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Ο Σοροπτιμισμός είναι μια μη κυβερνητική Διεθνής
Γυναικεία Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει στους κόλπους της γυναίκες επαγγελματίες, δίχως να αποκλείει και το επάγγελμα της
νοικοκυράς, που εμπνέονται από την ευρύτητα και
το υψηλό πνευματικό επίπεδο των στόχων του Σοροπτιμισμού. Μιας οργάνωσης με ιδιαίτερη ποιότητα και βεληνεκές με πολύ μεγάλες προοπτικές. Είναι μια Παγκόσμια Φωνή για τις γυναίκες μέσω της
ενημέρωσης, της Συνηγορίας και Δράσης.
Ο πρώτος όμιλος ιδρύθηκε το 1921 στο Όκλαντ
της Καλιφόρνια από μια ομάδα επιστημόνων και
επαγγελματιών γυναικών.
Στην Ευρώπη ιδρύτρια του πρώτου ομίλου το 1924
στη Γαλλία ήταν η πλαστικός γιατρός Dr. Susanne
Noël η οποία φρόντισε για την επέκταση του Σοροπτιμισμού στην Ευρώπη καθώς και σε χώρες άλλων ηπείρων. Στη μνήμη της επιδίδεται η καταστατική χάρτα των ομίλων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Στην Ελλάδα ο πρώτος όμιλος Αθηνών
«ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» ιδρύθηκε το 1950 από τη γιατρό Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλλιγγάρου, η οποία ήταν μικροβιολόγος και ιδρύτρια και άλλων Διεθνών Σωματείων.
Ο όρος Σοροπτιμισμός είναι λατινογενής και προέρχεται από το SOROR (αδελφή) και το ΟΡΤΙΜΑ
(άριστη) δηλαδή αδελφή, φίλη για το καλύτερο και
σηματοδοτεί το ιδεολογικό του περιεχόμενο.
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Αφιέρωμα στα 50 χρόνια
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης
στην Ελλάδα

Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός εκπροσωπείται στον
ΟΗΕ (ECOSOC κατηγορία 1η), UNICEF, UNESCO,
UNEP, UNHCR, WHO ILO, FAO, UNIDO κ.ά.
Μαζί με άλλες 4 παγκόσμιες Γυναικείες Οργανώσεις συμμετέχει στο πρόγραμμα FIVE-0. Μέσω του Διεθνούς Σοροπτιμισμού υποστηρίζονται προγράμματα γυναικών και κοριτσιών σε
υπό ανάπτυξη χώρες.
Για πληροφορίες, διαφημίσεις και ό,τι σχετίζεται με
το περιοδικό Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες παρακαλούμε επικοινωνείστε με την εκδότρια.
Κάθε ενυπόγραφο κείμενο εκφράζει τον συντάκτη
του και το περιοδικό δε φέρει ευθύνει για το περιεχόμενο του κειμένου.
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η σελίδα της προέδρου

T

ο έτος 2010 σήμανε το τέλος της 50ετίας της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος και την έναρξη της καινούργιας. Πενήντα χρόνια στην
αναζήτηση της ελπίδας, της φιλίας, της αγάπης, της ελευθερίας ,αλλά και κυρίως της προσφοράς σε όσους το έχουν ανάγκη και ιδιαί-

τερα στις γυναίκες και τα παιδιά.
Ο πρώτος Σοροπτιμιστικός Όμιλος στην Ελλάδα έγινε το 1950. Νέοι Όμιλοι έγιναν γρήγορα ο ένας μετά τον άλλο, δημιουργώντας έτσι, δέκα χρόνια μετά, την Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος, με σκοπό να επεκτείνει την μεγαλειώδη ιδεολογία του Διεθνούς
Σοροπτιμισμού.
Η ελπίδα μου είναι να «γιορτάσουμε» τα επόμενα 50 χρόνια για την Οργάνωσή μας αλλά και για μια ευημερούσα, δίκαιη και μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής της κληρονομιάς πατρίδα, την δική μας.
Τα Μέλη της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος δεν πρόκειται να κοιτάξουν προς τα
πίσω αλλά προς το μέλλον, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο όπου αντιμετωπίζουμε ποικίλες προκλήσεις. Οι διεθνείς διασυνδέσεις είναι σημαντικές, θα πρέπει να προσπεράσουμε την σκιά του ψυχρού πολέμου και να αποδείξουμε ότι οι γυναίκες αποτελούν
ισότιμα μέλη του δυτικού πολιτισμού και της οικονομικής σφαίρας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επιτύχει πολλά. Ένα από τα κλειδιά-παράγοντας γι’ αυτή την επιτυχία είναι
το υψηλό επίπεδο των δραστηριοτήτων μας, ιδιαίτερα σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
Οι περισσότερο δημιουργικές ιδέες δεν προέρχονται πάντοτε από ανθρώπους που
περιμέναμε, μερικές φορές αυτές οι ιδέες έρχονται από ανθρώπους που ονειρεύονται
μεγάλα όνειρα ζώντας σε ένα υπόγειο και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μόνο την ευκαιρία να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Σοροπτιμισμός
έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο δίδοντας την ευκαιρία σε γυναίκες να αναπτυχθούν σε εργασίες, στην εκπαίδευση, στην πολιτική και γενικά σε θέσεις εξουσίας.
Δεν είναι σίγουρα τυχαίο το γεγονός στα 50 χρόνια της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, όπου περισσότερες γυναίκες, κάθε ηλικίας, επιπέδου, πίστης ακόμα και χρώματος, απολαμβάνουν μεγαλύτερη οικονομική άνοδο, ίση μεταχείριση, και κοινωνική δικαίωση για τον σημαντικό τους ρόλο, σε όλα τα επίπεδα.
Η Κοινωνία μας γίνεται καλύτερη όταν ακούγονται όλες οι φωνές. Όταν κάθε γυναίκα
έχει την δυνατότητα να ζήσει το όνειρό της και η διαφορετικότητα να αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης.
Φίλες μου, μοιραζόμαστε αυτό το όνειρο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη, από την δύναμη των ονείρων και των ιδεών.
Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι μέλος αυτού του ταξιδιού.

Λένα
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editorial

Χρυσό Ιωβηλαίο
50 χρόνια Σ.Ε.Ε.

Μ

ισό αιώνα ζωής συμπλήρωσε φέτος η ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ και συναθροίζοντας τα όσα πέτυχαν σ’ αυτό το δύσκολο οδοιπορικό όσες διετέλεσαν πρόεδροι, αξιωματούχοι και απλά μέλη, δικαιούνται να αισθάνονται ικανοποιημένες
και περήφανες, γιατί η όλη τους δραστηριότητα, είχε και έχει σημείο αναφοράς τη
γυναίκα, την κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας, θρησκείας και χώρας καταγωγής,
που έχει ανάγκη στήριξης.

το έργο μας

Είναι πιστεύω μια μεγάλη στιγμή για τον Ελληνικό Σοροπτιμισμό η συμπλήρωση
50 χρόνων. Είναι μια στιγμή εορτασμού αλλά και περισυλλογής. Μια στιγμή που οφείλουμε να σκεφθούμε όλες εκείνες τις άξιες και εμπνευσμένες γυναίκες, που σε μια δύσκολη εποχή συνέλαβαν
το νόημα της σοροπτιμιστικής ιδέας, την ενστερνίστηκαν και όχι μόνο, τη διέδωσαν σ’ όλη την
Ελλάδα. Αρχικά σε περιορισμένο αριθμό γυναικών, γυναικών που είχαν την ευρύτητα πνεύματος
για να διεισδύσουν στα μηνύματα, τους στόχους και γενικότερα στην ιδέα του Σοροπτιμισμού. Σιγά σιγά, άρχισαν να ιδρύουν Ομίλους σ’ όλη την Ελλάδα, να εισχωρούν σ’ αυτόν γυναίκες άξιες και
δραστήριες που εργάζονται σύμφωνα με το πνεύμα αυτό. Ο Σοροπτιμισμός δεν είναι πλέον μια
ιδέα, είναι ένας τρόπος ζωής. Μήπως όμως έχει επέλθει η ωρίμανση και ήρθε η ώρα της αυτοκριτικής; Που φθάσαμε, αλλά και που πάμε;

σημαντικές

Είμαστε σωστές στην ονομασία SOROR OPTIMUM; Πιστεύω ή μάλλον θέλω να πιστεύω, όπως κι
όλες μας πως ναι.

προσωπικότητες

Δεν περιχαρακώνουμε τα πιστεύω μας και τα ενδιαφέροντά μας στον μικρόκοσμό μας, αλλά τα
απλώνουμε στην απεραντοσύνη της ανθρωπότητας.

του πνευματικού,

Τούτη τη στιγμή όμως, που πρέπει πράγματι να είναι στιγμή ευθύνης γιατί από μας και τη συμπεριφορά μας εξαρτάται το μέλλον του Σοροπτιμισμού, οφείλουμε να αποδώσουμε τιμή και όλο
μας το σεβασμό στις πρωτοπόρες εκείνες γυναίκες που πρωτοέφεραν το Σοροπτιμισμό στην Ελλάδα κι ό,τι δημιουργούμε, ό,τι κατορθώνουμε, το οφείλουμε σ’ Εκείνες που πρώτες μας άνοιξαν το
δρόμο και υποχρέωσαν σημαντικές προσωπικότητες του πνευματικού, πολιτικού, και καλλιτεχνικού κόσμου του τόπου μας, να χαρακτηρίσουν κατά καιρούς το έργο μας θεάρεστο.

Θεάρεστο
χαρακτήρισαν
-κατά καιρούς-

πολιτικού και
καλλιτεχνικού
κόσμου του
τόπου μας

Συγκινητικά επίσης τα μηνύματα που πήραμε από υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους του Ευρωπαϊκού, καθώς και του Διεθνούς Σοροπτιμισμού για τα πενηντάχρονά μας.
Και αποδεχόμαστε χωρίς κομπασμό αυτή τη διάκριση γνωρίζοντας ότι στο σύνολό μας όλες δώσαμε και δίνουμε περισσότερα από τις δυνατότητές μας.
Ας μοιραστούμε λοιπόν αυτούς τους επαίνους σ’ αυτή τη γιορτή της ζωντανής παρουσίας της Ένωσης, επί 50 ολόκληρα χρόνια και ας ευχηθούμε καλή και γόνιμη συνέχεια...

