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20 Νοεμβρίου

Παγκόσμια ημέρα του παιδιού
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Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

10 Δεκεμβρίου

Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Τι υποκρισία!!!
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το μήνυμα της Προέδρου Σ.Ε.Ε.

Μήνυμα της Προέδρου Σ.Ε.Ε.
Αγαπητές φίλες σοροπτιμίστριες
Δεν γνωρίζω εάν η προσπάθεια συλλογής υπογραφών για την υποψηφιότητα
των κατοίκων μας στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου για το Νόμπελ Ειρήνης
θα έχει κάποια τύχη, εμείς όμως οι συνέλληνες τους το έχουμε δώσει. Νοιώθω
ωραία που με τις μικρές τους δυνάμεις οι άνθρωποι αυτοί απετέλεσαν το καταφύγιο ανθρώπων ξεριζωμένων και απελπισμένων. Νοιώθω ωραία που χωρίς
την παραμικρή βοήθεια άντεξαν την αναπάντεχα μεγάλη είσοδο προσφύγων
στα νησιά τους και δεν έβγαλαν ρατσιστικά σύνδρομα . Νοιώθω ωραία που παρά την φασιστική αντίληψη κεντροευρωπαικών και βορειοευρωπαικών ψευδοδημοκρατικών κυβερνήσεων περί φιλοξενίας
προσφύγων οι δικοί μας οι άνθρωποι , οι δικοί μας νησιώτες, έδειξαν σ’ όλη την ανθρωπότητα τι σημαίνει
να είσαι άνθρωπος .Δεν ξέρω εάν συνθήκη sengen σημαίνει να είσαι μισαλλόδοξος μισάνθρωπος και ναζί,
αλλά εάν είναι έτσι, σίγουρα εμείς δεν ανήκουμε εκεί που επωάζεται για άλλη μια φορά στην ιστορία το
αυγό του φιδιού.
Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να μην ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει, ως όφειλε, τον ερχομό των δύστυχων αυτών ανθρώπων, όμως ότι δεν έκανε εκείνη το ισοφάρισε η μεγάλη αγκαλιά των islanders. Mπράβο
τους!!!!!

Με σοροπτιμιστική φιλία και εκτίμηση
Μαίρη Σαμαρτζίδου
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε
Dear Soroptimist friends,

η ταυτότητά μας
Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός (SI) είναι μια δυναμική παγκόσμια μη
κυβερνητική οργάνωση διευθυντικών στελεχών και επαγγελματιών γυναικών παροχής υπηρεσιών προς τις γυναίκες και τα παιδιά.
Οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια, μαζί,
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις προσδοκίες τους ατομικά και
συλλογικά και ενώνουμε τη φωνή μας για να δημιουργήσουμε ισχυρές, ειρηνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα διαθέτει πάνω
από 90.000 μέλη σε περισσότερες από 3.000 Ομίλους σε 124 χώρες. Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση
(ΜΚΟ) με γενική συμβουλευτική θέση στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ). Ο
Διεθνής Σοροπτιμισμός δραστηριοποιείται σε όλα τα όργανα του
ΟΗΕ σε όλο τον κόσμο. Εκπροσωπείται με Γενική Συμβουλευτική
Θέση στον ΟΗΕ, κατηγορία 1, στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC), έχει επίσημες σχέσεις με διάφορους φορείς και
τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και με ένα δίκτυο μόνιμων εκπροσώπων
του Διεθνούς Σοροπτιμισμού (SI) σε όλα τα μεγάλα όργανα του ΟΗΕ.

Η Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (SI/Ε) είναι μια από
τις τέσσερις Ομοσπονδίες του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, με 35.000
μέλη και πάνω από 1.200 Ομίλους σε 58 χώρες, που προσπαθούν
με προγράμματα προσφοράς υπηρεσίας να κτίσουν έναν καλύτερο
κόσμο για τις γυναίκες και τα παιδιά μέσω της Ενημέρωσης, Συνηγορίας και Ενεργού Δράσης.
Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος στοχεύει στη:
• Διατήρηση υψηλού ηθικού επιπέδου στις επιχειρήσεις, στο επάγγελμα και σε όλους τους τομείς της ζωής
• Προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδιαίτερα προώθηση της Γυναίκας
• Ανάπτυξη της έννοιας της φιλίας και του αισθήματος ενότητας μεταξύ Σοροπτιμιστριών όλων των χωρών
• Διατήρηση ζωντανού του πνεύματος της υπηρεσίας και της ανθρώπινης κατανόησης
• Συμβολή στη διεθνή κατανόηση και στην παγκόσμια φιλία

Για πληροφορίες, διαφημίσεις και ότι σχετίζεται με το περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμήστριες» παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Πρόεδρο.
Κάθε ενυπόγραφο κείμενο εκφράζει τον συντάκτη του και το περιοδικό δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο του κειμένου.
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I do not know if the attempt to gather signatures for the candidacy for the Noble Peace Prize of the residents on the islands of eastern Egeon will have some chance, nevertheless we fellow Greeks have given
it to them. I feel good for the fact that with their small forces these people were the shelter for human
beings uprooted and desperate .I feel good that without any assistance at all they withstood a surprisingly
high entry of refugees to their islands and did not exhibit any racist syndromes. I feel good that despite
the fascist conception of central European and north European supposedly democratic governments
about hosting refugees, our own people, our islanders showed to all humanity what it really means to be
human. I do not know if the Sengen Treaty leads to misanthropy and hatred as the Nazi, but if this is the
case ,we definitely do not belong there were for once more in history incubates the egg of the snake.
Maybe the Greek government was unable to face,as it should have, the arrival of these unfortunate people,
however it was compensated by the islanders huge embrace. Bravo to them
Mary Samartzidou
President of the Soroptimist Union of Greece
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μήνυμα από την εκδοτική ομάδα

ευχαριστήριες ευχές

Μήνυμα από την εκδοτική ομάδα

Οι ομάδες Γυναικών Volley ‘’ΑΜΑΖΟΝΕΣ’’ και ‘’ΗΡΑΚΛΗΣ’’ συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα του Ομίλου ‘’Κηφισιά-Εκάλη’’

Αγαπητές μου φίλες,
H χρονιά που φεύγει σημαδεύτηκε ανεξίτηλα από τον καταστροφικό
εμφύλιο πόλεμο της Συρίας. Μία συνεχιζόμενη αιματηρή σύρραξη, ο αντίκτυπος της οποίας έφτασε -αναπόφευκτα- μέχρι και τη δική μας «γειτονιά»,
μέσω του τρομοκρατικού χτυπήματος της 17ης Νοεμβρίου στο Παρίσι, απειλώντας να τινάξει στον αέρα τη συνοχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
«Αμαρτίες γονέων», θα πουν ίσως με το δίκιο τους κάποιοι, όπου γονείς δεν
είναι άλλοι από τους πάσης φύσης ισχυρούς αυτού του κόσμου-ενός κόσμου
που με φωτιά και με μαχαίρι, δυστυχώς πάντα, προχωρεί. Ωστόσο το «νικημένο ξεφτέρι» στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι κάποιος πρίγκηπας Κεμάλ, αλλά οι αθώοι λαοί ανεξαρτήτως εθνικότητας, που υφίστανται καθημερινά τις συνέπειες των σκοτεινών παιχνιδιών εξουσίας, με
φόντο τη Μέση Ανατολή και κατ’ επέκταση τις μεγαλουπόλεις της Δύσης. Τα εκατομμύρια των ξεσπιτωμένων Σύριων εξακολουθούν να φτάνουν κατά κύματα στις ελληνικές ακτές, πάνω σε άθλιες σχεδίες του
θανάτου, με την ελπίδα να καταλήξουν σε κάποια από τις χώρες της ανεπτυγμένης ηπειρωτικής Ευρώπης,
για ένα καλύτερο αύριο. Ωστόσο η στοίβαξη των εξαθλιωμένων προσφύγων στα υπερκορεσμένα ελληνικά νησιά, και η μετέπειτα άτακτη προώθησή τους υπό την πίεση των συνθηκών, σε συνδυασμό με τη
συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στη χώρα μας, αλλά και την απροθυμία κρατών-μελών όπως η Ουγγαρία
να τους φιλοξενήσουν έστω προσωρινά, απόρροια των ατελειών της Συνθήκης ΙΙ του Δουβλίνου, έχουν
φέρει την κατάσταση σε οριακό σημείο. Και δυστυχώς, ο συγκινητικός ηρωισμός των απλών Ελλήνων
πολιτών, καθώς και των ξένων εθελοντών που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες καθημερινά στα
νησιά μας, δεν αρκούν. Η λύση πρέπει να δοθεί άνωθεν, και θα πρέπει να είναι δραστική. Διαφορετικά, το
μεταναστευτικό κινδυνεύει να εξελιχθεί από το μείζον θέμα του 2016, στο θέμα της επόμενης δεκαετίας,
και -πιθανότατα- σε μία σύγχρονη Κερκόπορτα για πολύ σοβαρότερες εξελίξεις παγκοσμίως...
Θάλεια Παπαδοπούλου-Χαμουρτζιάδου
Aγαπητές φίλες Σοροπτιμίστριες
Με την αρχή ενός καινούργιου χρόνου εύχομαι από καρδιάς υγεία
σε όλες. Γνωρίζοντας τις δύσκολες συγκυρίες της εποχής μας ελπίζω σε ένα
καλύτερο αύριο. Όλες είμαστε συγκλονισμένες καθώς ήμαστε κοινωνοί των
τραγικών περιπετειών των προσφύγων που συνεχώς καταφθάνουν στην
χώρα μας.
Απαιτείται ευαισθητοποίηση των κοινωνιών της Ευρώπης. Εμείς ως
Σοροπτιμίστριες, σαν οργάνωση στεκόμαστε αλληλέγγυες με όποιο τρόπο
μπορούμε σε όσους έχουν ανάγκη της βοήθειας μας.
Σημαντικές Ημερομηνίες που σχετίζονται με την ζωή της γυναίκας
6 Φεβρουαρίου: Διεθνής ημέρα μηδενικής ανεκτικότητας στην Γυναικεία Περιτομή
1 Μαρτίου: Διεθνής ημέρα για την μηδενική ανοχή στις διακρίσεις των δύο φύλων.
8 Μαρτίου: Διεθνής ημέρα της γυναίκας
21 Μαρτίου: Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων.
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Ευδοκία Αικατερινάρη

‘’Think Pink- Go Green’’
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του τομέα υγείας που εναρμονίζεται με το θέμα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού της Ευρώπης ‘’Let`s go Green’’.
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης γυναικών και κοριτσιών ,κυρίως,για την Πρόληψη του καρκίνου του
μαστού,συγχρόνως όμως είναι και πρόγραμμα προσφοράς και αγάπης για τον αγώνα καταπολέμησης
αυτής της μάστιγας.
Έτσι,ο Όμιλος μας, με κεντρικό σύνθημα ‘’Think Pink-Go Green’’ και με κεντρικό θέμα την Πρόληψη του Καρκίνου του μαστού πραγματοποίησε κοινή, ενημερωτική και αθλητική εκδήλωση σε συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Κηφισιάς, στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, στο κλειστό γυμναστήριο
‘’Στ.Καλαϊτζής’’.
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Γιώργος Θωμάκος συνεχάρει στον χαιρετισμό του τον Όμιλο ‘’Κηφισιά
Εκάλη’’για την δράση του, επιβραβεύοντας τη συνεργασία του ομίλου με την Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς και την Πρόεδρο του, κ. Ρένα Πολίτη.
Τη φορά αυτή το πρόγραμμά μας “Think Pink – Go Green” απευθύνθηκε σε νέες γυναίκες – αθλήτριες,
που τρέφονται υγιεινά και αθλούνται σωστά. Ειδικότερα, τα συνεργαζόμενα μέρη διοργάνωσαν ένα φιλικό,συμβολικό αγώνα και συνάντησαν τις ομάδες Volley Γυναικών του Δήμου Κηφισιά-Νέα Ερυθραία,
προκειμένου μέσω αυτών να ενημερώσουν όλες τις νέες αλλά και μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες να
φροντίζουν την υγεία τους, μέσω προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, της σωστής διατροφής και άθλησης.
Τύχη αγαθή ήταν για την εκδήλωση αυτή, όπως επεσήμανε η Διευθύντρια Προγράμματος του
Ομίλου, Πόπη Αθανασίου, οι επωνυμίες των δύο Αθλητικών Σωματείων, που εδρεύουν στην Περιφέρεια
των δράσεων του Ομίλου μας, δηλ. το Σωματείο Volley Γυναικών Κηφισιάς που ονομάζεται «ΗΡΑΚΛΗΣ»
και της Ν. Ερυθραίας, που ονομάζεται «ΑΜΑΖΟΝΕΣ». Και εξήγησε, ότι κατά την Ελληνική Μυθολογία
είναι γνωστόν, ότι οι Αμαζόνες έκοβαν οικειοθελώς το δεξιό μαστό τους για να χειρίζονται με ευχέρεια
το τόξο τους και τα βέλη τους με επιτυχία να συναντούν το στόχο τους. Επίσης ο 9ος άθλος του ήρωα
Ηρακλή ήταν η αρπαγή της ζώνης της
Ιππολύτης, βασίλισσας των Αμαζόνων και κόρης του θεού του πολέμου
Αρη, που της την είχε χαρίσει.
Οι αθλήτριες Volley των δύο
Σωματείων αποφάσισαν να κάνουν
ένα φιλικό αγώνα μεταξύ τους, συμπαραστεκόμενες με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθειά μας και στο πρόγραμμά μας.
Την ενημέρωση του πολυπληθούς κοινού, που παρακολούθησε την
εκδήλωση και στη συνέχεια τον αγώνα Volley, ανέλαβαν ο Καθηγητής
Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής
Εταιρείας Μαστού και Δ/ντης Κλινι5

ΔΙΕΘΝΗΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη

κής Μαστού του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, κ. Χρήστος Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε με θέμα «Πρόληψη – Εγκαιρη Διάγνωση Καρκίνου του Μαστού» και η Διατροφολόγος-Διαιτολόγος του Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου «Αγιος Σάββας» ,κα Νίκη Κόντου, η οποία μίλησε με θέμα «Σωστή Διατροφή και Αθληση.
Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών που μας προσέφερε δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες και εμείς τις διαθέσαμε ,σύμφωνα με το πρόγραμμα μας, σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες, τις οποίες αναζητήσαμε μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς.
Για τις ανάγκες του φιλικού αγώνα Volley, μεταξύ των δύο ομάδων, η πρόεδρος του Ομίλου, ζωγράφος, Βύλλη Μάκου φιλοτέχνησε τις αφίσες και τα ενημερωτικά φυλλάδια που διανείμαμε δωρεάν
στους καλεσμένους. Επίσης σχεδίασε τη συλλεκτική μπλούζα που φορούσαν οι αθλήτριες κατά την
διάρκεια του αγώνα με το logo του προγράμματος “Think Pink – Go Green”, σε ροζ και πράσινο χρώμα.
Η πρόεδρος εξήγησε στους παρευρισκομένους ότι το ροζ χρώμα που συμβολίζει τον καρκίνο του μαστού,
όταν πλησιάσει το πράσινο, που συμβολίζει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τις σωστές επιλογές
στην καθημερινή μας ζωή, τότε το ροζ, μπορεί να γίνει ένα χρώμα κουράγιου και ελπίδας για όλες τις
γυναίκες.
Το θέαμα ήταν καταπληκτικό και η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του αγώνα ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Ηταν ένας αγώνας προσφοράς νέων γυναικών, που μόνο περιφάνεια και ελπίδα για τη νέα γενιά θα
μπορούσε κάποιος να αισθανθεί. Ηταν μια προσφορά αλληλεγγύης από νέες γυναίκες προς κάθε γυναίκα, όλων των ηλικιών.
Και για να μην ανησυχείτε για το αποτέλεσμα του αγώνα, ο Ηρακλής επικράτησε επί των Αμαζόνων με σκόρ 3-0 set, .....όπως ακριβώς λέει και ο μύθος.
Πόπη Αθανασίου
Διευθύντρια Προγράμματος Σ.Ο.‘’Κηφισιά -Εκάλη’’
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Κρήτη

Eγεννήθη Ημίν Όμιλος Νέος:
O Σοροπτιμιστικός Όμιλος «Ευχαρίς» Στα Χανιά!
Όταν, πριν από πολύ καιρό, πρότεινα σε δυο καλές φίλες χανιώτισσες «δεν φτιάχνουμε Σοροπτιμιστικό Όμιλο στα Χανιά;», δεν φανταζόμουν τη διαδρομή που θα επακολουθούσε!
Είναι αλήθεια ότι η ιδέα αυτή πλανιόταν συχνά στον Όμιλό μας στο Ηράκλειο, θεωρώντας ότι η
έλλειψη Ομίλου στα Χανιά ήταν σοβαρή παράλειψη και με δική μας ευθύνη. Μετά την ίδρυση του Σοροπτιμιστικού Ομίλου στο Ρέθυμνο, το 1994, στην Κρήτη εξακολουθούσε να παραμένουμε μόνο δύο Όμιλοι,
ενόσω πάντα πιστεύαμε ότι υπήρχαν κι άλλες πόλεις που θα μπορούσαν να υποδεχθούν ένα νέο Όμιλο. Θα
έπρεπε όμως να περάσουμε από τα ευχολόγια στα έργα.
Αυτή τη φορά, λοιπόν, ήμασταν αποφασισμένες! Θα ακολουθούσαμε σταθερά και μεθοδικά βήματα
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και να διευρύνουμε τη σοροπτιμιστική μας οικογένεια με νέες φίλες. Η
Επιτροπή Επέκτασης του Ομίλου μας και όλα τα μέλη στήριξαν το εγχείρημα με όλη τους τη θέρμη, με την
καθοδήγηση και τις οδηγίες της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος για τα διαδικαστικά θέματα (που δεν
ήταν καθόλου αμελητέα).
Έτσι, φθάσαμε αισίως στο εορταστικό τριήμερο 22-23-24 Οκτωβρίου 2015 και
στην πολυπόθητη ημέρα, του Σαββάτου 23
Οκτωβρίου 2015, στις 7.30 το βράδυ, που, με
κάθε επισημότητα, επιδόθηκε η Καταστατική Χάρτα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού (SI)
στον νέο Όμιλο των Χανίων: και το όνομα
αυτού «ΕΥΧΑΡΙΣ», με 23 μέλη, ένα –ένα διαλεκτά και με ιδρυτική Πρόεδρο την Χαρά
Γαλούση!
Παρούσα στην επίσημη τελετή η Γενική Γραμματέας της Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας Ευρώπης (SIE) κ. Flavia Pozzolini
που επέδωσε τη Χάρτα, με τη συμμετοχή Σοροπτιμιστριών από πολλούς Ελληνικούς Ομίλους και Ομίλους
της Ευρώπης και με την παρουσία εκλεκτών μελών της τοπικής κοινωνίας, στον υπέροχο χώρο του Κέντρου
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο παλιό Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.
Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ξεχωριστά, από τους παρευρισκόμενους, την Πρόεδρο της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος (2014-2016) κ. Μαίρη Σαμαρτζίδου, την Α΄Αντιπρόεδρο και Εκλεγμένη Πρόεδρο της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος (2016-2018) κ. Αμαλία Ραγκούση, τη Β΄Αντιπρόεδρο κ. Μαρία
Οικονομίδου, την Πρόεδρο της Επιτροπής Επέκτασης ΣΕΕ κ. Ρίτσα Γαλούση, Προέδρους και μέλη από τους
Σοροπτιμιστικούς Ομίλους Καβάλας, Χαλκίδας, Ψυχικού, «Κηφισιάς-Εκάλη», Ανατολικού Αθηνών, «Βυζάντιο», Ανατολικού Αττικής, Θρακομακεδόνων Ολυμπιάς, Ηρακλείου «Αρετούσα», Ρεθύμνης «Ερωφίλη»,
Crema Ιταλίας, Si Murau Αυστρίας, Ballymena Βόρειας Ιρλανδίας και βέβαια τους εκπροσώπους από το
Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης.
Το τελετουργικό, σε κλίμα συγκίνησης, σύμφωνα με τα σοροπτιμιστικά ειωθότα: το άναμμα των
τεσσάρων κεριών, η ομιλία της Γενικής Γραμματέως SIE, η παράδοση της Χάρτας προς την Πρόεδρο του
νέου Ομίλου, η παρουσίαση κάθε μέλους ξεχωριστά από τη Νονά του Ομίλου και η επίδοση του σήματος,
η ομιλία της Προέδρου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, ο χαιρετισμός της Προέδρου της Επιτροπής
Επέκτασης της Ένωσης, η εκφώνηση όλων των παρευρισκόμενων Ομίλων, ο χαιρετισμός από την εκπρόσωπο των Ομίλων της Β. Ιρλανδίας, οι χαιρετισμοί εκπροσώπων των τοπικών Αρχών… και όλα αυτά μέσα σε
μια πραγματικά κατανυκτική ατμόσφαιρα.
Ήταν μια πολύ όμορφη τελετή, που θύμισε σε όλες μας με συγκίνηση και νοσταλγία την ημέρα που
ο δικός μας Όμιλος έλαβε τη Χάρτα και μας προσέφερε ένα αναβάπτισμα στις αξίες του Σοροπτιμισμού!
Η σπουδαία αυτή βραδιά ολοκληρώθηκε με το επίσημο Gala Dinner που οργάνωσε ο νέος Όμιλος
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σε κεντρικό ξενοδοχείο των Χανίων, με εκλεκτά μουσικά ακούσματα, ανάμεσα σε όμορφες ευχές και δώρα
που προσφέρθηκαν από τους πολυάριθμους Ομίλους της Ελλάδας και της Ευρώπης αλλά και από τις Αρχές
της πόλης που τίμησαν τις φιλοξενούμενες Σοροπτιμίστριες.
Το ίδιο συγκινητική και ουσιαστική, η διαδικασία που είχε προηγηθεί το μεσημέρι του Σαββάτου με
την ανάγνωση του Καταστατικού του νέου Ομίλου κατ΄άρθρο και την υπογραφή του, διαδικασία ιδιαίτερα
σημαντική και για τις παλιότερες Σοροπτιμίστριες!
Αν και η ουσιαστική διαδικασία ήταν αυτή που αναφέρθηκε μόλις παραπάνω, σε καμία περίπτωση
δεν μπορούμε να μην τονίσουμε και τον κοινωνικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα του τριημέρου μαζί με την
καταπληκτική φιλοξενία από τις Σοροπτιμίστριες των Χανίων!
Πρώτη μας επαφή και γνωριμία με τις νέες φίλες ήταν το καλωσόρισμά τους την Παρασκευή το
βράδυ, σε ένα υποβλητικό περιβάλλον στο Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με εκλεπτυσμένες γεύσεις βασισμένες σε παραδοσιακές κρητικές συνταγές. Ξεχωριστή ήταν η περιήγηση και ξενάγηση που προηγήθηκε στην ανακαινισμένη Οικία-Μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, στη Χαλέπα, που μας
έκαναν πραγματικά την ιδιαίτερη τιμή να επισκεφθούμε, ακριβώς μια εβδομάδα πριν τα επίσημα εγκαίνιά
της από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Εξίσου όμορφη και ενδιαφέρουσα ήταν η πρωινή ξενάγηση του Σαββάτου στην παλιά πόλη των
Χανίων και το πανέμορφο Ενετικό Λιμάνι, με καιρό χειμωνιάτικο μεν, ο οποίος όμως ουδόλως επτόησε τις
φιλομαθείς και ενθουσιώδεις Σοροπτιμίστριες.
Και για το κλείσιμο του τριημέρου, οι επισκέψεις στους Τάφους των Βενιζέλων και στη Ιερά Μονή
Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων στο Ακρωτήρι σφράγισαν τις αναμνήσεις μας από τα Χανιά, ενώ το πλουσιοπάροχο κρητικό μεσημεριανό γεύμα που μας προσέφεραν οι Σοροπτιμίστριες των Χανίων, στη Λέσχη
Αξιωματικών στο Ακρωτήρι, με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Σούδας ολοκλήρωσε τις πλούσιες εντυπώσεις μας από τα όμορφα Χανιά και τις υπέροχες καινούριες φίλες μας.
Επιτρέψτε μου, φίλες μου Σοροπτιμίστριες, να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στον Ανάδοχο Όμιλο του
Ηρακλείου, το δικό μου Όμιλο, που επέλεξε να γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο τα 25α γενέθλιά του, στα
Χανιά, με την ίδρυση του νέου Ομίλου και να τον ευχαριστήσω από καρδιάς για τον ενθουσιασμό με τον
οποίο στήριξε το όλο εγχείρημα και «προίκισε» τον καινούριο Όμιλο.
Θέλω βέβαια, ως Νονά, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη φίλη Πρόεδρο της ΣΕΕ Μαίρη Σαμαρτζίδου
για την όλη καθοριστική υποστήριξή της, την αγαπητή φίλη Ρίτσα Γαλούση, Πρόεδρο της Επιτροπής Επέκτασης της ΣΕΕ που στάθηκε τόσο δυνατά και δυναμικά κοντά μας (και κυριολεκτικά), την φίλη μου Μαρία
Οικονομίδου, Β΄Αντιπρόεδρο για τη σημαντική ηλεκτρονική υποστήριξη, αλλά και την πολύ αγαπητή μου
φίλη, εκλεκτή Σοροπτιμίστρια Πόπη Αθανασίου, που μου έδωσε πολλά από τα φώτα της και την εμπειρία
της για τις διαδικασίες.
Πολλές ευχαριστίες σε όλους του Ομίλους και όλες τις Σοροπτιμίστριες που έστειλαν ευχές και δώρα στις «αναδεκτές»
μου, όσες παραβρέθηκαν στη χαρά μας και όσες μας συντρόφευσαν νοερά.
Και προς όλες εσάς, φίλες μου Σοροπτιμίστριες όλων των
Ομίλων, να πω ότι το ταξίδι της ίδρυσης ενός νέου Ομίλου είναι μια όμορφη και γλυκιά περιπέτεια, που σας προτρέπω να
τη δοκιμάσετε!
Ως Νονά, εύχομαι από καρδιάς στον καινούριο Όμιλο και τις
ξεχωριστές «αναδεκτές» μου να τιμήσουν με το έργο τους το
όμορφο όνομά τους και τις σοροπτιμιστικές αξίες. Είμαι σίγουρη γι αυτό, μια που, όπως λένε, η ευχή της Νονάς πιάνει πάντα!
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ΒΑΣΩ ΔΑΝΕΛΛΗ - ΜΥΛΩΝΑ
Μία άξια Σοροπτιμίστρια
Ογκόλιθος θέλησης και εργατικότητας. Μια γυναίκα- πρέσβειρα της πατρίδας μας στο εξωτερικό- μια μικροκαμωμένη γυναίκα μεγίστης διεθνούς εμβέλειας, η Βάσω η δική μας, το μέλος του ΣΟΨ που
έδωσε με το παράδειγμά και τη στάση Ζωής το μέγιστον μάθημα σε όλες μας. Κατευθυντήριος άξονας
της περαιτέρω πορείας της, μετά τον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου γιου της Πάνου, η προσπάθεια να
αποφευχθούν με κάθε δυνατό τρόπο τα πάσης φύσεως οδικά ατυχήματα. Το Ινστιτούτο οδικής ασφάλειας
“ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ” έκλεισε ήδη μία δεκαετία. Μία δεκαετία πολλών και ποικίλων δραστηριοτήτων
π.χ έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τον Κώδικα οδικής ασφάλειας (ΚΟΚ), συνεχείς επισκέψεις σε σχολεία, παρουσίαση στα ΜΜΕ, σχετική ενημέρωση των τηλεθεατών, έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, όταν πρόκειται να οδηγήσουν, να δένουν τη
ζώνη και να φορούν κράνος όσοι οδηγούν δίκυκλα για να πάψουμε πια να θρηνούμε θύματα στον Μολώχ
της ασφάλτου.
Επί δέκα συναπτά έτη η Βάσω και η ομάδα της οργανώνουν ημερίδες, δραστηριοποιούνται σε
πολλούς τομείς και αναδεικνύονται πρωτοπόροι εκεί όπου η Πολιτεία αδιαφορεί κι οκνεύει. Επί δέκα συναπτά έτη που ευχόμαστε να γίνουν εκατό, ο ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ έγινε, χάρη στις άοκνες προσπάθειες
της Βάσως, ο φύλακας άγγελός μας. Και η Βάσω με το πλατύ χαμόγελο και τα θλιμμένα μάτια , η Βάσω με
τα διεθνή βραβεία είναι φωτεινή σηματωρός και σταθερή πυξίδα, ακούραστη εργάτης και ηγέτης συνάμα.
Μίνα Κόρσου – Καπέλλου
Σ.Ο.Ψυχικού
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Μια άξια σοροπτιμίστρια

