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

Η Σοροπτιμιστική
Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία (SI/E)
είναι μια από τις τέσσερις Ομοσπονδίες του Διεθνούς
Σοροπτιμισμού. Ιδρύτρια του πρώτου Ομίλου στην
Ευρώπη και συγκεκριμμένα στην Γαλλία το 1924 ήταν
η πλαστική χειρουργός Dr. Susanne Noël, η οποία
φρόντισε για την επέκταση του Σοροπτιμισμού στην
Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκος Σοροπτιμισμός έχει πάνω
από 35.000 μέλη και 1.265 Ομίλους σε Ευρώπη,
Μέση Ανατολή και Αφρική.
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Η Θέλησή μας
είναι η Δύναμή μας
Συμβουλευτείτε την ανανεωμένη Ιστοσελίδα μας
στο www.soroptimist.gr
για περισσότερη πληροφόρηση.
Για πληροφορίες, διαφημίσεις και ό,τι σχετίζεται με το
περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες» παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Πρόεδρο.
Κάθε ενυπόγραφο κείμενο εκφράζει τον συντάκτη του
2 | ελληνiδες
σοροπτιμiστριες
| τ.121|
και το περιοδικό
δεν φέρει
ευθύνη για το περιεχόμενο
του κειμένου.

το μήνυμα της Προέδρου
Από την Αμαλία Βαρότση - Ραγκούση

Αγαπητές φίλες,
φθάνοντας στο Φθινόπωρο και στην
αρχή της καινούργιας Σοροπτιμιστικής χρονιάς.
Ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα

Μιας χρονιάς με καινούργια Πρόεδρο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας την

Renata Trottmann Probst. Καθώς και στην Προεδρία της Παγκόσμιας
Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας την Mariet Verhoef Cohen. Ευχόμαστε
και στις δυο να έχουν μια πολύ καλή Προεδρία.
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ξεκινά την διετία της με

το moto “We Stand Up For Women” και η Πρόεδρος της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας με το moto “ Women, Water and Leadership”.
Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος συνεχίζει δυναμικά την πορεία της

Στόχος δράσης

απόλυτης
ισότητας

σε όλους
τους τομείς
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
2016-2020

και αυτή την χρονιά για να υλοποιήσει τους στόχους της με το σύνθημα
της διετίας «H Θέλησή μας είναι η Δύναμή μας» που εσείς κάνατε
πραγματικότητα την περασμένη χρονιά.
Τον μήνα Ιούλιο στο πλαίσιο της συνάντησης των Εκπροσώπων
των Ευρωπαϊκών Ενώσεων στην Φλωρεντία, συζητήθηκαν τα
αποτελέσματα όλων των τομέων δράσης σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο
και οι καινούργιοι στόχοι στους έξι άξονες του Σοροπτιμισμού, στους
οποίους όλες οι Σοροπτιμίστριες δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε
μέσα από εθνικές και διεθνείς συνεργασίες.
Έχοντας πάντα μέλημά μας, την καλυτέρευση της ζωής των γυναικών,

των κοριτσιών μέσα από την εκπαίδευση πρωτίστως, για να μπορούμε
να διατηρούμε τα κεκτημένα και να επαγρυπνούμε για την απόλυτη
ισότητα σε όλους τους τομείς μέχρι το 2020 που είναι ο στόχος δράσης
2016-2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Φίλες μου, σας περιμένω στην Καβάλα στην ετήσια συνάντησή μας τον

Νοέμβριο, για μία ανοικτή συζήτηση δράσεων και προγραμμάτων.

Καλό ξεκίνημα
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Αγαπητές φίλες,

Μ

ια νέα σοροπτιμιστική χρονιά αρχίζει και είμαι σίγουρη
ότι οι πρόεδροι των Ομίλων καλούν τα μέλη και τις αξιωματούχους να μεθοδεύσουν νέες δραστηριότητες και
να ετοιμάσουν νέα προγράμματα. Οι καλοκαιρινοί μήνες ήταν ένα διάλειμμα ξεκούρασης κι ανεμελιάς. Είχαμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τις υπέροχες παραλίες μας, να αναζωογοννηθούμε στα κρυστάλλινα νερά και πανέτοιμες να επανέλθουμε δριμύτερες
και να προετοιμαστούμε για το Φθινόπωρο που ευτυχώς αργεί, καθώς
μας πληροφορούν τα δελτία καιρού. Αν μη τι άλλο, η χώρα μας έχει το
προνόμιο του καταγάλανου ουρανού και της σμαραγδένιας θάλασσας
που, εγώ τουλάχιστον, δεν συνάντησα πουθενά αλλού και, πιστέψτε
με, έχω ταξιδέψει αρκετά στην Ευρώπη και την Αμερική.
Αυτή την υπέροχη θάλασσα της παραλίας του
Σαρωνικού που αποκαλείται «ελληνική ριβιέρα»,
μια τεράστια πετρελαιοκηλίδα που απλώθηκε μέχρι την Γλυφάδα θέλησε να αμαυρώσει και να μολύνει για άλλη μια φορά, στο τέλος του καλοκαιριού, τις ακτές μας. Το γεγονός απασχολεί, τώρα
που γράφω αυτό το σύντομο σημείωμα, την κοινή
γνώμη και αποδεικνύει για πολλοστή φορά την
αδιαφορία των ιθυνόντων για το φλέγον θέμα της
θαλάσσιας ρύπανσης που κατά καιρούς απασχολεί τα ΜΜΕ, άλλους φορείς αλλά και την Οργάνωσή μας που, ως γνωστόν, μεγίστη βαρύτητα δίνει στο θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Οι
Δήμαρχοι των περιοχών Π.Φαλήρου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Βούλας όπως άκουσα, θα υποβάλλουν μηνύσεις για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και πολύ καλά θα κάνουν. Εκ των υστέρων, πολύ μελάνι έχει χυθεί για το θέμα και, αν το ρίχνα-
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με στη θάλασσα, θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο το καταστροφικό έργο της πετρελαιοκηλίδας.
Αλλά βέβαια είναι κι αυτό ένα θέμα που πολύ σύντομα θα λησμονηθεί, όπως τόσα άλλα.
Εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις φίλες να έχουμε καλό φθινόπωρο με υγεία, νέες δραστηριότητες, όρεξη για δουλειά και διάθεση να καλλιτερεύσουμε τη ζωή μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο πλανήτης που εσχάτως έχει πληγεί από πολλές φυσικές καταστροφές –πλημμύρες, σεισμούς,
λοιμούς και καταποντισμούς– πρέπει να παραδοθεί στους απογόνους μας καθαρότερος και υγιεινότερος…
Περιμένοντας νέες συνεργασίες και δραστηριότητες, σας χαιρετώ κι ελπίζω να τα πούμε κι από
κοντά, τον Νοέμβριο, στη Συνάντηση Προέδρων
και Διευθυντριών, στην Καβάλα.
Μίνα Κόρσου-Καπέλλου

α π οχα ι ρ ε τ ι σ μ ό ς

Soroptimist International of Europe
From:
To:
Copy:

Time to say Goodbye
From: Maria Elisabetta de Franciscis, SIE President
To: Governors Union Presidents Single Club Presidents
Copy: Enlarged Board Members
Caserta, 26 September 2017

Maria Elisabetta de Franciscis, SIE Presiden
t
Governors
Union Presidents
Single Club Presidents
Enlarged Board Members

Caserta, 26 September 2017

Dear Soroptimists,

Two years have gone by fast and it is
time to say goodbye.
I thank you for having elected me to
serve this beautiful organization and,
as promised in Berlin
in 2013, I believe I gave all my very
best to serve the best organization
that works for the
betterment of women. If that was enough,
only time will tell.
During this time, the Board and I tried
to reduce the bureaucracy and to digitalize
some forms
and applications; we have streamlin
ed some processes and continued the
call for transparency;
we worked in establishing clearer
and stronger cooperation between
the Federation and the
Unions and Single Clubs; we opened
a constituent phase that should be
concluded in the next
biennium; we took the first importan
t steps for understanding what kind
of branding and what
kind of results we would like a future
campaign to achieve; we have changed
the website which
is now also responsive on mobile tools
and we have produced a digital “Busines
s like” Annual
Report and a prototype of an online
magazine, also available to non-mem
bers, and we produced
an Overview Brochure for your institutio
nal contacts. In short, we tried to move
the organization
forward and prepare the path for a
fully fit millennium vest.
Representing all of you and your marvello
us achievements is an overwhelming
and humbling task
that has empowered and enriched me.
I am sure you shall continue with passion
and dedication
to our Mission and I wish you the very
best in all your endeavours.
To the next President and her Board

I wish good speed!

Looking forward to meeting you at future,

events,

Arrivederci e Grazie!

Dear Soroptimists,

Maria Elisabetta de Franciscis
SIE President 2015-2017

Two years have gone by fast and it is time to say
goodbye.
I thank you for having elected me to serve this beautiful organization and, as promised in
Berlin in 2013, I believe I gave all my very best to serve the best organization that works for
the betterment of women. If that was enough, only time will tell.
During this time, the Board and I tried to reduce the bureaucracy and to digitalize some
forms and applications; we have streamlined some processes and continued the call for
transparency; we worked in establishing clearer and stronger cooperation between the
Federation and the Unions and Single Clubs; we opened a constituent phase that should be
concluded in the next biennium; we took the first important steps for understanding what
kind of branding and what kind of results we would like a future campaign to achieve; we
have changed the website which is now also responsive on mobile tools and we have produced a digital “Business like” Annual Report and a prototype of an online magazine, also
available to non-members, and we produced an Overview Brochure for your institutional
contacts. In short, we tried to move the organization forward and prepare the path for a
fully fit millennium vest.
Representing all of you and your marvellous achievements is an overwhelming and humbling task that has empowered and enriched me. I am sure you shall continue with passion
and dedication to our Mission and I wish you the very best in all your endeavours.
To the next President and her Board I wish good speed!
Looking forward to meeting you at future, events,
Arrivederci e Grazie!
Maria Elisabetta de Franciscis
SIE President 2015-2017
| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 1 |

5

παρέμβαση

UNESCO - Γαλλική Σοροπτιμιστική Ένωση

Hμέρα αλφαβητισμού

Σ

τις 11 Σεπτεμβρίου 2017
η Γαλλική Σοροπτιμιστική
Ένωση διοργάνωσε ημερίδα
για την ημέρα του αλφαβητισμού υπό την αιγίδα της UNESCO.
Στο Τρίτο τραπέζι της Ημερίδας
ζήτησε να λάβει μέρος και η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος μαζί με την
Ένωση της Ιταλίας και Τουρκίας αναφερόμενες στο τι έχουν κάνει ως προς
το θέμα εκπαίδευσης των προσφύγων.
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Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
έστειλε κείμενο-λόγο ως προς το θέμα
αυτό δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν
να παραστεί καμία από τις Αντιπροέδρους της Ένωσης καθώς και η Πρόεδρος Αμαλία Ραγκούση λάμβανε μέρος στο Workshop στην Αθήνα.
Ακολουθεί το κείμενο που εστάλη
στην Ημερίδα και το οποίο διαβάστηκε από την Συντονίστρια του τραπεζιού Rina Dupriet.

παρέμβαση

Intervention d’Amalia Varotsi
Ragkoussi, President of SI Greek Union
Troisième Table-ronde
Dear friends,

I

would like to thank the President of the French
Union Evelyne Para for her invitation to the
Greek Union to participate at the conference for
Literacy, under the High Patronage of UNESCO.
I would, also like to thank, Rina Dupriet, moderator
of the third round table, for reading this letter to you.
As President of the Greek Union, I would like to let
you know of some of our concerns and actions, on the
big problem of refugees and economic immigrants in
Greece.
The Greek Union and the Clubs, all over Greece,
from the first moment the refugees began to arrive and
following the directives of the authorities, contributed with medicines, food, clothes, sanitary items etc. in
hot spots in Athens and the North of Greece. We were
assisted by the SIE, who gave us funds to buy special
milk for newborns.
Till now the Greek Union has not dealt with the
Education of the refugees as the refugees who came to
Greece, did not want to stay here, but wanted to travel through Greece to the North Europe countries and
they considered learning greek, as a trap for them to
stay here.
Now, that thousands of them are officially staying
permanently in Greece, the Greek Union has some
goals in her agenda for this Soroptimist Year.

nancially empower them and integrate better and faster into the greek society.
We try to rise funds to assist the “El sistema”
an international organization for vulnerable
groups of children, whose moto is Plato’s: “I would like
to teach children music, physics and philosophy but
first of all music as in the forms and figures of music
lay the keys of learning” The aim of EL Sistema Greece
is the reinforcement of integration and coherence of all
children and specially of the refugee children.
We hope that we will be able to help the faster integration of different cultures, languages and traditions
in the greek society, without losing our diversity.
Thank you.

4.

Amalia Varotsi Ragkoussi
President of the Greek Soroptimist Union

1.

In association with the municipality of Salonika,
a team of Soroptimists and teachers will teach
the greek language to preschool and primary children
through stories and playing.
In the context of our program “Books on wheels”
which sends books to primary and kindergarten
children, we will send also books in arabic for them.
We are putting together a team of teachers and
volunteers, who will teach greek, as well as art
crafts to women that are already installed in apartments by the Municipality of Salonika, in order to fi-

2.
3.
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Ειδήσεις

από τη Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων

Θεματικό πεδίο «Kορίτσια»

T

o 9o ενημερωτικό σημείωμα του
Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται
στο θεματικό πεδίο “ Kορίτσια”.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων:

1.

Μέση επίτευξη
των εφήβων στα
μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, ανά
φύλο και ανά πεδίο.
Ο δείκτης εκφράζει τη μέση επίδοση των
μαθητών/τριών ηλικίας
15 ετών στο πρόγραμμα PISA στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Ο δείκτης υπολογίζεται ως η μέση τιμή
των επιδόσεων των μαθητών/τριών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

2.