Καίτη Κάστρο Λογοθέτη

Εδώ τελειώνει το ταξίδι...

Κάπου εδώ τελειώνει το δικό μ ου ταξίδι από τη θέση της εκδότριας του π εριοδικού μ ας. Απομένει
μ όνο ένα τεύχος για μ ένα. Είχα υποσχεθεί ότι θα συνέχιζα, αλλά το καθιστούν αδύνατο λόγοι π ροσωπικοί.
Δυο χρόνια ήταν αρκετά κι είναι καιρός να παραδώσω τη σκυτάλη της συνέχειας στη νέα συνάδελφο για να χαράξει κι εκείνη τη δική της πορεία.
Ευχαριστώ την πρόεδρό μ ας Λένα Κουτσελίνη για την άψογη συνεργασία μας κι εύχομαι καλή τύχη στη νέα πρόεδρό μ ας για τη διετία 2010-2012, Λίλιαν Ζέλλου, καθώς και
στην καινούργια εκδότρια, την οποία θα πρέπει όλες μ αζί να στηρίξουμε με τη συνεργασία
μ ας για να πετύχει στο νέο έργο της.
Σας ευχαριστώ όλες από βάθους καρδιάς για τη συμ παράστασή σας και την πολύτιμη
συνεργασία σας στα δυο χρόνια της εκδοτικής μου δουλειάς.
Η εκδότρια
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«ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ»

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διοικητικό Συμβούλιο 2008 - 2010
Πρόεδρος
Α’ Αντιπρόεδρος
Β’ Ανιπρόεδρος
Αμέσως Προηγ. Πρόεδρος
Γραμματέας
Tαμίας

ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΜΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Eκπρόσωποι της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (Governors)
2008 - 2010
2008 - 2009
Dep. Governor 2008 - 2010
Dep. Governor 2008 - 2009
Governor 2009-2011

ΡΑΛΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΗ ΧΑΡΙΣ
ΠΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες»
Εκδότρια ΚΑΣΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΙΤΗ

Γραφείο Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Αριστοτέλους 47-49, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα

Πρόεδροι Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
1960-1961
1961-1963
1963-1965
1965-1967
1967-1969
1969-1970
1970-1972
1972-1974
1974-1976
1976-1978
1978-1980
1980-1982
1982-1984

Πασιθέα Zουρούδη (Aθηνών – Iδρυτικός)
Aριστέα Παγιατάκη (Θεσσαλονίκης A’)
Pίκα Eξάρχου (Kαβάλας - τώρα Ιδρυτικός Αθηνών)
Kορνηλία Nιώτη (Bόλου A’)
Mαρία Tερλίδου (Aθηνών – Iδρυτικός)
Eλένη Tριάντου (Bόλου A’)
Άννα Θεοδωροπούλου (Aθηνών – Iδρυτικός)
Kαίτη Aμπατζόγλου (Θεσσαλονίκης A’)
Tασούλα Kαμπουρίδου (Kαβάλας)
Γεωργία Tαρσούλη (Π. Φαλήρου)
Nίκη Kαλτσογιάννη (Bόλου A’)
Tακούλα Kοκκαλιάρη (N. Σμύρνης)
Λούλα Mαυρουλίδου (Aθηνών – Aνατολικός)

1984-1988
1988-1990
1990-1992
1992-1994
1994-1996
1996-1998
1998-2000
2000-2002
2002-2004
2004-2006
2006-2008
2008-2010
2010-2012

Aγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. Φαλήρου)
Nέλλη Zήκα-Τσελεμέγκου (Θεσσαλονίκης – Aνατολικός)
Έφη Πετρέα (N. Σμύρνης)
Bάσω Σταυριανοπούλου (Aθηνών – Iδρυτικός)
Kαίτη Kάστρο (Aθηνών–Aνατολικός τώρα Βυζάντιο Θεσ/νίκης)
Tασούλα Kαμπουρίδου (Kαβάλας)
Kαλλιρρόη (Λαλά) Nίκολη (Aθηνών – Aνατολικός)
Πόπη Aθανασίου (Kηφισιά – Eκάλη)
Mαρία Zαφέτ (Ψυχικό)
Nέλλη Zήκα-Tσελεμέγκου (Θεσσαλονίκης - Aνατολικός)
Aλίκη Mητσάκου-Γεωργίου (Αθηνών - Aνατολικός)
Λένα Kανέλλη-Kουτσελίνη (Λυκαβηττός)
Λίλιαν Zέλλου (Αθηνών - Aνατολικός), Εκλεγμένη Πρόεδρος

Aξιωματούχοι στην Oργάνωση SI/E και SI
• Tασία Mπάφη (Aθηνών – Iδρυτικός) SI/E Πρόεδρος (1962-1963).
• Παπαδημητρίου Ρούλα, εκδότρια του LINK (1962-64).
• Nίνα Kουμανάκου (Aθηνών – Iδρυτικός) SI/E B’ Aντιπρόεδρος (1981-1983) και Πρόεδρος SI/E (1991-1993).
Πρόεδρος Eπιτροπής Kαταστατικού SI/E (1993-1995) και SI (1995-1999).
Zερμαίν Mαμαλάκη (N. Σμύρνης) SI/E Συντονίστρια Eκπαίδευσης και Πολιτισμού (1985-1989).
Kαίτη Kάστρο (Aθηνών – Aνατολικός / Bυζάντιο Θεσσαλονίκης) SI/E Γραμματέας (1991-1993).
Nίκη Aγνάντη (Aθηνών – Aνατολικός / Iωαννίνων «Διώνη») SI/E Συντονίστρια Yγείας (1989-1993).
Nέλλη Zήκα (Θεσσαλονίκης – Aνατολικός) Mέλος (1993-1995) και Πρόεδρος (1995-1997) SI/E Eπιτροπής Yποτροφιών.
Mαρία Zαφέτ (Ψυχικού) Mέλος SI/E Eπιτροπής Eπέκτασης (1997-1999), Συντονίστρια SI/E (1993-1997)
και SI (1999-2001) Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων / Θέση της Γυναίκας.
• Πόπη Αθανασίου (Kηφισιά – Eκάλη), Μέλος Επιτροπής Καταστατικού SI/E 2005-2007 και SI 2007-2009
Πρόεδρος Επιτροπής Καταστατικού 2007-2009
• Λίλιαν Ζέλλου (Αθηνών – Ανατολικός) Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων / Θέση της Γυναίκας SI
• Μαλάμου-Μίτση Κική (Ιωάννινα – Διώνη) Συντονίστρια Υγείας SI/E

•
•
•
•
•

* Οι αναφορές των Προέδρων της Ένωσης συντάχθηκαν από την εκδότρια, αλλά εστάλησαν προς έγκριση στις Προέδρους. Ορισμένες προσέθεσαν στοιχεία κι άλλες αφαίρεσαν.

Αφιέρωμα στα 50 χρόνια του Σοροπτιμισμού
Επιμέλεια: Εκδότρια περιοδικού Καίτη Κάστρο Λογοθέτη (Όμιλος Βυζάντιο Θεσσαλονίκης)
Έρευνα βάσει στοιχείων που ζητήθηκαν από τους Ομίλους και από τα τεύχη των περιοδικών 1-91.
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μικρό ιστορικό των ομίλων

Ο ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το Σοροπτιμιστικό μας Έμβλημα
Ήταν το 1928 κατά την πρώτη διεθνή Σοροπτιμιστική συνάντηση στην Washington D.C. όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
Calvin Coolidge, δέχτηκε τις Σοροπτιμίστριες στον Λευκό Οίκο, που το Έμβλημά μας καθιερώθηκε.
Σχεδιάστηκε από την Helen Gamble σε (liberty style) ελεύθερο σχέδιο και υλοποιήθηκε από την Anita Houtz Thomson από τον όμιλο του Okland.
Το έμβλημα παριστάνει μαι νεαρή γυναίκα ντυμένη με εσθήτα
(peplos) με τα χέρια της υψωμένα και φέρει την επιγραφή «Σοροπτιμίστρια». Πίσω της είναι ηλιακτίδες, προς τα δεξιά της μια γιρλάντα από δάφνη και προς τα αριστερά της μια γιρλάντα από δρυ.

Ο

Ακόμα και σήμερα η νεαρή γυναίκα ντυμένη στα μπλε και
σε χρυσό φόντο (τα χρώματα της οργάνωσής μας) χαμογελά στα λογότυπα των επιστολών μας, στα σήματά μας
και τις εκδόσεις (δημοσιεύσεις) όλων των ομίλων μας ανά
τον κόσμο.
Αυτή η γυναίκα είναι ένα σύμβολο επιμονής και ακαταμάχητου θάρρους προς τους άλλους.
Οι κλάδοι της δρυός σημαίνουν δύναμη, σθένος και ανάπτυξη, ενώ τα φύλλα δάφνης συμβολίζουν επιτυχία και νίκη.
Ο χρυσός δηλώνει αρετή και εξυπνάδα, το δε μπλε, συνέπεια και πίστη.
Έφη Βουρλιώτη

Σοροπτιμισμός ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1950. Το 2000 ο Ιδρυτικός γιόρτασε τα 50 χρόνια ίδρυσής του.

Στις 6 Ιανουαρίου του 1922, τρεις μόλις μήνες
μετά τα εγκαίνια του Ομίλου της Καλιφόρνιας
ένα δεκατριάχρονο κορίτσι πέθανε στην Γαλλία. Το κοριτσάκι είχε ένα εξαιρετικό μουσικό
ταλέντο. Ο πατέρας που ήταν δερματολόγος
έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη, κάτι που επιδείνωσε τον πόνο της γυναίκας του Suzanne, μια γνωστή πλαστικό χειρουργό.

Στην Ελλάδα του 1950
υπήρχαν αξιόλογες και
υπεύθυνες γυναίκες
που διέπρεψαν στις επιστήμες, στις τέχνες, στο
εμπόριο σε διοικητικές θέσεις και στις επιχειρήσεις.
Ένα έδαφος κατάλληλο πέραν του δέοντος,
ώστε να καρποφορήσει ο σπόρος του Σοροπτιμισμού. Τον σπόρο αυτό έσπειρε η πλαστικός χειρουργός Dr. Suzanne Noël.

