστα του, Ευδοκία Αικατερινάρη, Μαρία Ιωαννίδου.

Από το δείπνο στο restaurant Chocolat
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ο Δ.Σ της Ένωσης κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για
τις παράλληλες κοινωνικές εκδηλώσεις της Γ.Σ ώστε
να είναι και ποιοτικές και οικονομικές. Πιστεύουμε
ότι το πετύχαμε.
Στις 26 Μαΐου την Παρασκευή το απόγευμα στο Ίδρυμα Άγγελου και Λητούς Κατακουζηνού πραγματοποιήθηκε το καλωσόρισμα των εκπροσώπων των Ομίλων από
την Σ.Ε.Ε. Ομολογουμένως ήταν ένα αξέχαστο απόγευμα
αρχίζοντας από τον ίδιο τον χώρο και την πολύ εμπεριστατωμένη ομιλία της υπεύθυνης του ιδρύματος για την
προσωπικότητα του Άγγελου και της Λητούς και τα περίφημα έργα ζωγραφικής μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών
αλλά και ξένων που υπάρχουν στο χώρο.
Στην συνέχεια η φίλη του Σοροπτιμισμού και προσωπική μου φίλη Ηθοποιός – Δικηγόρος Κατερίνα Αποστόλου μας μετέφερε με την καταπληκτική ανάγνωσή της
ενός αποσπάσματος του βιβλίου που έγραψε η Λητώ για
τον αγαπημένο της Βαλή όπως έλεγε τον Άγγελο Κατακουζηνό στην εποχή που αναφερόταν.
Την εκδήλωση τέλος έκλεισε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης Γιώργος Χριστοδούλου ο οποίος ερμήνευσε τραγούδια συνοδεία πιάνου και ακορντεόν Σουγιούλ, Αττίκ
και άλλων συνθετών της εποχής. Διότι ο κος Χριστοδούλου έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την καριέρα του Αττίκ
στο Παρίσι.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δ.Σ της
Ένωσης και τις Διευθύντριες Προγραμμάτων της Ένωσης
για την οικονομική ενίσχυση της εκδήλωσης.
Στις 27 Μαΐου ημέρα Σάββατο πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο δείπνο της Σ.Ε.Ε. σε ένα πολύ ωραίο
restaurant (Chocolat) στο Θησείο, με θέα την Ακρόπολη,
την Στοά Αττάλου και τον Ναό του Ηφαίστου.
Και οι δυο εκδηλώσεις είχαν μεγάλη επιτυχία συμμετοχής.
Καλεσμένη της Πόπης Αθανασίου και στις δυο εκδηλώσεις ήταν η Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης η
οποία ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για την συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις αυτές.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.

επισκέψεις

Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε Φορείς και Ομίλους
Φορείς:

Ǥ£

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος συμμετείχε σε
Φορείς:
1. Στην έκθεση με θέμα «Ο φεμινισμός στα χρόνια της
μεταπολίτευσης 1974-1990: ιδέες, συλλογικότητες,
διεκδικήσεις» που διοργάνωσε το ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.
2. Στην Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών σε ημερίδα με θέμα «Εξέλιξη Γυναικών σε θέσεις ευθύνης, εμπόδια και καλές πρακτικές στην
Ελλάδα».
3. Στην Γενική Συνέλευση του Εθνικού Συμβουλίου
Ελληνίδων ως μέλος του.
σε ενημερωτική ομιλία και λήψη pap test. Υπάρχει
4. Σε εκδήλωση για το περιβάλλον
ειδική αναφορά στο περιοδικό.
με θέμα το μεγάλο πρόβλημα του
Όμιλοι Σ.Ε.Ε.
ποταμού Ασωπού που διοργάνωσε ο Δήμος Τανάγρας με την Πε1. Στην εκδήλωση του Ομίλου Νέριφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στην
ας Σμύρνης στο Ξενοδοχείο Κοεκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεράλλι.
δρος της Ελληνικής Δημοκρατί2. Στην εκδήλωση του Ομίλου
ας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Ψυχικού στην ταβέρνα «Ελαία».
Κωνσταντινουπόλεως, ο Αρχιε3. Στο δείπνο του Ομίλου «Νηρηπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελΐδες» στην ταβέρνα «Λάμπρος»
λάδος, ο Περιφερειάρχης Στερεστην Βουλιαγμένη.
άς Ελλάδος, ο Δήμαρχος Τανά4. Στην εκδήλωση του Ομίλου
γρας, πολλοί Βουλευτές και φο«Ανατολικός» Αθηνών στο ΞενοĲppȆ¡Ĳ
ρείς.
δοχείο «Αθηναΐς» για το χρηματιĲ¢ȆĲ¡ĲpqȂ£¡
5. Σε εκδηλώσεις της Γενικής Γραμκό βραβείο Μαυρουλίδου σε μια
1974-1990Ĳ
ĘįęħĦĩğğģėĝĞĴĨěĨęħĘĝęĞĘĝĞİĦęĝħ
γυναίκα του σχολείου δεύτερης
ματείας Ισότητας των Φύλων.
6. Στο Ξενοδοχείο Αμαλία σε δείπνο
ευκαιρίας Περιστερίου.
του Πολιτικού Συνδέσμου.
5. Στην πολύ ωραία εκδήλωση για
7. Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάτα 35 χρόνια του Ομίλου Πειραιδος μαζί με άλλες γυναικείες ορώς στον Ναυτικό Όμιλο στο Μιγανώσεις μέσα από ένα κύκλο συκρολίμανο.
ναντήσεων προσπαθούμε για την
Βεβαίως όλες αυτές οι εκδηκύρωση της σύμβασης της Κωνλώσεις με λεπτομέρειες υπάρχουν
σταντινούπολης για την έμφυλη
στις δραστηριότητες των Ομίλων
βία. Υπάρχει το Αναλυτικό δελστο περιοδικό.
Φίλες, οι εκδηλώσεις των Ομίτίο Τύπου με όλες τις λεπτομέρειες στο περιοδικό μας.
λων σε όλη την Ελλάδα είναι πολ8. Η Σ.Ε.Ε. και ο Όμιλος Ανατολικός
λές και ενδιαφέρουσες. Από την
σε συνεργασία με τον Δήμο ΤανάΣ.Ε.Ε. στέλνονται μηνύματα από
γρας και τον Σύνδεσμο Γυναικών
την Πρόεδρό της στις εκδηλώσεις
Σχηματαρίου με την Αντιπρόεδρο
της Περιφέρειας.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
της Ένωσης Ιατρό Κυταρολόγο
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
Μαρία Γκομούζα πραγματοποίη£ £§Ǫ¢ £
¤ ¥ǫ¢¥¤ £¤£ ¥£¤ǪǪ
ġĲ£įĶĽġĳǙǙĥĽĲįĤįĳġİŁ£ĻĪĥıħ
¢ǛǙ¯

¥ǚǘǙǟ
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συνεργασίες

19/04/2017

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ-ΒΑΡΟΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ – ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Τ