Συνέδριο - Κέρκυρα

ΚΕΡΚΥΡΑ, Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ
Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΜΟΝΟ
Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2015 της SIE
Με κέφι και δημιουργική φαντασία, οι Σοροπτιμίστριες συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Συγκεντρώθηκαν76 φωτογραφίες, που αφορούσαν τρείς κατηγορίες, στο πλαίσιο του θέματος της διετίας:
«Πάμε Πράσινο - εργαζόμαστε για ένα υγιές περιβάλλον»
Τα βραβεία που δόθηκαν είναι:
Κατηγορία 1: Γυναίκες και κορίτσια διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον
1ο Βραβείο: Ismet ARIKANTURK, SI Σμύρνη (Τουρκία)
2ο Βραβείο: Evelyne BASTIN, SI Marche en Fannenne (Βέλγιο)
Κατηγορία 2: Γυναίκες και κορίτσια προωθώντας καλύτερη διατροφή
1ο Βραβείο: Helena SANDMAN, SI Ελσίνκι (Φινλανδία)
2ο Βραβείο: Susanne KUHNE, SI Hermager (Αυστρία)
Κατηγορία 3:Γυναίκες και κορίτσια ευαισθητοποιώντας για την κλιματική αλλαγή.
1ο Βραβείο: Maria FITCAL, SI Βουκουρέστι (Ρουμανία)
2ο Βραβείο: Ilknur BALTACI MATEESKU, SI Σμύρνη (Τουρκία)
Δόθηκαν επίσης τρία ειδικά “Candy Έπαθλα”:
Κατηγορία 1:Ismet ARIKANTURK, SI Σμύρνη (Τουρκία)
Κατηγορία 2:Christine KIPPER, SI Γκρατς (Αυστρία)
Κατηγορία 3:Vanna NARETTO, SI Valle d’Aosta (Ιταλία)
Με την δύναμη της εικόνας, μπορούμε να προβάλουμε τις αρχές και
τα προγράμματά μας. Ελπίζουμε να υπάρχουν πολλές συμμετοχές,
από την χώρα μας, στον επόμενο διαγωνισμό, και επιτυχίες.
Μαίρη Πούλιου
Governor 2014-2016 ΣΕΕ

«Τρέχοντας μέσα στην ζέστη» Ρουμανία
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«Σκοτώστε την ανθυγιεινή διατροφή» Αυστρία

Φίλες σοροπτιμίστριες
Η φετινή συνάντησή μας στην Κέρκυρα είχε πολλές δυσκολίες. Κατ’ αρχήν έπρεπε να συνδυάσουμε μια συνάντηση εργασίας με μια έκτακτη καταστατική συνέλευση. Επίσης έπρεπε ειδικά για την φετινή
χρονιά να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα τελείως διαφορετικό από κάθε άλλη χρονιά γιατί αφ’ ενός τα
τραπέζια των συντονιστριών πλέον δεν είχαν νόημα για μελλοντικό προγραμματισμό και αφ’ ετέρου δεν
είμασταν ακόμη νομικά κατοχυρωμένες για τις νέες θέσεις των διευθυντριών και βοηθών διευθυντριών
προγράμματος. Παρά τις δυσκολίες το πείραμα πέτυχε, όπως όλες σας μου είπατε.
Η έκτακτη καταστατική μας συνέλευση με μοναδικό θέμα την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού μας υπήρξε σύντομη και κατατοπιστική και αυτό οφείλεται κατ’ αρχήν στην πρόεδρο της επιτροπής
καταστατικού Ευαγγελία Οικονομίδου, στο προεδρείο της γενικής συνέλευσης και σε σας όλες που με
γρήγορους ρυθμούς εγκρίνατε και υπερψηφίσατε τις τροποποιημένες διατάξεις.
Στη συνέχεια η πρόεδρος του οικοδεσπότη ομίλου Χριστίνα Χαιδόγλου μας καλωσόρισε και ανέτρεξε
με γλαφυρό και ταξιδιάρικο τρόπο στην ιστορική διαδρομή του ομίλου της αναφέροντας τα πολλά και
σημαντικότατα γεγονότα που χαρακτήρισαν την δράση του ομίλου της Κέρκυρας εδώ και τρεις περίπου
δεκαετίες. Ακολούθησε μία φωτογραφική παρουσίαση των γεγονότων αυτών που με θαυμασμό και υπερηφάνεια τα παρακολουθήσαμε.
Ακολούθως η πρόεδρος της σοροπτιμιστικής ένωσης Ελλάδος Mαίρη Σαμαρτζίδου παρουσίασε
την κεντρική εισήγηση του συνεδρίου βάσει της οποίας θα άνοιγε η απογευματινή συζήτηση με τις προέδρους των ομίλων και τις
διευθύντριες και βοηθούς
ή υποψήφιες διευθύντριες και βοηθούς προγράμματος.
Η πρόεδρος αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στη
σχέση φιλίας και συνεργασίας που ξεκίνησε πέρυσι στην Λάρισα
ανάμεσα στο νέο τότε
διοικητικό συμβούλιο και
τις σοροπτιμίστριες όλων
των ομίλων που απέδωσε και ενδυναμώθηκε με
την πάροδο του χρόνου,
όπως μας γράφετε στα
ηλεκτρονικά σας μηνύματα και μας το λέτε προφορικά σε κάθε συνάντησή μας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αλλαγές στον
τρόπο διεξαγωγής των γενικών μας συνελεύσεων με σκοπό να γίνουν συντομότερες και ουσιαστικότερες,
στα διευρυμένα διοικητικά στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα δύο φορές τον χρόνο, Ιανουάριο και Σεπτέμβριο και το άνοιγμα των ετήσιων αποστολών μας στη συνάντηση των εκπροσώπων της Ευρώπης, το
παγκόσμιο συνέδριο και το Ευρωπαϊκό. Επίσης ακολουθώντας το σύνθημα ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ το διοικητικό συμβούλιο της ένωσης συνδιοργάνωσε πέρυσι με ομίλους της Θεσσαλονίκης και της
Ξάνθης δράσεις και κάνει το ίδιο φέτος με την Καβάλα.
Στη συνέχεια η πρόεδρος έκανε συγκεκριμένες διαπιστώσεις για τον χρόνο που πέρασε: 1)Η εξω11
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στρέφεια που επιδιώκουμε δεν προχώρησε, όπως θα έπρεπε. Παρά τον σημαντικό αριθμό μας αναλογικά
με τον πληθυσμό της χώρας μας και την μεγάλο αριθμό μελών παγκοσμίως ο περισσότερος κόσμος δεν
γνωρίζει την ύπαρξη και δράση του σοροπτιμισμού.
2)Το σύνθημα ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ προχώρησε με φορείς εκτός σοροπτιμισμού αντίθετα
δεν προχώρησε μεταξύ των ομίλων.
3) Κάποιοι όμιλοι μας παρουσιάζουν ένα αβέβαιο μέλλον. Ελπίδα και προσπάθειά μας είναι να διατηρηθούν, αλλά υπάρχει πάντα και η δυνατότητα των συγχωνεύσεων. Έτσι αποδεικνύεται και η αλληλεγγύη
μεταξύ των μελών των ομίλων, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη και να μην μένει στα λόγια.
4) Οι πληροφορίες που μεταφέρονται προς όλους τους ομίλους μέσω των επιστολών της προέδρου δεν
φτάνουν σε όλα τα μέλη, όπως θα έπρεπε, γεγονός που αποδεικνύεται από τα τηλέφωνα που γίνονται
προς την πρόεδρο για πληροφορίες που υπάρχουν στις επιστολές.
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια, τα οποία σου προσφέρουν την
γνώση των παγκόσμιων πολιτικών κινήσεων ακόμη και σε μία απολιτική γυναικεία οργάνωση, όπως ο
σοροπτιμισμός. Το πρόγραμμα της προέδρου της ευρωπαϊκής μας ομοσπονδίας επενδύει στην μόρφωση(soroptimist invest in education).
Η αναλυτική προσέγγιση του θέματος αυτού μας οδηγεί σε ποικιλία δράσεων. Σύμφωνα με τις
προτάσεις της προέδρου αλλά και την δική μας σύμφωνη γνώμη η γνώση γραφής και ανάγνωσης δεν
πρέπει να λείπει από κανένα άνθρωπο πάνω στη γη. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες στη μόρφωση
γιατί μόνο έτσι ανοίγουν και οι πόρτες της ζωής. Επίσης η μόρφωση αναπτύσσει τοίχο προστασίας απέναντι στο δουλεμπόριο, την βία και τις πολεμικές συρράξεις.
Από την άλλη μεριά η επένδυση (invest) στην μόρφωση μας βοηθά να σκεφτούμε πολλούς τρόπους δράσης. Κτίζουμε σχολεία, προσφέρουμε υποτροφίες, δημιουργούμε βιβλιοθήκες ,εκπαιδεύουμε δασκάλους, δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε γυναίκες που εγκατέλειψαν το σχολείο, μαθαίνουμε στις γυναίκες
πρόσφυγες την γλώσσα και τα έθιμά μας, δημιουργούμε καταφύγια γυναικών για να τις βοηθήσουμε να
σταθούν στα πόδια τους, να μάθουν τα δικαιώματά τους και να πάρουν πίσω τις δουλειές τους. Όσον
αφορά τους πρόσφυγες η πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας πρότεινε να στείλουμε επιστολές στους
αρμόδιους υπουργούς για την προστασία των γυναικόπαιδων από κακομεταχείριση. Επίσης από την καθημερινή αλληλογραφία με την ομοσπονδία διαπιστώθηκε ήδη μείωση της γραφειοκρατίας.
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Κλείνοντας η πρόεδρος της ένωσης την εισήγησή της έθεσε θέματα προς συζήτηση στην απογευματινή συνεδρίαση: 1) πως βλέπουμε το μέλλον των ομίλων μας 2) τι προγράμματα σκέπτονται να
πραγματοποιήσουν οι όμιλοι 3) η λειτουργία του θεσμού των διευθυντριών και βοηθών διευθυντριών
προγράμματος.
Στην απογευματινή συνεδρίαση πήραν τον λόγο όλες οι πρόεδροι των ομίλων και οι αξιωματούχοι
και καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ1)Οι δράσεις των ομίλων μας είναι πολλές και πολύ σημαντικές, όμως είναι κατακερματισμένες. Άλλες είναι πράξεις φιλανθρωπίας και άλλες πράξεις υποστήριξης και αλληλεγγύης. Αποτέλεσμα αυτού είναι να καταναλώνετε τον χρόνο σας σε δράσεις πολύ σημαντικές που αποτελούν όμως ένα
μεμονωμένο γεγονός .
2) Οι σοροπτιμιστικοί μας όμιλοι πρέπει να οριοθετήσουν τον χώρο δράσης τους, που είναι η υποστήριξη
της γυναίκας ,του παιδιού και του περιβάλλοντος. Έτσι θα ξεχωρίζουν από τις δεκάδες των οργανώσεων
που ασχολούνται με όλα και δεν έχουν στίγμα και σημείο αναφοράς.
3)τα ευρωπαικά προγράμματά μας που αφορούν την υγεία, την εξάλειψη της βίας ,την εκπαίδευση,το περιβάλλον και την ενδυνάμωση της γυναίκας για επαγγελματική αποκατάσταση αποτελούν χώρο δράσης
τεράστιο για όλους τους ομίλους και θα πρέπει να ασχολούμαστε αποκλειστικά με δράσεις που στοχεύουν στα παραπάνω.
4)Μία εκδήλωση είναι ένα πράγμα εύκολο ,ένα πρόγραμμα απαιτεί έρευνα, σκέψη, προετοιμασία ,εφαρμογή και συνεχιζόμενες δράσεις. Επίσης απαιτεί υπομονή και επιμονή. Επιτυχία ενός ομίλου δεν είναι
δέκα εκδηλώσεις εντυπωσιακές αλλά ένα πρόγραμμα, το οποίο θα συνεχιστεί για χρόνια, για την πραγματοποίηση του οποίου θα δώσετε όλες σας τις δυνάμεις.
5) Στην αναζήτηση προγραμμάτων συνεργαστείτε με Μ.Κ.Ο, ερευνήστε προγράμματα των δήμων και των
περιφερειών πριν καταλήξετε στο πρόγραμμα που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Δύο ή τρεις όμιλοι μαζί
μπορούν να πραγματοποιήσουν ευκολότερα προγράμματα, η δουλειά θα μοιράζεται και ευκολότερα θα
γίνουν γνωστές οι δράσεις σας, όταν είστε μαζί.
Μαίρη Σαμαρτζίδου
Πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
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Αναφορά Α’ Αντιπροέδρου
Αγαπητές φίλες,
Με χαρά σας είδα και πάλι στην όμορφη Κέρκυρα. Η Σοροπτιμιστική χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη από
ωραίες Σοροπτιμιστικές εκδηλώσεις από τους Ομίλους και την Ένωση. Ήδη ο Όμιλος Κηφισιάς έχει υποβάλει 3 PFR
και όπως ενημερώθηκα θα υποβληθεί και άλλο ένα.
Ξεκινώντας από το GΜ της Λισσαβόνας, οι εμπειρίες ήταν πολλές από την θέση της Silent Observer. Η
οργάνωση της συνάντησης ήταν πολύ καλή, η φιλοξενία άψογη για τα χρήματα που πληρώσαμε ως συμμετοχή.
Η συγκίνηση μεγάλη όταν οι Εκπρόσωποι της Ελλάδος πήραμε το πρώτο βραβείο για το πρόγραμμα του Ομίλου
Ανατολικού Αθηνών στο Heαlth, στα best practice awards. Επίσης συμπεριελήφθησαν στα best practice awards top
5 projects: στο violence του Ομίλου Ψυχικού και στο health του Όμιλου Καβάλας και της Σ.Ε.Ε 2012-2014. Επίσης
για πρώτη φορά σε GM η Πρόεδρος του SIE Οula προανήγγειλε το έργο του Ομίλου Κηφισιά – Εκάλη «Think pink
– go green» φορώντας μάλιστα και επιδεικνύοντας την μπλούζα που σχεδίασε η Πρόεδρος Βύλλη Μάκου για τις
ανάγκες του προγράμματος. Εκεί μας παρουσιάστηκε σε γενικές γραμμές το Bienium 2015-2017 της καινούργιας
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Μaria Elisabetta de Franciscis με θέμα «οι Σοροπτιμίτριες επενδύουν
στην εκπαίδευση», το οποίο ομόφωνα πλέον ενεκρίθη στην Φρανκφούρτη στον Σεπτέμβριο 2015 από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:
Εκπαίδευση και εκπαίδευση περί του να ηγείται (κανείς).
Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών.
Νικώντας τη βία ενάντια στις γυναίκες και τα κορίτσια.
Στο ταξίδι της Κωνσταντινούπολης δηλαδή στο SI Συνέδριο 2015 οι εμπειρίες και οι Σοροπτιμιστικές γνώσεις πολλές από τα ενδιαφέροντα πάνελς των συζητήσεων. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά διότι θα λάβετε γνώση από
το περιοδικό μας στο οποίο η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε κάνει λεπτομερή αναφορά. Ένα σχόλιο μόνο για την διοργάνωση
του Συνεδρίου, η οποία κατά την γνώμη μου, σύμφωνα με τα χρήματα που πληρώσαμε ήταν μέτρια.
Ξεκινήσαμε την καινούργια Σοροπτιμιστική χρονιά της Σ.Ε.Ε με την εξής δράση. Οι Όμιλοι της Αττικής με
δική μου πρωτοβουλία αφού βεβαίως πήραμε την έγκριση της Προέδρου της Σ.Ε.Ε ασχοληθήκαμε με το μεγάλο
προσφυγικό ζήτημα. Συγκεκριμένα με τους πρόσφυγες του «Ελαιώνα» στο Βοτανικό. Στην δράση αυτή ανταποκρίθηκαν 5 Όμιλοι (Ψυχικό, Κηφισιά – Εκάλη, Πειραιάς, Ιδρυτικός, Θρακομακεδόνες Ολυμπιάς) και η πρώην Πρόεδρος
της Σ.Ε.Ε Λίλιαν Ζέλλου. Συγκεντρώσαμε πάρα πολλά είδη διατροφής, προσωπικής υγιεινής, είδη καθαρισμού, καραμέλες και σοκολάτες για τα παιδιά καθώς και παιχνίδια. Παραδώσαμε τα πράγματα στις 20 Οκτωβρίου. Από την
επιμελήτρια της ΜΚΟ NOSTOS που έχει την εποπτεία του προγράμματος γνωρίσαμε τον χώρο και διαπιστώσαμε
ότι οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων ήταν ικανοποιητικές.
Φέτος που συμπληρώνονται 15 χρόνια από την απόφαση 1325 του Ο.Η.Ε για την συμμετοχή των γυναικών
στην διαχείριση των πολεμικών κρίσεων και την προστασία των γυναικών – κοριτσιών – παιδιών στους καταυλισμούς από σεξουαλική κακοποίηση και την βία γενικότερα, καλούμαστε να κάνουμε τον απολογισμό μας κατά
πόσο η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ή βελτιωθεί. Με βάση λοιπόν την απόφαση του OHE η Πρόεδρος του SIE Maria
Elisabetta προτείνει να συμπεριλάβουμε στις Δράσεις μας τους τρεις άξονες που προανέφερα.
Όπως γνωρίζετε, η Πρόεδρος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού κάθε διετία την 10η Δεκεμβρίου (παγκόσμια
ημέρα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού και παγκόσμια ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του OHE), απευθύνει
έκκληση προς τις Σοροπτιμίστριες όλου του κόσμου να ενισχύσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η έκκληση αυτή
για το 2015 – 2021 τρεις συνεχόμενες διετίες αφορά την ενίσχυση της φτωχότερης χώρας της Ασίας το Νεπάλ. Η
έκκληση της Προέδρου Yvonne Simpson του SI για το 2015-2017 αφορά την χρηματοδότηση προγραμμάτων που
υποστηρίζουν τους στόχους και τους σκοπούς που έχουν αναφερθεί. Υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν διάφορα
προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών
στο Νεπάλ. Τα διαθέσιμα προγράμματα θα συμπεριλαμβάνουν ανοικοδόμηση σχολείων, παροχή υποτροφιών, εκπαίδευση σε δεξιότητες με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος, επιμόρφωση γυναικών και κοριτσιών για την καταπολέμηση του trafficking κ.λ.π
Για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι η Πρόεδρος του SI ζητά από όλες τις Ομοσπονδίες και τις Ενώσεις
να συνδράμουν οικονομικά το πρόγραμμα.
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Οι Σοροπτιμίστριες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας καλούνται να συνεισφέρουν από 5,50 ευρώ η κάθε μια.
Ο προσδοκώμενος στόχος είναι η συγκέντρωση 450.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας στην ετήσια συνάντηση μας παρ’ όλες της οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση Α’ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε

Αναφορά Συνοπτικής Ομιλίας Β’ Αντιπρόεδρου ΣΕΕ Στη Συνάντηση
Προέδρων και Δ.Π. Και Β.Δ.Π. στην Κέρκυρα
Η Β’ Αντιπρόεδρος της Σ.Ε.Ε 2014-2016, Μαρία Οικονομίδου, ξεκίνησε την εισήγησή της ευχαριστώντας
τα μέλη του φιλοξενούντος Ομίλου της Κέρκυρας για την άρτια οργάνωση της συνάντησης και τη θερμή τους
φιλοξενία και ευχήθηκε με την ευκαιρία αυτή της συνάντησης των Ελληνίδων Σοροπτιμιστριών να ανταλλαγούν
απόψεις και προβληματισμοί και να προκύψουν φρέσκες ιδέες και γόνιμα συμπεράσματα.
Συνέχισε με αναφορά στο μείζον θέμα που ταλανίζει τη χώρα μας αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, το προσφυγικό και προέτρεψε όσες Σοροπτιμίστριες βρίσκονται σε μέρη υποδοχής προσφύγων να συνεισφέρουν, είτε σε
συνεργασία των Ομίλων μεταξύ τους, είτε με άλλους ανάλογους φορείς και οργανώσεις, ό,τι χρειάζονται ( υλικά και
συναισθηματικά) αυτοί οι άνθρωποι και περισσότερο οι μητέρες και τα παιδιά τους.
Στη συνέχεια μετέφερε συνοπτικά την εμπειρία της από την ίδρυση του νέου Ομίλου «Εύχαρις» των Χανίων,
όπου και παρευρέθη και συγχάρηκε τη νονά του Ελένη Μπρεδάκη, την Προέδρο της Επιτροπής Επέκτασης Ρίτσα
Γαλούση και την Πρόεδρο της ΣΕΕ Μαίρη Σαμαρτζίδου για την πραγμάτωση αυτού του στόχου
Προέτρεψε τις Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο GM στη Λισσαβώνα, να γίνουν πιο
ορατές στην κοινωνία τους δουλεύοντας στο τρίπτυχο Εκπαίδευση – Ενημέρωση – Επικοινωνία. Αυτό θα συμβεί αν:
• Εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη στη χρήση του Η/Υ έτσι ώστε να έχουν άμεσα την ενημέρωση
που θέλουν.
• Χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (www.soroptimisteurope.org). Ετσι θα έχουν μια
ενημέρωση άμεση για το τι συμβαίνει στους Ομίλους της Ομοσπονδίας (δράσεις - γράμματα Προέδρου-προγράμματα δράσεων- πληροφορίες για υποτροφίες και άλλα προγράμματα)
• Να επισκέπτονται τη δική μας ιστοσελίδα (www.soroptimist.gr), όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να ενημερώνεται
έγκυρα για το τι είναι ο Σοροπτιμισμός , τους σκοπούς και τις δράσεις του. Επίσης φιλοξενεί και όλες τις ενημερώσεις για δράσεις Ομίλων.
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• Να χρησιμοποιούν το facebook και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνουν φίλες και γενικότερα
την τοπική τους κοινωνία για τις δράσεις που κάνουν.
Τέλος, υπενθύμισε τη δημιουργία Program Focus Report, κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, των δράσεων
που πραγματοποιούν και είναι μέσα στους στόχους του Σοροπτιμισμού. Επί τη ευκαιρία συνεχάρη τον Ανατολικό
Όμιλο Αθηνών για το πρώτο βραβείο στον τομέα της υγείας με τη δράση τους stop cancer και τους Ομίλους της
Καβάλας και του Ψυχικού γιατί τα προγράμματά τους συγκαταλέχθηκαν μέσα στα καλύτερα 5 της κατηγορίας τους
το καθένα.
Έκλεισε την εισήγησή της με την πεποίθηση της ότι σαφώς μαζί μπορούμε καλύτερα και περισσότερα αρκεί
να υπάρχει δυναμικότητα, αποφασιστικότητα και προπάντων ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Αναφορά της Συντονίστριας Εκπαίδευσης & Πολιτισμού της Σοροπτιμιστικης Ένωσης
Ελλάδος Αντιγόνης Χατζηβασιλείου
κατά την χρονική περίοδο 2014-2015 εστίασα την προσοχή μου σε δύο σημεία:
1) Στη δημιουργία μιας παιδικής βιβλιοθήκης στο ίδρυμα για κορίτσια που ονομάζεται ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ και βρίσκεται
στην Κηφισιά ,κατόπιν υποδείξεως της Ρούλας Ρούτνερ και της Βίλυς Μάκου. Παρά τις δυσκολίες η βιβλιοθήκη
δημιουργήθηκε, διότι όλες μας δουλέψαμε με κέφι και αποφασιστικότητα. Συμμετείχαν και όμιλοι από όλη την
Ελλάδα, συμμετείχαν και φίλοι ομίλων όπως π.χ. η κ. Έφη Σιτσάνη έδωσε πολλά βιβλία από δική της βιβλιοθήκη,
150 βιβλία, καθώς επίσης και η δική μας π. πρόεδρος Λίλλιαν Ζέλλου, η οποία από την βιβλιοθήκη της έδωσε πάνω
από 100 βιβλία. Επίσης κατά την ίδια περίοδο επισκέφτηκα διάφορους εκδοτικούς οίκους και μου έδωσαν και αυτοί
κατόπιν μικρής πιέσεως.
2) Με ενδιέφερε πολύ η πραγματοποίηση μιάς ημερίδας και κατόπιν ξεναγήσεως όσον αφορά τον αρχαιολογικό
χώρο του Κεραμεικού. Το γεγονός έλαβε χώρα στις 14 Ιουνίου 2015 προσήλθαν μέλη της Ένωσης και φίλοι αυτής.
Μέχρι το τέλος της θητείας μου θα συνεχίσω να εργάζομαι πάνω στα ίδια σημεία.

Αναφορά Συντονίστριας Περιβαλλοντος ΣΕΕ στην Συνάντηση Προέδρων
Συντονιστριών - Κέρκυρα 2015 Μαρίας Γκράτζιου
Κατά την ετήσια συνάντηση Προέδρων και Συντονιστριών της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος που έγινε τον Νοέμβριο του 2015 στη Κέρκυρα η Συντονίστρια Περιβάλλοντος της ΣΕΕ Μαρία Γκράτζιου, κατά την αναφορά της, αρχικά συνεχάρη την πρόεδρο Χριστίνα Χαϊδόγλου και τα μέλη του Σ. Ομίλου Κέρκυρας για την άψογη
διοργάνωση αυτής της Σοροπτιμιστικής συνάντησης και τις ευχαρίστησε για την θερμή, πλουσιοπάροχη και εκλεπτυσμένη φιλοξενία τους. Στην συνέχεια έκανε αναφορά για τα ερωτηματολόγια σχετικά με το υδατικό και οικολογικό αποτύπωμα που είχε μοιράσει στην προηγούμενη ετήσια συνάντηση Προέδρων και Συντονιστριών της ΣΕΕ
στην Λάρισα και είχε επίσης στείλει ηλεκτρονικά σε όλους τους Σ. Ομίλους. Δυστυχώς, όπως ανέφερε, δεν υπήρξε
ανταπόκριση. Μόνο οι Όμιλοι της Κηφησιάς-Εκάλης και Α΄Βόλου υπήρξαν συνεπείς και της απάντησαν. Για τον
λόγο αυτόν ευχαρίστησε και επιβράβευσε τους δύο Ομίλους για την συνέπεια και την συνεργασία τους. Δυστυχώς,
είπε, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα με αυτό το μικρό δείγμα, συμπεράσματα που θα ήταν ενδιαφέροντα
να σταλούν στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ώστε η ΣΕΕ να φανεί πρωτοπόρος σε ενέργειες και έρευνα πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα. Εξέφρασε την ελπίδα τη σοροπτιμιστική χρονιά που διατρέχουμε να υπάρχει μια καλύτερη
ανταπόκριση. Οι προγραμματισμένες Ημερίδες για το τέλος της Σοροπτιμιστικής Χρονιάς 2014-15 σε συνεργασία
με τους Σ.Ο. Βόλου, ή αυτή με την περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν λόγω
της έκτακτης πολιτικής κατάστασης της χώρας εκείνο το χρονικό διάστημα. Προγραμματίζονται ωστόσο να γίνουν
δυο εκδηλώσεις για το περιβάλλον σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μία με το Europe Direct Ξάνθης και μια με την
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας –Θράκης. Η Συντονίστρια Περιβάλλοντος της ΣΕΕ ανέφερε ότι έχει έρθει ήδη σε επαφή
με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης και έχει συμφωνήσει να γίνει κοινή εκδήλωση στις αρχές του 2016. Η εκδήλωση
με το Europe Direct προγραμματίζεται να γίνει εντός του 2015. Η Μ. Γκράτζιου εξέφρασε την ευχή, να μπορέσουν
να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. Επίσης δήλωσε την διάθεσή της να βοηθήσει με χαρά, όποιον Όμιλο θέλει να
κάνει κάποια περιβαλλοντική εκδήλωση, κατά την διάρκεια της χρονιάς, έως ότου εκλεγεί και αναλάβει η Διευθύ16
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Συνέδριο - Kέρκυρα

ντρια Προγραμμάτων. Πληροφόρησε το Σώμα ότι ο αγγλικός επαγγελματικός κατάλογος των μελών της ΣΕΕ, που
είχε ετοιμάσει, επικαιροποιήθηκε και στάλθηκε στην Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Τελειώνοντας μοίρασε στις αξιωματούχες της ΣΕΕ, στις προέδρους και στις συντονίστριες περιβάλλοντος των Σ. Ομίλων φακέλους
με σποράκια μαϊντανού και άνηθου και τους έδωσε οδηγίες, για να τα φυτέψουν σε γλάστρες και να δημιουργήσουν
έναν μικρό κήπο με αρωματικά βρώσιμα φυτά στο μπαλκόνι τους, στα πλαίσια του Go Green, προτρέποντας τες να
πράξουν μια ανάλογη περιβαλλοντική δράση στην πόλη τους.