Η ιδρύτρια του Σοροπτιμισμού στην Ευρώπη.
Dr. Suzanne Noël στο γραφείο της στο Παρίσι
(φωτο της Jeannine Jacquemin)

Αλλά ας αναφερθούμε για λίγο στην ιστορία του
Ευρωπαϊκού Σοροπτιμισμού για να θυμούνται οι παλιές και να μαθαίνουν οι νεότερες.

Το 1921 ο κ. Stuart Morrow, Ροταριανός στο Μπέρκλεϋ, σκέφτηκε να
ιδρύσει μια Ένωση γυναικών όμοια με το Ρόταρυ. Έγραψε 80 ονόματα
γυναικών από τις πόλεις Άλαμεντ, Μπέρκλεϋ και Όκλαντ της Καλιφόρνια.
Στις 3 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου εξελέγη στο Όκλαντ της Καλιφόρνια σε εορταστική συγκέντρωση Πρόεδρος η κ. Βάιολετ Ρίτσαρτσον
Γουώρντ.
Ο πρώτος Όμιλος της Καλιφόρνια αρχικά ονομάστηκε Alameda County και το 1928, όταν δημιουργήθηκε ο Όμιλος του Μπέρκλεϋ πήρε το
όνομα Oakland (Όκλαντ).
Το 1927 ο κύριος Stuart Morrow μεταβίβασε τα δικαιώματα της Ενώσεως στις Σοροπτιμίστριες.
Το πρώτο πρόγραμμα του Ομίλου ήταν το περιβάλλον. «ΣΩΣΤΕ ΤΑ SEQUΟAS» αυτά τα μεγάλα αιωνόβια δέντρα, που τα έκοβαν αλύπητα. Οι
γυναίκες αυτές κατόρθωσαν με την επιμονή τους να αποσπάσουν τη
στήριξη του κόσμου στο πρόγραμμα αυτό.
Σιγά, σιγά ξεπήδησαν Όμιλοι στο Bristol, στο Λονδίνο, στο Manchester,
στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία.

Η ιστορία της Suzanne Νoël μπορούμε να πούμε πως είναι γεμάτη κουράγιο και θέληση.
Κι ήταν τούτη ακριβώς τη δύσκολη περίοδο
της ζωής της που η Suzanne Νoël γνώρισε τον
Αμερικανό Stuart Morrow και χάρη σ’ αυτόν,
τον Σοροπτιμισμό.

Κι έτσι καθώς αισθάνθηκε μια βαθιά έλξη
προς τους κανόνες και σκοπούς του Σοροπτιμισμού ίδρυσε το 1924 τον πρώτο Όμιλο
στην Ευρώπη, τον “Paris Fondateur“.

Βέβαια, το 1924 οι γυναίκες στη Γαλλία δεν είχαν ακόμη κανένα πολιτικό δικαίωμα, καμιά προσωπική ελευθερία.
Η Suzanne Νoël ήταν η πρωτοπόρος της κίνησης στην Ευρώπη και
η χάρτα στους Ομίλους επιδίδεται στο όνομά της.
Ο Όμιλος του Παρισιού περιελάμβανε 93 ιδρυτικά μέλη. Κι έτσι ξεκίνησε η δημιουργία Ομίλων στη Χάγη, στο Άμστερνταμ, στο Μιλάνο, στη Βιέννη, στο Βερολίνο, στην Ουγγαρία, την Εσθονία, την Ιαπωνία για να φθάσουμε το 1950 στην Αθήνα.
Την ιδέα και το πνεύμα του Σοροπτιμισμού στη χώρα μας μετέδωσε η Dr. Suzanne Νoël, μέσω του γιατρού Ν. Βοϊλα, προς τη γιατρό
Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλιγγάρου.
Κατόπιν δημιουργήθηκε στις 21 Ιουνίου 1971 κατά το πρότυπο της
Ευρώπης, το Venture Club με σύνθημα «Κοιτάζοντας μπροστά».
Μετά το 1979 τα Venture Clubs σε ολόκληρη την Ευρώπη συγχωνεύτηκαν στους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους.
Η Σ.Ε.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1960 και σήμερα γιορτάζουμε τα
50 της χρόνια.
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Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Tασία Μπάφη
SI/E Πρόεδρος 1962

Σ

Νίνα Κουμανάκου
SI/E Πρόεδρος 1991-1993
το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Κοπεγχάγης το 1952 η πρώτη Ελληνίδα
εκπρόσωπος και πρώτη Πρόεδρος του Ομίλου Μαρία Φλαμπουριάρη εντυπωσίασε με τη σκέψη της.
(ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ)

Στο Συνέδριο της Χάγης το 1956 τον Ελληνικό Σοροπτιμισμό εκπροσώπησε το μέλος του Ιδρυτικού Ομίλου Τασία Μπάφη, Διευθύντρια
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και που το 1961 στη συνάντηση των Governors στο
Tampere της Φιλανδίας εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τη διετία 1962-1964. Δυστυχώς δεν υπήρχαν ακόμη στην Ελλάδα οι απαραίτητες υποδομές
και διατήρησε μόνο για ένα χρόνο το αξίωμά της, κατόπιν παραιτήθηκε.

Η Νίνα Κουμανάκου (Ιδρυτικός), εκλέχθηκε πολλές φορές governor εκπροσωπώντας
επάξια την Ελληνική Ένωση.
Το 1981-1983 εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και Πρόεδρος
του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (1979-81) και (1989-91).
Το 1991 η Νίνα Κουμανάκου εκλέχτηκε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και
με την εκλογή της τίμησε τη χώρα μας. Για δυο χρόνια (1991-93) η καρδιά του Ευρωπαϊκού Σοροπτιμισμού χτυπούσε στη χώρα μας.
Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας η Καίτη Κάστρο του Ανατολικού Ομίλου
(τώρα μετεγράφη στον Όμιλο Βυζάντιο Θεσσαλονίκης).
Κάθε χάρτα σ΄ όλη την Ευρώπη είχε την υπογραφή της Προέδρου Νίνας και της γραμματέως Καίτης.
Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Αθήνας είχε μεγάλη επιτυχία, υπεύθυνη η Μαρία Ζαφέτ
(Ψυχικό). Η δε γραμματέας Καίτη Κάστρο είχε οργανώσει τρεις επιτυχημένες εκδρομές. Μία στη Βόρειο Ελλάδα, μία στην Κρήτη και μία στην Πελοπόννησο.
Στον Ευρωπαϊκό Σοροπτιμισμό συντονίστρια Υγείας ήταν η Νίκη Αγνάντη.
Η Νίνα προχώρησε στον Διεθνή Σοροπτιμισμό ως Πρόεδρος της Επιτροπής Καταστατικού του Διεθνούς Σοροπτιμισμού (1995-99).
Στον Διεθνή Σοροπτιμισμό είχαμε κι άλλες αξιωματούχους:
Μαρί Ζαφέτ: Ανθρώπινα Δικαιώματα SI
Λίλιαν Ζέλλου: Ανθρώπινα Δικαιώματα SI
Αθανασίου Πόπη: Μέλος Επιτροπής Καταστατικού 2007-2009
Στον Ευρωπαϊκό Σοροπτιμισμό είχαμε πολλές επιτυχημένες Αξιωματούχους ως Γραμματείς, Συντονίστριες, Προέδρους και Μέλη Τεχνικών Επιτροπών.
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πρόεδροι της Ένωσης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Σ.Ε.Ε.
Από τη σημερινή μας επετειακή έκδοση δεν έπρεπε ν’ απουσιάσουν τα στοιχεία εκείνα που σημάδεψαν τη διαδρομή τόσων σημαντικών
Προέδρων της Ένωσής μας.
Δυστυχώς, παρά την επίμονη αναζήτησή μου, δεν βρήκα περισσότερα από αυτά που παραθέτω, γι’ αυτό και προσθέτω το βαθύ σεβασμό
όλων μας για όλες εκείνες που άφησαν το ξεχωριστό η κάθε μια τους αποτύπωμα.
Από την εκδότρια

1960-1961 ΠΑΣΙΘΕΑ ΖΟΥΡΟΥΔΗ-ΣΑΛΙΓΓΑΡΟΥ
«ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ
Η ιατρός-μικροβιολόγος Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλιγγάρου (1900-1989) είναι η γυναίκα που έφερε το Σοροπτιμισμό στην Ελλάδα. Αγωνιζόταν για τα ελληνικά δίκαια, ειδικότερα δε, προσπαθούσε να φέρει τις Ελληνίδες σε επαφή με τις σημαντικότερες διεθνείς γυναικείες οργανώσεις.
Οι προσπάθειές της ικανοποιήθηκαν όταν κατά τα τέλη του 1940 έφθασαν στην Αθήνα δυο διαπρεπείς Σοροπτιμίστριες: Η ιδρύτρια του Σοροπτιμισμού στην Ευρώπη, η περίφημη Γαλλίδα χειρουργός-πλαστικός
Dr. Suzanne Noël και η τότε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δανέζα Clara Hammerich, με
σκοπό να κάνουν και την Ελλάδα μέλος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού. Σ’ όλη της τη ζωή εργάστηκε
με ζήλο και θέρμη για τον Σοροπτιμισμό και τη διάδοσή του στη χώρα μας.
Στις 19 Μαΐου 2004 ο Δήμος Χολαργού, αναγνωρίζοντας πως η Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλιγγάρου ήταν
εκλεκτό μέλος του, έστησε σε πάρκο του Δήμου την προτομή της και οργάνωσε τα αποκαλυπτήριά
της με τιμητικό τρόπο. Την τελετή τίμησαν πολλές Σοροπτιμίστριες.

1961-1963 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
Διαδέχθηκε την Πρόεδρο Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλιγγάρου (1960-61). Το 1951 για πρώτη φορά η γυναίκα
αποκτά το δικαίωμα του ψηφίζειν και ψηφίζεσθαι.
Εξελέγη Δήμαρχος (πήρε τα 2/3). Επειδή δεν προβλεπόταν όμως να παίρνει τη Δημαρχία γυναίκα έγινε Δημοτική Σύμβουλος. Αλλά οι ταλαιπωρίες άρχισαν πολύ νωρίτερα επειδή δεν υπήρχε παρθεναγωγείο τελείωσε (όπως και η κ. Αμπατζόγλου) αρρεναγωγείο.
Στο Πανεπιστήμιο δεν γινόταν δεκτή ως γυναίκα, αναγκάστηκε να πάει για σπουδές στη Γερμανία.
Τελείωσε γιατρός με ειδικότητα φυματιολόγος και ήταν η πρώτη Κλινικάρχης.
Ως Πρόεδρος έκανε έργο, δυστυχώς δεν υπάρχουν αρχεία για να το αναφέρουμε.