ην 5η Απριλίου στο Μουσείο
της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση για να τιμηθούν:
Οι Επέτειοι αναβίωσης των
Συμβόλων του Ολυμπισμού
120 χρόνια Ολυμπιακός Ύμνος
(1896-2016)
80 χρόνια Λαμπαδηδρομία
(1936-2016)
Η ανάδειξη από την UNESCO
του Ολυμπιακού ύμνου του Κωστή Παλαμά, ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά.
Η προσπάθεια αυτή της UNESCO
έγινε με την παρουσίαση του βασικού βιβλίου στήριξης, βιβλίου-λευκώματος του καθηγητή-συγγραφέα
Θεόδωρου Μαλλιά, Προέδρου του
Συλλόγου Καλών Τεχνών «Κωστής
Παλαμάς».
Η Σοροπτιμιστική Ένωση στηρίζει και συνυπογράφει με τους υπόλοιπους φορείς την διακήρυξη στήριξης στο βιβλίο ενθυμημάτων το
οποίο θα αποτελέσει ιστορικό ντοκουμέντο, όταν ολοκληρωθεί ο στόχος στο Μουσείο Παλαμά.
Η Σοροπτιμιστική Ένωση, παρουσία της προέδρου, κλήθηκε να
χαιρετίσει την εκδήλωση αυτή μεταξύ άλλων διακεκριμένων προσώπων και φορέων.
Στο σημείο αυτό η Ένωση ευχαριστεί τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Πάτρας για την προώθηση της συνεργασίας της Σ.Ε.Ε. με τον
Καθηγητή κ. Μαλλιά.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Κατ’ αρχήν, επιτρέψατέ μας να σας εκφράσουμε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας για την συμμετοχή σας στην συνδιοργάνωση
της σημαντικής αυτής εκδήλωσης και ιδιαίτερα με την προσωπική σας εκπροσώπηση με την οποία μας δώσατε την χαρά να σας
γνωρίσουμε και από κοντά μια ιδιαίτερα αξιοπρεπής και φιλική
προσωπικότητα.
Επίσης με όλο τον σεβασμό και την εκτίμηση στον αγώνα που
και εσείς διεκπεραιώνετε από το καταξιωμένο χώρο των Σοροπτιμιστικών Ομίλων σας, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να επισημάνω
μια μικρή αλλά ουσιαστική διευκρίνιση επ’ ωφελεία του σκοπού
που επιδιώκουμε.
Θα ωφελούσε ιδιαίτερα αν στο ενημερωτικό σας site θα
μπορούσε να αναρτηθεί η σημαντική εκδήλωση την οποία συνδιοργανώσαμε στο Μουσείου Ακρόπολης με βασικό και σημαντικό
αίτημα: ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ
α) Την ανάδειξη από την UNESCO του Ολυμπιακού
ύμνου του Κωστή Παλαμά, ως Παγκόσμια Πολιτιστική
Κληρονομιά, με την παρουσίαση του βιβλίου-λευκώματος
«ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ-ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»
β) Να υπογράψουμε την διακήρυξη στήριξης στο βιβλίο ενθυμημάτων το οποίο θα αποτελέσει ιστορικό ντοκουμέντο, όταν
ολοκληρωθεί ο στόχος στο Μουσείο Παλαμά.
γ) Για να τιμήσουμε τις επετείους των Οικουμενικών και Διαχρονικών Συμβόλων του Ολυμπισμού, τα 120 χρόνια Ολυμπιακού
Ύμνου και τα 80 χρόνια Λαμπαδηδρομίας.
Αυτό το αίτημα συνυπογράψαμε στην διακήρυξη, σ’ αυτό
αναφέρεται η πρόσκληση, και γι’ αυτό τιμήσαμε τους συνδιοργανωτές με το τιμητικό ενθύμημα.
Σας επισυνάπτω την πρόσκληση, την διακήρυξη,
καθώς και το Δελτίο Τύπου για μια πλήρη εικόνα και για το αρχείο
σας. Θα είναι τιμή μας να έχουμε και από σας μία έγγραφη στήριξη
της διακήρυξης, όπως έχουμε και από τους άλλους συνδιοργανωτές.
Απευθύνουμε δηλαδή κυρία Πρόεδρε, ένα Πανελλήνιο και Διεθνές κάλεσμα προς κάθε φορέα να έχουμε την έγγραφη αποδοχή
της διακήρυξης της ανάδειξης, η οποία μαζί με το βασικό κριτήριο
στήριξης το βιβλίο-λεύκωμα για τον «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΥΜΝΟ-ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» θα αποτελέσουν ευελπιστούμε την αιχμή του δόρατος για την επίτευξη του στόχου μας.
Θα είναι επίσης τιμή και χαρά μου, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε κάποιο επίσημο καλεσμένο σας ή συνεργάτη μας και
εφ’ όσον εσείς κρίνετε ότι αυτό βοηθά στην εκπλήρωση του σκοπού μας, να σας διαθέσω το προαναφερόμενο πολυτελές, δίγλωσσο, βιβλίο-λεύκωμα να το προσφέρετε ως δώρο και συλλεκτικό
ενθύμημα στο επίλεκτο άτομο που εσείς θα κρίνετε.
Με ιδιαίτερη τιμή
Για τον Σύλλογο Καλών Τεχνών «Κωστής Παλαμάς»
Ο Πρόεδρος, Καθηγητής, Δρ. Θεόδωρος Μαλλιάς

θεματα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Συνεργασία Σ.Ε.Ε. Ανατολικού και Δήμου Τανάγρας
Αγαπητές φίλες,

Ό

πως είχα προαναγγείλει, τον Νοέμβριο στη Συνάντηση Προέδρων και Διευθυντριών Προγράμματος,την
πρόθεσή μου να πραγματοποιήσω μία εκδήλωση της
Ένωσης, στις 7/5/2017. Η Σ.Ε.Ε δια της Αντιπροέδρου
Μαρίας Γκομούζα (εμού) και με την ιδιότητά της ως Ιατρού
Κυτταρολόγου, σε συνεργασία με τον Ανατολικό Όμιλο
Αθηνών δια της προέδρου του κας Βέτας Σπύρου και του
Δήμου Τανάγρας, πραγματοποίησε στο ωραίο Σχηματάρι ενημέρωση των γυναικών του Τοπικού Συλλόγου για τον
Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας, για τον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) και για το εμβόλιο κατά αυτού,
καθώς και λήψη PAP-TEST.
Με την ευγενική συμβολή της φίλης Μέλπως Ζαχαριάδου, οργανώθηκε μια πολύ ωραία Κυριακάτικη εκδρομή. Σ’
αυτή συμμετείχαν φίλες Σοροπτιμίστριες κυρίως από τον
Όμιλό μου, τον Πειραιά και τον Ανατολικό, αλλά και από
άλλους Ομίλους της Αττικής, μάς τίμησε δε με την παρουσία της και η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε κα Αμαλία Ραγκούση.
Η κα Βέτα Σπύρου είχε τακτοποιήσει με κάθε λεπτομέρεια όλα τα διαδικαστικά, με το Δήμαρχο Τανάγρας κ.
Περγάλια, το Σύλλογο Γυναικών με την πρόεδρο κα Αργυρώ Φρυγανά καθώς και με το Κέντρο Υγείας, τους οποίους
όλους ευχαριστώ πολύ.
Έτσι ξεκινήσαμε χαρούμενες το πρωί από τον Πειραιά
με σύμμαχό μας το θαυμάσιο καιρό και μετά από στάσεις
που παραλαμβάναμε τις φίλες, φτάσαμε στο Σχηματάρι,
όπου στο Δημαρχείο μας περίμεναν ο Δήμαρχος και πολλές γυναίκες του Συλλόγου.
Εκεί έκανα μια περιληπτική ενημέρωση για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας,τον Ιό HPV και το Εμβόλιο
κατά αυτού. Ακολούθησαν εξαιρετικές ερωτήσεις από το
ακροατήριο.
Στη συνέχεια εγώ με την Ευαγγελία Ρουγγέρη, τη Μάγδα Σκούρτη και την Αντιγόνη Χατζηβασιλείου από τον
Όμιλό μου, οι οποίες είχαν προσφερθεί να με βοηθήσουν
και τις οποίες ευχαριστώ προσωπικά, κατευθυνθήκαμε
προς το Κέντρο Υγείας, όπου και με τη βοήθεια της μαίας
κας Χριστίνας Πέππα, πραγματοποιήσαμε τις λήψεις PAPTEST από τις γυναίκες που επιθυμούσαν να εξετασθούν.Τα
υλικά για τις λήψεις ήταν ευγενική προσφορά του Δήμου.

Σ’αυτό το διάστημα οι υπόλοιπες Σοροπτιμίστριες επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής.
Όλες μαζί καταλήξαμε σε μία ωραία καφετέρια,όπου ο
Δήμαρχος μας προσέφερε καφέ και αναψυκτικά.
Στη συνέχεια κατηφορίσαμε στην παραλία του πανέμορφου Δήλεσι,όπου και πάλι η κα Βέτα Σπύρου είχε προνοήσει να πάρουμε όλες μαζί με ευχάριστη διάθεση το μεσημεριανό μας γεύμα.
Έτσι ολοκληρώθηκε η όλη εκδήλωση, αφού εισπράξαμε
όλες μας και εγώ προσωπικά ευχαριστίες και συγχαρητήρια
από όλους όσους συμμετείχαν και εμείς είχαμε την ικανοποίηση πως, ως Σοροπτιμίστριες, προσφέραμε κάποιο έργο στον Τομέα της Υγείας και κατ’επέκταση στους σκοπούς
του Σοροπτιμισμού.
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην
Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε κα Αμαλία Ραγκούση,τη φίλη Βέτα
Σπύρου,τη Μέλπω Ζαχαριάδου καθώς και την Πρόεδρο
του Ομίλου Πειραιώς κα Λίνα Βλάμου και όλο τον Όμιλό
μου που με στήριξαν σ’αυτή την προσπάθεια και θέλω να
ελπίζω ότι θα την επαναλάβουμε στο μέλλον,
Γιατί Η ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ.
Μαρία Γκομούζα,
Β’ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε., Ιατρός Κυτταρολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Κυτταρολογικού Τμήματος Θριασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας
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Δραστηριότητες

των Ομίλων
› «Ανατολικός»

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου η εκδήλωση με θέμα
την «Πρόληψη του καρκίνου της μήτρας» που συνδιοργάνωσε η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος και ο Όμιλος «Ανατολικός Αθηνών»
στο Δήμο Σχηματαρίου. Κεντρική ομιλήτρια ήταν
η κ. Μαρία Γκομούζα-Μιχαήλ, Ιατρός-Κυτταρολόγος και Β΄Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ. Την εκδήλωση
χαιρέτησε ο Δήμαρχος Σχηματαρίου, η Πρόεδρος
της ΣΕΕ, κ. Αμαλία Ραγκούση και η Πρόεδρος του
Ομίλου μας κ. Βέτα Σπύρου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση τεστ Παπ από
την ιατρό κ. Γκομούζα σε έναν σημαντικό αριθμό
γυναικών του Δήμου.
Για δέκατη συνεχή χρονιά ο Όμιλος μας στις 24
Μαΐου στο ξενοδοχείο Αθηναΐς απένειμε το βραβείο «Λούλα Μαυρουλίδου» σε μια νεαρή γυναίκα
από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου, η
Γαρυφαλλιά Κάργιαννη, η οποία παρά τις αντιξοότητες στη ζωή της, βρήκε τη δύναμη ως ενήλικας
πια, να επιστρέψει στα θρανία, να αγαπήσει τα γράμματα και
να ονειρευτεί ξανά. Στο τέλος της εκδήλωσης η βραβευμένη μαθήτρια απήγγειλε ποιήματά της και συγκίνησε το ακροατήριο
με την έντεχνη χρήση παραμυθικών συμβόλων, προκειμένου να
εκφράσει προσωπικά αδιέξοδα και συναισθήματα.
Ζαννέτ Καλιακάτσου

Υπεύθυνη περιοδικού
Εγκατάλειψη
Το βράδυ όταν γυρνάς στο άδειο σπίτι,
τράβα με δύναμη την μάσκα που φοράς.
Να φανεί, το χλομό πρόσωπο
Τώρα, μέσα στην σιγουριά σου κλάψε.
Γυμνή μείνε, από ρούχα και συναισθήματα.
Άδειασε.
Ξεχασμένα νυφικά παπούτσια στο κουτί τους.
Πονάς?
Μύρισε το απαλό άρωμα που έμεινε
στο γαλάζιο μετάξι.
Κλαίς?
Τιμωρία το δάκρυ και η γύμνια σου.
Αντέχεις?