Ποσοστό γυναικών που φοι-

τούν στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση ανά φύλο,
ηλικία, πεδίο σπουδών,
τομείς ανώτατης εκπαίδευσης.
Ο δείκτης εκφράζει το
ποσοστό των γυναικών
που φοιτούν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Ο δείκτης υπολογίζεται ως το
πηλίκο του αριθμού των
γυναικών που φοιτούν
σε ακαδημαϊκά ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης
προς το συνολικό αριθμό
φοιτητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πίνακας 1:

Μέση επίτευξη των εφήβων
στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, ανά φύλο και ανά πεδίο
Πεδίο

Κορίτσια

Μέσος όρος ΟΟΣΑ/
Κορίτσια

Αγόρια

Μέσος όρος ΟΟΣΑ/
Αγόρια

Μέση επίτευξη
των εφήβων
στις φυσικές
επιστήμες

459

491

451

495

Μέση επίτευξη
των εφήβων
στα μαθηματικά

454

486

454

494

Αποτελέσματα έρευνας PISA 2015 για την Ελλάδα, ανά φύλο και ανά πεδίο
Πηγή: OECD_ Education GPS_ Explore data http://gpseducation.oecd.org
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Γράφημα 1: Μέση επίτευξη των
εφήβων στα μαθηματικά και τις
φυσικές επιστήμες, ανά φύλο και
ανά πεδίο

Στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην
επίδοση κοριτσιών και
αγοριών στις φυσικές
επιστήμες και δεν παρατηρείται στατιστική δια
φορά στη επίδοση κοριτσιών και αγοριών στα
μαθηματικά.

ισότητα

Λίγα λόγια για το PISA 2015:

Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να κάνουν οι μαθητές;
uu Πρόκειται για το βασικό ερώτημα που θέτει το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των μαθητών PISA (Programme for International Student
Assessment) το οποίο αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποιότητας, της ισότητας των παρεχόμενων
ευκαιριών και της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η έρευνα διεξάγεται ανά τριετία,
με διαφορετικό κύριο αντικείμενο κάθε φορά, και
σύμφωνα με συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές οι οποίες ακολουθούνται από όλες τις συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να διασφαλιστεί η
εγκυρότητα και η αξιοπιστία της.
uu Το κύριο αντικείμενο αξιολόγησης για το PISA
2015 ήταν οι Φυσικές Επιστήμες, ενώ εξετάστηκαν
επίσης, με πιο συνοπτικό τρόπο τα Μαθηματικά, η

Κατανόηση Κειμένου και η Συνεργατική Επίλυση
Προβλήματος.
uu Στο Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των
μαθητών/τριών PISA 2015 συμμετείχαν 72 χώρες/
οικονομίες (35 χώρες του ΟΟΣΑ και 37 συνεργαζόμενες χώρες/οικονομίες) και αξιολογήθηκαν περίπου 540.000 μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες αποτελούν
αντιπροσωπευτικό δείγμα 29 εκατομμυρίων 15χρονων μαθητών/τριών από τα σχολεία των 72 αυτών
χωρών.
uu Από την Ελλάδα συμμετείχαν περίπου 5.500 15χρονοι/νες μαθητές/τριες, από 212 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο
φορέας υλοποίησης του PISA στην Ελλάδα είναι το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (IEΠ).
Πηγή: ΥΠΕΠ

Θ/Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ανακοίνωση
6/12/2016 της Εθνικής Διαχειρίστριας PISA. http://iep.edu.
gr/pisa/files/reports/06-12-2016_pisa_apotelesmata.pdf

Πίνακας 2α: Ποσοστό τακτικών φοιτητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πανεπιστήμια
(ακαδημαϊκά έτη 2010/11 -2014/15)
2010/2011

2011/12

2012/13

2013/2014

2014/2015

Σύνολο τακτικών φοιτητών/τριών
ακαδημαϊκών ετών 2010/11 -2014/15 ανά φύλο

Τακτικές Φοιτήτριες

100.230

99.748

98.163

100.308

105.462

503.911

Τακτικοί φοιτητές

68.248

69.056

70.474

73.731

75.018

356.527

Σύνολο τακτικών φοιτητών/τριών

168.478

168.804

168.637

174.039

180.480

860.438

Τακτικές φοιτήτριες Ποσοστό(%)

59.50%

59%

58%

58%

58%

Μέσος όρος πενταετίας Τακτικών Φοιτητριών: 58,5%

Τακτικοί φοιτητές Ποσοστό(%)

40.50%

41%

42%

42%

42%

Μέσος όρος πενταετίας Τακτικών Φοιτητών: 41.5%

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Η στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 2016-2020.
Η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο της ΓΓΙΦ.

Πίνακας 2β: Ποσοστό γυναικών που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ)
(ακαδημαϊκά έτη 2010/11 -2014/15)
2010/2011

2011/12

2012/13

2013/2014

2014/2015

Σύνολο τακτικών φοιτητών/τριών
ακαδημαϊκών ετών 2010/11 -2014/15 ανά φύλο

Τακτικές Φοιτήτριες

54.920

52.709

52.132

46.773

47.900

254.434

Τακτικοί φοιτητές

56.989

53.395

55.387

52.616

51.491

269.878

Σύνολο τακτικών φοιτητών/τριών

111.909

106.104

107.519

99.389

99.391

524.312

Τακτικές φοιτήτριες Ποσοστό(%)

49%

50%

48%

47%

48%

Μέσος όρος πενταετίας Τακτικών Φοιτητριών: 48%

Τακτικοί φοιτητές Ποσοστό(%)

51%

50%

52%

53%

52%

Μέσος όρος πενταετίας Τακτικών Φοιτητών: 52%

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Η στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 2016-2020
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/stratigiki_aei.pdf
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Γράφημα 2α:
Ποσοστό τακτικών φοιτητών/τριών που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
(ΑΕΙ) ανά φύλο (ακαδημαϊκά έτη 2010/11 -2014/15)

Γράφημα 2β:
Ποσοστό τακτικών φοιτητών/τριών που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
(TΕΙ), ανά φύλο, λήξη ακαδημαϊκών ετών 2010/11 -2014/15

uu Ο

μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας των τακτικών φοιτητριών των
ΤΕΙ είναι κατά 10% μικρότερος από
τον αντίστοιχο μέσο όρο των τακτικών
φοιτητριών των ΑΕΙ.
uu Ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας των τακτικών φοιτητών των ΤΕΙ
είναι κατά 10% μεγαλύτερος από τον
αντίστοιχο μέσο όρο των τακτικών
φοιτητών των ΑΕΙ.
uu Το σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελείται από
22 Πανεπιστήμια (Πανεπιστημιακός
Τομέας) και 14 ΤΕΙ (Τεχνολογικός
Τομέας) με 268 και 168 τμήματα αντίστοιχα.
uu Κατά την πενταετία 2010-2015 το σύνολο των φοιτητριών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI και ΤΕΙ) ανήλθε
στις 758.345 ενώ το σύνολο των φοιτητών στους 626.405 με τα αντίστοιχα
ποσοστά να διαμορφώνονται στο 55%
για τις φοιτήτριες και στο 45% για τους
φοιτητές.
Το σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποτελείται από 22
Πανεπιστήμια (Πανεπιστημιακός Τομέας) και 14 ΤΕΙ (Τεχνολογικός Τομέας) με 268 και 168 τμήματα αντίστοιχα.
■■ Κατά την πενταετία 2010-2015 το σύνολο των φοιτητριών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI και ΤΕΙ) ανήλθε
στις 758.345 ενώ το σύνολο των φοιτητών στους 626.405 με τα αντίστοιχα
ποσοστά να διαμορφώνονται στο 55%
για τις φοιτήτριες και στο 45% για τους
φοιτητές.
■■

Από τους τακτικούς/ές φοιτητές/τριες των Πανεπιστημίων, κατά μέσο όρο, των ακαδημαϊκών ετών 2010/11 -2014/15 το 58.5% είναι γυναίκες και το 41.4% είναι άνδρες. Δηλαδή έχουμε 147.384 περισσότερες γυναίκες τακτικές φοιτήτριες έναντι των ανδρών τακτικών φοιτητών.

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την
άντληση των στοιχείων είναι το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Από Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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Παγκόσμια Εβδομάδα
Θηλασμού 2017:

Στηρίζουμε
τον Θηλασμό
Μαζί

Τ

ο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας
Εβδομάδας Θηλασμού είναι «Στηρίζουμε τον Θηλασμό Μαζί», δίνοντας έτσι έμφαση στη δικτύωση,
την πληροφόρηση και τη δραστηριοποίηση
όλων των φορέων με σκοπό την επίτευξη των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030.
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας
Συμμαχίας Δράσης για το Θηλασμό,
1) ο υποσιτισμός ευθύνεται για το 45% των
θανάτων παιδιών κάτω των πέντε ετών
ετησίως
2) η απουσία θηλασμού συνδέεται με οικονομικές απώλειες περίπου τριακοσίων δύο
δισεκατομμυρίων δολλαρίων ετησίως ή
αλλιώς με απώλεια του 0,49% του Παγκόσμιου ΑΕΠ
3) τα μωρά που θηλάζονται, έχουν υψηλότερο
δείκτη ευφυΐας κατά 2,6 μονάδες σε σχέση
με τα παιδιά με καθόλου θηλασμό
4) υπολογίζεται ότι απαιτούνται τέσσερις χιλιάδες λίτρα νερού για την παρασκευή
ενός κιλού σκόνης υποκατάστατου μητρικού γάλακτος
5) κάθε επιπλέον μήνας γονικής άδειας με
αποδοχές μειώνει τα ποσοστά παιδικής
θνησιμότητας κατά 13%
6) μόλις το 53% των χωρών εφαρμόζουν την
απαίτηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Εργασίας για ελάχιστη γονική άδεια δεκατεσσάρων εβδομάδων.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ο θηλασμός να ξεκινά από την πρώτη ώρα
μετά τη γέννηση του βρέφους έως τη συμπλήρωση των έξι μηνών. Κατόπιν, τα μωρά μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικές θρε-

Στην Ελλάδα η
Παγκόσμια Εβδομάδα
Θηλασμού θα
εορτασθεί την περίοδο
1-7 Νοεμβρίου 2017
και στην Κύπρο 1-7
Οκτωβρίου 2017

πτικές τροφές παράλληλα με το θηλασμό, ο
οποίος μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο χρόνια
ή και περισσότερο.
Το σχετικό προωθητικό υλικό για την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2017 (http://
worldbreastfeedingweek.org/resources.
shtml) εστιάζει σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες συνδέονται με τους δεκαεπτά
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και κυκλοφορεί
και στην ελληνική γλώσσα με τη συνεισφορά
του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδας:
α) περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
β) διατροφή, επισιτιστική ασφάλεια και μείωση της φτώχειας
γ) επιβίωση, υγεία και ευημερία
δ) γυναικεία παραγωγικότητα και εργασία.
Η εβδομάδα 1-7 Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού, φόρος τιμής στη Διακήρυξη Innocenti της 1ης
Αυγούστου 1990 στη Φλωρεντία, όπου εκπρόσωποι Κρατών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της UNICEF και άλλων οργανώσεων δεσμεύτηκαν για την προστασία, την
προώθηση και την υποστήριξη του θηλασμού.
Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Υγεία» και υλοποιείται
στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων
στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).
Από Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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Η ανάγκη οικονομικής ενδυνάμωσης
των γυναικών στην Ε.Ε.
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σεπτέμβριος 2017)

Η

Επιτροπή Δικαιωμάτων
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία σχετική
Έκθεση με θέμα «Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σύμφωνα με το Ε.Κ., η Ευρώπη
είναι αδιαμφισβήτητα μεταξύ των πρωτοπόρων παγκοσμίως όσον αφορά τα
δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Ωστόσο, προϋπόθεση
για να διαπρέψει στους τομείς της ισότητας και της χειραφέτησης των γυναικών είναι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη
λήψη οικονομικών αποφάσεων.
Οι πλέον πρόσφατες στατιστικές
δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής προς την επίτευξη της ισότητας
των φύλων. Σε πολλές χώρες, οι βασικοί
φραγμοί στην οικονομική ενδυνάμωση
των γυναικών είναι κοινωνικοί κανόνες
ή νόμοι που εισάγουν διακρίσεις. Παρά
το γεγονός ότι οι γυναίκες διαθέτουν
κατά μέσο όρο υψηλότερο μορφωτικό
επίπεδο σε σύγκριση με τους άνδρες, οι
διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές εξακολουθούν να είναι
σημαντικές με ποσοστό 16,1 %, όπως
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Ο δείκτης για την
ισότητα των φύλων
του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου για την
Ισότητα των Φύλων
(EIGE) δεν έχει
καταγράψει από το
2015 σχεδόν καμία
πρόοδο στην Ε.Ε.,
παρά μόνο αμελητέα
άνοδο!