Εισήγηση Συντονίστριας Υγείας Αικατερίνης Χρυσοφάκη – Ταβουλάρη
Από την Πανελλήνια Συνάντηση Εργασίας Προέδρων-Δ.Π. και Β.Δ.Π.
Ομίλων Σ.Ε.Ε. 6-7-8 Νοεμβρίου 2015 στην Κέρκυρα
Φίλες Σοροπτιμίστριες , είμαι ευτυχής γιατί ο Τομέας Υγείας της Σ.Ε.Ε. βραβεύτηκε (Best Practice Award
2015) από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την δράση του στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη
της παιδικής σεξουαλικής βίας, στον Τομέα κατά της βίας των γυναικών και των παιδιών.
Η δράση αυτή αφορούσε την ανατύπωση , παρουσίαση και διανομή του μικρού βιβλίου «Η Κίκο και το Χέρι» και
των Κανόνων για τους γονείς που το συνοδεύουν και πραγματοποιήθηκε μετά από αυστηρή διαδικασία και στενή
συνεργασία με τις Εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης και εμού ως Υπεύθυνης εκπροσώπου της Σ.Ε.Ε. με
την ιδιότητα της Συντονίστριας Υγείας 2012-14 και Διευθύντριας Προγράμματος Σ.Ε.Ε. 2013-14. Μετά την πρώτη
επιτυχημένη Εκδήλωση παρουσίασης του στο δήμο Φιλοθέης –Ψυχικού, παρουσιάστηκε στον δήμος Τανάγρας και
στα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία του δήμου Αμαρουσίου.
Στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνούς Σοροπτιμισμού όπου συμμετείχα και παρακολούθησα τον Ιούλιο
2015 στην Κωνσταντινούπολη, Σοροπτιμίστριες από την Τουρκία έδειξαν ενδιαφέρον για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα την παρουσίαση του εκπαιδευτικού παραμυθιού της Κίκο και του κανόνα των εσωρούχων.
Είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο Σακραμέντο, πρωτεύουσα της Πολιτεία της Καλιφόρνιας, από όπου ξεκίνησε η Ιδέα του Σοροπτιμισμού και η Υλοποίηση της το 1921 στο Οκλαντ. Συμμετείχα προσκεκλημένη στην Συνάντηση του Σοροπτιμιστικού Ομίλου του Σακραμέντο, που ιδρύθηκε το 1924 στις 13 Οκτωβρίου 2015.
Έδειξαν επίσης ενδιαφέρον για Ενημέρωση και δράση πάνω σ’αυτή την μάστιγα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Καλιφόρνια της εμπορίας νεαρών
κοριτσιών (trafficking).
Τέλος έχω να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση που μου εστάλη ως partner από το Συμβούλιο της Ευρώπης
για την συνέχιση της Καμπάνιας Ενημέρωσης για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.
Από εφέτος 2015 καθιερώνεται η «18η Νοεμβρίου ως «Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από την Σεξουαλική
Εκμετάλλευση και Κακοποίηση» Μας καλούν να διοργανώσουμε εκδηλώσεις ,ομιλίες σε σχολεία, συζητήσεις, προβολή κινηματογραφικών ταινιών , βίντεο και ακόμη περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Θα έχουμε έτσι την ευκαιρία όχι μόνο να συνεχίσουμε την δράση μας στην Ενημέρωση ,αλλά και στην διεξαγωγή εκδηλώσεων και ημερίδων
καθώς και συζητήσεων στους ομίλους ,για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική βία και να συνδράμουμε
σ’ αυτή την προσπάθεια να συνεισφέρουμε για ένα κόσμο ελεύθερο από την σεξουαλική βία στα παιδιά.
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αναφορά

Σαμοθράκη

Γεώργιος Θ. Βαφόπουλος
(1903-1996)
Ένας από τους σημαντικότερους
ποιητές της «Σχολής Θεσσαλονίκης» ήταν
αναμφίβολα και ο Γεώργιος Βαφόπουλος.
Εμφανίστηκε πριν από το κίνημα
υπερρεαλισμού της μεταπολεμικής γενιάς,
αλλά η ποιητική του προσωπικότητα έφθασε στην πλήρη ωριμότητα την τελευταία πενταετία του μεσοπολέμου.
Πάντως, το σημαντικότερο μέρος του έργου
του απογειώθηκε στον πόλεμο και στη μετακατοχική περίοδο.
Ο Γεώργιος Βαφόπουλος γεννήθηκε
στη Γευγελή, στις 6 Δεκεμβρίου του 1903.
Μετά τον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο, όταν η οικογένειά του εκπατρίστηκε, και ύστερα από
πολλαπλές περιπλανήσεις, εγκαταστάθηκε
στη Θεσσαλονίκη.
Όταν το 1923 αποφοίτησε από το Γυμνάσιο, πήγε και γράφτηκε στη Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ
ταυτόχρονα εργαζόταν ως αντιγραφέας στη
Μεγάλη Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Χατζιδάκη. Δυστυχώς, όμως,
αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του
και να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, γιατί έπασχε από φυματίωση. Εκεί ανέλαβε μαζί με τον Κ. Κόκκινο
τη διεύθυνση του περιοδικού «Μακεδονικά Γράμματα». Διορίστηκε στον Δήμο, όπου το 1938 ίδρυσε τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, της οποίας υπήρξε και διευθυντής έως το 1963. Στην Κατοχή, αποσπάσθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών, και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστεί με τον Ι. Μ.
Παναγιωτόπουλο, τον Κωστή Παλαμά, τον Γιώργο Θέμελη, τη Γαλάτεια Καζαντζάκη και όλη την ελίτ των
λογοτεχνών της εποχής.
Με πρόσκληση από το Βρετανικό Συμβούλιο, το 1951, πήγε στην Αγγλία για να μελετήσει τη λειτουργία των βιβλιοθηκών.
Υπήρξε επίτιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, εκδότης του περιοδικού «Μακεδονικές Ημέρες» και μέλος σε πολλές λογοτεχνικές εταιρείες και στο Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε.
Πολυβραβευμένος, ο Γεώργιος Βαφόπουλος ήταν τύπος εκλεκτικός και χαμηλών τόνων. Ωστόσο,
το έργο του είναι από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της μετάβασης από τον παραδοσιακό στίχο
στην ποίηση του καιρού μας. Ενώ το έργο του συνάντησε μεγάλη επιτυχία, δεν συνέβη το ίδιο με τη ζωή
του, που δεν ήταν ρόδινη. Από τα νεανικά του χρόνια χρειάστηκε να πολεμήσει τον θάνατο. Η ζωή του
ήταν μια συνεχής μάχη για τη Ζωή!... Μόνιμος σύντροφος και συνομιλητής του ο θάνατος! Τον διακρίνουμε σ’ όλα του τα ποιήματα.
Το 1931 παντρεύτηκε την πρώτη του γυναίκα, την Ανθούλα Σταθοπούλου, η οποία δυστυχώς πέθανε τέσσερα χρόνια αργότερα.
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Κύρια αφορμή των προβληματισμών του στάθηκε ο απρόσμενος θάνατος της αγαπημένης του
γυναίκας. Μιας γυναίκας που τους συνέδεε εκτός από τον έρωτα και μια ιδιαίτερη σχέση. Ήταν το alter
ego του, η αιτία ύπαρξής του. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως ο θάνατος που καραδοκούσε δίπλα του δημιούργησε μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση στον ποιητή, τον έπλασε σ’ έναν δραματικό ποιητή.
«Τα ρόδα της Μυρτάλης» ήταν ο πρώτος σταθμός της ποιητικής του πορείας. Τα θέματά του είναι μεν
ερωτικά, αλλά με τη βαθιά αίσθηση της πίκρας και της μοναξιάς:
Ποια θεία βουλή εκδικητική την τιμωρία στέλνει σ’ εμέ,
για κρίματα που άλλοι έχουν καμωμένα;
Μια λάσπη μ’ αίμα πλάθεται που χύθηκε άλλοτε και με
τα δάκρυα των προγόνων μας χυμένα.
Μετά τον θάνατο της πρώτης του γυναίκας έγραψε το «Δάπεδο», δεύτερο σταθμό της πνευματικής του διαδρομής. Είναι ένας μονόλογος τον οποίο ο ποιητής προσπαθεί να μετατρέψει σε διάλογο, γιατί
νιώθει την επιτακτική ανάγκη να ξεφύγει από τον κλοιό της αυτοαπομόνωσής του.
Πόσο με κούρασε η επίμονη άσκηση.
Όμως τώρα πια βλέπω
φανερά τι σημαίνει
του δάπεδου το γύρισμα.
Τώρα βλέπω το νόημα
της συνουσίας των χρωμάτων.
Σπάνια βγαίνει έξω, δυσκολεύεται να επικοινωνήσει, γι’ αυτό και κρύβεται πίσω από το προσωπείο
του. Στο «Δάπεδο» μας δείχνει πως στη ζωή τίποτε δεν είναι απόλυτα λευκό ή μαύρο. Για κείνον το δάπεδο
μεταβάλλεται, και όσο για το σχήμα του ή τη διάρκειά του, είναι κάτι τελείως αβέβαιο.
Τρίτος σταθμός της ποιητικής του διαδρομής «Η Μεγάλη νύχτα και το παράθυρο».
Αν ήσουν η νύχτα, σε ώρες που όλες ίδιες είναι,
θα μπορούσες να δεις κι αγάλματα που δεν κινούνται·
πορτραίτα που δεν ανασαίνουν· παρτιτούρες
βουβές και βιβλία απ’ την αρχή τους κοιμισμένα.
Είναι γιατί το μάρμαρο κι οι μπογιές δεν έχουν κίνηση.
Γιατί το χαρτί κι η μελάνη δεν μπορούν να τραγουδήσουν.
Νύχτα είναι η ώρα της μοναξιάς μας. Παράθυρο η ανάγκη μιας κάποιας επαφής με τον κόσμο, ή ακόμη με
την αγάπη.
Μια νύχτα αγρύπνιας πέρασα πλάι στα θλιμμένα ρόδα
πέρα απ’ το χρόνο και πέρα απ’ το θάνατο.
Ο Γεώργιος Βαφόπουλος το 1946 παντρεύτηκε την Αναστασία Γερακοπούλου, μια καταξιωμένη
καθηγήτρια Αγγλικής που είχε το γνωστό φροντιστήριο «Βαφοπούλου», που μόρφωσε γενιές και γενιές.
Μια φωτισμένη γυναίκα που γέμισε τα κενά του ποιητή, τον τράβηξε από τη μοναξιά του. Η ζωή που μέχρι
τότε δεν του είχε φερθεί φιλικά, σαν να αποφάσισε να του κάνει αυτό το δώρο.
Το 1979 το ζεύγος Βαφόπουλου διέθεσε όλη την περιουσία του για τη δημιουργία πνευματικού
κέντρου στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι ανεγέρθηκε και ιδρύθηκε το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης. Η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης υπήρξε όραμα του Γιώργου Βαφόπουλου, και
με τη δωρεά του ζεύγους το 1989 ξεκίνησε η ανέγερσή της. Σήμερα λαμπρύνει την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις ηλικίες, με το ιδιαίτερο χρηστικό κέντρο πολλαπλών
εκδηλώσεων.
Καίτη Κάστρο - Λογοθέτη
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Έμφυλη βία

Οι Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες μετέχουν στην εκστρατεία «16 μέρες ακτιβισμού εναντίον της έμφυλης Βίας»