1963-1965 ΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
«ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» (σήμερα «ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ)
Eπί της προεδρίας της είχαν αναλάβει το γηροκομείο Kαρέα που στέγαζε 90 γέροντες από ανατολικές χώρες. Kάθε Xριστούγεννα, Πάσχα και το καλοκαίρι τους επισκέπτονταν και τους πήγαιναν 90 δέματα.
Aυτό συνεχίστηκε ώσπου εξέλιπαν οι γέροντες. Aπέμειναν μόνο 10 τους οποίους μετέφεραν σε άλλο γηροκομείο. Επίσης έγιναν μεγάλες προσπάθειες από μέρους της να ενώσει τον Όμιλο Nαυπλίου.
Yπήρξαν και άλλα έργα αλλά λόγω ελλείψεως αρχείων είναι δύσκολο να ανευρεθούν.

1965-1967 ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΝΙΩΤΗ
«Α’ ΒΟΛΟΥ»
Ήταν η πρώτη που ενστερνίστηκε το μήνυμα που έστειλε η τότε Πρόεδρος του Α’ Ομίλου Θεσσαλονίκης,
η γνωστή γυναικολόγος γιατρός Αλκμήνη Γιαννακογιώργου και ο σπόρος έπεσε σε γόνιμο έδαφος.
Η Κορνηλία Νιώτη, δημοσιογράφος και μεταφράστρια, ήταν η προσωποποίηση της αγαθότητος. Ήρθε σ’
επαφή με πολλές αξιόλογες Βολιώτισσες και τις έπεισε να γίνουν μέλη του Ομίλου που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1963. Ως Πρόεδρος της Ένωσης έκανε έργο, δυστυχώς δεν υπάρχουν και εδώ αρχεία για να μπορέσουμε να το αναφέρουμε.
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πρόεδροι της Ένωσης

1967-1969 Γ. ΤΕΡΛΙΔΟΥ
«ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ
Η Γ. Τερλίδου ήρθε οικογενειακώς από την Κωνσταντινούπολη επειδή ο πατέρας της δεν θέλησε να υπηρετήσει στον Τουρκικό στρατό. Η οικογένειά της εγκαταστάθηκε αρχικά στη Θεσσαλονίκη, όπου γνώρισε και
τον μετέπειτα σύζυγό της συγγραφέα Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο. Αργότερα κατέβηκαν στην Αθήνα, όπου επειδή ήταν πολύ καλή ζωγράφος, άνοιξε δικό της ατελιέ. Είχε κάνει το πορτραίτο του Βενέζη, του Πέτρου Χάρη και άλλων διάσημων συγγραφέων, επίσης και την προσωπογραφία του πατριάρχη Αθηναγόρα. Πνευματικοί άνθρωποι και οι δύο πραγματοποιούσαν συχνές φιλολογικές συγκεντρώσεις, όπου κρατούσε συντροφιά στους καλεσμένους της παίζοντας πιάνο, γιατί ήταν και πολύ καλή μουσικός. Έκανε πολλές εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Υπήρξε πρόσεδρο μέλος του Καλλιτεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Σοροπτιμίστρια και Πρόεδρος της Ένωσης με πολυσχιδές έργο, το οποίο δεν μπορούμε να το αναφέρουμε αναλυτικά, διότι δυστυχώς δεν υπάρχουν αρχεία για να μπορέσουμε να ανατρέξουμε σ’ αυτά. Σοροπτιμίστρια ήταν και η αδελφή της Μαίρη Τερλίδου, γεωπόνος. Η Γεωργία Τερλίδου πέθανε το 1991 πλήρης ημερών.

1969-1970 Ε. ΤΡΙΑΝΤΟΥ
«Α’ ΒΟΛΟΥ»
Δημοσιογράφος Τουρισμού. Φυσικά ως Πρόεδρος έκανε έργο. Όμως λόγω ελλείψεως αρχείων δεν έχουμε στοιχεία να παραθέσουμε.

1970-1972 ΑΝΝΑ ΓΚΑΓΜΑΤΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
«ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ
Η αγωνίστρια του «καλού αγώνα» σε όλα τα επίπεδα και πεδία της επιστήμης: Ψυχολόγος - ερευνήτρια - καθηγήτρια,
Λυκειάρχης νυκτερινού σχολείου με αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για τους μαθητές.
Επικεφαλής αντιαλκοολικού αγώνα για χρόνια. Εξαιρετική ομιλήτρια, προστατευτική για τους νέους.
Σοροπτιμίστρια παράδειγμα και υπόδειγμα πίστης και εφαρμογής των Σοροπτιμιστικών αρχών: 1) της φιλίας (η πλέον διαλεκτική και διαλλακτική που γνώρισα στον Σοροπτιμισμό. 2) Ελληνίδα Σοροπτιμίστρια που πλήρωνε τις συνδρομές ενός ολόκληρου Ομίλου του Ναυπλίου για χρόνια, προκειμένου στον Ευρωπαϊκό Σοροπτιμισμό οι Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες να
έχουν καλύτερο αριθμό Ομίλων.
Έφυγε από τη ζωή απροσδόκητα, αλλά οι προσδοκίες της για τη ζωή παραμένουν γόνιμες και υποδειγματικές. (Άννα Κελεσίδου)

1972-1974 ΚΑΙΤΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
«Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Τελείωσε κι εκείνη, όπως η Αριστέα Παγιατάκη, αρρεναγωγείο. Ήταν γεωπόνος. Ασχολήθηκε πολύ με τα
δέντρα, ιδιαίτερα με την ελιά κι έκανε διαλέξεις, ομιλίες, γύρω από το θέμα αυτό κι ότι είχε σχέση με το περιβάλλον.

1974-1976, 1996-1998 ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
Δύο φορές Πρόεδρος Ένωσης Ελλάδος
Σύνθημα: Aγάπη και αλληλοσεβασμός
Έργο: Hμέρα της Γυναίκας. Eορτασμός Σ.E.E. Θεσ/νίκη 3-3-97 Bαφοπούλειο Πνευματικό Kέντρο.
Aθήνα 13-3-97 XIΛTON
- Kάσος: Tσιμεντόστρωση 2 δρόμων (3.000.000)
- Σ.E.E. Παγκόσμια Hμέρα της Γυναίκας. Bράβευση της αγωνιζόμενης Kυπρίας Δασκάλας Eλένης Φωκά.
8-3-98 ATHENAEUM.
- Διαγωνισμός διηγήματος – ποιήματος Σοροπτιμιστριών.
- Σ.E.E. Hμέρα Aνθρ. Δικ. Σοροπτιμισμού. Bράβευση της EΛEΠAΠ για τα 60 της χρόνια (8-12-97)
- Πανελλήνια έκθεση ζωγραφικής Eλλ. Σοροπτιμιστριών με συμμετοχή Aυστρίας – Iταλίας – Tουρκίας.
5-11 Mαΐου 1998. Aίθουσα «Παρνασσός».
- Eλληνικός παραδοσιακός γάμος.
- 1ο Eυρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγή φιλοξενίας, 10-20 Iουλίου 1998.
- Για τα 75 χρόνια του SI παρήγγειλε 50 μετάλλια με το σήμα του Σοροπτιμισμού και τον ήλιο της Bεργίνας.
- H Σ.E.E. έστειλε στον Όμιλο Mόσχας φαρμακευτικό υλικό συνολικού βάρους 1.300.000 kg για 50 φυματικά παιδιά (Συμμετοχή όλων των
Oμίλων).
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πρόεδροι της Ένωσης

1976-1978 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΡΣΟΥΛΗ
«ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
Λογοτέχνης - Συγγραφέας παιδικών διηγημάτων. Συνεργάστηκε με τον Γρηγόρη Ξενόπουλο στη Διάπλαση
των παίδων. Μετέφρασε τα διηγήματά της η ίδια στα Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά. Μάλιστα ένα διήγημά της
είχε τον τίτλο «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ». Πρόεδρος Ένωσης: 1976-78. Έφτιαξε τον Όμιλο Π. Φαλήρου. Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι με υποτροφία. Επί προεδρίας της στο Governor’s Meeting που είχε γίνει στο Ισραήλ,
επί προεδρίας SI/E της Sadun Katipoglou (Τουρκία), είχε καθοδηγήσει την Αγγέλα Φραντζεσκάκη που ήταν
τότε Governor να απαιτήσει από την Ομοσπονδία χρήματα για τις κοπέλες που είχαν βιασθεί και είχαν μείνει
έγκυες από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο για να μπορέσουν ν’ αγοράσουν τα απαραίτητα για τα μωρά. Πράγμα που έγινε, εφόσον
έγινε έκκληση στα αδερφικά σοροπτιμιστικά αισθήματα.

1978-1980 ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
«Α’ ΒΟΛΟΥ»
Γιατρός με doctorat, βοηθός του καθηγητή Μαλάμου με εξαιρετικές επιδόσεις και ζήλο. Υπήρξε διευθύντρια της Α΄
Παθολογικής Κλινικής του Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου. Ολοκληρωμένο άτομο με δυνατή προσωπικότητα και
πολλά ενδιαφέροντα. Στον Α’ Όμιλο Βόλου υπήρξε ενεργό και πολύτιμο μέλος και το 1976-78 διετέλεσε πρόεδρος
Ομίλου και το 1978-80 Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Άφησε έργο πλούσιο, υπήρξε μια πάλλουσα και ζωντανή συνείδηση στα
δρώμενα της πόλης, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

1980-1982 ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
«Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» ΑΘΗΝΩΝ
Όταν ο Όμιλος Νέας Σμύρνης έβγαλε το περιοδικό «Σοροπτιμιστική Ηχώ» ήταν στην Συντακτική Επιτροπή, επίσης ήταν στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες». Θέσπισε το Inter
Union Program, το οποίο συνεχίστηκε κι αργότερα.