και οι διαφορές στις συντάξεις, οι οποίες ανέρχονται στο ανησυχητικό ποσοστό 40,2 %, παρότι οι διαφορές μεταξύ
των Κρατών-Μελών είναι σημαντικές.
Μία περισσότερο ισότιμη κατανομή της μη αμειβόμενης οικιακής εργασίας είναι επίσης απαραίτητη για να
μπορούν οι γυναίκες να είναι παρούσες
στην αγορά εργασίας στον ίδιο βαθμό
με τους άνδρες. Όταν οι μη αμειβόμενες οικιακές εργασίες εκτελούνται ταυτοχρόνως και από τα δύο φύλα, θα αποτελούν ένα ισότιμα κατανεμημένο βάρος, ενώ όταν επιτευχθούν οι στόχοι της
Βαρκελώνης, θα υπάρχει μία καλύτερη
βάση για μία αρκετά βελτιωμένη εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής η οποία θα επιτρέπει στις
γυναίκες να ανταγωνίζονται τους άνδρες επί ίσοις όροις.
Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στατιστικά στοιχεία:
uu οι βελτιωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων μπορούν να δημιουργήσουν έως και 10,5
εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας στην Ε.Ε. έως το 2050
uu υπολογίζεται ότι οι ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις υπέρ της νομικής και
της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών δύνανται να οδηγήσουν το ποσοστό απασχόλησης

ισότητα

στην Ε.Ε. σχεδόν στο 80% και
την αύξηση του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ της Ε.Ε. σε ποσοστό μεταξύ 6,1% και 9,6%, ενώ η τόνωση της ανάπτυξης στα Κράτη-Μέλη θα ανερχόταν σε ποσοστό μεταξύ 15 % και 45 %
μέχρι το 2050
uu το 31,5 % των εργαζόμενων γυναικών στην Ε.Ε. εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης έναντι ποσοστού 8,2 % των εργαζόμενων ανδρών
uu ποσοστό μόλις υψηλότερο του 50% των γυναικών
εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
σε σύγκριση με ποσοστό 71,2% για τους άνδρες, δηλαδή η απόκλιση των ποσοστών πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 25,5%
uu η φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων αποτελεί αιτία
αεργίας για το 20% περίπου των οικονομικά μη ενεργών γυναικών, ενώ για τους άνδρες το αντίστοιχο
ποσοστό δεν ξεπερνά το 2%
uu το 2015 το μέσο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με ένα παιδί ηλικίας κάτω των έξι ετών ήταν περίπου 9% χαμηλότερο από το ποσοστό των γυναικών
χωρίς μικρά παιδιά, ενώ σε ορισμένες χώρες η διαφορά αυτή υπερέβαινε το 30%
uu η ισότητα των φύλων και η πολυμορφία στην εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια
εταιρειών αποτελεί βασική δημοκρατική αρχή με θετικές οικονομικές συνέπειες, όπως είναι η χωρίς αποκλεισμούς λήψη στρατηγικών αποφάσεων και η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων
uu οι κατά κανόνα γυναικοκρατούμενοι τομείς ή ρόλοι
χαρακτηρίζονται γενικά από χαμηλότερους μισθούς
σε σχέση με συγκρίσιμους ανδροκρατούμενους τομείς ή ρόλους, γεγονός που αποτελεί παράμετρο της
ανισότητας των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές και
τις συντάξεις, η οποία ανέρχεται σήμερα στο 16 %
και 40 %, αντιστοίχως
uu σύμφωνα με τη Eurostat, το 24,4 % των γυναικών

ας

στην Ε.Ε. αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ οι μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών, οι γυναίκες με αναπηρία και οι γυναίκες
άνω των 55 ετών διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο ανεργίας και μη
συμμετοχής στην αγορά εργασί-

uu το

συνολικό ετήσιο οικονομικό κόστος του χαμηλότερου ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, λαμβανομένων υπόψη των διαφυγόντων κερδών, της
μη καταβολής κοινωνικών εισφορών και των πρόσθετων δαπανών δημόσιας χρηματοδότησης, αντιστοιχούσε στο 2,8 % του ΑΕΠ της Ε.Ε. ή σε 370 δισεκατομμύρια ευρώ το 2013, σύμφωνα με εκτιμήσεις
του Eurofound, ενώ το κόστος του αποκλεισμού μίας γυναίκας από την αγορά εργασίας εκτιμάται από
το EIGE μεταξύ 1,2 και 2 εκατομμυρίων ευρώ, αναλόγως του μορφωτικού της επιπέδου
uu οι γυναίκες αποτελούν το 52 % του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόνο το ένα τρίτο των αυτοαπασχολουμένων ή του συνόλου των ατόμων που
ιδρύουν επιχειρήσεις στην Ε.Ε. – ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2014 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 20,2 % των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο
εταιρειών με έδρα σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε.
uu οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 60 % των πτυχιούχων στην Ε.Ε., αλλά, λόγω μόνιμων αποτρεπτικών
παραγόντων, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους τομείς των θετικών επιστημών (π.χ. μαθηματικά, πληροφορική, μηχανική) και στα συναφή
επαγγέλματα
uu στα νοικοκυριά, στα οποία το μικρότερο παιδί είναι
ηλικίας κάτω των επτά ετών, οι άνδρες δαπανούν 41
ώρες εβδομαδιαίως σε αμειβόμενη εργασία και 15
ώρες σε μη αμειβόμενη εργασία, ενώ οι γυναίκες δαπανούν 32 ώρες εβδομαδιαίως σε αμειβόμενη εργασία αλλά 39 ώρες σε μη αμειβόμενη εργασία
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ισότητα

Το βασικό συμπέρασμα της Έκθεσης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι
η οικονομική συμμετοχή και η ενδυνάμωση των γυναικών είναι καθοριστικές για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, δεδομένου
ότι τους επιτρέπουν να επιτυγχάνουν
οικονομική ανεξαρτησία, να ασκούν
επιρροή στην κοινωνία και να έχουν τον
έλεγχο της ζωής τους, εξαλείφοντας τη
γυάλινη οροφή που εμποδίζει την ισότιμη αντιμετώπισή τους με τους άνδρες
στον επαγγελματικό βίο.
Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα και η οικονομική
ενδυνάμωση των γυναικών, απαιτείται
να αντιμετωπιστούν οι βαθιά ριζωμένες
άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων που δημιουργούν διακρίσεις και βία
κατά των γυναικών, των κοριτσιών και
επίσης των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ.
Τέλος, μεταξύ άλλων, το Ε.Κ. εκτιμά ότι τα οικονομικά μοντέλα και πρακτικές, οι φορολογικές πολιτικές και οι
προτεραιότητες ως προς τις δαπάνες,
ιδίως σε καιρούς κρίσης, θα πρέπει:
uu να περιλαμβάνουν μία προοπτική
ισότητας των φύλων
uu να λαμβάνουν υπόψη τις γυναίκες ως
οικονομικούς παράγοντες και
uu να έχουν ως στόχο τη μείωση των
ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, προς όφελος των πολιτών,
των επιχειρήσεων και της κοινωνίας
στο σύνολό της.
H συγκεκριμένη δημόσια δράση
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
εντάσσεται στo θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο
πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της
ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών
και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).
Από Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα
της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε.
Η συνεισφορά της ΓΓΙΦ (Ταλίν, 7-8/9/2017)

Τ

ο διήμερο 7-8 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε
όλες τις πολιτικές και δράσεις. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Εσθονικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017) με
τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και των κρατικών φορέων
ισότητας των φύλων των 28 Κρατών-Μελών. Στην εκδήλωση, τη χώρα μας εκπροσώπησε
στέλεχος της ΓΓΙΦ.
Τα κύρια σημεία της Συνάντησης, συνοψίζονται ως εξής:
Α. Έναρξη νέου δεκαοκτάμηνου στο σύστημα της εκ περιτροπής
Τριμερούς Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με το σύνθημα «Ενότητα μέσα από Ισορροπία / Unity through Balance» και με ζητούμενο μία βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, η Εσθονική πλευρά θα συνεργαστεί με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη
υπέρ μίας δημιουργικής ώθησης της ισότητας
των φύλων. Μεταξύ άλλων, το τρέχον εξάμηνο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για
το νέο πακέτο εναρμόνισης εργασιακού και
επαγγελματικού βίου, όπως και της Πρότασης
Οδηγίας για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο
φύλων στη διοίκηση των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, μία σειρά σημαντικών δημοσί-

ων εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν με τη
συνδρομή των Εσθονικών Αρχών, όπως:
uu η δημοσιοποίηση της τρίτης επικαιροποιημένης έκδοσης του «Δείκτη για την
Ισότητα των Φύλων» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων
uu το 8ο Ετήσιο Forum για τη Διαφορετικότητα στην Ε.Ε. με έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών μέσω της ισότητας στην πράξη
uu η δημόσια συζήτηση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στον
κυβερνοχώρο.

Β. Υιοθέτηση Συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Υπουργών
για τον έμφυλο διαχωρισμό στην τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση,
την κατάρτιση και την αγορά εργασίας
Τα στατιστικά στοιχεία της μελέτης του
Ινστιτούτου αναδεικνύουν περίτρανα τις
πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου, οι
οποίες συνοψίζονται ως εξής:
uu οι γυναίκες αποτελούν το 11% του φοιτητικού πληθυσμού στον τομέα της μηχανικής και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, ενώ στον τομέα
των κατασκευών και των δομικών έργων το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται
στο 16%
uu οι άνδρες αποτελούν το 11% του φοι-

uu

τητικού πληθυσμού στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ στον τομέα της υγείας
και της πρόνοιας το αντίστοιχο ποσοστό
ανέρχεται στο 21%
τη δεκαετία 2004-2015 το ποσοστό των
γυναικών αποφοίτων στο χώρο των θετικών επιστημών σημείωσε πτώση τεσσάρων μονάδων (από το 25% έπεσε
στο 21%), ενώ η πτώση στον τομέα των
σπουδών υγείας και εκπαίδευσης κατέγραψε πτώση μόνο μίας μονάδας για τους
άνδρες (από το 21% έπεσε στο 20%)

ισότητα

uu

uu

uu

έντονος διαχωρισμός μεταξύ
γυναικών και ανδρών παρατηρείται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης: μόλις το
14% των γυναικών στην Ε.Ε.
ολοκληρώνουν επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών του θετικού
και μηχανολογικού κλάδου,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
γυναικών αποφοίτων στο ίδιο
επιστημονικό πεδίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αισθητά αυξημένο, δηλαδή 31%
το αντίστοιχο ποσοστό για τους
άνδρες στους τομείς εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας στην
επαγγελματική εκπαίδευση είναι 15%, ενώ στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση το ποσοστό ανέρχεται στο 21%
το 2014 η αναλογία απασχόλησης των γυναικών αποφοίτων του θετικού και μηχανολογικού κλάδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 76%, το οποίο

uu

αντιστοιχεί σε πάνω
από δέκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με τους
άρρενες συναδέλφους
τους με τα ίδια προσόντα και σε τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με την
απασχόληση των γυναικών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, μόλις το 10% των
γυναικών απασχολείται σε αυτό τον τομέα
μετά την αποφοίτησή
τους από προγράμματα
σπουδών στο χώρο των
θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των
μαθηματικών, όταν για τους
άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό
εκτινάσσεται στο 41%.

Γ. Ζητήματα βίας κατά των γυναικών
Στις 13 Ιουνίου 2017 η Ε.Ε.
προσχώρησε στη Σύμβαση του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την
πρόληψη και καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (γνωστή και
ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»). Η Σύμβαση προβλέπει
μία άκρως απαιτητική διαδικασία
αναφοράς των Κρατών και ελέγχου από το Συμβούλιο της Ευρώπης όλων των μέτρων που λαμβάνονται για την υλοποίηση των άρθρων του συγκεκριμένου νομικού
κειμένου.

Η δέσμευση της Ε.Ε. υπέρ της
αντιμετώπισης του ειδεχθούς φαινομένου ενάντια στη βία κατά των
γυναικών και των κοριτσιών αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανοικτή πρόσκληση για επιχορήγηση
ανάλογων δράσεων από κρατικούς
φορείς ισότητας των φύλων, λοιπούς δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις μέσω του
χρηματοδοτικού εργαλείου του
Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχετικής
αίτησης την 14/11/2017.

Δ. Η εποικοδομητική συνεισφορά
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Η παρουσία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
υπήρξε, όπως πάντα, δραστήρια
και εποικοδομητική καθόλη τη δι-

άρκεια των εργασιών της διήμερης Συνάντησης. Με την κατάλληλη προετοιμασία εντός Ελλάδος και
τη δραστηριοποίηση εντός Ε.Ε., η

Ελλάδα, μέσω της Γ.Γ.Ι.Φ., επέτυχε
να συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
υπολοίπων Κρατών-Μελών.
Πιο συγκεκριμένα: Τα μέλη της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ε.Ε. για το
gender mainstreaming ενημερώθηκαν εκτενώς από τον εκπρόσωπο
της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις πλέον πρόσφατες
πρωτοβουλίες και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων,
ενώ παράλληλα επετεύχθη η ισχυροποίηση της δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ.
με τις αντίστοιχες Αρχές των υπολοίπων 27 Κρατών-Μελών
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην
παρουσίαση των βασικών αξόνων του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων
2016-2020», για το οποίο είχε ήδη
ενημερωθεί εγγράφως από την
31/8/2017 η Γραμματεία της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πρωτοβουλία του
αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης &
Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας
των Φύλων της Υπηρεσίας μας
Έγινε εκτενής παρουσίαση του
εθνικού μηχανισμού υλοποίησης των

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030) και της συνεισφοράς της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω
του ΕΣΔΙΦ 2016-2020
Έγινε ειδική αναφορά στην εποικοδομητική συνεργασία της
Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Σουηδική και τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, καθώς και στην επιτάχυνση των διαδικασιών για
την κύρωση από τη χώρα μας της Σύμβασης
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, μέσω της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη σύνταξη σχετικού πορίσματος και την παράδοσή του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στις 21/12/2016.
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί
για την Ισότητα των Φύλων» και
υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και
ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).
Από Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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εκπαιδευση

UNESCO,
Ανάγκη ποιοτικής αύξησης
Αύγουστος 2017
της συμμετοχής των γυναικών
στο χώρο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών

Σ

ημαντικό έμφυλο χάσμα στο χώρο της εκπαίδευσης καταγράφεται
παγκοσμίως αναφορικά με
τους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας,
της μηχανικής και των μαθηματικών (γνωστά στη διεθνή
ορολογία με το αρκτικόλεξο
STEM) με επιπτώσεις στην
επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών και των
ανδρών.
Πιο συγκεκριμένα, στο
πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου και Forum Πολιτικής
για την εκπαίδευση των κορι-