Γαρυφαλλιά Κάργιαννη,
Μαθήτρια Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου

› Λυκαβητός

Τ

ην Κυριακή 2 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή του Ομίλου μας, στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.
Πρόκειται για ένα Μουσείο, στο οποίο εμείς οι επισκέπτες
με τη βοήθεια της ξεναγού που μας συνόδευε, είχαμε τη δυνα-
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τότητα να περιηγηθούμε διαχρονικά στη μακραίωνη ιστορία
της Βοιωτίας, που ξεκινά από τους Παλαιολιθικούς - Νεολιθικούς Χρόνους και φθάνουν μέχρι την Τουρκοκρατία και τον
Μεσαιωνικό Πύργο.
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, επισκεφθήκαμε τις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θήβας και προσφέραμε είδη υγιεινής,
είδη διατροφής, είδη ένδυσης και υπόδησης στις γυναίκες και
στα παιδιά τους. Περπατήσαμε και γευματίσαμε στο υπέροχο
Άλσος Μοσχοποδίου στα περίχωρα της Θήβας.
Ευχαριστούμε θερμά, τα μέλη των άλλων ομίλων καθώς και
τις φίλες των μελών μας που συμμετείχαν στην εκδρομή και περάσαμε μια όμορφη και δημιουργική Κυριακή.
Στις 19 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Αίθουσα Διαλέξεων του ΚΑΠΗ ΡΑΦΗΝΑΣ, με θέμα «Ημέρα Υγείας». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παραβρέθηκαν 4 γιατροί, εκ των οποίων, η γιατρός-καθηγήτρια, μέλος του ομίλου
μας κ. Λένα Κουτσελίνη, η οποία μίλησε για τον γιατρό Παπανικολάου και την προσφορά του στην Υγεία. Στη συνέχεια, η κ.
Κουτσελίνη ανέπτυξε τις λεπτομέρειες για το test papanikolaou
και την αξία του, στην προληπτική εξέταση για τον καρκίνο
του Τραχήλου της μήτρας.
Ο γιατρός κ. Μώρρος ανέπτυξε τρόπους θεραπείας του
καρκίνου του Τραχήλου της μήτρας.
Ο γιατρός κ. Βουδούρης, μίλησε για τον Ζαχαρώδη Διαβήτη και ο γιατρός κ. Τσαγκαράκης, μίλησε για τις επιδράσεις του
ήλιου στην Υγεία μας.
Στη συνέχεια ελήφθησαν test pap, σε γυναίκες όλων των
ηλικιών, που το είχαν ανάγκη.
Οι λήψεις έγιναν από μέλος του Ομίλου και τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν δωρεά μέλους μας.
Ευχαριστούμε θερμά, την κ. Λένα Κουτσελίνη, έγκριτο στέλεχος του ομίλου και της Σ.Ε.Ε. για την πολύτιμη προσφορά
της, στη δωρεάν εξέταση και έκδοση αποτελεσμάτων του test
papanikolaou.
Έφη Ζησοπούλου, Πρόεδρος
Βάσω Μπαλτήρα, Γραμματέας

› Κηφισιά – Εκάλη

Ο

Σοροπτιμιστικός Όμιλος «Κηφισιά – Εκάλη» πραγματοποίησε στις 22& 23 Μαΐου επίσκεψη στο χωριό
Άλικα Μάνης.
Αντικειμενικός σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η δημιουργία βιβλιοθήκης και η ενίσχυσή της με βιβλία παιδικού περιεχομένου, καθώς επίσης η αγορά και τοποθέτηση εκτυπωτικού μηχανήματος στο μονοτάξιο δημοτικό σχολείο των Αλίκων.
Η βιβλιοθήκη αυτή έγινε στη μνήμη του μέλους του Ομίλου μας, Άννας Μαρκόγιαννη, η οποία έφυγε πολύ νωρίς από
κοντά μας και η οποία έφερε την καταγωγή της από το εν λόγω χωριό της Μάνης. Ο Όμιλός μας είχε διοργανώσει την περίοδο των Χριστουγέννων εκδήλωση προς πώληση κεριών με
το σύνθημα «Ένα κερί για ένα βιβλίο», ιδέα της τέως Προέ-

δρου μας Βύλλης Μάκου, στην οποία εκδήλωση ανταποκρίθηκε πλήθος επισκεπτών.
Η Πόπη Αθανασίου, βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος,
ήρθε σε άμεση επαφή με τον δάσκαλο του σχολείου και τακτοποίησε όλες τις λεπτομέρειες.(Αποστολή βιβλιοθήκης, αρκετών βιβλίων, εκτυπωτικού μηχανήματος)
Η Πρόεδρος του Ομίλου Κατερίνα Τζίμα καθώς και οκτώ
από τα μέλη του Ομίλου μας συμμετείχαν στην όλη διαδικασία. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη για την υποδοχή που μας επεφύλαξαν τόσο οι μικροί μαθητές όσο και οι λιγοστοί κάτοικοι
του χωριού, οι οποίοι γνώριζαν την Άννα και την εκτιμούσαν
για τον χαρακτήρα της, την απλότητά της, τον αυθορμητισμό
της και για την εν γένει ακτινοβολία που εξέπεμπε.
Αναχωρήσαμε γεμάτες συναισθήματα
ικανοποίησης και έχοντας τις ωραίες ζωγραφιές που μας χάρισαν
οι μικροί μαθητές, μερικές των οποίων επισυνάπτουμε, τα χαμόγελά τους και τις ευχαριστίες του νεαρού
δασκάλου του Σχολείου και τον οποίο συγχαρήκαμε για το κουράγιο του και την προσπάθεια που καταβάλλει στο μικρό χωριό
των Αλίκων, το απομακρυσμένο, σ’ αυτή την
υπερήφανη και μοναδική περιοχή της χώρας μας. (Αφιερώσεις
των παιδιών πίσω από
τις ζωγραφιές τους).

Ευχαριστήρια επιστολή στον Όμιλο Κηφισιά Εκάλη
Άλικα, 10 Ιουνίου 2017

Αγαπητές μας κυρίες, καλές μας δασκάλες,
Η πρόσφατη επίσκεψή σας στο μικρό μας σχολείο, αποτέλεσε μεγάλη τιμή για μας. Ήταν μια στιγμή που περιμέναμε
όλοι μας με ανυπομονησία και να που επιτέλους έγινε πραγματικότητα!

Τα χέρια σας ήταν γεμάτα δώρα, τα μάτια σας γεμάτα λάμψη και οι καρδιές σας γεμάτες από αγάπη για μας. Μας ξαφνιάσατε ευχάριστα και μας πλημμυρίσατε χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία. Χαρά, γιατί θα έχουμε την τύχη να διαβάσουμε όλα
αυτά τα ενδιαφέροντα βιβλία που μας φέρατε - οι ίδιες! - και να
μάθουμε τόσο μοναδικά πράγματα. Ελπίδα, γιατί ξέρουμε ότι
στην καθημερινή μάχη που δίνουμε, δεν είμαστε μόνοι, έχουμε
ανθρώπους που μας νοιάζονται και ενδιαφέρονται για το καλό
μας. Αισιοδοξία, γιατί σε έναν κόσμο προσφοράς και αλληλεγγύης, όπως αυτός που μας δείξατε έμπρακτα, έχουμε και εμείς
θέση, παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας σήμερα και ειδικά σε ένα μέρος απομονωμένο όπως το δικό μας.
Ευχόμαστε όλοι μας από καρδιάς να είστε όλες σας καλά,
ο σύλλογός σας να ευημερεί και να μεγαλώνει και να συνεχίσει το ευλογημένο έργο της στήριξης, που σε καιρούς δύσκολους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ελπίζουμε να μαθαίνουμε συχνά νέα σας για να χαιρόμαστε και εμείς με τις χαρές σας.
Το σχολείο μας θα χαρεί να σας φιλοξενήσει σύντομα και πάλι και όποτε εσείς το επιλέξετε. Να ξέρετε πως η σκέψη μας θα
είναι μαζί σας!
Με αγάπη και εκτίμηση
το δημοτικό σχολείο της καρδιάς σας

› Παλαιού Φαλήρου
α) Δωρεά της προσωπικής συλλογής του μέλους μας Αλίκη
Φακουκάκη - Λαμπρινού, αποτελούμενης από 160 ταριχευμένα δείγματα σπονδυλωτών κυρίως πουλιών στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
β) Προσφορά οικιακού εξοπλισμού και ενδύσεως σε οικογένεια που κατεστράφη η οικία της ολοσχερώς από πυρκαϊά
σε χωριό της Ηλείας.
γ) Προσφορά χρηματικού ποσού των 50 ευρώ στο 11ον Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου, εις μνήμη της Δ. Καζιλάρη.