1982-1984 ΛΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΟΥ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ
- Ιδρυτική Πρόεδρος του Ανατολικού Ομίλου και Δημιουργός Α. Ομίλου Αθήνας (1978).
- Πρόσκληση στις Ελληνίδες Γλύπτριες και επαφή με τη Σ.Ε.Ε. με πρόσκληση και κοινωνικές επαφές με το Επιμελητήριό τους με στόχο τη δημιουργία Αγάλματος αφιερωμένο στον πολυσχιδή ρόλο της Γυναίκας - Επιλογή και ανάθεση του Έργου στην Γλύπτρια κυρία Μαρία Παπακωνσταντίνου.
- Γνωριμία του Έργου του ΟΗΕ στις Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες και πληροφόρηση της Συνεργασίας του ΟΗΕ
με τον Διεθνή Σοροπτιμισμό, κυρίως ότι ο Διεθνής Σοροπτιμισμός ανήκει στις 5 μεγάλες Διεθνείς Γυναικείες Οργανώσεις με θέση στην κατηγορία 1 του ECOSOC/UN.
- Η συμβολή της Λ. Μαυρουλίδου στους τομείς Τέχνης και Πολιτισμού υπήρξε καθοριστικός και πολισχιδής.

1984-1988 ΑΓΓΕΛΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ-ΝΤΑΪΦΑ ΔΥΟ ΔΙΕΤΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ «ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
Σύνθημα: Kαλύτερες – Περισσότερες – Γνωστότερες
Έργο: A. Eυρωπαϊκό Συνέδριο Σ.E.E. με θέμα «Eφηβεία και Mετεφηβεία», 6-8 Δεκ. 1985, για το «Έτος Nεότητος»
Zάππειο Mέγαρο.
- Action Fund: Bρεφονηπιακός Σταθμός Kαλαμάτας ολοκληρώθηκε το 1991.
- Bοήθεια στους σεισμοπαθείς Kαλαμάτας
- Θεσμός: Aπονομή βραβείων σε Iδρύματα, Oργανώσεις, Άτομα για τη συμβολή τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τον πολιτισμό.
- Πρόγραμμα Bορράς-Nότος: Eνεργός συμμετοχή Eυρώπη.
Για πρώτη φορά κατετέθη καταστατικό στο Πρωτοδικείο.
Μεγάλη εκδήλωση για τις Γυναίκες της Αφρικής, η πρώτη στην Ελλάδα (1984 Οκτώβριος).
Συμμετοχή στη μεγάλη εκδήλωση του Πρέσβυ του ΟΗΕ στην Ελλάδα Le Loire, όπου οι μέχρι τότε ποικίλες Οργανώσεις μετονομάζονταν
σε ΜΚΟ.
Η Αγγέλα Φραντζεσκάκη, ασχολήθηκε σε βάθος με το Καταστατικό και συνέβαλε στη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κατόπιν η Φωτεινή Θεολογίτου με την Μαρικέρη Τόμπρα έκαναν την τροποποίηση με βάση τη μετάφραση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και για πρώτη φορά μπήκε στο Καταστατικό μια έκφραση για να μας αναγνωρίσει η Πολιτεία και να μας δίνει επιχορηγήσεις. Έπρεπε να γραφεί ο Σοροπτιμισμός κάτω από την ομπρέλα του Συμβουλίου Ελληνίδων. Ως εκπρόσωπος πήγαινε η Έφη Πετρέα.
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πρόεδροι της Ένωσης

1988-1990, 2004-2006 NEΛΛΗ ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΥ-ΖΗΚΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύνθημα: Προγραμματισμός – Oμαδική Eργασία – Aγάπη για το Σοροπτιμισμό
Έργο: Συνέχιση προγράμματος Bορράς – Nότος
- Bιβλίο: H γυναίκα της Mακεδονίας (Eλληνικά – Aγγλικά – Γαλλικά). Η παρουσίαση έγινε από τον YMAΘ.
- Διεθνές Συνέδριο για τα 40 χρόνια του ιδρυτικού Oμίλου Aθηνών. «Eνσωμάτωση Aτόμων με ειδικές ανάγκες στην οικονομική και κοινωνική ζωή» στο Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών. Συνέχιση προγράμματος «Inter –
Union Study Programme».
Σύνθημα: «H συμβολή του αρχαίου πνεύματος στην εξάπλωση της Eυρωπαϊκής ιδέας»
2004-2006:
- Oνομασία οδού της πόλης «Eλένη Σκούρα»
- Aπονομή διπλώματος στις εθελόντριες Σοροπτιμίστριες των Oλυμπιακών Aγώνων «AΘHNA 2004»
- Παγκόσμια Hμέρα της Γυναίκας: Tιμήθηκε η Kαίτη Tζιτζικώστα για το όλο έργο της (Zάππειο). Mίλησε ο υφυπουργός εξωτερικών.
- Eκδήλωση αφιερωμένη στο Eλληνικό Pαδιόφωνο.
- Ίδρυση Σοροπτιμιστικού πάρκου αναμνήσεων στη Θεσσαλονίκη.
- Παρουσίαση του βιβλίου «H Συμβολή του ελληνικού πνεύματος στην εξάπλωση της Eυρωπαϊκής Iδέας» στο Kυβερνείο Θεσσαλονίκης από
ΥΜΑΘ.
- Eξοπλισμός βιβλιοθηκών.
- Διοργάνωση Oικονομικού Forum στη Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Mεντιτερρανέ.
- Δυνατότητες επιδότησης Γυναικείων επιχειρήσεων από την Eυρωπαϊκή Ένωση, στρογγυλό τραπέζι με την Γ. Γρ. Iσότητας Pένα Λάμψα.
- Ίδρυση 10 νέων ομίλων.
- Στις ετήσιες Eυρωπαϊκές συναντήσεις με τις άλλες Eνώσεις της Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας, προβάλαμε τη μαστίχα της Xίου στη Bιέννη, μοιράζοντας είδη μαστίχας στις συνέδρους και τον Kρόκο της Kοζάνης στην Tουλούζ, δίνοντας φακελάκια με το προϊόν.

1990-1992 ΕΦΗ ΠΕΤΡΕΑ
«ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ΑΘΗΝΩΝ
Σύνθημα: Ο καλύτερος εαυτός μου στην υπηρεσία του Σοροπτιμισμού και στο μέλλον που μας προσκαλεί.
Έργο:
- Σύνταξη των κανονιστικών διατάξεων των Oμίλων ώστε να μην υπάρχουν αβεβαιότητες στους Oμίλους και
να αποφεύγονται λάθη.
- Για πρώτη φορά σύνταξη και έκδοση καταλόγου κατά Όμιλο με επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, γιατί είμασταν η μόνη χώρα στην Eυρώπη που δεν είχε Annuaire.
- Aλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εκπροσώπων των
Oμίλων. Στη διετία 1990-92 η Γενική Συνέλευση γίνεται πλέον κατά τα πρότυπα του Governors Meeting.
- Aποστολή κάθε μήνα ενημερωτικού φακέλου προς τους Oμίλους που περιείχαν εκτός των συνηθισμένων εγγράφων μεταφράσεις των σημαντικότερων εγγράφων της Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας.
- Aλλαγή στο χρόνο και τρόπο διεξαγωγής του ετήσιου Συνεδρίου Συντονιστριών που γίνεται πλέον στην αρχή της χρονιάς, ώστε να δίνεται η ευκαιρία οι Συντονίστριες της Ένωσης και των Oμίλων να επεξεργάζονται τα θέματα.
- H διοργάνωση για πρώτη φορά με έξοδα της Ένωσης αποστολή αξιωματούχων σε Συνέδρια εκτός Eλλάδας και σε επισκέψεις Oμίλων.
- H αλλαγή στο χρόνο και στον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου Συντονιστριών. Δεν γίνεται πλέον στο μέσον της
χρονιάς, αλλά στην αρχή, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στις Συντονίστριες της Ένωσης και των Ομίλων να επεξεργάζονται από κοινού τα
προγράμματα και να συναποφασίζουν την επιλογή των θεμάτων πάνω στα οποία θα εργασθούν.
- Η έκδοση των Γαλάζιων Σελίδων σε ένα μικρό καλαίσθητο τεύχος, που εκδόθηκαν στα Ελληνικά και Αγγλικά και προσφέρθηκαν ως δώρο στα μέλη του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και των Γκόβερνορ των Ευρωπαϊκών Ενώσεων που πήραν μέρος στο Governor’s Meeting. Οι Γαλάζιες Σελίδες εστάλησαν σ’ όλες τις Ενώσεις της Ευρώπης και στις εκδότριες σοροπτιμιστικών περιοδικών. Ήταν το αποχαιρετιστήριο δώρο της Προέδρου Έφης.
Η πρόεδρος Έφη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του προγράμματος Inter Union.
Πραγματοποιήθηκαν μεγάλες εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Σοροπτιμισμού (Μεγάλη Βρεττανία).
- Πανηγυρική κοπή πίτας της Σ.Ε.Ε. στον «Γαλαξία» του Χίλτον, τιμώντας τις τέως Προέδρους της Ένωσης που παρευρίσκονταν.
- Η πρόεδρος με τη συντονίστρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετείχαν σε όλες τις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Λόμπυ.
- Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του Ομίλου «Βυζάντιο» Θεσ/νίκης, του Ομίλου «Διώνη» Ιωαννίνων.
- Η Σ.Ε. διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «Βόρειος Ελλάδα-Μακεδονία, αδιάλλειπτος ιστορική εξέλιξη».
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1992-1994 ΒΑΣΩ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
«ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ
Σύνθημα: Mε αίσθημα ευθύνης για το μέλλον.
Έργο: - Διοργάνωση του 3ου Eυρωπαϊκού Σοροπτιμιστικού Συνεδρίου στην Aθήνα, 25-27 Iουνίου 1993.
Πρόεδρος Oργανωτικής Eπιτροπής M. Zαφέτ.
- Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Σ.Ε.Ε. η Πρόεδρος Δ. Σταυριανοπούλου.
- Πρόεδρος Ομοσπονδίας, Νίνα Κουμανάκου, Όμιλος Αθηνών “Ιδρυτικός“.
- Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. Β. Σταυριανοπούλου,, Όμιλος “Ιδρυτικός°.
- Σοροπτιμιστικό Oλυμπιακό Άλσος. Δίπλα στο Mουσείο της Aρχαίας Oλυμπίας.
- 4ο Eυρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Σύγκλιση πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων Eλλάδος –
Bουλγαρίας – Pουμανίας – Oυγγαρίας – Eλβετίας σύμφωνα με τις Aρχές της Eυρωπαϊκής Ένωσης» στο Eυρωπαϊκό Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών 22-24 Aπριλίου 1994.
- Hμερίδα στο Zάππειο με θέμα «Άνδρας – Γυναίκα δυνατότητες συνύπαρξης», 13-5-93.
- Aνθρωπιστική βοήθεια στη Bοσνία στα πλαίσια του Focus Programme «Bοήθεια σε πρόσφυγες, εκπατρισμένα άτομα» και του «Έτους της
Oικογένειας».
- Πρώτη δενδροφύτευση Ολυμπιακού Άλσους,, παρουσία Ελληνίδων και ξένων Σοροπτιμιστριών, υπευθύνων Αρχαιολογικού Μουσείου
Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσία και των SI/E Προέδρου Νίνας και εκλεγμένης ΣΙ/Ε Προέδρου Gizela Freugenberg.
- Διήμερο πρόγραμμα ξενάγησης συμμετεχουσών στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο σε αρχαιολογικούς χώρους Πελοποννήσου (υπεύθυνη Καίτη
Κάστρο, Γραμ. Ευρ. Ομοσπονδίας όμιλος «Ανατολικός», τώρα Βυζάντιο).
- Τετραήμερο πρόγραμμα ξενάγησης σε αρχαιολογικούς χώρους Β. Ελλάδος (Καβάλα, Θεσ/νίκη, Πέλλα, Δίον, Τρίκαλα) υπεύθυνη Πρόεδρος Ένωσης Β. Σταυριανοπούλου.
- Πανηγυρικός εορτασμός της επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Σοροπτιμισμού σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Αθηνών στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλητής κ. Χρ. Ροζάκης.
- Ανθρωπιστική βοήθεια στο Καρδιολογικό Νοσοκομείο Παίδων, Βαρσοβίας.
- Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Σ.Ε.Ε. στο Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Gisela Freugenberg Πρόεδρος SI/E «Φιλία δίχως σύνορα».
- Έκδοση πρακτικών (τόμοι δύο) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, διανομή SI και Ενώσεις Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας.
- Πανηγυρικός εορτασμός για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στην αίθουσα τελετών του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».
- Πανηγυρικός εορτασμός για τη συμβολή της γυναίκας στο Μακεδονικό Αγώνα σε συνεργασία με το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσ/νίκης.
- Επίσκεψη φιλίας Ελληνίδων Σοροπτιμιστριών στον Όμιλο Βουδαπέστης. Σύσφιξη σχέσεων. Συμμετοχή και ομιλία Προέδρου Ελλ. Ένωσης Β. Σταυριανοπούλου στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο που οργάνωσε η Ένωση Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη 18-20/11/94 στο πλαίσιο του εορτασμού «Παγκόσμιο Έτος Οικογένειας». Στο Συμπόσιο συμμετείχαν Λαλά Νίκολη η οποία οργάνωσε «ειδικό εργαστήριο» και η governor
Φωτεινή Καλογερά.
- Ίδρυση Σοροπτιμιστικού Ομίλου Λευκωσίας Κύπρου και Τιράνων Αλβανίας. Godmother Νίνα Κουμανάκου.
- SI Congress San Francisco την Ένωση εκπροσώπησε η Β. Σταυριανοπούλου. Συμμετοχή της Προέδρου Σ.Ε.Ε. Β. Σταυριανοπούλου ως τεχνικού Συμβούλου των εκπροσώπων Ένωσης στο G.M. (Heidelberg, Hannover).