Σπάζοντας τον κώδικα:

H εκπαίδευση των κοριτσιών
και των γυναικών
στις θετικές επιστήμες,
την τεχνολογία, τη μηχανική
και τα μαθηματικά

τσιών στους τομείς της θετικής
και τεχνολογικής κατεύθυνσης, το οποίο διεξάγεται στην
πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης
Μπανγκόκ το τριήμερο 28-30
Αυγούστου 2017 υπό την αιγίδα του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Συστήματος του
ΟΗΕ (UNESCO), δημοσιοποιήθηκε σχετική έκθεση του εν
λόγω Οργανισμού συνολικής
έκτασης 85 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «Σπάζοντας τον κώδικα: η εκπαίδευση
των κοριτσιών και των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την
τεχνολογία, τη μηχανική και τα

Τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν, αποδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη για αναθεώρηση της υφιστάμενης κατάστασης, με σκοπό αφενός την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και αφετέρου την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών
και των κοριτσιών του πλανήτη:
1) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μόλις το 35%
του φοιτητικού πληθυσμού στους τομείς της θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι γένους θηλυκού
2) τα ποσοστά εγγραφής των φοιτητριών αποτελούν τον καθρέφτη του έμφυλου διαχωρισμού στον
εκπαιδευτικό και μετέπειτα στον επαγγελματικό
χώρο: μόλις 3% στην πληροφορική, 5% στις φυσι-
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κές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική,
8% στον μηχανολογικό κλάδο και 15% στις τομείς
υγείας και πρόνοιας
3) στην Ευρώπη το 2015 σε κάθε χίλιες απόφοιτες μόνο οι 29 προέρχονταν από τον κλάδο των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και μόλις τέσσερις στις
χίλιες συνέχιζαν να εργάζονται επαγγελματικά στο
χώρο της πληροφορικής

εκπαιδευση

μαθηματικά»: http://unesdoc.unesco.org/
images/0025/002534/253479E.pdf.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών
στηρίζει έμπρακτα την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων στο χώρο της εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των τεχνολογικών προσόντων του γυναικείου πληθυσμού.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη συνεργασία της ΓΓΙΦ με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,
την πρωτοβουλία «Ψηφιακή Συμμαχία για
τη Γυναικεία Απασχόληση», τη συμμετοχή μας στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» με φορέα ελέγχου τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, τη

4) στις χώρες του ΟΟΣΑ η επίδοση των κοριτσιών στις θετικές επιστήμες συνδέεται με τις πεποιθήσεις και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονέων, στη Λατινική Αμερική το 20% του διδακτικού προσωπικού των μαθηματικών θεωρεί ότι τα
μαθηματικά είναι ευκολότερα για τα αγόρια, ενώ
σε έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία
τα στοιχεία έδειξαν ότι το 57% του διδακτικού προσωπικού αναπαρήγαγε υποσυνείδητα στερεότυπες
αντιλήψεις και πρακτικές για τη σχέση των αγοριών και των κοριτσιών με τους τομείς μαθημάτων
θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης
5) τα προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας και

θεσμοθετημένη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, καθώς και τη συμπερίληψη παρόμοιων ενεργειών στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020».
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΓΓΙΦ
εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο
πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων
στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες
γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Ατζέντα 2030).
Από Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 78 χώρες εξακολουθούν να περιλαμβάνουν έμφυλες προκαταλήψεις στα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών, της
φυσικής και της χημείας – ενδεικτικά αναφέρεται
ότι στην Ινδία άνω του 50% των εικονογραφήσεων
των βιβλίων μαθηματικών του δημοτικού σχολείου
απεικονίζουν μόνο αρσενικούς χαρακτήρες, ενώ μόλις το 6% απεικονίζουν μόνο θηλυκούς χαρακτήρες
6) το 75% των περιφρονητικών και χλευαστικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
της Λατινικής Αμερικής για τα μαθηματικά και τα
υπόλοιπα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης προέρχονται από κορίτσια.

| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 1 |
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Συνάντηση

Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

13-14 Ιουλίου 2017
Φλωρεντία

Ό

πως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε η Ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην πανέμορφη πόλη της Φλωρεντίας.
Η Ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 15 άτομα παρουσίασε μια πολύ καλή εικόνα με
την ποιότητα, την Σοροπτιμιστική κατάρτιση και την φιλική διάθεση, η οποία αποτέλεσε πόλο έλξης άλλων Σοροπτιμιστριών και γνωριμιών από διάφορες χώρες.
Στη συνάντηση συμμετείχαν: Α. ΟΙ
Governors Πηνελόπη Ράλλη, Ελένη Μπρεδάκη και η Πρόεδρος της Ένωσης Αμαλία
Βαρότση Ραγκούση.
Β. Ως Silent: Αικατερινάρη Ευδοκία, Α΄
Αντιπρόεδρος ΣΕΕ και Πόπη Αθανασίου,
Programme Director του Σ.Ο. Κηφισιάς.
Γ. Ως guests: Μερόπη Ορφανού,
Assistant Programme Director της ΣΕΕ,
Βίλλυ Μάκου, Σ.Ο. Κηφισιάς, Μαρία Οικονομίδου, Πρόεδρος Σ.Ο. Καβάλας, Τζέλλα
Κοτσαλή, μέλος Σ.Ο. Κηφισιάς.
Επίσης, την ελληνική αντιπροσωπεία
ακολούθησαν οι φίλες Σοροπτιμίστριες:
από Σ.Ο. Ψυχικού Μίνα Κόρσου, Ιωάννα Κοτσαρίνη, Διονυσία Κωνσταντοπούλου και από τον Σ.Ο. Ανατολικού: Λίλλιαν Ζέλλου, Χαρά Κωνσταντινοπούλου και
Γρηγορία Κορδομπάτη.
Στη συνάντηση μετείχαν περίπου 200
άτομα μαζί με τις Silent και τις Quests.
Αφού ακολουθήθηκε το τυπικό της Οργάνωσης η Γραμματέας της Ευρωπαϊκής
18 | ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 1 |

Ομοσπονδίας Flavia Pozolini ανέγνωσε
τον κατάλογο των Governors και παρούσες ήσαν 51. Στο GM αυτό πραγματοποιήθηκε και η εκλογή της Προέδρου του SIE
για το 2019-2021. Καθώς και του Δ.Σ και
των υπολοίπων αξιωμάτων για την Προεδρία του SΙΕ 2017-2019. Η Ελληνική Ένωση
δια της Προέδρου της προτάθηκε μαζί με
άλλες 4 Ενώσεις από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Maria Elisabetta
de Franciscis ως εφορευτική επιτροπή για
την διεξαγωγή των εκλογών.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος του SIE
Maria Elisabetta de Franciscis έκανε τον
απολογισμό του Bienium 2015-2017.
Όπως ξέρουμε η περασμένη διετία είχε
ως moto την εκπαίδευση και συνέχισε λέγοντας ότι οι Σοροπτιμίστριες επένδυσαν
στην εκπαίδευση, καθώς αποτελεί το πιο
θεμελιώδες δικαίωμα. Κανένα περιβάλλον χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί να αναπτυχθεί, κανένα περιβάλλον δεν μπορεί να
συμβάλει στην βελτίωση της Παγκόσμιας

SIE Governors Meeting

Οικονομίας, κανένα περιβάλλον δεν μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη.
Από στατιστικές προκύπτει ότι 796 εκατομμύρια Παγκοσμίως είναι αναλφάβητοι
ή στερούνται βασικής εκπαίδευσης. Αυτή
η εφιαλτική στατιστική γίνεται ακόμη πιο
σοκαριστική όταν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι
περισσότεροι από τους μισούς αναλφάβητους είναι γυναίκες.
Ένας εκπαιδευμένος πληθυσμός είναι
πιο ικανός να αποδεχθεί και να καταπολεμήσει τις διακρίσεις ενάντια στις γυναίκες. Ο 5ος στόχος των Ηνωμένων Εθνών
είναι να πετύχουμε την απόλυτη ισότητα
των φύλων μέχρι το 2030. Και για αυτό τον
σκοπό οι Σοροπτιμίστριες θα διαθέσουν
όλες τις δυνάμεις τους, χωρίς να υπολογίζουν υγειονομικούς περιορισμούς και πολλά άλλα, εκπαιδεύοντας τις γυναίκες να είναι αυτάρκεις και να επηρεάζουν τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης.
Στην συνέχεια, οι υπεύθυνες των επιτροπών αναφέρουν ότι στην διετία πραγ-

Από στατιστικές
προκύπτει ότι
796 εκατομμύρια
Παγκοσμίως είναι
αναλφάβητοι ή
στερούνται βασικής
εκπαίδευσης. Αυτή η
εφιαλτική στατιστική
γίνετε ακόμη πιο
σοκαριστική όταν
λάβουμε υπ’ όψιν
μας ότι περισσότεροι
από τους μισούς
αναλφάβητους είναι
γυναίκες.

ματοποιήθηκαν 1625 προγράμματα για
την εκπαίδευση και δόθηκαν 107.500 ευρώ για υποτροφίες τα οποία μοιράστηκαν
σε 25 γυναίκες.
Η Ελλάδα πήρε και τις δυο υποτροφίες
τις οποίες είχαμε υποβάλει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Maria
– Luisa Frosio, υπεύθυνης των υποτροφιών
του SIE, από τις 25 επικρατέστερες υποψηφιότητες, οι 18 ήσαν από Ενώσεις και οι 7
από Single Clubs, εκ των οποίων οι 16 υποτροφίες δόθηκαν σε μη Σοροπτιμίστριες.
Το Ελληνικό πρόγραμμα για την Κά| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 1 |
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σο έτυχε ιδιαίτερης μνείας και παρουσίασης στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι από το SIE
programme team στο Ευρωπαϊκό site.
Σε αυτό το Governors meeting τα βραβεία των SIE BEST PRASTICE AWARDS και
το SIE PEACE PRIZE ανακοινώθηκαν στο
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο το οποίο ακολούθησε την ίδια μέρα.
Στην συνέχεια η SIE Assistant
programme director, μέλος της Επιτροπής
για το appeal της Προέδρου του SI 20152017 για το Nepal, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα έκλεισε από την απερχόμενη Πρό-

Mέχρι 30/6/17
συγκεντρώθηκαν
350.000 ευρώ από
τις 4 Ομοσπονδίες.
Τα χρήματα αυτά
προορίζονται να
βοηθήσουν 1.000
γυναίκες και κορίτσια
στο Nepal

εδρο του SI Yvonne Simpson. Η επιτροπή
όμως θα συνεχίσει το πρόγραμμα μέχρι της
τελικής υλοποίησης του.
Τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν
μέχρι 30 Ιουνίου 2017 από τις 4 Ομοσπονδίες ήσαν 350.000 ευρώ ενώ ο στόχος ήταν
397.000 ευρώ. Οι Ενώσεις και τα clubs της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας συγκέντρωσαν
163.171 ευρώ για το σκοπό αυτό.
Το πρόγραμμα αυτό στο Nepal βοήθησε
1.000 γυναίκες και κορίτσια με διάφορους
τρόπους.Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσματα για την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 2019-2021 η οποία είναι η Anna Wszelaczynsca από την Ένωση
της Πολωνίας.
Τον λόγο στην συνέχεια πήρε η εκλεγμένη Πρόεδρος 2017-2019 Renata Trottmann
η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα της με
το σύνθημα «we stand up for women».
Παρουσίασε επίσης και την πόλη Λουκέρνη της Ελβετίας όπου θα γίνει το επόμενο Governors meeting τον Μάιο του
2018.
Το κλείσιμο της Συνάντησης των εκπροσώπων του SIE ακολούθησε το τυπικό
του Σοροπτιμισμού μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και Σοροπτιμιστικής φιλίας.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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Soroptimist International of Europe
Board 2017-2019
Restricted Board - Bureau restreint
	Renata Trottmann Probst	President
	Maria Elisabetta de Franciscis	Immediate Past President
	Anna Wszelaczyhska	President Elect
Carolien Demey Vice President
	Elizabeth Otieno Nyadwe Vice President
Zaneta Vysniauskiene Vice President
Verena von Tresckow-Bronke Vice President
Sigrid Ag Secretary General
	Regine Vogele	Treasurer

Restricted Board Plus - Bureau restreint plus
	Ingeborg Dietz	Programme Director
Christine Cromwell-Ahrens Communication Officer
	Maria Parlinska	Finance Controller
Gerda Rosiers	Extension Committee Chair
Signe Justesen Constitution and By-Laws Committee Chair
	Maria Luisa Frosio Scholarship Committee Chair

Enlarged Board - Bureau etargi
	Inge Withof	Assistant Programme Director
	Marianne Mukankaka	Extension Committee Member
Vesselina Tzvetanova	Extension Committee Member
	Nicoletta Morelli Magnini Constitution and By-Laws Committee Member
Karla Greipl Constitution and By-Laws Committee Member
	Elena Savu Scholarship Committee Member
Britt Nordgreen Scholarship Committee Member
Bettina Hahne SIE Representative to the Council of Europe
	Renate Smith-Kubat SIE Representative to the European Women’s Lobby
Vera Gregor SIE Representative to the OSCE
	Erica Sollberger	New Media
	Margrit Weber-Scherrer	Project Manager New Constitution
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OWN THE FUTURE