Πέγκυ Ξανθάκη – Μπαλαμπίνη

Αντιπρόεδρος

› Πειραιά

Ο

Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πειραιώς, γιόρτασε στις 26
Ιουνίου 2017, την επέτειο των 35 χρόνων από την
ίδρυσή του, στο μαγευτικό χώρο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας, στην Καστέλλα.
Στην επετειακή μας εκδήλωση, συμμετείχε, η πρόεδρος της
Σ.Ε.Ελλάδος, κ. Αμαλία Ραγκούση, πρώην πρόεδροι της Σ.Ε.Ε.
Πρόεδροι και μέλη των ομίλων, μεταξύ των οποίων ήταν και
του αναδόχου ομίλου του Παλαιού Φαλήρου, καθώς και πρόεδροι και μέλη άλλων οργανώσεων και τοπικών φορέων, πολλοί φίλοι και φίλες.
Η πρόεδρος του ομίλου Λίνα Βλάμου, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους και διάβασε ευχές από την
εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο πολιτισμού του Δήμου Πειραιά,
κ. Ειρήνη Νταϊφά, την τέως πρόεδρο της Σ.Ε.Ε. κ. Μαίρη Σαμαρτζίδου, από την εκλεγμένη πρόεδρο κ. Μαρία Γκράτσιου, που συνόδευσε τις ευχές της με υπέροχα γλυκίσματα και από τον όμιλο
της Καβάλας με την συνοδεία μιας πελώριας ανθοδέσμης.
Τελευταία, διάβασε την πολύ τιμητική για μας συγχαρητή-

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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Δραστηριότητες των Ομίλων
ρια επιστολή της προέδρου του SI/E, MARIA ELISABETTTA
DE FRANCICSIS και παρουσίασε το βραβείο της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας.
Στην συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στην πρόεδρο της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, κ.
Αμαλία Ραγκούση, η οποία εξήρε το έργο του Ομίλου μας.
Στην συνέχεια, η διευθύντρια προγράμματος του ομίλου κ Ευαγγελία Ρουγγέρη-Ανδρουλή, παρουσίασε την ιστορία και το έργο μας, στα 35 αυτά χρόνια, με δράσεις για την γυναίκα και τα παιδιά, τον άνθρωπο
και τον πολιτισμό, ακολουθώντας
τους στόχους και τους σκοπούς
του διεθνούς Σοροπτιμισμού.
Ακολούθησε η απονομή τιμητικής πλακέτας, σε όσες υπηρέτησαν με το αξίωμα της προέδρου
τον όμιλο, τα 35 αυτά χρόνια.
Ένα λευκό τριαντάφυλλο, τίμησε την μνήμη της κάθε φίλης
προέδρου, που δεν βρίσκεται πια
κοντά μας.
Δόθηκε επίσης ένα αναμνηστικό μετάλλιο, σε όλα τα μέλη
του Ομίλου.
Η βραδιά συνεχίστηκε με το
κόψιμο της τούρτας και το σβήσιμο των κεριών, ενώ από το πιάνο ακουγόταν το happy birthday.
Η Δέσποινα Βλαχοπούλου, προσέφερε σε όλες μας, από ένα
ποτήρι, με το σήμα του Σοροπτιμισμού και τα αρχικά του Ομίλου.
Η συνέχεια ήταν εορταστική, χαρούμενη και άνετη, κάτω
από τους ήχους του πιάνου, με ξένες και ελληνικές μελωδίες.

των γυναικείων δικαιωμάτων.
Εκτιμούμε και αγαπάμε κάθε δράση που έχει κάνει ο Όμιλός σας. Με την αφοσίωσή σας, έχετε αποδείξει χρόνο με τον
χρόνο την αξία σας και έχετε κερδίσει επάξια αναγνώριση και
δόξα. Με τις υπηρεσίες σας, η κοινότητα, έχει κερδίσει πολλά.
Ο Όμιλός σας, όχι μόνο παρέχει μία μοναδική πλατφόρμα
για τα μέλη του, ώστε με συλλογικότητα να βοηθούν γυναίκες
και κορίτσια να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, αλλά προσφέρει και ένα forum,για να μάθουν και να μοιραστούν
γνώση και εμπειρίες.
Το μοντέλο μας, το οποίο βασίζεται στην φιλία και στις
εμπνευσμένες ενέργειες, είναι μοναδικό.
Σας ενθαρρύνω να καλλιεργήσετε στον όμιλό σας και να
δημιουργήσετε μια νέα γενιά Σοροπτιμιστριών. Θυμηθείτε, ότι
οι όμιλοι και τα μέλη τους, έχουν ρόλο κλειδί για την κοινωνία
μας. Οι Σοροπτιμίστριες, είναι πραγματικά πρότυπα, καθώς
και θαυμάσια πηγή έμπνευσης.
Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και κάθε επιτυχία για τον
εορτασμό των γενεθλίων σας και για πολλά ακόμη χρόνια!

Με φιλία
Μaria Elizabetta de Franciscis, 2015-2017

Λίνα Βλάμου

Επιστολή της Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

Πρόεδρος

Αγαπητή πρόεδρε Ελένη,
αγαπητά μέλη του ομίλου Πειραιά
Το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, σας μεταφέρει τα πιο εγκάρδια και ειλικρινή συγχαρητήρια, για την επέτειο των γενεθλίων του Σ.Ο. Πειραιά, ο οποίος συμπληρώνει 35 χρόνια επιτυχιών.
Ένας όμιλος σαν τον δικό σας,
αποτελούμενος από λαμπρά και
αφοσιωμένα μέλη, είναι η καρδιά
για την βιωσιμότητα της ομοσπονδίας μας καθώς και την μακρόχρονη
εξέλιξή της, από την ημέρα της ίδρυσής της, το 1924.
Κάθε έργο και πρόγραμμα που
έχετε επιτύχει, έχει υπηρετήσει τη
συλλογική αποστολή μας και έχει
βοηθήσει στην επίτευξη βελτίωσης

32 | ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 0 |

METAΦΡΑΣΗ ΕΠΑΙΝΟΥ
Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία, συγχαίρει τον Όμιλο του
Πειραιώς, που ιδρύθηκε στις 28 Ιουνίου 1982, για τις εξέχουσες πράξεις του στην υποστήριξη των δικαιωμάτων
των γυναικών και κοριτσιών και εύχεται στα μέλη του, χαρούμενα γενέθλια!
Μaria Elizabetta de Franciscis

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

› Ψυχικού

Σ

τις 7-04-2017 μέλη του Ομίλου
μας πρόσφεραν
πασχαλινά δώρα (λαμπάδες, σοκολατένια
αυγά) στα παιδιά των
γυναικών που φιλοξενούνται στο ΕΚΚΑ (φιλοξενούνται κακοποιημένες γυναίκες).
Στις 10-04-2017 μέλη
του Ομίλου μας πρόσφεραν πασχαλινά δώρα και
άλλα στα Χωριά SOS και
στο σπίτι που φιλοξενείται η ανάδοχη μαθήτρια
Σακίρα. Η Σακίρα άρχισε φροντιστήριο σε όλα
τα μαθήματα από τη ημέρα που ο Όμιλός μας διέθεσε το αναλογούν ποσό στο Ταμείο του Χωριού.
Στις 21-04-2017 μέλη του Ομίλου συναντηθήκαμε με την
Μελίνα Ανδρουλάκη Σοροπτιμίστρια του αδελφοποιημένου
Ομίλου Lulea, αφενός ανταλλάξαμε προτάσεις σχετικά με τυχόν συνέργεια σε δράσεις των Ομίλων μας, αφετέρου τής παραδώσαμε σε ηλεκτρονική μορφή την παρουσίαση με το ιστορικό και τις δράσεις του Ομίλου μας.
Στις 7 Μαΐου μέλη του Ομίλου μας συμμετείχαν στην δράση του Ομίλου Ανατολικού στο Σχηματάρι για test pap.
Στις 12 Μαΐου έγινε η εκδήλωση του Ομίλου στο restaurant
Ελαία στην Πλάκα, τιμώντας όλες τις μητέρες του Κόσμου. Η
πρόεδρος του Ομίλου Ιωάννα Κοτσαρίνη και η Μίνα Κόρσου
μέλος του Ομίλου μας και εκδότρια του περιοδικού της Ένωσης
αναφέρθηκαν στο γεγονός της ημέρας. Ήταν μια βραδιά συγκινητική και ρομαντική. Τίμησαν με την παρουσία τους πολλές
γυναίκες που γνώρισαν την οργάνωσή μας για πρώτη φορά.
Στις 15 Μαΐου, η Πρόεδρος του Ομίλου παρευρέθη στα
Γραφεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αθήνα όπου παρουσιάστηκε η νέα καμπάνια της φίλης μας Βάσω Μυλωνά
Προέδρου του ΙΟΑΣ για την οδική συμπεριφορά με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα οδικής ασφάλειας
και την συνδρομή της ΕΡΤ
Στις 31 Μαΐου κλείσαμε την σοροπτιμιστική χρονιά με φαγητό και κρασί στο σπίτι της Προέδρου όπου έγινε και ο απολογισμός των δράσεων μας.
Στις 7 Ιουνίου ο Όμιλός μας πρόσφερε είδη πρώτης ανάγκης (pampers, σαπούνια, ρούχα και άλλα) στο Καταφύγιο Γυναικών Θυμάτων Βίας του ΕΚΚΑ.
Στις 21 Ιουνίου μέλη του Ομίλου μας παρευρέθησαν στην
εκδήλωση /ενημέρωση της Αντικαρκινικής Εταιρείας στο Ecali
Club στην Εκάλη.
Ο Όμιλός μας ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Προϊσταμένης του τμήματος Ξενώνα Αττικής ΕΚΚΑ, προσφέροντας 8 ανεμιστήρες. Ο Όμιλός μας εκτύπωσε κάρτες ψηλάφησης μαστού
στην Αγγλική γλώσσα ώστε να διανεμηθούν από την Πρόεδρο
της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Φλωρεντία.
Ιωάννα Κοτσαρίνη