Η 25η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και
η αρχή των 16 ημερών ακτιβισμού εναντίον της έμφυλης βίας. Η εκστρατεία των 16 ημερών ακτιβισμού
τελειώνει την 10η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η εκστρατεία 16 μέρες ακτιβισμού εναντίον της έμφυλης βίας είναι μια ετήσια παγκόσμια εκστρατεία η οποία ξεκίνησε το 1991 από το πρώτο Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Ηγεσία των Γυναικών
σε συνεργασία με το Κέντρο για την Παγκόσμια Ηγεσία των Γυναικών (CWGL). Έκτοτε, πάνω από 5,100
ομάδες σε 187 χώρες συμμετείχαν σε αυτή την εκστρατεία. Οι δραστηριότητες παίρνουν τη μορφή καλλιτεχνικών διαγωνισμών, εκθέσεων, προβολή ταινιών, εκστρατείες καρτών και αφισών, πληροφοριακού
υλικού και εκστρατειών μέσω των ΜΜΕ. Η εκστρατεία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα να σπάσουμε τη
σιωπή σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία. Με το να οργανώνουμε εκδηλώσεις στις τοπικές μας κοινότητες που επικεντρώνονται σε ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, κάνουμε το πρόβλημα πιο ορατό, δίνουμε ελπίδα στις γυναίκες που υποφέρουν και οδηγούμε τους δράστες της κακοποίησης να λογοδοτήσουν.
Λαμβάνοντας χώρα μεταξύ της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών και
την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η εκστρατεία αναδεικνύει τη σύνδεση ανάμεσα στη
βία κατά των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα, οι γυναίκες και τα κορίτσια υπόκεινται
σε πολλούς τύπους παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαιτίας του φύλου τους. Φέτος, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, υπεύθυνος για την εκστρατεία «UNiTE to End Violence against
Women (Ενωθείτε για να σταματήσουμε τη Βία κατά των Γυναικών)», μας προσκάλεσε να δραστηριοποιηθούμε με το σύνθημα «Κάνε πορτοκαλί τη γειτονιά σου (Orange YOUR Neighbourhood)» Αυτές οι
16 μέρες προσέφεραν την ευκαιρία σε μεμονωμένους ανθρώπους αλλά και ομάδες σε όλο τον κόσμο, να
απαιτήσουν και να επιβάλλουν με διάφορους τρόπους την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των
γυναικών.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (SIE), ενθάρρυνε τα
μέλη της να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκστρατεία σαν μια ιδανική ευκαιρία ενημέρωσης
των τοπικών κοινωνιών
από τους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους. Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδας, όπως κάνει βέβαια
κάθε χρόνο, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και
διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων για το συγκεκριμένο διάστημα (25 Νοεμ20
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βρίου – 10 Δεκεμβρίου).
Η αρχή έγινε την 25η Νοεμβρίου από τον Όμιλο Καβάλας. Ο Όμιλος της Καβάλας εδώ και 3
χρόνια περίπου εκπροσωπείται με ένα μέλος του και συγκεκριμένα με την Ευαγγελία Οικονομίδου, στην
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Καβάλας. Φέτος ο Δήμος Καβάλας, η Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων του Δήμου Καβάλας, η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, το Ινστιτούτο Πρόληψης και
Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων BIA - STOP και το Συμβουλευτικό Κέντρο
Γυναικών του Δήμου Καβάλας, προγραμμάτισαν και πραγματοποίησαν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015
και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 μία σειρά δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση
της τοπικής κοινωνίας, καθώς και μαθητών Λυκείων για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Πιο
αναλυτικά:
•
Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το πρωί πραγματοποιήθηκαν σε κεντρική πλατεία της πόλης επιδείξεις
αυτοάμυνας, σύντομα θεατρικά από ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες της πόλης με σχετική θεματολογία,
σύνδεση μέσω skype με την Metropolitan Police Service (πρώην Scotland Yard) στο Λονδίνο, όπου την
ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη εκδήλωση κατά της βίας των γυναικών, διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού, ζωγραφική από μαθητές για το μήνυμα της ημέρας.
•
Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου το απόγευμα, ερασιτεχνική θεατρική ομάδα της πόλης έπαιξε σύντομο
θεατρικό και ακολούθησε σιωπηλή πορεία με συμβολικό χαρακτήρα μέσα στους πεζόδρομους στο κέντρο
της πόλης.
Τα μέλη του Ομίλου Καβάλας μετείχαν δυναμικά σε όλες τις προαναφερόμενες εκδηλώσεις και με την
παρουσία τους ενημέρωναν τους πολίτες για το νόημα των εκδηλώσεων για την εξάλειψη της βίας κατά
των γυναικών.
•
Επιπλέον, αποδέχτηκαν πρόσκληση από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό και έτσι το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, η Εύα Παπαϊωάννου, πρόεδρος του Ομίλου Καβάλας, η Ευαγγελία Οικονομίδου, Πρόεδρος της Επιτροπής Καταστατικού της Σοροπτιμιστικής Ενωσης Ελλάδας και μέλος του Ομίλου Καβάλας
και η Μαρίνα Φιλιππίδου, μέλος του Ομίλου Καβάλας μετείχαν στην τηλεοπτική εκπομπή «Αναλυτής»
του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού «ΕΝΑ CHANNEL», όπου ανέπτυξαν το θέμα της ενδοοικογενειακής
βίας. Εκεί είχαν την δυνατότητα να αναλύσουν τον νόμο για την ενδοοικογενειακή βία, να αναφερθούν
στις ενέργειες που ακολουθούνται όταν προκύπτει θέμα και το πιο σημαντικό με το σύνθημα «δεν είσαι
μόνη, δεν είσαι η μόνη», ενθάρρυναν και προέτρεψαν , θύματα και αυτήκοες μάρτυρες, να σπάσουν τη
σιωπή τους και να αναφέρουν στους αρμοδίους περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Στα πλαίσια του εορτασμού της 10ης Δεκεμβρίου, η Σοροπτιμιστική
Ένωση Ελλάδας σε συνεργασία με τον Όμιλο
Καβάλας πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης
στα τοπικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της
Ένωσης, Μαίρη Σαμαρτζίδου, πρότεινε στον Όμιλο
Καβάλας να αναλάβει τη
συνδιοργάνωση δράσεων
για την Παγκόσμια Ημέρα
Ανθρωπίνων Δικαιωμά21
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των. Η Πρόεδρος του Ομίλου Καβάλας, με χαρά αποδέχτηκε την πρόσκληση και έτσι τα μέλη του Ομίλου
επιμελήθηκαν της όλης οργάνωσης. Με την ευκαιρία αυτή οι Καβαλιώτισσες Σοροπτιμίστριες είχαν την
χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουνε στην πόλη τους την Πρόεδρο της Ένωσης, Μαίρη Σαμαρτζίδου, που
λάμπρυνε τις δράσεις με την παρουσία της.
•
Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, οι: Μαίρη Σαμαρτζίδου, Πρόεδρος της Ένωσης, Εύα Παπαϊωάννου, Πρόεδρος του Ομίλου Καβάλας, η Μαρίνα Φιλιππίδου, μέλους του Ομίλου και π. Πρόεδρος του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας περιφέρειας ΑΜ-Θ και ο Γεώργιος Φιλιππίδης, κοινωνικός λειτουργός στο Κέντρο
Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» συμμετείχαν στην ωριαία βραδινή εκπομπή «Επί της
ουσίας» του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού «CENTER TV», με τίτλο «Ανάδοχοι γονείς ή γονείς από καρδιάς». Εκεί οι προσκεκλημένοι, ο καθένας ανάλογα με την ειδικότητά του, ανέπτυξαν το θέμα της αναδοχής των παιδιών, ανέλυσαν τις διαφορές αναδοχής και υιοθεσίας, ενημέρωσαν για τη διαδικασία που
ακολουθείται για την αναδοχή ενός παιδιού και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και στο τέλος
αναλύοντας τα οφέλη , παρότρυναν τους ενδιαφερόμενους «γονείς» να προβούν σε αναδοχές παιδιών.
•
Η επόμενη μέρα, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, ξεκίνησε, με σύμμαχο τον καλό καιρό, με μια μίνι ξενάγηση της Προέδρου της ΣΕΕ, στις ομορφιές της πόλης, από την Β’ Αντιπρόεδρο της Ένωσης. Στις 11:30
η ώρα, στις εγκαταστάσεις του ALPHA MEDIA GROUP, βρέθηκαν οι : Μαίρη Σαμαρτζίδου, Εύα Παπαϊωάννου, Ευαγγελία Οικονομίδου και η Κατερίνα, ένα νεαρό ενηλικιωμένο κορίτσι, οι οποίες συμμετείχαν
στην ραδιοφωνική εκπομπή ALPHA MAGAZINO του ALPHA RADIO 88,6 συζητώντας-ενημερώνοντας
για μία περίπου ώρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δη των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών. Το
μεσημέρι της ίδιας μέρας, η Πρόεδρος της ΣΕΕ, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να συνομιλήσει με τα
περισσότερα μέλη του Ομίλου.
•
Τέλος, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, η τοπική εφημερίδα της πόλης της Καβάλας «Νέα Εγνατία»
του ομίλου ALPHA MEDIA GROUP, φιλοξένησε σε ολοσέλιδο άρθρο της περίληψη της συνέντευξης της
προηγούμενης μέρας.
Ελπίζουμε ότι όλες αυτές οι δράσεις να στάθηκαν αφορμή για προβληματισμό, ενημέρωση και ενθάρρυνση έτσι ώστε να συμβάλλαμε και εμείς έστω και στο ελάχιστο, στην εκστρατεία για την εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικών.
Μαρία Οικονομίδου, Β’ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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Κέρκυρα 14/1/2016
Δραστηριότητες Ομίλου Κέρκυρας, Οκτώβριος 2015 - Ιανουάριος 2016
Η Σοροπτιμιστική χρονιά ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της
πόλης μας και την επίσκεψή μας στην «Κερκυραϊκή Πινακοθήκη», όπου οι ιδιοκτήτες Μιχάλης και Σοφία
Βραδή μάς ξενάγησαν στις συλλογές της κερκυραϊκής ζωγραφικής και χαρακτικής του 19ου και 20ού αιώνα,
που με αγάπη και φροντίδα στεγάζουν στους χώρους της Πινακοθήκης.
Η Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. επισκέφτηκαν το Λύκειο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας προκειμένου να
συζητήσουν τη συνέχιση του προγράμματος ενίσχυσης της Βιβλιοθήκης του σχολείου, την οποία προ δεκαπενταετίας ίδρυσε και ενίσχυσε ο Όμιλος με περιοδικές δωρεές βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού.
Τα μέλη μας, στις 8 Δεκεμβρίου, επισκέφτηκαν την παραδοσιακή σαπονοποιία «ΠΑΤΟΥΝΗΣ», η οποία λειτουργεί άνω των εκατό χρόνων και συνεχίζει να παράγει τα προϊόντα της με βάση το κερκυραϊκό λάδι, και
παρακολούθησαν τα στάδια της παραγωγής των διαφόρων τύπων σαπουνιού.
Στις 11 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Σοροπτιμισμού, η Πρόεδρος και μέλη του Ομίλου επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του
Εργαστηρίου «Μέλισσα», για τα παιδιά και νέους μΕΑ και δώρισαν ένα laptop για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Στις 9 Ιανουαρίου τ.έ. η Πρόεδρος και μέλη του Ομίλου μαζί με μια ομάδα 10 νέων και των δύο συνοδών
τους που διαμένουν στον ξενώνα του «Χαμόγελου του Παιδιού», επισκέφτηκαν το Μουσείο των Μουσικών
Οργάνων, που στεγάζεται στο κτίριο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας («Παλιά», έτος ιδρύσεως 1840),
και αφού ξεναγήθηκαν στο χώρο από την καθηγήτρια φλάουτου Κα Έλσα Καρδάμη, γνώρισαν τον κόσμο
των οργάνων και τη συμβολή τους σε μια μουσική μπάντα.
Στη συνέχεια, τους προσφέρθηκε γεύμα στο παραδοσιακό εστιατόριο «Το καντούνι της Έφης» και χαρούμενα αναχώρησαν για το σπίτι που τους φιλοξενεί στους Μαγουλάδες Κερκύρας.
Γιάννα Μαζωνάκη - Κουρκούλου, Υπεύθυνη Ύλης Περιοδικού
Ηράκλειο 14/1/2016
Οι δραστηριότητες του Ομίλου από τον Ιούλιο 2015 μέχρι και σήμερα είναι οι ακόλουθες:
13-7-2015: Στην ολομέλειά μας, έγινε η απονομή σήματος στο νέο μας μέλος Φανή Παπαδάκη-Τσεκουρά, παιδίατρο, μέσα σε ευχάριστο και εγκάρδιο κλίμα.
15-7-2015: Οικονομική ενίσχυση της θεατρικής παράστασης «Ελένη» του Ευρυπίδη, που έγινε από το Ειδικό
Γυμνάσιο Ηρακλείου, στη θεατρική σκηνή Μάνος Χατζηδάκις. Με δεδομένες τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά αυτά, ήταν μια εξαιρετικά δουλεμένη παράσταση και το αποτέλεσμα ικανοποίησε πλήρως και χαροποίησε
τους θεατές και τους ‘ηθοποιούς’!
5-8-2015: Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Σ.Ο.Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε συναυλία αλληλεγγύης με το «Μουσικό Σύνολο Vamos» (πνευστά, έγχορδα, κρουστά και πιάνο),
στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης και την παρακολούθησε πολύς κόσμος. Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, συγκεντρώσαμε τρόφιμα για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης, τα
οποία έφεραν οι ακροατές της συναυλίας.
13-10-2015: Στα πλαίσια του Τομέα Υγείας, αρκετά μέλη του Ομίλου μας συμμετείχαμε σε δωρεάν μάθημα
Feldenkrais-ήπιας μορφής γυμναστική, που βασίζεται στη συνεργασία νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος, συμβάλλει άμεσα στην άρτια λειτουργία νου και σώματος, καθώς και στην αποφυγή τραυματισμών-της
Όλιας Λυδάκη, , ώστε να παρακινηθούμε, να αποκτήσουμε καλή φυσική κατάσταση και κατά συνέπεια καλή
υγεία.
17-10-2015: Τοποθέτηση θεμέλιου λίθου του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης, στη Φοινικιά Ηρακλείου. Ήταν
σημαντική ημέρα για τον Όμιλό μας, μας έκανε υπερήφανες και μας έδωσε την ικανοποίηση ότι απέδωσαν οι
κόποι μας, αλλά και ότι έρχεται πιο κοντά η μέρα, που πολλά παιδιά θα βρούν προστασία, αγάπη και φροντί-
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δα, μέσα στους χώρους του. Η θεμελίωση έγινε με την παρουσία των τοπικών Αρχών, του Προέδρου, μελών
του Δ.Σ., και του Διευθυντού των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, καθώς και πλήθους κόσμου. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, Παιδικό Χορευτικό Συγκρότημα χόρεψε Κρητικούς χορούς και προσεφέρθη φαγητό, σε
πλούσιο μπουφέ.
24-10-2015: Εγκαθίδρυση του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Χανίων «Εύχαρις» με ανάδοχο Όμιλο,
τον Σ.Ο.Ηρακλείου «Αρετούσα». Παρά την μεγάλη κακοκαιρία, σχεδόν όλα τα μέλη του Ομίλου μας παρευρέθησαν στην τελετή εγκαθίδρυσης, στα Χανιά. Ήταν τρεις μέρες εξαιρετικές, με τέλεια οργάνωση και περιποίηση. Το ‘κλίμα’ ζεστό και φιλικό στις ξεναγήσεις και στα γεύματα, που έγιναν. Τα μέλη του νέου Ομίλου, νέων
ηλικιών, εγκάρδια, με ζωντάνια και δυναμισμό.
Μετά την τελετή αυτή, στον ίδιο χώρο, έγινε ο εορτασμός των 25χρονων γενεθλίων του Ομίλου μας, προσφέροντας ένα κέρασμα με γλυκά, ξηρούς καρπούς και ρακί, σε όλους τους παρευρισκόμενους.
6/7/8-11-2015: Συμμετοχή του Ομίλου στην Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση και στη Συνάντηση Προέδρων,
Διευθυντριών και Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος στην Κέρκυρα, με τετραμελή αντιπροσωπεία.
16-11-2015: Αποστολή 21 μεγάλων χαρτοκιβωτίων με ρουχισμό για τους πρόσφυγες, στη Μυτιλήνη. Έγινε
έλεγχος και μας βεβαίωσαν ότι τα έχουν παραλάβει.
18-11-2015: Συνδιοργάνωση παρουσίασης του βιβλίου «Το αδυνάτισμα κι εγώ» του Ιωάννη Τσαγκατάκη, με
τις εκδόσεις ΙΤΑΝΟΣ. Δύο ευρώ, από την πώληση κάθε βιβλίουστον χώρο της παρουσίασης, εδόθησαν στον
Όμιλο, για το Π.Χ.SOS Κρήτης.
23-11-2015: Μετά από πρόταση της Διευθύντριας και των νηπιαγωγών του 2ου Νηπιαγωγείου Βουτών, πήγαμε εκεί, για να ενημερώσουμε τα παιδιά σχετικά με το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης. Η ενημέρωση έγινε με
εύληπτο τρόπο, που άρμοζε στα παιδιά αυτής της ηλικίας και με τη συνεργασία των νηπιαγωγών, οι οποίες
δούλεψαν, πραγματικά, πολύ πάνω σε αυτό το θέμα.
24-11-2015: Εκτύπωση έξι χιλιάδων (6.000) χριστουγεννιάτικων καρτών με τη βοήθεια
χορηγών, με σκοπό να πωληθούν και τα έσοδα να κατατεθούν στον λογαριασμό του Ομίλου, για το Παιδικό
Χωριό SOS Κρήτης. Οι κάρτες ήταν ιδέα και σχεδιασμός της καλής φίλης του
Ομίλου μας Μαρίας Δρετάκη. Εδόθησαν σε πολλές επιχειρήσεις του Ηρακλείου, οι οποίες με προθυμία παρέλαβαν, εκτός από τις κάρτες, μία μικρή ενημερωτική αφίσα και έναν κουμπαρά για τα κέρματα.
12-12-2015: Την ημέρα αυτή, τα παιδιά του 2ου Νηπιαγωγείου Βουτών φωτογραφήθηκαν με τις νηπιαγωγούς
και τα σπιτάκια, που είχε κάνει το καθένα. Η όμορφη αυτή φωτογραφία έγινε κάρτα, με τον υπότιτλο «Το 2ο
Νηπιαγωγείο Βουτών ‘χτίζει’ το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης»
και με τη συμπαράσταση του Ομίλου και συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου, 2ου &
3ου Νηπιαγωγείου Βουτών, οι κάρτες επωλήθησαν και τα χρήματα εδόθησαν στον Όμιλό μας, σε μία απλή
τελετή.
14-12-2015: Διοργάνωση παρουσίασης-ομιλίας με θέμα «Έλεγχος και διαχείρηση του στρες με την Ομοιοπαθητική Ιατρική και τη μέθοδο της Βιοανάδρασης». Ομιλήτρια της εκδήλωσης η κ.Πέρσα Κυβέλου, Γενικός
Ιατρός, μέλος της Πανελλήνιας Ιατρικής Ομοιοπαθητικής Εταιρείας.
18-12-2015: Έγινε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι μας στο αίθριο της Λότζια (Δημαρχείο Ηρακλείου), για το
οποίο είχαμε ετοιμάσει παραδοσιακά χειροποίητα γλυκά και λικέρ, όλα φτιαγμένα από τα μέλη του Ομίλου.
Ακόμη, είχαμε φιάξει χαριτωμένα φθηνά χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια. Τα έσοδα κατατέθηκαν στον
λογαριασμό για την ανέγερση του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης.
20-12-2015: Συμμετοχή πολλών μελών του Ομίλου στην εκδήλωση SANTA RUN, που είχε το σύνθημα «τρέχω
για καλό σκοπό…τρέχω και χτίζω το Π.Χ.SOS Κρήτης» και οργανώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου και το Love
Radio 102.8. Παρά το ότι οργανώθηκε για πρώτη φορά και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η συμμετοχή
του κόσμου ήταν μεγάλη.Έτσι, αποφασίστηκε το SANTA RUN να γίνεται κάθε χρόνο, για τον ίδιο σκοπό.
11-1-2016: Στην ολομέλειά μας, εδόθησαν τα σήματα σε δύο νέα μέλη, στη Ρένα Αεράκη, φυσικό & μεταφράστρια και στη Μαρία Πιτσικάκη, δημοσιογράφο & ζωγράφο, μέσα σε χαρούμενη και συγκινητική ατμόσφαιρα.
13-1-2016: Κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας στο κέντρο Veneto, με φίλους και μουσική. Το μέλος μας
Ελιάνα Ναούμ, ζωγράφος, προσέφερε έναν όμορφο ζωγραφικό πίνακα-ελαιογραφία, τον οποίο απέκτησε ένας
τυχερός, μετά από κλήρωση. Ήταν ένα ευχάριστο απόγευμα, αφιερωμένο στην ιδέα της αλληλεγγύης, κατά το
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οποίο χόρεψαν και διασκέδασαν τόσο τα μέλη του Ομίλου, όσο και οι φίλοι, που μας τίμησαν και μας στήριξαν
με την παρουσία τους. Συμμετοχή μελών του Ομίλου, κατά το διάστημα αυτό, σε εκδηλώσεις του Λυκείου των
Ελληνίδων, της Λέσχης Lions ‘Κνωσός’, του Ομίλου Rotary Candia-Ηράκλειο, του Συλλόγου ‘Ερωφίλη’, του
Συλλόγου ‘Ερατώ’ και της Εταιρείας Alzheimer Ηρακλείου ‘αλληλεγγύη’.
Για τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ηρακλείου, Η Πρόεδρος Αλίκη Μωράτη
Δράμα 28-01-2016
Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Δράμας, συνεχίζοντας το έργο του και την προσφορά
του στο κοινωνικό σύνολο, δώρησε στο
Γενικό Νοσοκομείο Δράμας δύο πιεσόμετρα – οξύμετρα.
Η δωρεά αυτή πραγματοποιήθηκε μετά
από επικοινωνία με τον κο Μπλούχο, ο
οποίος ενημέρωσε τον Όμιλο ότι ήταν
άμεση ανάγκη η αγορά αυτού του ιατρικού εξοπλισμού.
Για την αγορά των δύο πιεσομέτρων –
οξυμέτρων, διατέθηκαν εξ ολοκλήρου τα
έσοδα της 24ης Ανθοκομικής Έκθεσης,
που διεξήχθη τον Μάιο του 2015. Η Έκθεση αυτή διοργανώνεται από τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Δράμας σε συνεργασία
με το Δήμο Δράμας και τους ανθοκαλλιεργητές της περιοχής μας. Η επιτυχία της
στηρίζεται στο δυναμικό παρόν που δίνει
κάθε χρονιά ο δραμινός λαός.
Με εκτίμηση
Η πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου
Δράμας
Ελματζόγλου Λένα