Education, your passport to a better life

st
21 Congres Soroptimist International Europe

Τ

ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο είναι μια ανοικτή
συγκέντρωση του Σοροπτιμισμού στην οποία
μπορεί η κάθε Σοροπτιμίστρια να λάβει μέρος.
Από κάθε μέρος της Ευρώπης, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 1000
Σοροπτιμίστριες μέσα σε ένα κλίμα φιλίας, χαράς, υπερηφάνειας για την οργάνωσή μας.
Οι φίλες των Ομίλων της Φλωρεντίας που είχαν και
την ευθύνη του Συνεδρίου δημιούργησαν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, τόσο στην έναρξη του όσο και τις
επόμενες δυο ημέρες των εργασιών.
Την δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου στο πρώτο μέρος
πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα STEM με την συμμετοχή 46 κοριτσιών 18-25 ετών, εκ των οποίων οι 36 χρηματοδοτήθηκαν από τις Ενώσεις και τα clubs και 10 από
την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Στο δεύτερο μέρος ακολούθησαν τα «τραπέζια» επιλογής θεματολογίας.
22 | ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 1 |
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Την Τρίτη και τελευταία ημέρα δόθηκαν τα βραβεία των Best Practice
ΑWARDS.
Tο SIE Peace Prize
2017 δόθηκε στην
Gege Katana Bucuru
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, για
την θαρραλέα αφοσίωση της να παλεύει για
τα δικαιώματα των γυναικών από την εμπόλεμη χώρα της πάνω
από ένα τέταρτο του
αιώνα. Και απετέλεσε
σύμβολο επιτευγμάτων για τις 1000 περίπου Σοροπτιμίστριες του 21ου Συνεδρίου της Φλωρεντίας.
Στην συνεχεία παρουσίασε το πρόγραμμα της για την διετία 2017-2019
η εκλεγμένη Πρόεδρος SIE Renata

Τrottmann καθώς και
το σύνθημά της «we
stand up for women».
Τέλος παρουσιάστηκε από την Ένωση
της Μαλαισίας το Παγκόσμιο Σοροπτιμιστικό Συνέδριο που θα
πραγματοποιηθεί στην
Κουάλα Λουμπούρ το
2019.
Πραγματικά το
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο είναι μια γιορτή του Σοροπτιμισμού
και αξίζει να το παρακολουθήσετε έστω μία
φορά όλες σας.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
| ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 1 |
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Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Σοροπτιμισμού στο Ρότερνταμ

Αλλαγή Ηγεσίας Διεθνούς Σοροπτιμισμού
και η “Έκκληση της Προέδρου SI’’ 2017-2019

Α

πό τις 27 έως 29 Ιουλίου, στο
Ρότερνταμ της Ολλανδίας
πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς
Σοροπτιμισμού και Σοροπτιμίστριες από
τις τέσσερις Ομοσπονδίες είχαν την δυνατότητα να παραστούν ως σιωπηλές παρατηρήτριες κατά την διάρκεια της τρίτης
ημέρας, στις 29 Ιουλίου.
Η συμμετοχή μου ως σιωπηλή παρατηρήτρια ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. H ευκαιρία να γνωρίσω και
να μάθω μερικές από τις εσωτερικές λειτουργίες της Οργάνωσης μας σε Παγκόσμιο επίπεδο ήταν ανεκτίμητη.
Η ατζέντα, περιλάμβανε εκτός από
24 | ελληνiδες σοροπτιμiστριες | τ . 1 2 1 |

Η συμμετοχή
μου ως σιωπηλή
παρατηρήτρια ήταν
πραγματικά μια
μοναδική εμπειρία.
H ευκαιρία να γνωρίσω
και να μάθω μερικές
από τις εσωτερικές
λειτουργίες της
Οργάνωσής μας σε
Παγκόσμιο επίπεδο
ήταν ανεκτίμητη.

την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΑGM), το
τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Σοροπτιισμού της διετίας 20152017με Πρόεδρο την SI Πρόεδρο Yvonne
Simpson και το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της διετίας 2017-2019, με Πρόεδρο την Μariet Verhoef-Cohen, νέα Πρόεδρο του SI.
Επίσης, η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε την τελετή αλλαγής Προεδρίας του
Διεθνούς Σοροπτιμισμού και ένα εκπαιδευτικό training με θέμα την Εκπροσώπηση του SI στα Ηνωμένα Έθνη, παρουσιάζοντας το έργο που κάνουν οι εκπρόσωποι
μας στα Κέντρα των Ηνωμένων Εθνών της
Γενεύης, της Ρώμης και στον ΟΗΕ.

«Έκκληση της Προέδρου SI» 2017-2019

Στις 29 Ιουλίου, η Μariet VerhoefCohen, από την Ευρωπαική Ομοσπονδία ανέλαβε την Προεδρία του Διεθνούς
Σοροπτιμισμού για την διετία 2017-2019
και διαδέχτηκε την Yvonne Simpson
σε μία επίσημη τελετή αλλαγής ηγεσίας
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
nhow, Rotterdam.
Κατά την διάρκεια της τελετής η νέα
SI Πρόεδρος έλαβε μια Ολλανδική βασιλική διάκριση και τιμήθηκε με το βασιλικό παράσημο του Λειτουργού του Τάγματος Orange Nassau ως αναγνώριση
της εθελοντικής της εργασίας για τον Διεθνή Σοροπτιμισμό, την αφοσίωσή της
στα κοινωνικά ζητήματα, την κοινωνική
της δέσμευση σε διεθνές επίπεδο και την
ακούραστη αφοσίωσή της στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων παγκοσμίως.
Η εναρκτήρια ομιλία της νέας SI Προέδρου πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του Πρώτου της Διοικητικού Συμβουλίου και περιλάμβανε μεταξύ άλλων:
uu τον σχεδιασμό για την 100η επέτειο
μας το 2021
uu τη δημιουργία της νέας Ομοσπονδίας της Αφρικής μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια
uu την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης
του Διοικητικού Συμβουλίου του SI
uu την
δημιουργία ενός Virtual
Soroptimist Museum
uu την ενίσχυση της εκπροσώπησης μας
στα Ηνωμένα Έθνη και την ευθυγράμμιση του Έργου μας με τα SDG προκειμένου να διασφαλιστεί η αύξηση της
αποτελεσματικότητας μας στο πλαίσιο του ΟΗΕ

Η ιδέα και το μήνυμα
του κοσμήματος
“Women, Water & Leadership’’
«Δύο από τις λέξεις που περιλαμβάνονται στην Έκκληση της Προέδρου’’, Women και Water ξεκινούν με
το γράμμα W. Έτσι, σχεδίασα δύο Ws που θυμίζουν
κυματισμό νερού και τα τοποθέτησα μέσα σε μια σταγόνα νερού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζουν με
ένα W.
Να είναι δηλαδή αλληλένδετα, σαν δύο παρτενέρ,
εκφράζοντας την στενή σχέση των Γυναικών με το Νερό και την ανάγκη για ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα του τομέα
των υδάτων για την εξασφάλιση Νερού για όλους.
Η σταγόνα νερού περικλείει και το έμβλημα του
SI, ενώνοντας τις Σοροπτιμίστριες και των τεσσάρων
Ομοσπονδιών σε ένα κοινό έργο με όραμα την Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να συμμετάσχουν πιο ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων για
την Διαχείριση του Νερού».
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γενική συνέλευση

Η Διεθνής
“Έκκληση της Προέδρου’’
2017-2019

Κ

ατά την διάρκεια του Πρώτου
της Διοικητικού Συμβουλίου η
SI Πρόεδρος παρουσίασε επίσης την «Έκκληση της Προέδρου» και το κόσμημα που δημιούργησε η
Ελληνίδα Σοροπτιμίστρια ζωγράφος Βύλλη Μάκου για τον σκοπό αυτό.
Όπως γνωρίζουμε, κάθε Πρόεδρος του
Διεθνούς Σοροπτιμισμού προτείνει μια
«Εκκληση της Προέδρου» γνωστή σαν «SI
President`s Appeal»: ένα έργο δηλαδή για
το οποίο οι Σοροπτιμίστριες και των τεσσάρων Ομοσπονδιών καλούνται να συγκεντρώσουν χρήματα για την υλοποίηση του,
κατά την διάρκεια της διετούς θητείας της
Προέδρου.
Για την περίοδο 2017-2019 η «Εκκληση της Προέδρου» Μariet VerhoefCohen είναι το έργο «Women, Water and
Leadership»-«Γυναίκες, Νερό και Ηγεσία».
Γι’ αυτό τον λόγο, η Hafdis Karlsdottir,
SI Βοηθός Διευθύντρια Συνηγορίας και
Υπεύθυνη για την «Εκκληση της Προέδρου», είπε ότι η Ελληνίδα Σοροπτιμίστρια
και ζωγράφος Βύλλη Μάκου, SI Όμιλος
«Κηφισιά-Εκάλη» μετά από πρόταση της
Προέδρου του Διεθνούς Σοροπτιμισμού,
σχεδίασε και δημιούργησε ένα μοναδικό κόσμημα, μια πολύτιμη σταγόνα νερού
από ασήμι επιχρυσωμένο και μπλε σμάλτο,

Όλα τα έσοδα από
αυτή τη συλλεκτική
καρφίτσα- μενταγιόν,
που σύντομα θα
διατίθεται από τον
Διεθνή Σοροπτιμισμό,
θα διατεθούν
για τουλάχιστον
πέντε έργα που θα
υποστηριχτούν σε
πέντε ηπείρους
με όραμα την
ενδυνάμωση των
γυναικών ώστε να
συμμετάσχουν πιο
ουσιαστικά στη λήψη
αποφάσεων για την
διαχείριση του νερού.

για την στήριξη της «Εκκλησης της Προέδρου», Women Water and Leadership.
Όλα τα έσοδα από αυτή τη συλλεκτική καρφίτσα- μενταγιόν, που σύντομα θα
διατίθεται από τον Διεθνή Σοροπτιμισμό,
θα διατεθούν για τουλάχιστον πέντε έργα που θα υποστηριχτούν σε πέντε ηπείρους με όραμα την ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να συμμετάσχουν πιο ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων για την διαχείριση του νερού.
Πιο συγκεκριμένα τα έργα αυτά θα
συνδεθούν με τους Στόχους του ΟΗΕ για
την Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs). Στόχος 6:
Καθαρό νερό για όλους – Στόχος 4: Ποιότητα της Εκπαίδευσης – Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων.
Η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιο του Διεθνούς Σοροπτιμισμού έληξε με την παρουσίαση της πρωτεύουσας
της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ, όπου
θα πραγματοποιηθεί το Παγκόσμιο Συνέδριο, το 2019.
Μια ακόμη Παγκόσμια
Σοροπτιμιστική Συνάντηση που θα ενώσει τις τέσσερες Ομοσπονδίες και
τις 75.000 Σοροπτιμίστριες από όλο τον Κόσμο μέσα σε ένα κλίμα παγκόσμιας φιλίας με στόχο ένα
καλύτερο μέλλον για τις
γυναίκες και τα παιδιά.
Βύλλη Μάκου

Όμιλος «Κηφισιά-Εκάλη»
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επισκέψεις

WORK SHOP SIE
14-16/09
Αθήνα

Η

Προέδρων Ενώσεων και Ταμιών της
Ευρωπαϊκής Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Maria
Elisabetta de Franciscis αποφάσισε να πραγματοποιήσει
στην Αθήνα μια κλειστή συνάντηση Εργασίας που αφορούσε αποκλειστικά τις
Προέδρους και Ταμίες των Ενώσεων της
Ευρώπης. Η Ελληνική Ένωση από την
πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για αυτό το οποίο προετοίμασαν αποκλειστικά
τα HQ της Ευρώπης θεώρησε ότι έπρεπε
να συμμετάσχει στην φιλοξενία προσφέροντας μια ξενάγηση στο Μουσείο της
Ακρόπολης και ένα καφέ στο τέλος της ξενάγησης στο καφέ του Μουσείου, καθώς
και μια περιήγηση στο κέντρο της Αθήνας
με το πούλμαν της μεταφοράς συνοδεία
της ξεναγού.

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση με τα μέλη
του Δ.Σ της Ένωσης Ευδοκία Αικατερινάρη, Μερόπη Ορφανού και Αλεξάνδρα
Κουτσουκέλη προσέφεραν δείπνο στις 129-2017 στην εκλεγμένη Πρόεδρο του SIE
Renata Trottmann Probst.
Στις 13-9-2017 προσέφεραν δείπνο
στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Maria Elisabetta de Franciscis και στην
Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Flavia Pozolini, η Πρόεδρος της Ένωσης Αμαλία Βαρότση Ραγκούση και τα μέλη Ευδοκία Αικατερινάρη, Νόνικα Βοσκού,
Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη και Μερόπη
Ορφανού.
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επισκέψεις

Οι πολύ ενδιαφέρουσες
ανταλλαγές απόψεων,
ο τόπος, η θερμή
φιλοξενία της
ελληνίδας προέδρου
και του συμβουλίου
της, έκανε αυτή την
συνάντηση στην
Αθήνα μία από τις πιο
σημαντικές της διετίας
2015-17 όπως δηλώνει
η Πρόεδρος του SIE
Maria Elisabetta de
Franciscis

Θερμές ευχαριστίες από την Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για την συμμετοχή και βοήθεια στα δείπνα των μελών
της Ένωσης καθώς και στην ξενάγηση του
Μουσείου που συμμετείχαν εκτός από τις
προαναφερθείσες η Μαρία Ιωαννίδου και
η Ελένη Μπρεδάκη.