Πρόεδρος

Προς
Τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ψυχικού
Υπόψιν κ. Κοτσαρίνη, Πρόεδρο του Ομίλου
Αξιότιμη κυρία Κοτσαρίνη,
Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την άμεση ανταπόκριση και την αποτελεσματική στήριξή σας στο Καταφύγιο Γυναικών Θυμάτων Βίας του ΕΚΚΑ,
με την προσφορά 8 ανεμιστήρων δαπέδου κατά τις ημέρες αυτές του καύσωνα.
Σε καιρούς δύσκολους για όλες τις Υπηρεσίες και ακόμα
πιο δύσκολους για υπηρεσίες που παρέχουν στήριξη σε ευπαθείς ομάδες όπου υπάρχουν συνεχείς και άμεσες ανάγκες, είναι
πολύ σημαντική η ύπαρξη συλλόγων όπως ο δικός σας, όπου
μπορούν και ανταποκρίνονται με αμεσότητα και κυρίως ευαισθησία στις ανάγκες αυτές.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε αναπτύξει αυτή τη σταθερή
πια σχέση εμπιστοσύνης και στήριξης, ελπίζοντας πως κι εμείς
θα συνεχίσουμε να παλεύουμε καθημερινά ώστε να «πιάνουν
τόπο» και οι δικές σας προσπάθειες.
Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Με εκτίμηση,
Άννα Μαμάη

Προϊσταμένη Τμήματος Ξενώνα Αττικής, Ε.Κ.Κ.Α

› Πρώτος Όμιλος Βόλου

Σ

τις 7 Μαΐου αρκετά μέλη του Ομίλους μας συμμετείχαμε στην εκδρομή που διοργάνωσε ο αδελφός Όμιλος
«Θέτις» με επίσκεψή μας στον αρχαιολογικό χώρο ΔΙΟΝ. Μας ξενάγησε εξαιρετικά, στο μουσείο και στο ατελείωτο
αρχαιολογικό πάρκο που περιβάλλει την περιοχή, η φιλόλογος
Μπιμπή Στράκα μέλος του Ομίλου «Θέτις». Αργότερα επισκεφτήκαμε το ιστορικό χωριό Αμπελάκια Λάρισας, όπου και τελειώσαμε την παρουσία μας εκεί με γευστικά εδέσματα.
Στις 14 Μαΐου, συμμετέχοντας στη γιορτή προς τιμήν της
Μητέρας και της μητρότητας, είχαμε αρτοκλασία σε ναό της
περιοχής μας και εναπόθεση λουλουδιών σε μνημείο αφιερωμένο στην Μητέρα που υπάρχει στο Πάρκο του Αγ. Κωνσταντίνου και στήθηκε με ενέργειες των μελών του Ομίλου μας.
Ακολούθησε πρωινός καφές και συζήτηση με φιλική διάθεση.
15 Μαΐου σε μία θαυμάσια ατμόσφαιρα στους φιλόξενους
χώρους του ξενοδοχείου ΠΑΡΚ τελειώσαμε μία δράση που είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2016 με ενημέρωσή μας από την
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Δραστηριότητες των Ομίλων
σύμβουλο φιλολόγων Βόλου Βαρβάρα Μαγκαφά. Η πρόεδρος
της Σ.Ε.Ε 2010-2012 φίλη Λίλιαν Ζέλλου ήταν η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης του Ομίλου μας με το Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας Βόλου αναπτύσσοντας το θέμα «Γυναίκα και Εκπαίδευση». Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευόμενοι
του σχολείου μαζί με τα μέλη μας ήταν παρόντα στην βράβευση
από τον Όμιλό μας της εκπαιδευόμενης κ. Δήμητρας Καλαβριώτη που συνοδεύτηκε από χρηματικό πόσο. Ακολούθησε πλούσιο μπουφέ που ήταν χορηγία.
18 Μαΐου ο
Όμιλός μας υποστήριξε και συμμετείχε στην εκδήλωση «Στήριξη δράσης φιλαναγνωσίας με προσφυγόπουλα». Ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Γεράσιμος Τσιμπλούλης
σε συνεργασία με
την ΔΥΕΠ (Δομή Υποδοχής για την εκπαίδευση των Προσφύγων) και κάποια μέλη του Ομίλου μας, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική δράση με προσφυγόπουλα που διαβιούν στο Κέντρο Φιλοξενίας ΜΟΖΑ στον Βόλο. Η εκδήλωση έγινε στο 9ο
δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας Βόλου και στους μαθητές από
την Συρία ο Όμιλός μας πρόσφερε 18 βιβλία «Η Αλφαβήτα
στην Γραμματούπολη» δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές μέσα από το παιχνίδι να δημιουργήσουν την δική τους Αλφα-βήτα.
Μαρία Αγνουσιώτη

Πρόεδρος

› ΔΡΑΜΑ

Π

ραγματοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία, η 26η Ανθοκομική Έκθεση από τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Δράμας, σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας.
Κάθε χρόνο, διοργανώνουμε διαγωνισμό
ζωγραφικής για τους
μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης μας, με βραβεία και
επαίνους για τις καλύτερες ζωγραφιές. Φέτος
στα πλαίσια του προγράμματος της Σοροπτιμιστικής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 2015-2017 για
την εκπαίδευση,
το θέμα του διαγωνισμού μας
ήταν «το βιβλίο,
ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου».
Το δεκαήμε-
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ρο πρόγραμμα της έκθεσής μας είχε, για μια ακόμη χρονιά, χορούς από πλήθος πολιτιστικών συλλόγων. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η μέρα που, εκτός προγράμματος, χόρεψε στην έκθεσή
μας ένα φολκλορικό συγκρότημα από την Κωνσταντινούπολη.
Και φέτος την ανθοκομική μας έκθεση στήριξε πλήθος ανθοκαλλιεργητών και επισκέφτηκε πολύς κόσμος.
Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι!

Ελματζόγλου Λένα

Πρόεδρος

› ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Αδελφοποίηση Διεθνών Σοροπτιμιστικών
Ομίλων «Βυζαντίου» Θεσσαλονίκης και
Λευκωσίας Κύπρου

Φ

ίλες Σοροπτιμίστριες πριν ξεκινήσω την αφήγηση
της αδελφοποίησης των δύο Ομίλων θα ήθελα να
προσεγγίσουμε μαζί τη γέννηση της ιδέας της αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων, δήμων, σχολείων, συλλόγων κλπ.
«Αδελφοποίηση είναι η προσέγγιση δύο κοινοτήτων που
επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους
δεσμούς φιλίας».
Αυτός ήταν ο ορισμός που έδωσε για την αδελφοποίηση
μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Jean Bareth, ένας από τους
ιδρυτές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR). Με αυτό τον τρόπο, προσδιόρισε τις βασικές αξίες
που εκπροσωπεί η αδελφοποίηση: τη φιλία, τη συνεργασία και
την αμοιβαία ευαισθητοποίηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης.
Ο θεσμός της αδελφοποίησης πόλεων ξεκίνησε πολύ γρήγορα μετά το 1945, με την ένθερμη υποστήριξη Δημάρχων και
πολιτών, οι οποίοι ορκίστηκαν ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να κατακερματιστεί ποτέ ξανά από τον πόλεμο. Οι περισσότερες
αδελφοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ πόλεων από χώρες, οι οποίες μέχρι πρόσφατα, ήταν διασπασμένες λόγω του
πολέμου. Η προώθηση αυτού του νέου θεσμού της αδελφοποίησης αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων (όπως ονομαζόταν τότε) το 1951,
ενώ στη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, ο αριθμός και το εύρος των αδελφοποιήσεων αυξήθηκαν σημαντικά.
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσω των δεσμών
αδελφοποίησης βοηθούν τους πολίτες να ενημερώνονται για
τα τρέχοντα ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για
τους νέους. Τα θέματα αυτά μπορεί να αφορούν το περιβάλλον, το μέλλον της Ευρώπης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ει-