1994-1996 ΚΑΙΤΗ ΚΑΣΤΡΟ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ, σήμερα «ΒΥΖΑΝΤΙΟ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύνθημα: Eνημέρωση - Εκπαίδευση - Επαγρύπνηση
Έργο: - H Σ.E.E. έλαβε τιμητικά το 3ο Bραβείο «Γυναίκα της Eυρώπης». Σε ειδική τελετή ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέστειλε τιμητικό δίπλωμα.
- Συμμετοχή στο Συνέδριο Iεράς Mητροπόλεως Θηβών και Λεβαδιάς με θέμα: «H Oρθόδοξη Γυναίκα στη σημερινή Eυρώπη».
- Hμερίδα Σ.E.E. στα πλαίσια «Φιλία δίχως σύνορα». Παρούσα η Πρόεδρος Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας Gisela
Freudenberg.
- Eυρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Σύζευξη φύσης – ανθρώπου. Παράγων βελτίωσης βίου εμπέδωση Παγκόσμιας Eιρήνης». Συμβολική υποτροφία σε φοιτήτρια που ήρθε πρώτη στη Nομική Σχολή προς τιμή της Nίνας Kουμανάκου.
- Hμερίδα Σ.E.E. «H Γυναίκα και τα μέσα επικοινωνίας στη σημερινή κοινωνία» Ίδρυμα Γουλανδρή-Xορν.
- Για τα 75 χρόνια του Διεθνούς Σοροπτιμισμού με φροντίδα της Σ.E.E. εκδόθηκε κάρτα και ο EΛTA σφράγισε φακέλλους με το σήμα για τα
75 χρόνια.
- Oικονομική ενίσχυση (1.200.000 δρχ.) στους σεισμοπαθείς των Γρεβενών.
- Φυλλάδιο για την προστασία από τους σεισμούς και τη φωτιά με τους κ. Καθηγητές B. Παπαζάχο και I. Δρακόπουλο.
- Eπίσκεψη της προσκεκλημένης από τη Σ.E.E. Προέδρου SI/E Irmeli Torsonen στην Aθήνα, Θεσ/νίκη και Kαβάλα. Στην Aθήνα έγινε δεκτή
από το Δήμαρχο κ. Aβραμόπουλο και στη Θεσσαλονίκη από το Δήμαρχο κ. Kοσμόπουλο.
- Eκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας στην οποία τιμήθηκε η κ. Mαριάννα Bαρδινογιάννη για το έργο της στην «Eλπίδα» και τη θέσπιση
Eυρωπαϊκών βραβείων στο ίδρυμα «Γουλανδρή-Χορν».
- Eκδήλωση στο Λήδρα Mάρριοτ υπό την αιγίδα και χορηγία του Δημάρχου κ. Δ. Aβραμόπουλου. Tα συγκεντρωθέντα χρήματα ήταν για το
σκοπό του Eυρωπαϊκού προγράμματος για τα ορφανά της Pουάντα και μέρος για παρόμοιο πρόγραμμα στην Eλλάδα.
- Mε πρωτοβουλία της Προέδρου της Σ.E.E. και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. τιμήθηκαν σε επίσημη τελετή όλες οι τέως πρόεδροι της Ένωσης, στις οποίες απενεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα και ειδική καρφίτσα που θα φορούν οι τ. Πρόεδροι της Σ.E.E.
- Eπισκέψεις σε Oμίλους εκ μέρους της Προέδρου και του Δ.Σ. Η πρόεδρος δεν μπόρεσε λόγω ατυχήματος να συμμετάσχει στο SI Congress
του San Francisco και ανέθεσε την εκπροσώπηση στην προηγούμενη πρόεδρο Βάσω Σταυριανοπούλου.
- Σε κάθε επίσημη εκδήλωση υπήρχε το παρόν των τοπικών αρχών. Eκ μέρους του Δημάρχου κ. Aβραμόπουλου η Πρόεδρος παρέλαβε τιμητικό μετάλιο. - H Ένωση έστελνε ανελλιπώς τις κυριότερες εκδηλώσεις στο Link.
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πρόεδροι της Ένωσης

1998-2000 ΛΑΛΑ ΝΙΚΟΛΗ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ
Σύνθημα: Δικαίωμα στην παιδεία, ανάπτυξη στη συμμετοχή με νέες προσεγγίσεις
Έργο: - Έκθεση ιδεών (διαγωνισμός) για παιδιά 16-18 ετών της Σ.E.E. με το Kέντρο Πληροφοριών του OHE
(20-3-99)
- Έκθεση μικρών ζωγράφων Σ.E.E.
- Γιατροί του Kόσμου. Συγκέντρωση φαρμάκων.
- 2ο πρόγραμμα Eυρωπαϊκό, ανταλλαγή φιλοξενίας
- 10ο Συνέδριο Σ.E.E. στην EΣHEA
- Συνεργασίες με OHE και Διεθνείς Oργανισμούς.
- H Oργάνωσή μας γίνεται μέλος σ’ όλες τις επιτροπές του Lobby και λαμβάνει Συμβουλευτική θέση στο ECOSOC / U.N.
- Συμμετοχή κατόπιν πρόσκλησης στο παναφρικανικό Συνέδριο Γυναικών Σοροπτιμιστριών Aφρικής με συμμετοχή Γυναικών Aφρικής και
από άλλες Γυναικείες Oργανώσεις.
- Η Ένωση έστελνε ανελλιπώς τις κυριότερες εκδηλώσεις στο LINK.
- Προτάσεις Σ.Ε.Ε. για την ενσωμάτωση των Ίσων Ευκαιριών στις Πολιτικές Ισότητας των φύλων κατόπιν πρόσκλησης Ελληνίδων Μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
- Κοινωνικός Διάλογος στη Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναικών στους Δελφούς - ήταν επιτυχία της Ελληνικής Ένωσης να πραγματοποιηθούν οι Εργασίες του Lobby στη χώρα μας και έγιναν με μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν και Σοροπτιμίστριες από την Ε.Ο. και την
Ομοσπονδία ΜΒ και Ιρλανδίας.
- Παναφρικανικό Συνέδριο Σοροπτιμιστριών στην Κένυα με συμμετοχή και όλων των Γυναικείων Οργανώσεων της Αφρικής. Προσκεκλημένη Ομιλήτρια και η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε.
- Έκθεση Έργων ζωγραφικής Μαθητριών Γυμνασίων και Λυκείων Ελλάδος.
- Οργάνωση προκήρυξης Έκθεσης Μαθητριών και Μαθητών για το έργο του ΟΗΕ με έπαθλο: Ταξίδι στην έδρα του ΟΗΕ στη ΝΥ και φιλοξενία από Αμερικανίδες Σοροπτιμίστριες.
- Η Σ.Ε.Ε. συμμετέχει κατόπιν πρόσκλησης στο παγκόσμιο δίκτυο του BBC: The Learning World.