Δράσεις του Α` Σ.Ο. Βόλου
1) Κοινή, ανοιχτή εκδήλωση με τον Σ.Ο ‘’Θέτις’’, εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Διεθνούς Σορ/σμου. Κατά την εκδήλωση τονίστηκαν οι σκοποί και το έργο του Σορ/
σμου στο ευρύ κοινό έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ευρεία αναγνωρισιμότητα.(Σας αποστέλλω σχετικές
φωτογραφίες)
2) Επίσκεψη στη Στέγη της Κακοποιημένης γυναίκας, της Μέριμνας Βόλου, όπου φιλοξενούνται δυο
μητέρες, η μια από Ουζμπεκιστάν με την δεκαπεντάχρονη κόρη της και μια νεαρή Αλβανίδα με το 11 μηνών αγοράκι της. Πήραμε μαζί τους τσάι, κουβεντιάσαμε, μας μίλησαν για τη ζωή τους ενώ προσφέραμε
pampers για το μωρό.
3) Επίσκεψη στο Γηροκομείο Βόλου, πήραμε τον απογευματινό καφέ παρέα με τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους με χαλαρή κουβεντούλα, όπου ανοίχτηκαν και ξεδίπλωσαν ιστορίες από τη ζωή τους, κάτι που
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το έχουν τόση ανάγκη. Προσφέραμε ποσότητες καφέ, ζάχαρη,
γλυκίσματα, βουτήματα και τσιγάρα στη μνήμη της αείμνηστης
Καίτης Τσακανικα, επί σειρά ετών γραμματέα κ υπεύθυνη Τύπου
του ομίλου μας. 4) Επίσκεψη και προσφορά ρουχισμού και οικονομικής βοήθειας στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου,
όπου παρακολουθήσαμε τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους. (δεν
αποστέλλουμε φωτογραφίες καθότι απαγορεύεται η δημοσιοποίηση τους) 5) Κοπή πίτας 2016 του ομίλου με τιμή και αναφορά
στις φίλες σορ/ιες του ομίλου που δεν είναι πια κοντά μας. Τις
σχετικές φωτογραφίες έχει η πρόεδρος Μαίρη Σαμαρτζιδου.
Για τον όμιλο, Η πρόεδρος Κίρκη Παπαδήμα
Δραστηριότητες Σ.Ο. Πανοράματος
Στις 17 Ιουνίου 2015 προσκληθήκαμε από την εξαιρετική και επί χρόνια ακούραστη σοροπτιμιστρια του ομίλου μας, Άσπα Τσώχου για να γιορτάσουμε όλες μαζί σπίτι της τα 25 χρόνια από την
ίδρυση του. Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή υπέροχη και συγκινητική βραδιά με το γιασεμί να ευωδιάζει και τις μελωδίες του κουαρτέτου εγχόρδων να μας γυρίζουν 25 χρόνια πίσω όταν πολύ νεότερες
παραλαμβάναμε την χάρτα του σοροπτιμισμού από την Βάτα Σπύρου. Από την αργυρή μας επέτειο δεν
μπορούσαν να λείψουν η πρόεδρος της ΣΕΕ Μαίρη Σαμαρτζίδου η νουνά μας Μαίρη Πούλιου και η
Νέλλη Ζήκα. Από την Α αντιπρόεδρο του ομίλου μας Ντόρα Πέγκα παραδόθηκε στην Άσπα Τσώχου ως
ελάχιστο δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης για την τεράστια προσφορά και έργο της στον όμιλο μας και
στην ΣΕΕ ΕΠΙ 25 χρόνια. Πλούσιο έργο αν αναλογιστεί κανείς την εκτύπωση με δικά της χρήματα στη
μνήμη φίλης της 4.500 καρτών αυτοεξέτασης του μαστού που διανεμήθηκαν σε Νοσοκομεία Κέντρα
Υγείας Μαιευτήρια γυναίκες σ όλη την Β. Ελλάδα και πολλές σε άλλες πόλεις. Η ευαισθησία της σε
θέματα περιβάλλοντος την οδήγησαν να δουλέψει σκληρά για να παρουσιάσει μια εκπληκτική έκθεση
στην βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια και από εκεί η έκθεση ταξίδευσε σε πολλές
πόλεις της Ελλάδος. Επιμελήθηκε την εκτύπωση και διανομή του εντύπου του ΟΗΕ με την διακήρυξη
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρίτης ηλικίας όπως με πρωτοβουλία της διανεμήθηκαν έντυπα μεταφρασμένα σε πέντε Βαλκανικές γλώσσες για το Τraffiking σε συνοριακούς σταθμούς στη Β Ελλάδα
καθώς και σε αστυνομικά τμήματα αλλοδαπών. Στον απολογισμό μας για το έργο μας εκπλαγήκαμε
ευχάριστα όταν διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας πάντα πάνω στα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην γυναίκα - παιδί -περιβάλλον ανθρώπινα δικαιώματα -φιλία μεταξύ μας κάναμε σπουδαίο έργο. Ομιλίες και Στρογγυλά τραπέζια σε συνεργασία με επιστήμονες της πόλης μας. Ομιλία για τον καρκίνο του μαστού με ομιλητή τον χειρούργο
μαστολόγο κ Δ.Τουση. Στρογγυλό τραπέζι για διατροφή και υγεία ομιλητές. Γ. Παρχαριδη καρδιολόγο
Γ Παπαδημα ενδοκρινολόγο Τ Βαγιωνα μικροβιολόγο υγειονολόγο .Στρογγυλό τραπέζι για τα ναρκωτικά με ομάδα ψυχιάτρων και ψυχολόγων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσ/νικης ,ομιλία του ψυχολόγου κ Πιπερόπουλου, του διακεκριμένου αρχαιολόγου Παντερμαλη του καρδιολόγου Παπαζαχαριου
ορθοπεδικού Σ. Συμεωνιδη Ομιλία βυζαντινολόγου Ν. Νικονανου για τα κειμήλια Αγίου Όρους. Στα
πλαίσια της συνεργασίας μας με τον δήμο Πανοράματος αγοράσαμε και δωρίσαμε τροχήλατους κάδους
σκουπιδιών, ενισχύσαμε οικονομικά την κατασκευή μικρού ναού στο κέντρο του δήμου κάναμε παιδική χαρά σε νηπιαγωγείο του Πανοράματος και φυτέψαμε ένα πάρκο με τριανταφυλλιές με αυτόματο
πότισμα .Η συνεργασία μας με τον δήμο συνεχίζεται στην προσπάθεια μας να βελτιωθούν οι συνθήκες
για ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Επίσης ενισχύσαμε οικονομικά τους δυο ναούς του Πανοράματος Άγιο
Παντελεήμονα και Άγιο Γεώργιο. Με σεβασμό στην γυναίκα που αγωνίζεται καθημερινά βραβεύσαμε
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την κ Τσαμη ως γυναίκα της Μακεδονίας για το λογοτεχνικό της έργο με γιορτή και χρηματικό έπαθλο.
Μια άλλη γυναίκα που τιμήσαμε ήταν η κ Στεργιαδου για το έργο της, επίσκεψη και δωρεά στο Διαμαντιδειο γηροκομείο. Βοηθήσαμε την γυναικεία οργάνωση ΧΕΝ Θεσ/νικης προσφέροντας χρηματικό
ποσό. Σε συνεργασία με τους πέντε ομίλους της Θεσ/νικης προσφέραμε τηλεφωνικές κάρτες στις φυλακισμένες των φυλακών Διαβατών. Σκύβοντας με ευαισθησία στο παιδί όλα αυτά τα χρόνια βοηθήσαμε
οικονομικά τα σωματεία της πόλης μας με εκδηλώσεις και χρηματικά ποσά. Άγιο Δημήτριο, Σύλλογο
φίλων παιδιών με χρόνιες δερματοπάθειες ,Στοργή ΕΛΕΠΑΠ, Άσυλο του παιδιού, Αγροτικές παιδικές
φωλιές Αction -Aid, Κοινωνία αγάπης άπορες μητέρες. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο τμήμα παιδοογκολογικό Χαμόγελο του παιδιού. Ακολουθώντας το πρόγραμμα εκπαίδευση επιμόρφωση του παιδιού αγοράσαμε φωτοτυπικό μηχάνημα και βιβλία και επισκεφτήκαμε και παραδώσαμε στο δημοτικό σχολείο
19 παιδιών στον Ακρίτα νομού Φλωρίνης. Αγοράσαμε και παραδώσαμε computer βοηθητικό υλικό και
βιβλία στο δημοτικό σχολείο του ακριτικού χωρίου Κορομηλιά Καστοριάς. Βοηθήσαμε ένα παιδί από
την Κάλυμνο να συνεχίσει τις σπουδές του στη Ρουμάνια. Συλλέξαμε και συνεχίζουμε να συλλέγουμε
φάρμακα και εμβόλια για τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Στο πρόγραμμα για την τρίτη ηλικία εκτός από
τις επισκέψεις στα γηροκομεία της πόλης μας επισκεφτήκαμε το γηροκομείο της Κωνσταντινούπολης
προσφέροντας φάρμακα τρόφιμα και είδη υγιεινής. Κατά την διαμονή μας στη Κωνσταντινούπολη συναντηθήκαμε με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στείλαμε βοήθεια στη Βοσνία, Κοσσυφοπέδιο, Ακτή
ελεφαντοστού και προσφέραμε τρόφιμα είδη υγιεινής εσώρουχα στους πρόσφυγες της Συρίας. Στόχος
μας είναι να συνεχίσουμε το έργο και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νέα μέλη που να
μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις οι καιροί αλλάζουν. Στο τέλος της βραδιάς μετά από
μια ξεχωριστή φιλοξενία και περιποίηση από όλη την οικογένεια διαπιστώσαμε με χαρά ότι μεταξύ μας
έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικοί δεσμοί φιλίας που πιθανόν να καθιστούν την προσπάθεια μας πηγή χαράς
και δημιουργίας πραγμα που αποδεικνύει οτι οι σωστές ανθρωπινες σχέσεις που είναι και οι αρχες του
σοροπτιμισμού είναι οι πρωταγωνιστές όλης αυτής της προσπάθειας.
Η πρόεδρος του ομίλου Τασούλα Κοριτσόγλου Μοσχοβάκου.
Αθήνα 4/1/2016
Θέμα : Πρόσφυγες – «Ελαιώνας»
Αγαπητές φίλες,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η δράση της Σ.Ε.Ε που αφορούσε τους πρόσφυγες στον
«Ελαιώνα» πραγματοποιήθηκε στις 20-10-2015.
Παραδώσαμε τα πράγματα και στην συνέχεια ξεναγηθήκαμε στους χώρους από την επιμελήτρια της
ΜΚΟ «ΝΟΣΤΟΣ» που έχει την Ευθύνη του χώρου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη των Ομίλων Ψυχικού, Κηφισιάς – Εκάλης, Πειραιά, Θρακομακεδόνων «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ, καθώς
και την πρώην Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε Ζέλλου Λίλιαν,
που άμεσα ανταποκρίθηκαν στην δράση αυτή της
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος.
Εύχομαι φίλες μου στην επόμενη συλλογική
δράση της Σ.Ε.Ε να συμμετάσχετε όλοι οι Όμιλοι
ανεξαρτήτως των προγραμμάτων των Ομίλων σας.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση, Α’ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε
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Δραστηριότητες Σ.Ο. Ψυχικού
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, η Ετήσια Τελετή Απονομής των Βραβείων 2015 του Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN.GR). Στην τελετή παρευρέθηκαν υψηλά στελέχη του επιχειρηματικού κλάδου.
Μεταξύ αυτών που διακρίθηκαν ήταν και η Άννα Νικολαϊδη, υποψήφια διδάκτωρ
φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, αλλά και δημοσιογράφος, παραγωγός και οικοδέσποινα της τηλεοπτικής εκπομπής «Ανάδειξέ το», που προβάλλεται στο επιχειρηματικό κανάλι SBC μέλος του
Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού.
Τα μέλη του Ομίλου της την συγχαίρουν και της εύχονται πάντοτε επιτυχίες.
Η Πρόεδρος του Σ.Ο. Ψυχικού, Μ. Σαγιά
Δραστηριότητες του Σ.Ο. Μακεδονία
Ιούνιος 2015
Ακόμη μια σοροπτιμιστική χρονιά πέρασε και μας άφησε
αγαπημένες και ενωμένες. Την πρώτη Τετάρτη του Ιουνίου συναντηθήκαμε για το καθιερωμένο αποχαιρετιστήριο δείπνο, σε παραθαλάσσιο κέντρο. Η ατμόσφαιρα ήταν χαρούμενη και χαλαρή.
Διασκεδάσαμε ακούγοντας μουσική και τραγούδια από το ντουέτο Silenzio. Φεύγοντας, η πρόεδρος μαζί με τις ευχές για ένα χαρούμενο καλοκαίρι, μας χάρισε κι από ένα αναμνηστικό δωράκι.
Σεπτέμβριος 2015
Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (1-6) ο όμιλος μας
συμμετείχε στον εορτασμό της Βαλκανικής πλατείας του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών, με την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Το αυτοκίνητο στάθηκε στο παιδικό τμήμα της Βαλκανικής Πλατείας και οι εθελοντές
οδοντίατροι πρόσφεραν προληπτικές οδοντιατρικές εξετάσεις σε
παιδιά. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα του
ομίλου μας που σκοπό έχει την προώθηση της στοματικής υγείας των παιδιών.
Στην τελευταία συνάντηση του ομίλου Μακεδονία συζητήθηκαν τα συμπεράσματα από το συνέδριο προέδρων και συντονιστριών στην Κέρκυρα καθώς και οι προσεχείς δραστηριότητες του ομίλου ενώ
παράλληλα γιορτάστηκαν τα γενέθλια της Φλώρας Χασάπη.
Νέλλη Ζήκα
Δραστηριότητες Σ.Ο Λυκαβηττός