ρήνη, την κοινωνική συμμετοχή…. ή ακόμα και το ποδόσφαιρο ή άλλα αθλήματα!
Ένας αποτελεσματικός δεσμός αδελφοποίησης πρέπει να έχει την ιδιότητα να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου και να μην αντικατοπτρίζει μόνο τη διάθεση που επικρατεί τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται η
δράση. Χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθούν ισχυρές φιλίες και γνήσιοι δεσμοί αλληλεγγύης μεταξύ των
πολιτών από διάφορες πόλεις.
Ένας δεσμός αδελφοποίησης μπορεί να δημιουργήσει ένα ιδανικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου θα
αναπτυχθούν νέες τεχνικές συνεργασίας. Η ανταλλαγή
εμπειριών, καθώς και η από κοινού εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων, μπορούν να οδηγήσουν στην ανεύρεση λύσεων ή σε βελτιώσεις.
Αρχικά αδελφοποιήσεις γίνονταν μεταξύ πόλεων ή δήμων.
Σιγά-σιγά επεκτάθηκε σε πολιτιστικούς φορείς και σε σχολεία.
Η πράξη της αδελφοποίησης δεν πρέπει να μείνει μια τυπική διαδικασία, αλλά να αποτελέσει την αρχή για μια ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στους Ομίλους μας, με ανταλλαγή ιδεών και προγραμμάτων, που θα συμβάλλουν στην εμβάθυνση και στην επικαιροποίηση της ισότητας των δύο φύλων
στον 21ο αιώνα όπου επιδιώκουμε έναν κόσμο όπου άνδρες και
γυναίκες θα είναι πιο ευτυχισμένοι. Δεν θα περιορίζονται από
έμφυλους ρόλους, θα είναι πραγματικά ίσοι. Ο Σοροπτιμισμός
του 21ου αιώνα είναι ο ανθρωπισμός, η ισότητα στην πράξη,
κάθε στιγμή της ζωής μας και όχι μόνο στα λόγια.
Οι ανταλλαγές ιδεών, η ανάδειξη του Σοροπτιμιστικού ιδεώδους, η ενδυνάμωση της φιλίας είναι οι βάσεις για την αδελφοποίηση.
Με αυτές τις αρχές ξεκίνησε η ιδέα της αδελφοποίησης από
την Πρόεδρο της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 2014-2016
κ. Μαίρη Σαμαρτζίδου και την Πρόεδρο του Ομίλου Λευκωσίας κ. Κλαίλια Σουρμελή-Σκοτεινού από το Governor’s meeting
της Λισαβώνας το 2015.
Στο Governor’s meeting της Σόφιας το 2016, γνώρισα τη
κ.Κλαίλια Σουρμελή-Σκοτεινού και είχαμε την πρώτη συζήτηση για την πραγματοποίηση της αδελφοποίησης.
Τον Δεκέμβριο του 2016 ξεκίνησε η οργάνωση της επίσκεψής μας στη Λευκωσία. Η ημερομηνία για την επίσκεψή μας
στην Κύπρο τελικά ορίστηκε για τον Μάιο του 2017 και συγκεκριμένα για τις 5,6,7 Μαΐου 2017. Την αποστολή του Ομίλου Θεσσαλονίκης «Βυζάντιο» την αποτέλεσαν οι κ.κ.: Σοφία
Βρεττοπούλου, Ρίτσα Γαλούση, Όλυ Καπόλα, Μαρία Κατσιογιάννη-Λογοθέτη, Σύλβα Μούτσογλου, Μαρία Οικονομίδου
(Πρόεδρος του Ομίλου Καβάλας), Μαίρη Σαμαρτζίδου, Γλύκα Τοσουνίδου, Κική Χατζηβασιλείου.
Φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας μας περίμεναν
οι φίλες από τον Όμιλο της Λευκωσίας οι οποίες μας υποδέχτηκαν με θέρμη και πολλή χαρά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε αμέσως με την επίσκεψή μας στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο της
Λευκωσίας όπου μας υποδέχτηκε η Διευθύντρια του Μουσείου
και ξεναγηθήκαμε στις αίθουσές του.
Αμέσως μετά είχαμε πολύ σημαντική συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου με τη σύζυγο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Άντρη Αναστασιάδου. Μαζί της συζητήσαμε σοροπτιμιστικά θέματα και της κάναμε γνωστή την
ιστορία και τη δράση των δύο Ομίλων μας.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Ίδρυμα «Τηλέμαχος

Κάνθος», συναντήσαμε τη βουλευτή Στέλλα Κυριακίδου η
οποία μας μίλησε για τη βία κατά των γυναικών και τα βήματα
που γίνονται αυτή την περίοδο στην Κύπρο για τη δημιουργία
περισσότερων καταφυγίων.
Την επόμενη ημέρα και νωρίς το πρωί ξεκινήσαμε την ξενάγηση στην πόλη της Λευκωσίας συνοδεία των φίλων Κυπρίων σοροπτιμιστριών και με ξεναγό την Στέλλα Γεωργιάδου μας
έδειξαν όλα τα ιστορικά, σημαντικά σημεία της πόλης. Πήραμε το γεύμα μας σε παραδοσιακό εστιατόριο της παλιά πόλης
και κατόπιν επιστρέψαμε νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο
για να ετοιμαστούμε για την εκδήλωση της αδελφοποίησης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Άστυ» όπου συγκεντρωθήκαμε οι φίλες των δύο Ομίλων χαρούμενες και συγκινημένες. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, αγάπης, φιλίας, χαράς ξεκίνησε η εκδήλωση με πρώτη ομιλήτρια τη Μαίρη Σαμαρτζίδου, Πρόεδρο της Σοροπτιμιστικής
Ένωσης Ελλάδος 2014-2016, η οποία ανέπτυξε σοροπτιμιστικά
ευρωπαϊκά θέματα. Κατόπιν τον λόγο πήρε η Σύλβα Μούτσογλου, Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης
«Βυζάντιο», που ανέπτυξε την ιστορία του θεσμού της αδελφοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έκλεισε ο κύκλος των σύντομων ομιλιών με την Κλαίλια Σουρμελή-Σκοτεινού, Πρόεδρο του Σοροπτιμιστικού Ομίλου της Λευκωσίας, που ανέπτυξε το αίσθημα της φιλίας από την αρχαιότητα ως σήμερα. Κατόπιν οι δύο Πρόεδροι ανέγνωσαν και υπέγραψαν το σύμφωνο αδελφοποίησης και φιλίας.
Στο τέλος της εκδήλωσης ανταλλάξαμε δώρα τα οποία
ήταν από μέρους του Ομίλου της Λευκωσίας κούπες με το σοροπτιμιστικό σήμα και από το μέρος του Ομίλου «Βυζάντιο»
κολιέ τα οποία κατασκεύασε η Γραμματέας του Ομίλου Μαίρη Μαγνήσαλη.
Η επιτυχημένη αυτή βραδιά έκλεισε με δείπνο στο ξενοδοχείο, προσφορά της φίλης Σοροπτιμίστριας Εύης Αντωνιάδου
ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου.
Την επόμενη και τελευταία μας ημέρα στο καταπράσινο νησί της Κύπρου επισκεφτήκαμε την παραθαλάσσια πανέμορφη
πόλη της Λεμεσσού και στη συνέχεια την Πάφο όπου συναντήσαμε φίλες Σοροπτιμίστριες, γευματίσαμε στο Coral Bay Hotel
σε ειδυλλιακό περιβάλλον, ιδιοκτησίας της φίλης σοροπτιμίστριας Κικής Λεπτού.
Όπως λέει και ο σοφός λαός μας «όλα τα καλά τελειώνουν
γρήγορα», έτσι και η επίσκεψή μας έφτασε στο τέλος της. Το
πρόγραμμα που ετοίμασαν οι φίλες από τον Όμιλο της Λευκωσίας ήταν πλούσιο, γέμισαν τα μάτια, η ψυχή, η καρδιά μας από
τις εικόνες του πανέμορφου αυτού νησιού.
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Δραστηριότητες των Ομίλων
Τις ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη φιλοξενία, τη χαρούμενη και ακούραστη διάθεσή τους, το χαμόγελό
τους, τη φιλία τους, την αγάπη που μας πρόσφεραν.
Υποσχέθηκαν να επισκεφθούν σύντομα τη Θεσσαλονίκη!!!
Τις περιμένουμε με πολλή χαρά!!!
Σύλβα Μούτσογλου

› ΚΑΒΑΛΑ

Σ

την ολομέλεια του Ομίλου μας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τα μέλη μας Ευγενία Κατζάκη, Α’ Αντιπρόεδρος και Φούλη Καμηλαρίδου, Ταμίας αναφέρθηκαν στη ζωή και το έργο τριών Ελληνίδων που
διακρίθηκαν η κάθε μία στον τομέα της και πιο συγκεκριμένα
για τις: Μαρία Κάλλας, Καλλιρόη Παρέν και Αμαλία Φλέμιγκ.
Μέλη μας παρακολούθησαν την αθλητική συνάντηση Καλαθοσφαίρισης μεταξύ
των σχολείων και φορέων ειδικής αγωγής
της περιοχής μας, στο
Κλειστό Γυμναστήριο «Αλεξάνδρα Δήμογλου. Ο Ομιλός μας
ήταν χορηγός αυτής
της εκδήλωσης μιας
και, μετά από αίτημα του Διευθυντή του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Καβάλας, με την οικονομική του ενίσχυση αγοράστηκαν τα κύπελλα και τα μετάλλια για τους νικητές και οι
έπαινοι για τους συμμετέχοντες. Τέλος το μέλος μας Εύα Παπαϊωάννου, Γραμματέας του Ομίλου και συνταξιούχος καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής έκανε και την απονομή του πρώτου
βραβείου. Η εκδήλωση είχε κάλυψη από τα ΜΜΕ της πόλης
5-7 Μαΐου: Εκπροσώπηση του Ομίλου, δια της Προέδρου
Μαρίας Οικονομίδου, στην Λευκωσία στα πλαίσια της αδελφοποίησης του Ομίλου Λευκωσίας με τον Όμιλο «Βυζάντιο»
Θεσσαλονίκης.
23 Μαΐου: Προσφορά ειδών καλοκαιρινής υπόδησης για 25
προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται στη δομή φιλοξενίας στην
πόλη της Καβάλας, έπειτα από συνεννόηση με την Πρόεδρο
του Παραρτήματος των Γιατρών του Κόσμου στην Καβάλα.
27-28 Μαΐου: Συμμετοχή Ομίλου στη Γενική Συνέλευση
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα με την Εύα Παπαϊωάννου, τακτική εκπρόσωπο και τη Μαρία Οικονομίδου, Πρόεδρο και εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπο.
16 Ιουνίου: Ο καλύτερος τρόπος να αποχαιρετιστούν τα μέλη του
Ομίλου και φίλες για
το καλοκαίρι, χαλαρώνοντας στη βεράντα
του LUCY HOTEL με
θέα τον κόλπο της Καλαμίτσας, με κρασάκι
και νόστιμα πιάτα που επιμελήθηκε ο chef του ξενοδοχείου.
Μαρία Οικονομίδου