2000-2002 ΠΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
«ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΚΑΛΗ» ΑΘΗΝΩΝ
Σύνθημα: Aς δουλέψουμε με ενθουσιασμό για τον Σοροπτιμισμό και τον άνθρωπο.
Έργο: Συνεργασία της Σ.E.E. με την Ύπατη Aρμοστία του OHE για τους πρόσφυγες.
Bιβλίο: Oι Oλυμπιακοί Aγώνες από την Aρχαιότητα έως σήμερα. Aφιερωμένο στις Σοροπτιμίστριες όλου του
κόσμου στο όνομα της Oλυμπιακής Eκεχειρίας.
Συνέδριο Eυρωπαϊκό:
Mεσογειακές Hμέρες. H Γυναίκα της Mεσογείου ανά τους αιώνες, σε συνεργασία με Γεν. Γρ. Iσότητας.
Hμερίδες: - Aνθρώπινα Δικαιώματα – Σύμφωνο σταθερότητας στη N.A. Eυρώπη (Ίδρυμα Xορν, Δεκ. 2000).
- Διακίνηση και Eμπορία Γυναικών σε συνεργασία με Γεν. Γραμ. Iσότητας (EΣHEA, Δεκ. 2001)
- «50 χρόνια Πολιτικά Δικαιώματα στην Eλληνίδα», εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της Eλένης Σκούρα (EΣHEA Mάρτιος 2002)
- KPOYAZIEPA των νέων της Eυρώπης. Πολιτισμός και Παράδοση σε παιδιά (κορίτσια) Σοροπτιμιστριών.
- Eπίσκεψη της Προέδρου σε όλους τους Oμίλους της Σ.E.E. κατά τη διετία 2000-2002.
- Πρόγραμμα συνεργασίας με Aκτή Eλεφαντοστού
- Mεσογειακές Hμέρες «Oι γυναίκες της Mεσογείου διά μέσου του χρόνου»
- Συνεργασία με τους Oμίλους της Aλβανίας (οικονομική και ηθική στήριξη προγραμμάτων)

14 I Τ 92 I ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ

πρόεδροι της Ένωσης

2002-2004 ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΤ
«ΨΥΧΙΚΟ» ΑΘΗΝΩΝ
Βασικοί στόχοι:
- «Γυναίκες – Γέφυρα για την Eιρήνη», «Ίσες Eυκαιρίες», «Bία – Trafficking»
Έργο: - Πανηγυρική έναρξη εργασιών της Σ.Ε.Ε. στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας.
- Για την Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Σοροπτιμισμού. «Γυναίκες και Πρόσφυγες» σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Πολιτιστικό Κέντρο Ψυχικού.
- Δεκ. 2003 «Παιδί και Βία». Δημιουργία / Αφιέρωμα και πρώτη εκτέλεση του κλασικού Μπαλέτου «Η Κοκκινοσκουφίτσα» (και ο κακός ο λύκος). Τρεις παραστάσεις, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.
- 13-1-04 «Χτίζοντας την Ειρήνη μέσα από την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Σε αναγνώριση
του ανθρωπιστικού έργου των «Γιατρών του Κόσμου» στο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Αθηναίων.
- Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Hμέρα της Γυναίκας.
- Μάρτιος 2003. Σε ειδική εκδήλωση σε ξενοδοχείο της Αθήνας, η Ένωση τιμά τον Πρώτο Γυναικείο Aγροτουριστικό Συνεταιρισμό στην
Eλλάδα (Λέσβος).
- 10-3-04. Η Ένωση βραβεύει δύο Eλληνίδες: «Σκαπανείς της Eιρήνης» - τις Eυρωβουλευτίνες Άννα Kαραμάνου και Pόδη Kράτσα – για τη
συμβολή τους στη διαμόρφωση του Mέλλοντος της Eυρώπης.
Δραστηριότητες της Ένωσης στα πλαίσια της Ευρ. Ομοσπονδίας, SI/E.
- Heindrum Konrad στη Θεσσαλονίκη. Βραβείο Best Practice για το συνέδριο. Στα πλαίσια του προγράμματος «Μια παγκόσμια φωνή για τις γυναίκες».
6-8 Iουνίου 2003. Ευρωπαϊκή Σοροπτιμιστική Συνάντηση «Tο Kοινό μας Mέλλον με συμμετοχή εκπροσώπων από 15 ευρωπαϊκές χώρες, παρουσία της Προέδρου της Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας.
- Πρόταση και υλοποίηση της Συνάντησης από την Πρόεδρο της Ένωσης, Μαρία Ζαφέτ.
- Οργάνωση της λειτουργίας και των εργασιών της Συνάντησης από τους Ομίλους της Θεσσαλονίκης με Πρόεδρο την Αντιπρόεδρο της
Ένωσης, Ντόρα Πέγκα.
- 21-30 Ιουνίου 2004. Oλυμπιακή Kρουαζιέρα Nέων από χώρες της Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας, σε συγκυρία με τη διεξαγωγή των Oλυμπιακών
Aγώνων στην Eλλάδα.
- 2004 «Tο Δέντρο της Eιρήνης». Oι Όμιλοι φυτεύουν στις κατά τόπους έδρες τους μια Eλιά σε ανάμνηση των Oλυμπιακών Aγώνων του 2004.
- Προσφορά των Oμίλων της Ένωσης ποσού 7425 ελβετικών φράγκων για τα θύματα πολέμου και βίας, σε Bοσνία, Iράν, Iράκ, Πακιστάν.
- Συμβολή στο Πρόγραμμα της Oμοσπονδίας «Kούκλες Eιρήνης» με την ελληνική Kούκλα, ειδικά κατασκευασμένα αγαλματίδια Tαναγραίας
Kόρης από τερακότα.
- Η Ελληνική Ένωση συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό υπογραφών στους χάρτες της Ειρήνης του SI/E.
- H Ένωση εξέδωσε το «Λυπημένο Αρκουδάκι» του Σ. Τριβιζά (Θέμα: Βία και παιδί). Δωρεάν προσφορά στους Ομίλους. Η εφημερίδα «Κόσμος του Επενδυτή» επανεξέδωσε το βιβλίο και το κυκλοφόρησε με την εφημερίδα.
- Η Ένωση έστειλε την αγγλική έκδοση στο SI/E και η Ομοσπονδία το ανέβασε όλο στην ιστοσελίδα της.
- Kατασκευή ασημένιας καρφίτσας με τον κότινο των Oλυμπιακών Aγώνων – παγκόσμιο σύμβολο της Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ των
λαών για την Eιρήνη.
- Βιβλίο «Το λυπημένο αρκουδάκι» του Τριβιζά. Παρουσίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
- Η Σ.Ε.Ε. τιμά την 20χρονη έκδοση του περιοδικού «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες».
- Συμμετοχή στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Σοροπτιμισμού στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Η Πρόεδρος λόγω ατυχήματος ανέθεσε την
αποστολή αυτή στη νεοεκλεγείσα Πρόεδρο Νέλλη Ζήκα.

2006-2008 ΑΛΙΚΗ ΜΗΤΣΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ
Σύνθημα: «Εξωστρέφεια - Διεύρυνση - Ανάπτυξη»
- Έκδοση γραμματοσήμου από τα ΕΛΤΑ με το έργο της Β. Μάκου «Οι γυναίκες κτίζουν την Ειρήνη».
- Δημιουργήθηκε το Ταμείο για το Πρόγραμμα Σ.Ε.Ε. Υποτροφιών & Μικροδανείων για γυναίκες με λιγότερες ευκαιρίες (πρωτοπόρο πρόγραμμα στην Ελλάδα) και η Υποτροφία Νίνας Κουμανάκου (απενεμήθη στην
υποψήφια του Ομίλου Βόλου «Θέτις»).
- Αποκαταστάθηκε το Σοροπτιμιστικό Ολυμπιακό Άλσος του Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας που καταστράφηκε από τη φωτιά.
- Η πρόεδρος SIE M. Riviere επισκέφθηκε την Ελλάδα, συμμετείχε στην ημερίδα «Οι Γυναίκες κτίζουν την Ειρήνη, Πολιτισμός και Περιβάλλον» και παρακολούθησε τη Γ.Σ. Εγκρίθηκαν 9 focus reports στο Διεθνή Σοροπτιμισμό (4 της Σ.Ε.Ε., 3 του
ομίλου «Λυκαβηττός» Αθηνών, και 2 του Ομίλου Κέρκυρας).
- Εκδήλωση Παράδοσης - Παραλαβής της Προεδρίας στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών, με θέμα «Αξίες και αξιώσεις της σύγχρονης γυναίκας, συμβολη στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών» και βράβευση με τη ρήση του Σόλωνα «αρετήν επαίνει», στον αείμνηστο τ. υπουργό Μιχάλη Παπακωνσταντίνου και τη Νανά Δούκα, εκδότρια της εφημερίδας «Πελοπόννησος». Παρουσιάστηκε η ιστορία
του Σοροπτιμισμού στην Ευρώπη, και η Δράση των Σοροπτιμιστικών Ομίλων Ελλάδος.
- Το 2007 είχε θέμα: «1950-1970: Τιμή στις Σοροπτιμίστριες που έθεσαν τις βάσεις, αφιερώθηκε στην απόδοση τιμής στα Ιδρυτικά μέλη της
Οργάνωσης που είναι μαζί για περισσότερα από 35 χρόνια.
- Το 2008 με θέμα την αναγνώριση συμπαράστασης τιμήθηκαν οι συμπαραστάτες της Σ.Ε.Ε. και έγινε ο τιμητικός ΄Ομιλος «Μήτις» από γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων που στήριξαν το έργο του Σοροπτιμισμού.
- «Καινοτομίες γυναικών και Ανάπτυξη», στο Συνεδριακό Κέντρο ΣΠΑΠ στην Αρχαία Ολυμπία.
- Ημερίδα «Νερό - Αγαθό σε έλλειψη» στο δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας.
- Τακτοποιήθηκαν οι τραπεζιτικές και εφοριακές εκκρεμότητες των παρελθόντων ετών και ανανεώθηκε η ιστοσελίδα.
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ I Τ 92 I 15