Τ

α θέματα που συζητήθηκαν από

την ομάδα εργασίας αφορούσαν:

Α) την καλύτερη λειτουργία της Οργάνωσης και την αύξηση των μελών της, μέσα από την ανανέωση με νεότερης ηλικίας γυναίκες.
Β)	Πραγματοποίηση προγραμμάτων με
συνεργασίες Ομίλων και Ενώσεων που
αφορούν την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών στηριζόμενα πάντα στις θέσεις της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας.
Γ)	Την σημαντικότητα των PFR.
Δ)	Την ανάλυση των 4 Ομοσπονδιών σε
δυναμικό.
Ε)	Η Εκλεγμένη Πρόεδρος Renata στη
συνέχεια παρουσίασε το πρόγραμμα
της το οποίο συνεχίζει την εκπαίδευση και όλους τους άξονες δράσεων του
SIE.
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Α

ναλύοντας και εκείνη τις 4 Ομο-

σπονδίες, έθεσε και πάλι το θέμα της
Αφρικής, διότι για να γίνει Ομοσπονδία
χρειάζονται 2000 μέλη κι η Αφρική αυτή
τη στιγμή δυστυχώς έχει μόνο 700.
Επίσης τέθηκε από την Renata η εκλογή προσώπου για το advocacy.
Στην συνέχεια ακολούθησε συζήτηση,
ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ των Προέδρων και της ομάδας εργασίας και από τις
ερωτήσεις που ετέθησαν, διαπιστώθηκε ότι
πολλοί προβληματισμοί είναι κοινοί και θα
πρέπει η κάθε Ένωση να τους αξιολογήσει
σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες.
Στην συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Ενώσεων κατά αλφαβητική σειρά:
1.	Laufey Baldursdottir
Union President. Iceland
2. Cristina Botez
Vice-President. Romania
3. Bente Lene Christensen
Union President-elect. Norway
4. Shoshana Frenckell
Union President. Israel
5.	Lidia Gartcheva
Union President. Bulgaria
6. Claire Hublet
Union President. Belgium
7. Kärstin Jacobsson
Union President. Sweden
8.	Nilgün Pakkan
Union President. Turkey
9. Haingo Harifera Rakotonjatovo
Treasurer (in rep. of Union President
-elect). Madagascar
10.	Patrizia Salmoiraghi
Union President-elect. Italy
11. Dorothy Shiroya
Union President. Kenya
12.	Marcella Sigmund
President elect & Vice-President.
Austria
13.	Amalia Varotsi Ragousi
Union President. Greece
14.	Asta Von Frenckell
Union President. Finland
15. Gabriele Zorn
Union President-elect. Germany

επισκέψεις

Η

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και τα μέλη της επιτροπής
εργασίας του SΙΕ προσέφεραν ένα κοκτέιλ
στο Ξενοδοχείο «Τιτάνια», όπου πραγματοποιήθηκαν και οι εργασίες της συνάντησης, στις Προέδρους των Ομίλων της Αθήνας στις 14-9-2017.
Οι Πρόεδροι των Ομίλων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με όλες τις Προέδρους των Ευρωπαϊκών Ενώσεων και την
Ομάδα εργασίας του work shop, δηλαδή την Πρόεδρο Elisabetta, την εκλεγμένη Πρόεδρο Renata, την Γραμματέα Flavia
την Ταμία Anne – Marie και την υπεύθυνη
των HQ Meltem Zourdos και να περάσουν
ένα ευχάριστο απόγευμα.
Στο κλείσιμο της συνάντησης εργασίας
η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Elisabetta για την υπέροχη συνεργασία των δυο αυτών χρόνων και είναι
βέβαιη ότι και η συνεργασία με την εκλεγμένη Πρόεδρο Renata θα ακολουθήσει την
ίδια πορεία.
Επίσης συνεχάρη την Πρόεδρο
Elisabetta για την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά μια τέτοια
συνάντηση εργασίας, γιατί πιστεύει ότι το

Ήταν μια σπουδαία
ευκαιρία για την
εκλεγμένη Πρόεδρο
Renata Trottmann
να εξηγήσει στις
συμμετέχουσες το
πρόγραμμά και το
όραμά της για την
διετία της

κλειστό meeting δημιουργεί τις προϋποθέσεις καλύτερης ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων.
Εξέφρασε την ευχαρίστησή της για την
επιλογή της Αθήνας σαν τόπο πραγματοποίησης του work shop και ευχήθηκε στις
φίλες Σοροπτιμίστριες που μετείχαν να
έχουν μία ευχάριστη διαμονή καθώς οι περισσότερες παρέτειναν την παραμονή τους
στην Ελλάδα.
Ανταλλάχθηκαν δώρα και η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Elisabetta
εκφράσθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για
την φιλοξενία της Ελληνικής Ένωσης, μίλησε για την αγάπη που έχει για την Ελλάδα και είπε ότι θεωρεί την συνάντηση αυτή
μία από τις πιο σημαντικές της διετίας της.
Παράγραφος η οποία υπάρχει και στο
Ευρωπαϊκό site.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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θεματα

FRIENDSHIP LINKS

Η

Αδελφοποίηση στη Σοροπτιμιστική ορολογία λέγεται “Friendship
Link” (FL). Όπως προκύπτει και
από το προ ολίγων μηνών mail της Γερμανίδας Σοροπτιμίστριας, μέλους της Επιτροπής Επέκτασης της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας, Dr. Elisabeth Meisinger, προς
τους Ομίλους της Ελληνικής Σοροπτιμιστικής Ένωσης, μας ζητήθηκε να την ενημερώσουμε για τις Αδελφοποιήσεις που
έχουν πραγματοποιήσει οι Ελληνικοί Όμιλοι, και τις οποίες δεν έχουν ακόμη αναφέρει ούτε στην Ομοσπονδία ούτε στην Επιτροπή Επέκτασης. ούτε στα SIE HQs.
Στην Οργάνωσή μας, ο θεσμός των FL
κρίθηκε αναγκαίος για λόγους βοήθειας
Σοροπτιμιστικών Ομίλων και Σοροπτιμιστριών, που υπέφεραν, όπου υπήρχαν
εμπόλεμες καταστάσεις και πήρε μεγάλη
ανάπτυξη σε όλη τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Αμερικανικών
και Καναδικών Ομίλων αφ’ ενός και Ευρωπαϊκών Ομίλων αφ’ ετέρου.
Τον Οκτώβριο του 1939 η εκδότρια
του Βρετανικού Σοροπτιμιστικού Περιοδικού έγραφε: Δύο πράγματα είναι πολύ
καθαρά σε μας μέσα στην αμηχανία και
το άγχος αυτών των ημερών. Το πρώτο είναι ότι, όπως οι ορχήστρες γυναικών είναι για να προάγουν τη διεθνή κατανόηση, έτσι και εμείς πρέπει να σταθούμε η
μια δίπλα στην άλλη και να κρατήσουμε
ενεργή την επιταγή της Οργάνωσής μας,
της οποίας η αξία είναι σπουδαιότερη σήμερα από ποτέ.
Το δεύτερο είναι ότι, όταν εμείς βγούμε απ’ αυτόν τον εφιάλτη και η πάλη μας
τελειώσει, πρέπει να γίνουμε δυνατότερες
από πριν και να δούμε όλη μας την επιρροή να κατευθύνεται προς μια διαρκή και
δίκαιη ειρήνη (απόσπασμα από το βιβλίο
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΥ, από την

Η συνεργασία
μεταξύ δύο Ομίλων
που ενδιαφέρονται
να συνάψουν FL,
στηρίζεται σε κοινά
προγράμματα,
έργα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος και
δυνατοτήτων ή σε
νέα προγράμματα
από αυτά που
υποδεικνύει το
SI ή το SIE, πάντα
όμως μέσα στους
Σοροπτιμιστκούς
Στόχους και
Σκοπούς.

Janet Haywood).
Τότε, κύριος σκοπός ήταν η βοήθεια
σε ρουχισμό και τρόφιμα. Ο θεσμός όμως
εξελίχθη και ευτυχώς δεν υπάρχει σήμερα
ανάγκη τέτοιου είδους βοήθειας. Έτσι η συνεργασία μεταξύ δύο Ομίλων που ενδιαφέρονται να συνάψουν FL, στηρίζεται σε κοινά προγράμματα, έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και δυνατοτήτων ή σε νέα προγράμματα από αυτά που υποδεικνύει το SI
ή το SIE, πάντα όμως μέσα στους Σοροπτιμιστκούς Στόχους και Σκοπούς.
Η γνωριμία και η ανάπτυξη φιλικών δεσμών δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά προκύπτει μέσα από το κοινό έργο των δύο Ομίλων.
Στην Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στο members
area / program and advocacy, στο τέλος,
θα βρείτε πως συνάπτεται ένα Friendship
Link. Δεν αναφέρεται η ιστορία των FLs,
παρά μόνον η διαδικασία. Θα διαβάσετε, λοιπόν, ότι δεν επιτρέπεται περισσότερα από δύο (2) FLs για κάθε Όμίλο, υπάρχει έντυπη αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και από τους δύο
Ομίλους, ανακοίνωση στα HQs και στην
SIE Επιτροπή Επέκτασης και στη συνέχεια
έγκριση από τα SIEHQs (εκεί αποβλέπει το
mail της Elisabeth Meisinger), διότι υπάρχει λίστα που δημοσιεύεται και παρακολουθείται από την Executive Director.
Πόπη Αθανασίου

Το κείμενο αυτό γράφτηκε σε απάντηση, όσων φίλων
Σοροπτιμιστριών με ρωτούν για τα Friendship Links.

θεματα

21η Σεπτεμβρίου

Ημέρα Αφιερωμένη

στην Ειρήνη
Ε

ιρήνη είναι: «Ειρήνη είναι να ζεις
και να αφήνεις και τους άλλους να
ζουν».
Ειρήνη είναι η κατάσταση ομόνοιας
ανάμεσα σε ανθρώπους και λαούς, η απουσία πολέμου. Η απουσία ψυχολογικού
στρες ή άγχους. Ειρήνη στην προσωπική
ζωή είναι εκείνη που εξασφαλίζει την ψυχική τελείωση και αφήνει ελεύθερη την ψυχή
στις υπερβατικές τάσεις της, ενώ στην πολιτική ζωή χαρακτηρίζεται από την άρση
των πολεμικών συγκρούσεων.

Ειρήνη
είναι όταν
τ’ ανθρώπου η ψυχή
γίνεται έξω
στο σύμπαν
ήλιος·
κι ο ήλιος
ψυχή
μες στον άνθρωπο.
Λόγω της φύσης της είναι πάντα επιθυμητή και πάντα επιδιωκόμενη αλλά και
σπάνια υπαρκτή, γιατί οι ανθρώπινες συνθήκες είναι πολύ εύθραυστες και εμποδίζεται από αντιθετικές δυνάμεις, όπως η επιδίωξη της εξουσίας και της οικονομικής
ισχύος, που πηγάζει από τα αρνητικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης.
Στην ιστορία δυστυχώς λίγες φορές άνθισε το δένδρο της παγκόσμιας ειρήνης
και η διάρκειά του ήταν πολύ μικρή. Γενικά σε ολόκληρη την πορεία της ανθρωπότητας η ειρήνη εμφανίζεται μόνο σαν διάλειμμα ανάμεσα σε ταραγμένες περιόδους δίνοντας την ευκαιρία να αναπτυ-

Νικηφόρος
Βρεττάκος

χθούν οι διάφορες μορφές του πολιτισμού.
Το όραμα μιας παγκόσμιας ειρήνης μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία από τους Στωικούς
φιλοσόφους και εφαρμόστηκε από αυτούς
κατά την περίοδο της Ρωμαικής αυτοκρατορίας ως «ρωμαική ειρήνη» (pax romana)
και επιβλήθηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυγούστου κάνοντας την κουρασμένη και εξαντλημένη ανθρωπότητα να ανασάνει για αρκετό διάστημα και να επιδοθεί
σε πολιτιστικές δραστηριότητες.
Από τότε όμως και μέχρι σήμερα παρότι πολλοί οργανισμοί ιδρύθηκαν για την
επικράτηση και την εξασφάλιση μιάς διαρκούς ειρήνης, με κορυφαία την ίδρυση
του ΟΗΕ, τίποτα δεν επέφερε την ποθητή
κατάπαυση των επί μέρους συγκρούσεων,
πράγμα που καθιστά αναγκαίο να εφαρμοστεί πλέον πρόγραμμα δράσης για την επικράτηση πολιτισμού ειρήνης που θα εξασφαλίζει την προώθηση ισότιμης οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης για όλους
τους ανθρώπους και θα προωθεί το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
δημοκρατική συμμετοχή όλων των πολιτών στα θέματα που αφορούν την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την ειρηνική
συνύπαρξη των λαών, κάτι που και από το
ιδρυτικό καταστατικό του χάρτη ορίζει και
ο Διεθνής Σοροπτιμισμός.
Γεωργία Μαντέλη

Γραμματέας Ομίλου Πάτρας
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θεματα

Γνωρίζοντας την Σάρα

Ζ

ήτησα βοήθεια για πρώτη φορά…
ήμουν κουρασμένη και τα παιδιά
μικρά... Θα περνούσαμε 45 καλοκαιρινές μέρες πάνω στην Ερυθρά θάλασσα, μέσα στα όμορφα σπίτια του μεγάλου
εργοταξίου... όταν φθάσαμε η Σάρα είχε
ήδη μία μέρα πριν από μας… είχε καθαρίσει όπως ήξερε το σπίτι και με περίμενε
στο μικρό σπιτάκι της δίπλα στο δικό μας
μέσα στην αυλή…
Ήταν ένα όμορφο ψηλό κορίτσι γύρω
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Με την Σάρα
γνωρίσαμε και μάθαμε
πως οι άνθρωποι
είναι όλοι ίδιοι,
γελάνε το ίδιο με μας,
πονάνε το ίδιο,
κάνουν τα ίδια
όνειρα...