Πρόεδρος
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› ΚΕΡΚΥΡΑ

Σ

υνεχίζοντας το πρόγραμμά μας «Δημιουργία και Ενίσχυση βιβλιοθηκών» στα τέλη Μαρτίου παραδώσαμε
40 τίτλους βιβλίων στη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου -λυκείου Καστελλάνων Μέσης (Περιφερειακό Σχολείο), βιβλιοθήκη που ο Όμιλός μας δημιούργησε πρίν είκοσι χρόνια.
Είχε προηγηθεί η παρακολούθηση των Γ΄Χαιρετισμών σε
εκκλησία της παλιάς πόλης (17/3/2017), μετά το τέλος της
οποίας περάσαμε κάποιες χαλαρές και όμορφες ώρες σε ένα
restaurant της πόλης μας.
Την 1/4/2017 έγινε η εκδρομή μας στα Γιάννενα. Αρχικά
επισκεφτήκαμε την μονή Μολυβδοσκέπαστης και το ασύγκριτης ομορφιάς μονότοξο γεφύρι στον ποταμό Βοϊδομάτη.
Είχαμε επίσης την ευκαιρία να παραδώσουμε στην «Κιβωτό του Κόσμου» Πωγωνιανής, δέματα ρούχων και 10 κιλά λάδι. Καταλήξαμε στο μουσείο Αργυροτεχνίας στο κάστρο των
Ιωαννίνων.(δημιουργία του πολιτιστικού κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς.
Ήταν μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή μέρα για όλες και
όλους μας, αφού στην εκδρομή συμμετείχαν όχι μόνο τα μέλη
μας, αλλά οι οικογένειες και φίλοι μας.
Στη Γ. Συνέλευση των Εκπροσώπων της Σ.Ε.Ε. στην Αθήνα στις 26-28 Μαΐου παραβρέθηκαν οι τακτικοί εκπρόσωποί
μας Όλγα Γερογιάννη και Γιάννα Κούρκουλου και φυσικά και
η Πρόεδρος του Ομίλου μας Χριστίνα Χαϊδόγλου.
Η Σοροπτιμιστική μας χρονιά έληξε στις 9 Ιουνίου με την τελευταία μας ολομέλεια και το δείπνο που ακολούθησε σε ταβέρνα της Πόλης. Βέβαια οι συναντήσεις μας θα συνεχιστούν και
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έτσι…..για να μη ξεχνιόμαστε.

› ΕΡΩΦΙΛΗ

Ο

Τζένη Ανδριώτη

Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ρεθύμνου ΕΡΩΦΙΛΗ πραγματοποίησε στις 23 Απριλίου την προγραμματισμένη
εκδρομή με την παρακάτω διαδρομή.
Αρχικά παρακολουθήσαμε την θεία λειτουργία σ το
ξωκκλήσι του
Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Αργυρομούρι
του χωριού Εξώπολη. Παραθέσαμε αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών του Σοροπτιμισμού και συγγενών αυτών,των φίλων του Σοροπτιμισμού και των συγγενών αυτών και των συν εκδρομέων του ομίλου ΕΡΩΦΙΛΗ και των συγγενών αυτών. Παρακολουθήσαμε
τον Αγιασμό των προβάτων που έφεραν οι βοσκοί του χωριού,
καθώς και τα εδέσματα που πρόσφεραν οι πιστοί, παρευρισκόμενοι και μη, σε όλο το εκκλησίασμα.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τα χωριά α) Γαβαλοχώριγνωστό για το ξακουστό κοπανέλι του β) και την Αλμυρίδα με την
ωραία της αμμουδιά.
Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ρεθυμνου ΕΡΩΦΙΛΗ στέλνει
ενα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην εκλεκτή κοινωνία του Ρεθύμνου
που με την παρουσία της τίμησε την εκδήλωση του «Φύση και
Μουσική» στις 14-6-17, στο φιλόξενο ξενοδοχείο ΜΙΝΩΣ της
οικογένειας Χαράλαμπου Βουρβαχάκη.

Αρχικά η πρόεδρος του Ομίλου κ. Άννα Μανωλιτζά-Δουλιανάκη καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους.
Αναφέρθηκε στην έννοια του Σοροπτιμισμού, στην ιστορική
του διαδρομή,στις αρχές που πρεσβεύει, στη δομή, στους στόχους και στις δράσεις του.
Παρουσίασε και ευχαρίστησε τους συντελεστές της βραδιάς για την συμμετοχή τους. Τον βασικό ομιλητή κ. Πραματευτάκη Μπάμπη (μουσικοσυνθέτη), την κ. Εύα Λαδιά (δημοσιογράφο), τα κορίτσια που διασκέδασαν το ακροατήριο, Ματθαία Σπιταδάκη (στο τραγούδι) και Ελένη Αλεξαντωνάκη (στο
πιάνο) και την οικογένεια Χαράλαμπου Βουρβαχάκη που δημιουργεί πάντοτε μια ζεστή ατμόσφαιρα για να φιλοξενήσει τις
εκδηλώσεις του Σοροπτιμιστικού Ομίλου στο ξενοδοχείο του,
καθώς και το άψογο προσωπικό τους.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην ιδρυτική πρόεδρο κ.
Βαρβάρα Σκαρβέλη, η οποία αναφέρθηκε στο κοινωνικό έργο της οργάνωσης των Σοροπτιμιστριών, αναφέροντας διάφορες δράσεις τους,εντός και εκτός Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα με
την σημερινή εκδήλωση θα αγοραστεί ένας κλίβανος αποστείρωσης εργαλείων για το Nοσηλευτικό τμήμα του Γηροκομείου
μας, ενώ από την προηγούμενη εκδήλωση διαθέσανε ένα μέρος
για το (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α. «ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ»). Άλλο ένα μέρος διατέθηκε ως συμμετοχή στην
Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος για να αγοραστούν κλιματιστικά στην Κάσο σε ένα σχολείο και σε μιά βιβλιοθήκη και ανάγνωσε την ευχαριστήρια επιστολή της Δημάρχου της Κάσου κ.
Μαίρης Σορώτου-Τσανάκη. Τέλος αναφέρθηκε στον χαιρετισμό της προέδρου της Σ.Ε.Ε. κ. Αμαλίας Βαρότση-Ραγκούση
«Χαιρετίζω την πολύ ωραία ιδέα που είχε ο Όμιλος σας στα
πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος που είναι και
ένας από τους βασικούς στόχους του Παγκόσμιου Σοροπτιμισμού, να φέρει πιο κοντά τους ήχους της Φύσης μέσα από την
Μουσική. Η συμμετοχή του καταξιωμένου μουσικοσυνθέτη κ.
Πραματευτάκη με την σύμπραξη της διακεκριμένης δημοσιογράφου κ. Εύας Λαδιά αποτελούν εγγύηση για την απόλυτη
επιτυχία της εκδήλωσης σας».
Στη συνέχεια η κ. Παυλοπούλου Νοέλα πρώην χορωδός
του κ. Πραματευτάκη Μπάμπη, παρουσίασε το πλούσιο βιογραφικό του και αμέσως ανέλαβε το λόγο,ο εκλεκτός ομιλητής.
Στην ομιλία του ο κ. Πραματευτάκης αναφέρθηκε στην τέχνη της μουσική και το πως επηρεάστηκε ο άνθρωπος, από την
Φύση για να δημιουργήσει την Μουσική. Σε κάθε χαρακτηριστικό του παράδειγμα, ακολουθούσε ήχος της Φύσης και στη
συνέχεια η αντίστοιχη μουσική με την βοήθεια της κ. Εύας Λαδιά που διαχειριζόταν τα ηχητικά.
Η ομιλία του κ. Πραματευτάκη για τον Σοροπτιμισμό κατατάσσεται και στον τομέα Εκπαίδευσης μαζί με τον τομέα του
Περιβάλλοντος, διότι είχε και την μορφή σεμιναρίου για όποιον
έχει σχέση με την μουσική.
Τέλος, πήραν τα μικρόφωνα τα νεαρά αηδόνια των συντελεστών της εκδήλωσης η Ματθαία Σπιταδάκη φωνή και η Ελέ-