Μια όμορφη χριστουγεννιάτικη ιστορία ανθρωπιάς
Δυο τεράστια μαύρα μάτια ενός χαριτωμένου αγοριού ηλικίας 2 ετών που μόλις πριν από λίγες ώρες
είχε σωθεί, μαζί με την οικογένεια του, από ένα σαπιοκάραβο με πρόσφυγες από την Συρία, προκάλεσαν το
ενδιαφέρον της φίλης του Ομίλου μας, Γεωργίας Τόλια. Στη συνέχεια μέλη του Ομίλου μας κινητοποιήθηκαν
και προσέφεραν την απαραίτητη συμπαράσταση για τον τοκετό και την φροντίδα στην έγκυο μητέρα του
αγοριού και στη συνέχεια επισκέφθηκαν την οικογένεια φορτωμένες με Χριστουγεννιάτικα δώρα, αλλά και
ότι άλλο μπορούσε να λείπει, αφού οι λαθρομεταφορείς είχαν πετάξει τα πράγματα τους στην θάλασσα.
Η ευχαρίστηση της οικογένειας εκδηλώθηκε μέσα από τα χαρούμενα και έκπληκτα μάτια του αγοριού. Από ετών ο Όμιλος μας προσφέρει τρόφιμα και προϊόντα καθημερινής ανάγκης στο Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών, «Φοίβη». Μέλη του Ομίλου επανέλαβαν την προσφορά και αυτή και αυτή την χρονιά
στις παραμονές των εορτών.
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Η φίλη του Ομίλου Ντ. Κωτσίλα, μαζί με μέλη του Ομίλου μας επισκέφθηκαν τον οίκο ευγηρίας «Η
Γαλήνη» που συντηρείται από τον Ι. Ναό του Αγ. Θεράποντος Ζωγράφου και κράτησαν συντροφιά στις ηλικιωμένες γυναίκες, προσφέροντας διάφορα είδη πρώτης ανάγκης.
Δράστηριότητες του Σ.Ο. Ξάνθης
Την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου του 2015 από 18.30 έως 20.30 , η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
σε συνεργασία με τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ξάνθης και το Europe Direct Ξάνθης πραγματοποίησε
εκδήλωση με θέμα «Think Green- Reuse-Recycle-Reduce» ή άλλως «Σκέψου Πράσινα-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση- Ελάττωση της κατανάλωσης». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ξάνθης και περιελάμβανε ομιλίες με σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση του
κοινού σε νέες έννοιες, όπως τι σημαίνει πράσινη ανάπτυξη και πως μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή,
έκθεση καλλιτεχνημάτων του εικαστικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος Τριαντάφυλλου Βαϊτση, από
υλικά που είχαν συλλεχθεί από απορρίμματα (Trash art) με σκοπό να τονιστούν οι έννοιες της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και δωρεάν ανταλλαγή χρησιμοποιημένων βιβλίων με σκοπό να
τονιστούν οι έννοιες επαναχρησιμοποίηση και ελάττωση της κατανάλωσης. Τις ομιλίες συντόνιζε το νέο
μέλος του Σ. Ομίλου Ξάνθης Γεωργία Θεοδώρα Ιντζέ, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Πληροφόρησης του
Europe Direct Ξάνθης η οποία μίλησε για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για το περιβάλλον και την ενέργεια.
Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Αναπληρωτής Πρύτανη σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης, Αν. Καθηγητής Παντελής Μπότσαρης με θέμα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα στη Βιώσιμη Δόμηση. Ακολούθησε ομιλία με θέμα Οικολογικό-Ενεργειακό-Υδατικό αποτύπωμα ή τι
Σημαίνει σκέψου Πράσινα από την Συντονίστρια Περιβάλλοντος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Μαρία -Ευρυδίκη Γκράτζιου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Η επόμενη ομιλία είχε θέμα Περιβάλλον και Βιομηχανική Συμβίωση - Εφαρμογή σε
Τοπικό Επίπεδο Θράκης με ομιλητή τον Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιου Θράκης κ. Ηλίας Κακανής. Πέμπτος ομιλητής ήταν Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης κ. Βασίλειος Σαρρής με θέμα σχετικό με το πώς μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος σε θέματα που αφορούν καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τελευταίος ομιλητής της εκδήλωσης κ. Φώτης Μπουραζάνης, διευθυντής
της ECOPLAN ανέπτυξε πως πρέπει να είναι η συμπεριφορά των κατοίκων μιας πόλης για σωστή και
αποδοτική ανακύκλωση. Μετά τις ομιλίες ακολούθησε συζήτηση με το κοινό.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν με ενδιαφέρον αρκετά άτομα της πόλης, ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας και
έγινε εκτενής αναφορά σε αυτήν από τα τοπικά ΜΜΕ. Μέρος των ομιλιών μεταδόθηκε από το Τμήμα
ραδιοφωνίας της ΕΡΤ 3.
Η εκδήλωση έκλεισε με μικρή δεξίωση
προσφορά του Σ.Ομίλου Ξάνθης και διανομή
σπόρων βρώσιμων φυτών, σε μικρούς φακέλους με το σήμα και τον τίτλο της ΣΕΕ στους
παρευρισκομένους για την δημιουργία οικιακού φυτωρίου.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Συντονίστρια περιβάλλοντος της Σοροπτιμιστικής
Ένωσης Ελλάδος Μ.Γκράτζιου και την Γ.Ιντζέ
μέλος του Σ.Ο. Ξάνθης.
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Δραστηριότητες Σ.Ο. Βυζάντιο
Κατά το πιο πάνω 3μηνο, συμμετείχαμε με 9 άτομα, στην Έκτακτη Γ. Σ. και στο Συνέδριο των Προέδρων στην Κέρκυρα.
Προσφέραμε λογοτεχνικά και άλλα βιβλία, στην βιβλιοθήκη της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Καλαμαριάς, συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ανταλλαγής βιβλίων και συγκέντρωσης χρημάτων για
τους Πρόσφυγες.
Αρχίζει η εκμάθηση Η / Υ από τα μέλη μας.
Συμμετείχαμε στα υπό την αιγίδα της Σ. Ε. Ε. Διοικητικά Συμβούλια.
Συνοδεύοντας την Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε. Μαίρη Σαμαρτζίδου, επισκεφθήκαμε τα Ελληνικά σύνορα
στην Ειδομένη, επικοινωνήσαμε και ενημερωθήκαμε για την εκεί κατάσταση «ιδίοις όμασι». Ακόμη, μιλήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις με τους εκπροσώπους του Ελληνικού και Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού,
τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τους γιατρούς του κόσμου, της UNICEF, και άλλους Διεθνείς φορείς και
δεσμευτήκαμε να συνδράμουμε κατά το δυνατόν, σε ό,τι μας ζητήσουν στο δύσκολο έργο τους.
Την 18η Νοεμβρίου είχαμε ομιλία και συζήτηση, για την Προστασία των παιδιών από «Σεξουαλική Παρενόχληση» με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας.
Την 18η Δεκεμβρίου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας του ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ είχαμε σχετική
ομιλία με αναδρομή στην Μεταναστευτική ιστορία της Ελλάδος από το 1920 έως και σήμερα.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας εορτασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου) και
της επετείου εορτασμού του Σοροπτιμισμού, η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Μαίρη Σαμαρτζίδου, μας ανέπτυξε
διεξοδικά και ενημερωτικά το θέμα.
Τέλος, σε κάθε Συνεδρίαση της Ολομέλειας, διαβάζουμε και συζητούμε τις μηνιαίες επιστολές της
Προέδρου της Σ.Ε.Ε. Μαίρης Σαμαρτζίδου.
Σοφία Βρετοπούλου
Δραστηριότητες Σ.Ο. Πειραιά
Σε εκδήλωση της πρεσβείας του Παναμά για την εθνική
τους εορτή, ο όμιλός μας εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο Μέλπω Ζαχαριάδου, την Λίνα Βλάμου και την Νίκη Σπέρτου. Στις 4
Δεκεμβρίου, στην κατάμεστη αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης
Πειραιά και με την παρουσία της προέδρου της Σ.Ε.Ε., Μαίρης Σαμαρτζίδου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση για γονείς και εκπαιδευτικούς, για την παιδική σεξουαλική
παρενόχληση. Η συντονίστρια υγείας της Σ.Ε.Ε. Καίτη Χρυσοφάκη, παρουσίασε το βιβλίο, Η ΚΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ. Στην συνέχεια, η
δικηγόρος Μαργαρίτα Ανδρουλή, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση
του θέματος από το σύστημα δικαιοσύνης και η ψυχοθεραπεύτρια
Γεωργία Κολέτου-Τσιλίκη αναφέρθηκε στην ψυχική υγεία στην σεξουαλική κακοποίηση. Προσκεκλημένη ήταν και η ψυχολόγος από
την οργάνωση το χαμόγελο του παιδιού Ρεγγίνα Καραντινού, η
οποία μας ενημέρωσε για το έργο τους σε σχέση με το θέμα, το οποίο είναι σημαντικό και ενισχύθηκε οικονομικά, από το ποσόν που συγκεντρώθηκε στον κουμπαρά, από τους παρευρισκομένους. Η εκδήλωση
άφησε άριστες εντυπώσεις και καλύφθηκε από τον τοπικό τύπο.
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας, κόψαμε την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, δυστυχώς, χωρίς την παρουσία της προέδρου μας Μέλπως, λόγω ασθενείας της. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, με καλό φαγητό και
ζωντανή μουσική, ανταλλάξαμε ευχές για καλή χρονιά, υγεία και αγάπη.
Ευαγγελία Ρουγγέρη
γραμματέας
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Άποψη από έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρομους της Κέρκυρας

Ότι απέμεινε από βομβαρδισμό στην Συρία