στα δεκαεννιά από την Σομαλία, τότε που
δεν υπήρχε το δικό της κράτος, το είχαν
καταστρέψει με τον εμφύλιο πόλεμο της
δεκαετίας του 80… Δεν γνωρίζαμε τίποτα
για την Σάρα παρά μόνο κάποιον από την
οικογένειά της, έναν καλό άνθρωπο Σομαλό που δούλευε στην ίδια με μας εταιρεία κι
αυτός μας την εμπιστεύτηκε… η τιμή ήταν
400 περίπου δολάρια για το διάστημα απασχόλησής της…
Από την πρώτη στιγμή, εγώ η μυστήρια
και γνωστή υποχόνδρια με την καθαριότητα, αποφάσισα πως έπρεπε να συνεργαστώ
άριστα με αυτό το γελαστό κορίτσι που δεν
γνώριζε παρά ελάχιστες λέξεις Αγγλικών
και εγώ δεν γνώριζα την γλώσσα της. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να αποκτήσω την
εμπιστοσύνη της γιατί ήμουν πεπεισμένη
πως τότε μόνο θα πήγαιναν όλα καλά…
Το πρώτο βράδυ που θα έρχονταν φίλοι
για καλωσορίσματα και φαγητό τα ετοιμάσαμε όλα παρέα, στολίσαμε το σπίτι και
την έστειλα να ετοιμαστεί να βάλει τα καλά της και να έρθει μαζί μας να καθίσει…
Ήρθε όμορφη, με τα μακρυά της ρούχα και
ξυπόλητη….δεν μου άρεσε, σκέφτηκα την
κριτική των άλλων, της εξήγησα με πολλά
νοήματα πως έπρεπε να είναι πολύ όμορφη
άρα χρειαζόμασταν και παπούτσια…. πήγε
τα φόρεσε και ήρθε.

θεματα

Την έβαλα να καθίσει στον ίδιο χώρο
με τους καλεσμένους, κάποιες φίλες μου
είπαν ξινισμένες τι την θέλω μαζί μας…
δεν απάντησα αλλά σιγά σιγά επέβαλα σε
όλους την Σάρα σαν μέλος της οικογένειάς
μας…
Με την Σάρα περάσαμε όσο καλύτερα
γινόταν, -ως μεγαλύτερη ήταν καθαρά στο
δικό μου χέρι- σαν δύο γυναίκες που έπρεπε να νικήσουν την καθημερινότητα με κέφι και γέλιο… κάναμε μαζί τις δουλειές του
σπιτιού, παρασκευάσαμε νόστιμα φαγητά,
πολλές φορές της ζήτησα να μαγειρέψουμε κάτι από την κουζίνα της πατρίδας της.
Μου έμαθε να φτιάχνω νόστιμες Σαμπούσες, παστίτσιο Σομαλίας, πως να φτιάξω
ένα μυρωδάτο Μπούκοβο και διάφορα άλλα που τις συνταγές τους κρατώ μέχρι σήμερα στο αγαπημένο τετράδιο γεμάτο μυρουδιές, γέλια, φωνές, αναμνήσεις από τα
χρόνια της ζωή μου εκεί…
Τα παιδιά μου ήταν μόνο εννέα χρονών,
δεν σκεφτήκαμε ποτέ αν η Σάρα είχε αρρώστιες….. κερδίζοντας την εμπιστοσύνη
της με την δική μου συμπεριφορά, ήμουν
βεβαία πως η Σάρα έπλενε τα χέρια της και
παρασκεύαζε καθαρά το φαγητό να φάνε
τα παιδιά μας, αν εγώ χρειαζόταν να λείπω από το σπίτι…δεν πάθαμε απολύτως
τίποτα…άλλα μάλλον τώρα που το σκέφτομαι πάθαμε πολλά: γνωρίσαμε και μάθαμε πως οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι, γελάνε το ίδιο με μας, πονάνε το ίδιο, κάνουν τα ίδια όνειρα, προσπαθούν να καλυτερεύουν την ζωή τους ακόμη και μέσα
από συνθήκες εμφυλίου πολέμου και αναγκαστικής προσφυγιάς, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να μένουν όλοι στις πατρίδες
τους όταν μαίνεται ο εμφύλιος, όταν έχουν
αναλάβει παρανοϊκοί την τύχη της Πατρίδας τους, όπως συνέβαινε τότε στην Σομαλία…πως και οι κατατρεγμένοι πάμπτωχοι
αλλάζουν, αν αλλάξουν οι συνθήκες ζωής τους….
Η Σάρα έφυγε αργότερα στη Σουηδία
όπως επιθυμούσε και όπου ζούσαν δικοί
της. (Σε λίγο θα άρχιζε το σχολείο εκεί…)

Συμμετοχή Σ.Ε.Ε.
σε Ομίλους
Στις 20 Σεπτεμβρίου η Σ.Ε.Ε. συμμετείχε
δια της Προέδρου της στα γενέθλια των
30 χρόνων του Ομίλου Κέρκυρας. Μία
πολύ ωραία Σοροπτιμιστική εκδήλωση με
παρουσίες που τίμησαν την εκδήλωση από
τον Δήμο Κέρκυρας, την Περιφέρεια, άλλες
οργανώσεις και βεβαίως προσωπικότητες
της τοπικής κοινωνίας οι οποίες έχουν
βοηθήσει τον Όμιλο σε δραστηριότητές του
καθώς και πολλοί από τους χορηγούς του
Ομίλου.
Μπράβο λοιπόν στον Όμιλο για την
πραγματικά εξαιρετική παρουσία του στην
Τοπική Κοινωνία της Κέρκυρας.
Την επόμενη ημέρα 21 Σεπτεμβρίου
πραγματοποιήθηκε ολομέλεια του Ομίλου
όπως είχε ζητήσει η Πρόεδρος Αμαλία
Ραγκούση με παρουσία 17 μελών σε
ένα κλίμα φιλίας και Σοροπτιμιστικής
Ενημέρωσης.

Μαρία Αγνουσιώτη

Α’ Σ.Ο. Βόλου
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Δραστηριότητες

των Ομίλων
› Γλυφάδας
› Πρώτος Όμιλος Βόλου

Σ
Επιστολή προς Δήμο

Αξιότιμοι Κύριοι, ες,
Ο Όμιλος μας ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Δήμου σας για ενίσχυση των απόρων
και πολυτέκων οικογενειών, προσφέρει ένα κιβώτιο με σχολικά είδη και γραφική ύλη. Είμαστε
πάντα στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση

› Ψυχικού

Χρυσούλα Βερέμη, Πρόεδρος
Τζέννυ Φούρλα, Γραμματέας

Τ

ον Ιούλιο, 4 μέλη του Ομίλου μας συμμετείχαν στις
εκδηλώσεις του Πανευρωπαϊκού Σοροπτιμιστικού
Συνεδρίου στη Φλωρεντία το οποίο διεξήχθη σε
πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Τον Αύγουστο, προσφέραμε στα Ψαρά, 13 κούτες βιβλία
επιστημονικού και λογοτεχνικού
επιπέδου για την βιβλιοθήκη που
οργανώνει ο ομώνυμος Δήμος.
(εστάλη ευχαριστήρια επιστολή)
Στις 19 Σεπτεμβρίου, όλα
σχεδόν τα μέλη του Ομίλου παρευρέθησαν σε δείπνο στον αίθουσα «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ύστερα από πρόσκληση- για το γάμο της κόρης τηςτου μέλους μας Σαβίνας Παπαϊωάννου. Παράλληλα ο όμιλός μας γιόρτασε και τα εικοστά
ένατα (29) γενέθλιά του.
Ιωάννα Κοτσαρίνη

Πρόεδρος
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υνεχίζοντας το πρόγραμμά μας στις 11 Ιουνίου
μέλη του Ομίλου μας μαζί με μέλη του αδελφού
Ομίλου «Θέτις» φιλοξενήθηκαμε στο αρχοντικό
“ELDA” του μέλους μας Ελένης Τσικρικώνη, στο χωριό Άγιος Δημήτριος Πηλίου. Μέσα σε μία άριστη φιλική ατμόσφαιρα έγιναν συζητήσεις, προσφέρθηκαν όμορφα δώρα
και απολαύσαμε την διαχρονικά μοναδική περιποίηση της.
Μέλη του Ομίλου μας παραβρεθήκαμε στην εορταστική
εκδήλωση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αισωνίας- Διμηνίου. Μετά από προσπάθειες όλων των μελών μας συγκέντρωσαμε 72
βιβλία παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας τα οποία προσφέραμε στο σχολείο ενισχύοντας έτσι την δανειστική βιβλιοθήκη του. Τύχαμε εξαιρετικά τιμητικής υποδοχής, με την αποχαιρετιστήρια παράσταση των αποφοίτων και θέμα τον ελληνικό κινηματογράφο, να είναι εκπληξη για όλους μας.
Στις 5 Ιουλίου, απολαύσαμε μια εξαιρετική βραδιά με
μεγάλη συμμετοχή των μελών και φίλων. Μας χαροποίησε ιδιαίτερα η εισδοχή στον Ομιλο και την Σοροπτιμιστική
μας αγκαλιά δύο νέων γυναικών, καταξιωμένων στον τομέα
τους και την πόλη, Αλέκα Πολύζου ιατρός Μικροβιολόγος
και Ευαγγελία Τσιρογιάννη εκπαιδευτικός. Ευχόμαστε μακρά Σοροπτιμιστική πορεία.
Ολοκληρώσαμε την διαδικασία υλοποίησης των δύο
προγραμμάτων της Σ.Ε.Ε: «Κάσος» συμμετέχοντας με 130
ευρώ και «Βιβλία σε ρόδες» συμμετέχοντας με 150 ευρώ σε
συνεργασία με τους Ομίλους Πάτρας και Πειραιά.
Μετά από επαφές και συζητήσεις, στις 29 Σεπτεμβρίου είχαμε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιo για τη νέα χρονιά με την συμμετοχή και της Διευθύντριας Προγράμματος
και τη Βοηθό Διευθύντρια Προγράμματος. Η πρώτη Ολομέλεια ορίστηκε για την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου.
Μαρία Αγνουσιώτη

Πρόεδρος

› Κέρκυρας

30 χρόνια παρουσίας, δημιουργίας και προσφοράς

Ο

Σοροπτιμιστικός Όμιλος Κέρκυρας γιόρτασε την
επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυσή του (19872017), στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 στο φιλόξενο
χώρο του ξενοδοχείο “Corfu Holiday Palace”, έχοντας την
τιμή και τη χαρά να είναι κοντά στα μέλη του η Πρόεδρος
Σ.Ε.Ε. κ. Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση, η εκλεγμένη Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. κ. Μαρία Γκράτσιου και η νονά του κ. Καίτη
Τσώμου-Κορωνάκη, μέλος του Ομίλου Ν. Σμύρνης.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία της Προέδρου του
Ομίλου Χριστίνας Χαϊδόγλου. Ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους (αρχές, Προέδρους και μέλη φορέων, συνεργάτες και χορηγούς, ιδρυτικά, παλιά και τωρινά μέλη
του Ομίλου) για την παρουσία και συμβολή τους στο έργο του Ομίλου, στη συνέχεια
αναφέρθηκε στην ίδρυσή
του, στις νονές του, την ιδρυτική Πρόεδρο Νίτσα Βρυώνη
και τα 21 ιδρυτικά μέλη, συνέχισε με τις δράσεις του στα 30
αυτά χρόνια, δράσεις που στηρίζονται και εμπνέονται απ’
τις αρχές και τις αξίες του Σοροπτιμισμού, προσφέροντας
και στα μέλη του τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί πολίτες, νάρθουν κοντά, να ενωθούν με δεσμούς φιλίας. Και το
σημερινό μήνυμα των Κερκυραίων Σοροπτιμιστριών, όπως
είναι η Πρόεδρος, είναι ότι προχωράνε μπροστά, με αγάπη για την οργάνωση, με συνεργασίες και ομαδική εργασία,
ώστε ο όμιλος τους να επιδείξει και στα χρόνια που θάρθουν
έργο άξιο και εμπνευσμένο.
Τελειώνοντας την ομιλία της απηύθυνε δύο μεγάλα ευχαριστώ: Στους συμπολίτες, συνεργάτες και χορηγούς, που
ονομαστικά ανέφερε τον καθένα και φυσικά στα μέλη του
Ομίλου.
Η λιτή, όμορφη εκδήλωση, σε μια ατμόσφαιρα φορτισμένη συναισθηματικά, συνεχίστηκε με την προσφορά ανα-

μνηστικής πλακέτας σε δύο Σοροπτιμίστριες: Στη νονά Καίτη Τσώμα-Κορωνάκη, που πρόσφερε και το δικό της δώρο,
και στην Ευτυχία Λάσκαρι, τη μόνη απ’ τα ιδρυτικά μέλη
που παραμένει στον Όμιλο.
Συγκινημένες και οι δυο ευχαρίστησαν και έδωσαν τις
ευχές τους για το μέλλον.
Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στην Πρόεδρο Σ.Ε.Ε., η οποία
συνοπτικά αλλά περιεκτικά μίλησε για την Οργάνωσή μας
και τα στοχευμένα προγράμματά της, μέσα στα οποία, όπως
είπε, κινήθηκε κι ο Όμιλος της Κέρκυρας. Πρόσφερε στον
Όμιλο ένα ωραίο άλμπουμ για φωτογραφίες και εντυπώσεις.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε κι η εκλεγμένη Πρόεδρος, ενώ η Πρόεδρος Χριστίνα διάβασε το μήνυμα της
προηγούμενης Προέδρου Σ.Ε.Ε. κ. Μαίρης Σαμαρτζίδου.
Ακολούθησε η παρουσίαση video, δημιουργία του Γεράσιμου Καβαλιεράτου, με τις δράσεις του Ομίλου, ξεκινώντας απ’ την παράδοση της καταστατικής χάρτας και κλείνοντας με τις ευχές της Προέδρου SI/E.
Μερικές από τις δράσεις:
1. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά του «Χαμόγελο του παιδιού» στο σπίτι της Κέρκυρας,
2. Προσφορές εκπαιδευτικών εργαλείων και οργανώσεις
αποκριάτικων γιορτών στα παιδιά των ειδικών σχολείων και
εργαστηρίων επαγγελματικής αποκατάστασης,
3. Λειτουργία (πριν ξεκινήσουν οι κρατικές δομές) συμβουλευτικής γραμμής για κακοποιημένες συμπολίτισσες,
4. Ημερίδα και θεατρική παράσταση για την ενδοοικογενειακή βία (θεατρικό απ’ το παραμύθι «Το λυπημένο αρκουδάκι»),
5. Φιλοξενία α) θυγατέρων Ευρωπαίων Σοροπτιμιστριών, β) Αλβανίδων Σοροπτιμιστικού Ομίλου Τιράννων, γ)
Αποφοίτων Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Πανεπ/μίου
LECCE, απ’ τα Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας,
6. Δημιουργία βιβλιοθηκών και συνεχής εμπλουτισμός
με νέους τίτλους βιβλίων,
7. Εκδηλώσεις για τη διάδοση του βιβλίου (παρουσιάσεις
γυναικών συγγραφέων, bazaar βιβλίου, προγράμματα σχετικά για μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίου),