νη Αλεξαντωνάκη πιάνο και χάρισαν μοναδικές στιγμές κεφιού με τα τραγούδια τους στο κοινό, το οποίο τις καταχειροκροτήσε.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι έμειναν ευχαριστημένοι, από τις ομιλίες, τη μουσική,
αλλά και από τα εδέσματα που πρόσφεραν τόσο οι Σοροπτιμίστριες, όσο και το
ξενοδοχείο με τον μπουφέ που ετοίμασε
με πολλή αγάπη η σύζυγος του κ. Βουρβαχάκη κ. Άρτεμη, η οποία είναι και Σοροπτιμίστρια.
Όλα όσα αναφέρθηκαν συνετέλεσαν να πετύχουν για άλλη μια φορά οι Σοροπτιμίστριες τους στόχους τους, γιατί όπως
πάντα η κοινωνία που τις τιμά, γνωρίζει ότι κάνουν σωστές
και ενδιαφέρουσες επιλογές, θεμάτων, ομιλητών,τόπου,χρόνου
και το κυριότερο τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η εκδήλωση.
Ένα Μεγάλο Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω λοιπόν από τις Σοροπτιμίστριες τόσο στις Αρχές που παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος κ.
Στέλιος Σπανουδάκης, η πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ.
Ρένα Κουτσαλεδάκη, ο Εκπρόσωπος της Παγκρητίου Ενώσεως κ. Δημήτρης Αετουδάκης, ο πρώην διευθυντής Διεύθυνσης
Πολιτισμού και πρώην Δήμαρχος Τυμπακίου κ. Αντώνης Χαραλαμπάκης, ο τέως Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου
Κρήτης κ. Μιχάλης Τζεκάκης, η Πρόεδρος του Παραρτήματος
Α.Μ.Ε.Α. Ρεθύμνου (Γηροκομείο) κ. Ζωή Σταρένιου-Μπριλάκη ο τέως Διευθυντής του Ο.Α.Δ.Υ.Κ. κ. Μιχάλης Ηλιακάκης,
Εκπρόσωποι των Συλλόγων Χ.Ε.Ν., Ε.Ε.Σ, Λύκειο Ελληνίδων
όσο και σε όλες τις εκλεκτές φίλες και εκλεκτούς φίλους που
τους συμπαραστέκονται στο έργο τους.
Άννα Μανωλιτζά

› Χαλκίδας

Πρόεδρος
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τις 2/4/2017, μέλος του Δ.Σ. συμμετείχε στη δράση του
Ομίλου Λυκαβηττού στις Φυλακές Θήβας, προσφέροντας είδη υγιεινής εκ μέρους του Ομίλου, καθώς και
στη ξενάγηση του Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης.
Συμμετείχαμε στην εκδήλωση της Σ.Ε.Ε. και του Ομίλου
Ανατολικός για τον Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας στο
Σχηματάρι, στις 7/5/2017.
Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Ημερίδα «Αριστοτέλης
και Δαρβίνος. Βίοι παράλληλοι», που διοργανώθηκε από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και άλλους τοπικούς φορείς, ήταν η ιδρυτική μας πρόεδρος, Δήμητρα Παπαμιχαήλ, με θέμα «Η πορεία της Ιατρικής ανά τους αιώνες» στις 15
Μαΐου στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας.
Συμμετείχαμε στη Γενική Συνέλευση των
Εκπροσώπων των Ομίλων, που έλαβε χώρα
στην Αθήνα 27 και 28 Μαΐου. Εκτός από τις
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Δραστηριότητες των Ομίλων
εκπροσώπους και άλλα μέλη
του Ομίλου μας παρακολούθησαν τη συνέλευση και συμμετείχαν στη βραδινή δεξίωση.
Στις 10/6/2017 πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στη Σαλαμίνα. Με τη συντροφιά φίλων μας προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Φανερωμένης και
επισκεφτήκαμε την οικία-μουσείο του Α. Σικελιανού. Μέσα σε
μια ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα, συνεχίσαμε την περιήγηση στον Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου βρίσκεται ο τάφος του Γ. Καραϊσκάκη.
Στις 6/7/2017, με μια ωραία συνεστίαση σε γνωστό εστιατόριο της παραλίας Χαλκίδας, θα κλείσουμε τον κύκλο δραστηριοτήτων για αυτήν την χρονιά με συντροφιά φίλων – μελών.
Μαρία Κωτσή, Πρόεδρος
Δήμητρα Διγαλέτου, Γενική Γραμματέας

Διακρίσεις Σοροπτιμιστριών
Η Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο παρουσίασε το Αναλόγιο
όπου διαβάστηκαν από ηθοποιούς έργα μελών αναφορικά
με το παιδί. Μεταξύ αυτών και το διήγημα της Καίτης Κάστρο Λογοθέτη.
Επίσης η Καίτη πήρε μέρος στον Διαγωνισμό της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος ΕΛΒΕ και έλαβε διάκριση για το ποίημα της «Το Χαρτόκουτο», το οποίο αναφερόταν σ’ ένα προσφυγόπουλο που ξέβρασε η θάλασσα σώο
στις ακτές μας ενώ χάθηκαν οι γονείς του.
Στο Αναλόγιο του ΚΘΒΕ διαβάστηκε και διήγημα της
προέδρου της ΕΛΒΕ Άννας Φαχαντίδου, και μέλους του
Ομίλου «ΒΥΖΑΝΤΙΟ».

Ευχαριστίες
Θερμότατα ευχαριστούμε την Λογοτέχνιδα, Μεταφράστρια, πρώην εκδότρια του περιοδικού Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη, η οποία προσέφερε σε όσους παρευρέθησαν στην Γενική Συνέλευση ένα τεύχος από την μετάφραση
του θεατρικού έργου του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ με τίτλο «Κοριολανός». Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το νέο της πόνημα και να είναι πάντα δημιουργική.

› Οι χαρές μας
Η Σαβίνα Παπαιωάννου-Σπηλιώτη, μέλος του Ομίλου Ψυχικού, πάντρεψε την κόρη της. Ευχόμαστε κάθε ευτυχία στους
νεόνυμφους και στους γονείς τους.

› Οι Λύπες μας
Απεβίωσε ο πατέρας της Γραμματέως της Σ.Ε.Ε. Νόνικας
Βοσκού. Το Δ.Σ της Ένωσης απεφάσισε να σταλεί στεφάνι και
στην κηδεία παρευρέθη η Πρόεδρος Αμαλία Ραγκούση και η
ταμίας Μαρία Ιωαννίδου. Τα θερμά συλλυπητήρια εξέφρασαν
στους οικείους του θανόντος πολλά μέλη των Ομίλων.
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› Άλλη μια φίλη μας έφυγε
Η αγαπημένη μας Δώρα έφυγε για το κήπο των αγγέλων.
Η Δώρα ήταν μια αξιόλογη μορφή, γλυκιά, ευγενική, σεμνή, αρχοντική, προσηνής. Αγαπήθηκε πολύ και δεν είναι
διόλου τυχαίο σήμερα, που όλοι συγγενείς και φίλοι σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό και θλίψη.
Ήταν εξαιρετική μητέρα, ευδόκησε να μεγαλώσει ένα γιο
και μία κόρη. Υπήρξε ευσυνείδητη υπάλληλος. Ήταν κοινωνική λειτουργός στο ΙΚΑ, θέση που της επέτρεψε να βοηθήσει
πολλούς συνανθρώπους μας.
Ακόμη υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου. Η Δώρα υπήρξε η πρώτη
γραμματέας του Ομίλου μας. Αγαπούσε πολύ τον Σοροπτιμισμό, αλλά και οι Σοροπτιμίστριες την αγαπούσαν, γιατί
ήταν συνετή, συνεπής, αντικειμενική και με πολλή ανθρωπιά.
Ακόμα ήταν υπεύθυνη για την ετήσια αιμοδοσία που πραγματοποιούσε ο Όμιλός μας στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου.
Δώρα, αν και φεύγεις πλήρης ημερών, η απουσία σου μας
συγκλονίζει. Ιδιαίτερα όμως η απώλειά σου συνθλίβει τα αγαπημένα σου παιδιά και μάλιστα τη κόρη σου που ολόψυχα
και με αφοσίωση σου συμπαραστάθηκε σε όλα τα χρόνια της
ανημποριάς σου, αφού πίστευε ότι άξιζες αυτή τη θυσία, διότι στο πρόσωπό σου έβλεπε μια αξιαγάπητη σπουδαία και
στοργική μητέρα.
Έφυγες, όμως δεν θα ξεχασθείς, ήσουν μια πραγματική
κυρία. Πάντα θα σε θυμόμαστε και πάντα θα σε αγαπούμε.
Κλείνουμε το γόνυ μπροστά σου αγαπημένη μας φίλη,
τώρα που πέρασες πλέον στην αιωνιότητα.
Αιωνία σου η μνήμη αξιαγάπητη Δώρα. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα της Αττικής γης που θα σε σκεπάσει.
Πέγκυ Ξανθάκη – Μπαλαμπίνη

Αντιπρόεδρος Ομίλου Παλ. Φαλήρου

› ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πάτρας
Συνήλθε την 27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη,
σε έκτακτη συνεδρίαση με αφορμή την αναγγελία
του θανάτου της τέως Προέδρου του Ομίλου,
Μαρίας Παπανδροπούλου
και αφού έλαβε υπόψη του, την δράση της
στον Όμιλο και το ήθος και την εργατικότητά της
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο στην
κηδεία της εκλιπούσης και να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια των μελών, στην οικογένεια της.
2. Να κατατεθεί εις μνήμην της, χρηματικό ποσόν, εκ μέρους του Ομίλου, υπέρ του «Χαμόγελου του Παιδιού».
3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο, να
επιδοθεί στην οικογένειά της και να καταχωρηθεί στην
ιστοσελίδα της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος.
Για το Σοροπτιμιστικό Όμιλο Πάτρας
Γεωργία Μοσχονά, Πρόεδρος
Γεωργία Μαντέλη, Γραμματέας

OWN THE FUTURE
Education, your passport to a better life
12 -14 Ιουλίου 2017

Governors Meeting

Florence

14-16 Ιουλίου 2017

21st Congress S.I.E.

Fortezza da Basso
Florence (Italy)

Αγαπητές φίλες
η Ελληνική Αντιπροσωπεία,
που θα λάβει μέρος
στο Governors Meeting
και στο 21st Συνέδριο
της Σοροπτιμιστικής Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας,
θα αποτελείται από
15 Σοροπτιμίστριες.
Αναλυτική έκθεση
του Governors Meeting
και του Συνεδρίου
θα υπάρξει στο επόμενο
περιοδικό μας.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