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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8. Διανομή φυλλαδίου για τη διαχείριση του
νερού, σ’ όλα τα νοικοκυριά της πόλης μας, μέσα
από του λογαριασμούς της Δημόσιας Επιχείρησης
Ύδρευσης-Αποχέτευσης,
9. Ενημερωτικές ομιλίες για ναρκωτικά, AIDS,
πυρκαγιές, σε Γυμνάσια και Λύκεια,
10. Συμμετοχή σε ημερίδα-συζήτηση για τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, τις πολιτιστικές
σχέσεις και επιδιώξεις των χωρών γύρω από την
Αδριατική, που οργάνωσε ο Όμιλος του BRINDISI
(είμαστε αδελφοποιημένοι Όμιλοι) κλπ. κλπ.
Κι η βραδιά τελείωσε με το σβήσιμο των 30 κεριών απ’ όλες τις παρευρισκόμενες Σοροπτιμίστριες, πριν σερβιριστεί ένα λιτό δείπνο, προσφορά του Ομίλου.
Τελειώνοντας τούτο το κείμενο στέλνουμε τις ευχαριστίες μας στους Ομίλους που μας έστειλαν τις ευχές τους.
Χριστίνα Χαϊδόγλου

Πρόεδρος

METAΦΡΑΣΗ ΕΠΑΙΝΟΥ
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συγχαίρει τον Όμιλο Κέρκυρας, ιδρυθέντα στις 30 Μαΐου 1987, για την εξέχουσα δέσμευσή του να κρατήσει ψηλά τα δικαιώματα γυναικών και
κοριτσιών και εύχεται στα μέλη του ένα θαυμάσιο επετειακό εορτασμό.
Μάιος 2017

Μaria Elizabetta de Franciscis

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
SI/E 2015-2017

› Ηρακλείου Αρετούσα

Ο

Όμιλός μας οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας για μαθητές Λυκείου της πόλης μας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στους χώρους του 1ου ΕΠΑΛ
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και υλοποιήθηκε από το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς». Περιελάμβανε θεωρητική εκπαίδευση 2 ωρών καθώς και εκπαίδευση με χρήση
προσομοιωτών για κάθε ομάδα μαθητών των 100 ατόμων.
Το πρόγραμμα είχε εξαιρετική απήχηση τόσο στους μαθητές και καθηγητές των σχολείων όσο στα μέλη μας. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Περιφέρεια Κρήτης, οι Μινωικές Γραμμές, το Ξενοδοχείο ΑΤΡΙΟΝ, φυσικά ο Όμιλός
μας ενώ αγκαλιάστηκε με θέρμη από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πραγματοποιήθηκε Παζάρι του Ομίλου μας με χειροποίητες κατασκευές και γλυκίσματα από τα μέλη μας.
Μέλη του Ομίλου μας παρακολούθησαν την παρουσίαση του βιβλίου «Αισθητικά ρεύματα στην Ευρωπαϊκή και
Νεοελληνική Λογοτεχνία της Εύης Βογιατζάκη που έγινε
από το δόκιμο μέλος μας Κατερίνα Ζωγραφιστού.
Η Πρόεδρος και μέλη του Ομίλου μας συναντήθηκαν
με Αγγλίδα Σοροπτιμίστρια. Έγινε ξενάγηση από την Πρόεδρο σε αξιοθέατα της πόλης και ακολούθησε γεύμα με κρητικά εδέσματα.
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Πρόεδρο του
Σ.Ο. Aalst Βελγίου που ήλθε για διακοπές στην Ελούντα
και στο Ηράκλειο. Αντηλλάγησαν απόψεις για το προσφυγικό στην Ελλάδα και συζητήθηκε κατά πόσον θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Παράλληλα έγινε ανταλλαγή σημαιών
των 2 Ομίλων. Τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγος της φιλοξενήθηκαν για ένα διήμερο στο σπίτι της Προέδρου.
Η τακτική εκπρόσωπος Άννα Αρμάου και η αναπληρωματική Αλίκη Μωράτη συμμετείχαν στην Γ.Σ. της Αθήνας.
Μέλη του Ομίλου μας συμμετείχαν σε ημερίδα Κυκλοφοριακής Αγωγής που οργανώθηκε από το ΤΕΙ Κρήτης ενώ
σε όλα τα μέλη μας μοιράστηκε από την Πρόεδρο το βιβλίο του ΤΕΙ «Τρόπος ζωής του Έλληνα Οδηγού». Παρούσες στην ημερίδα ήταν τόσο η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ και φίλη
Σοροπτιμίστρια Βάσω Μυλωνά όσο και η υπεύθυνη Σχολικών δραστηριοτήτων της Ββάθμιας Εκπαίδευσης Αγγελική
Ζαχαράτου που ευχαρίστησαν δημόσια τον Όμιλό μας για

την εν γένει συνεργασία μας καθώς και για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Απριλίου.
Έγινε στα Χανιά συνάντηση μελών του Ομίλου μας, μελών του Σ.Ο. Χανίων με την Πρόεδρο και 8 μέλη του Σ.Ο.
Murau Αυστρίας. Απολαύσαμε τον καφέ μας στον όμορφο
χώρο του Δημοτικού κήπου Χανίων. Αντηλλάγησαν απόψεις σε Σοροπτιμιστικά προγράμματα και έγινε ανταλλαγή
σημαιών των Ομίλων.
Συμμετείχαμε στις
εικαστικές και μουσικές
εκδηλώσεις του Δήμου
Ηρακλείου, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.
Τα μέλη μας προσκλήθηκαν και παρακολούθησαν την εκδήλωση με μουσική τζαζ
που οργάνωσε ο Πρέσβης του Λουξεμβούργου στην Πόλη
μας για την Εθνική εορτή της χώρας του.
Από την Πρόεδρο του Ομίλου οργανώθηκε για τα μέλη
μας Σοροπτιμιστικό σεμινάριο (Ιστορία, ιδεώδη, δομή, διαδικαστικά κλπ) καθώς επίσης έγινε αναφορά στις κυριότερες εκδηλώσεις του Ομίλου κατά την πρώτη δεκαπενταετία
για να θυμηθούν οι παλιές και να μάθουν οι νέες.
Στις 29/7 ο Όμιλός μας συμμετείχε ως συνδιοργανωτής
σε επίδειξη μόδας εμπνευσμένης από την παράδοση της
Κρήτης του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης.
Στις 31/7 μέλη μας, συμμετείχαν σε ημερίδα για την Γυναικεία επιχειρηματικότητα που οργανώθηκε από τον παραπάνω Σύλλογο κατά την οποία βραβεύτηκαν γυναίκες
επιχειρηματίες για το έργο τους.
Στις 7/8 ο Όμιλός μας παρέδωσε επιταγή 15.000 euro
για τον εξοπλισμό ενός σπιτιού του Παιδικού χωριού SOS
Κρήτης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».
Στις 1/9 η Πρόεδρος του Ομίλου συμμετείχε, ύστερα

από πρόσκληση, σε ημερίδα φορέων για την Οδική Ασφάλεια και τα προβλήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).
Στις 11/9 έγινε παράδοση σχολικών τσαντών στο Δήμο
Ηρακλείου για τις ανάγκες παιδιών της πόλης μας.
Στις 11/9 ύστερα από πρόσκληση του Ροταριανού Ομίλου Χανίων, η Πρόεδρος συμμετείχε στην αδελφοποίηση
του παραπάνω Ομίλου με τον Ρ.Ο. Agde Γαλλίας και έγινε
ανταλλαγή σημαιών.
Στις 29/9 που γιορτάστηκε η ημέρα Ερευνητή στο ΙΤΕ
Κρήτης, μέλη του Ομίλου μας επισκέφθηκαν το Ινστιτούτο, ξεναγήθηκαν στα διάφορα εργαστήρια και γνώρισαν το
σημαντικό έργο που γίνεται στον τομέα της έρευνας από το
κορυφαίο αυτό Ινστιτούτο της χώρας μας.
Μπρεδάκη Μαρία

Πρόεδρος Σ.Ο. Ηρακλείου «ΑΡΕΤΟΥΣΑ»

› Λάρισας

Ο

Όμιλός μας στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης γυναικών και κοριτσιών συνεχίζει και
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου και για το καινούργιο
σχολικό έτος τα ετήσια δίδακτρα άριστης μαθήτριας μονογονεϊκής οικογένειας με σοβαρά οικονομικά προβλήματα
για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε φροντιστήριο
της πόλης μας.
Επίσης, ο Όμιλός μας απέστειλε χρηματικό ποσό για τις
ανάγκες του Γυμνασίου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δήμου Μεγίστης στο Ακριτικό Νησί του Καστελλόριζου στη μνήμη του αποθανόντος συζύγουτου μέλους του
Ομίλου μας Έφης Γιάγλαρα.
Επίσης, ο Όμιλός μας προσέφερε στο Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας υλικό για
άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες που έχουν νοσήσει από
τον Καρκίνο του μαστού και βρίσκονται σε θεραπεία δηλ.
κατάλληλους στηθόδεσμους, μαντήλια, περρούκες κλπ.
Βάσω Κρίτσα, Πρόεδρος
Φρετσιου Αικατερινή, Γραμματέας
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Δραστηριότητες των Ομίλων
Συγχαρητήρια Επιστολή Ομίλου Χαλκίδας
Αγαπητή εκδότρια του περιοδικού, κα Μίνα Καπέλλου,

› Πάτρας

Εκ μέρους του Ομίλου Χαλκίδας σας ευχόμαστε μια
δραστήρια και δημιουργική χρονιά. Το περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες» αποτελεί πραγματικά μια
αξιόλογη επένδυση, που οφείλουμε να υποστηρίζουμε
και περιλαμβάνει μια σημαντική και ενδιαφέρουσα θεματολογία για τις Σοροπτιμίστριες και όχι μόνο. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα σας για την εξαίρετη αυτή δουλειά. Ανυπομονούμε για τα επόμενα τεύχη σας.

Τ

ο κλείσιμο της φετινής χρονιάς
μας γέμισε χαρά έχοντας κοντά
μας πολλούς και καλούς φίλους
την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017. Ήταν όμορφη εκδήλωση και τα είχε όλα κάρτες και
πουγγάκια με ευχές για τους φίλους, βράβευση του δικηγόρου μουσικού Ανδρέα
Κότσιφα που αφιλοκερδώς βρίσκεται κοντά μας και ένα

Με σοροπτιμιστικούς χαιρετισμούς,
Δήμητρα Διγαλέτου

Γραμματέας

Ευχαριστήρια επιστολή του Δήμου Ψαρών
Κυρία Κοτσαρίνη,
Εκ μέρους του Δημάρχου Ψαρών κ. Ε. Βρατσάνου και του Δ.Σ. σας εκφράζω θερμότατες ευχαριστίες για την δωρεά περισσότερων από 500 τόμους
βιβλίων εξαιρετικού περιεχομένου. Είναι βέβαιο,
πως μέσα από την χειρονομία σας αυτή, το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης αναβαθμίζεται προς όφελος όλων των κατοίκων του νησιού αλλά και των
επισκεπτών του.
Φιλικά
Δημήτρης Καραγεωργίου,

Δημοσιογράφος & φίλος των Ψαρών

Ευχαριστήρια επιστολή του ΕΚΚΑ
c.d. που ετοίμασε η γραμματέας μας με τις δράσεις όλης της
χρονιάς και μοιράστηκε στους
παρευρισκόμενους, δίνοντας το
μήνυμα πως και από Σεπτέμβρη
τους θέλουμε όλους κοντά μας
στις δράσεις μας.
Γεωργία Μαντέλη

Γραμματέας

› Οι Λύπες μας
Θερμότατα συλλυπητήρια στην Ιωάννα Μηλιαράκη, ιδρυτική Πρόεδρο του Ομίλου Ηρακλείου, για
τον αδόκητο θάνατο του συζύγου της κόρης της.
Ο Θεός να δίνει δύναμη και κουράγιο σε όλη την
οικογένεια.
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Προς
τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ψυχικού
Υπόψιν κας κ.Κοτσαρίνη
Πρόεδρο του Ομίλου
Κυρία Κοτσαρίνη,
Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
θερμά για την άμεση ανταπόκριση και την αποτελεσματική στήριξή σας στο Καταφύγιο Γυναικών Θυμάτων Βίας του ΕΚΚΑ, με την τελευταία σας προσφορά,
σε διάφορα είδη απαραίτητα για τις γυναίκες και τα
παιδιά που φιλοξενούμε (πάνες, είδη ρουχισμού, κ.ά.).
Η σταθερή σας παρουσία δηλώνει εμπράκτως την
ευαισθησία των μελών του Ομίλου σας και την εμπιστοσύνη με την οποία έχετε «αγκαλιάσει» το χώρο
μας.
Είμαστε πάντα σε επικοινωνία.
Με εκτίμηση,
Άννα Μαμάη

Προϊσταμένη Τμήματος Ξενώνα Αττικής
Ε.Κ.Κ.Α

Women, Water
and Leadership
Πρόεδρος Παγκόσμιας Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας Mariet Verhoef Cohen (2017-19)

We Stand Up
For Women

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Renata Trottmann Probst (2017-19)

H Θέλησή μας
είναι
η Δύναμή μας

Πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος Αμαλία Βαρότση - Ραγκούση (2016-18)
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