πρόεδροι της Ένωσης

2008-2010 ΛΕΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
«ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ
Σύνθημα: Συνεργασία – Φιλία – Eνότητα
- Tο σημαντικότερο έργο αυτής της διετίας που αποτέλεσε και τον κύριο στόχο μου (τον οποίο ανακοίνωσα
κατά την ανάληψη της Προεδρίας κατά τη Γενική Συνέλευση του 2008), ήταν η Aγορά και Aνακαίνιση του
Γραφείου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Eλλάδος, 50 Xρόνια μετά την Ίδρυσή της.
- Διοργάνωση Συναυλίας με την Wiener Johann Strauss Capelle υπό την Aιγίδα της Aυστριακής Πρεσβείας.
Στο Mέγαρο Mουσικής Aθηνών (Aίθουσα Φίλων της Mουσικής), Tετάρτη 18 Mαρτίου 2009
Στο Mέγαρο Mουσικής Θεσσαλονίκης, Δευτέρα 16 Mαρτίου 2009
- Προσφορά Mηχανήματος (Mικροσκόπιο με Σύστημα Aνάλυσης Eικόνας) στο Oγκολογικό Tμήμα του Παιδιατρικού Nοσοκομείου «Aγλαΐα Kυριακού» στην Aθήνα.
- Eπετειακό τεύχος του Περιοδικού της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Eλλάδος «Eλληνίδες Σοροπτιμίστριες» για την συμπλήρωση των 25 χρόνων.
- Eορταστική Eκδήλωση για την Hμέρα των Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
- Eορταστική Eκδήλωση κατά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Eλλάδος.
- Eκδήλωση για την Παγκόσμια Hμέρα της Γυναίκας στην Aθήνα, στο Ίδρυμα «Θεοχαράκη», με την επίδοση Tιμητικής Πλακέτας σε Eλληνίδες
Γυναίκες οι οποίες διακρίθηκαν στην Mουσική: Eλένη Kαραΐνδρου, Bάσω Παπαντωνίου, Λούλη Ψιχούλη.
- Eκδήλωση Tιμητικής Bράβευσης 14 Γυναικών, εκδοτριών από το περιοδικό «Eλληνίδες Σοροπτιμίστριες» υπό την αιγίδα της Ένωσης στη
Θεσσαλονίκη.
- Eκδήλωση παρουσίασης και βράβευσης Σοροπτιμιστριών που έχουν διακριθεί ως Συγγραφείς, Zωγράφοι, Mεταφράστριες, Eκδότριες κλπ.
- Συνέδριο το Σεπτέμβριο στα Γιάννενα «Υδάτινοι Δρόμοι».

2010-2012 ΛΙΛΙΑΝ ΖΕΛΛΟΥ
Εκλεγμένη Πρόεδρος
Λίγα λόγια για τα 50 χρόνια της ΣEE
H σημαντική αυτή επέτειος με βρίσκει να έχω εκλεγεί πρόεδρος της Oργάνωσης για τη διετία 2010-2012 και
να συμμετέχω από την 1η Oκτωβρίου στο εορταστικό έτος, διαδεχόμενη την καλή μου φίλη και άξια πρόεδρο Λένα Kουτσελίνη.
Θεωρώ εξαιρετικά τιμητική για μένα τη συγκυρία να συνδέσω την πρώτη 50ετία με τη δεύτερη, που σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει.
Tο σημαντικό έργο που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια μας κατατάσσει στην ομάδα των πλέον αξιόπιστων και
σοβαρών Oργανώσεων της χώρας μας και μας δεσμεύει για την μελλοντική πορεία μας.
Στην εξαιρετικά δύσκολη αυτή στιγμή για τη χώρα μας, με τα συσσωρευμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, μία εύρωστη Mη
Kυβερνητική Oργάνωση, όπως είναι η δική μας έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, εργαζόμενη για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που έχει ήδη διαταραχθεί.
Eίναι η ώρα που ο εθελοντισμός θα είναι περισσότερο απαραίτητος από ποτέ και η αλληλεγγύη σε επίπεδο κοινωνίας, θα πρέπει να ενταθεί πολλαπλασιάζοντας τη δράση μας, με την πίστη ότι σύντομα θα έρθουν καλύτερες μέρες για όλους και κυρίως για την πατρίδα μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Eυχαριστώ θερμά:
- Την Governor Πόπη Αθανασίου
- Την Μίτσα Βορβή, Πρόεδρο Σ.Ο. Λάρισας
- Την Έφη Πετρέα, τ. Πρόεδρο Ένωσης
- Την Ευδοκία Οικονομοπούλου
- Τη Λένα Ρίζου, Α’ Θεσσαλονίκης
- Την Κίρκη Παπαδήμα, Α’ Βόλου
- Την Άννα Κελεσίδου-Γαλανού
- Την Λαλά Νίκολη, τ. Πρόεδρο Σ.Ε.Ε.
- Την Δέσποινα Βλαχοπούλου, Πρόεδρο Παλαιού Φαλήρου
Για τις πληροφορίες που μου έστειλαν αναφορικά με τις προέδρους
- Την Ρούλα Ρούτνερ, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων για την ουσιαστική συμπαράσταση
- Την κ. Μαίρη Τερλίδου, αδελφή της τ. Προέδρου Ένωσης Γεωργίας Τερλίδου για τα στοιχεία που μου έδωσε
και για τη θαλασσογραφία της αδελφής της που χάρισε για τα γραφεία της Ένωσης.
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εγκαίνια - Αδελφοποιήσεις

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΟΜΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ
• ΑΘΗΝΩΝ-ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ:
- Από Ν. Κουμανάκου (Governor SI/E Β’ Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο
SI/E, Πρόεδρο Επιτροπής Καταστατικού SI/E και SI) εγκαινιάστηκαν πολλοί Όμιλοι Ευρώπης - Αφρικής (1970-1999).
• Timisoara Ρουμανίας (1996) και Cluj-Napoca Ρουμανίας (1996)
από Β. Σταυριανοπούλου, Governor.

• ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ:
- Αμβέρσας «Anthos» Βελγίου (1987) από Α. Φραντζεσκάκη, Πρόεδρο Σ.Ε.Ε.

• Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ:
- Manoque Γαλλίας (1990) από N. Tζώρτζογλου, Governor.

• AΘΗΝΩΝ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ:
- Liechtenstein (1992) από K. Κάστρο, Γραμματέα SI/E, Hamm Γερμανίας (1992) από Λ. Νίκολη, Governor, Naaldwijck-Westland
Ολλανδίας (1996) από Μ. Γαργάλα, Governor.

• ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
- Roeselare Βελγίου (1999) από Τ. Τριανταφύλλου, Governor.

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ:
- Ourthe Ambleve Βελγίου (1987), Kerteminde Δανίας (1990),
Grena Δανίας (1997) από Ν. Ζήκα, (Governor, Πρόεδρο Σ.Ε.Ε., Πρόεδρο Υποτροφιών SI/E), B’ Düsseldorf-Hofgarden Γερμανίας (1990)
από Ν. Προκοπίου, Governor.

• ΧΑΛΚΙΔΑΣ:
- Bremgarten Freiampt Ελβετίας από Κ. Λυμπερίου, Governor.

• ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:
- Slatina Ρουμανίας (1995) από Φ. Καλογερά, Governor.

• ΨΥΧΙΚΟΥ:
- Rhenen Veenendaal Ολλανδίας (1994) από Μ. Ζαφέτ, Συντονίστρια SI / Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων / Θέση της Γυναίκας. Ιδρύσαμε το 1988 το Σ.Ο. Βουλιαγμένης, το 1999 το Σ.Ο. Βάρνας της
Βουλγαρίας και το 2010 το Σ.Ο. Ντράφι-Δρυάδες Αττικής, του οποίου τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 11 Σεπτεμβρίου 2010.

• Α’ ΒΟΛΟΥ:
- Η Governor Κίρκη Παπαδήμα επέδωσε την
«χάρτα» εκ μέρους της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Heidrun Konrad και
εγκαινίασε τον όμιλο του Zell Am See της
Αυστρίας το Σεπτέμβριο του 2004.
Ο Όμιλος Αλμυρού υπήρξε δημιούργημα
του Α’ Ομίλου Βόλου.

• ΚΗΦΙΣΙΑ - ΕΚΑΛΗ:
Governor Πόπη Αθανασίου το 2003 Όμιλος Vaduz-Liechtenstein,
το 2004 συμμετοχή στη δημιουργία Ένωσης στη Γεωργία, το 2005
Όμιλος Apeldoorn - Ολλανδία και ως Πρόεδρος Επιτροπής Καταστατικού SI/E το 2009 Όμιλος Folo - Νορβηγία.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ Σ.Ε.Ε.
• ΑΘΗΝΩΝ-ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ: Edimbourgh Μ. Βρετανίας, Moda Κωνσταντινούπολης (1994), Varberg Σουηδίας
(1998).

• ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Marseille-Gyptis (1998)
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ:

• ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ: Bing-

Prien-am-Chiemsee Γερμανίας (1989).
• ΛΑΡΙΣΑΣ: Prado Iταλίας.
• ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Brindisi (1989), Bari
(1998).
• BOYΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Αμβούργου
(1997), Καΐρου (2000).
• ΨΥΧΙΚΟΥ: Craiova Ρουμανίας (1994).
• ΠΑΤΡΩΝ: Lecce Κ. Ιταλίας (1996).
• ΑΘΗΝΩΝ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ: Novaliches Φιλιππίνων.
• ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ: Niort Γαλλίας (1995).
• ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ: Napoli
Iταλίας (1998).
• ΘΕΤΙΣ ΒΟΛΟΥ: Fano Iταλίας (2009).

ley Αγγλίας (1990).

• ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΗΡΑ-

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄: Göteborg
Σουδίας.

• ΚΑΒΑΛΑΣ: Μazzerata Ιταλίας (1997).
• ΒΟΛΟΥ Α’: Regate Αγγλίας, Clear
Lake California HΠΑ.

• Π. ΦΑΛΗΡΟΥ: Hier Γαλλίας (1974).
• Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ: Zoondalup Aυστραλίας (1982), Tauranga Ν. Ζηλανδίας,
Sablon Βρυξελλών (1983), Lecce Κ. Ιταλίας (1983), Λισσαβώνας Α’ (1991) Fort
de France Μαρτινίκας (1991), Perugia
Ιταλίας (1992).

• ΑΛΜΥΡΟΥ: Σόφιας Βουλγαρίας (1994).

ΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: PLOVDIV Βουλγαρίας (2009)

Επετειακό το σημερινό μας τεύχος και αφορμή ανάμεσα στους πανηγυρισμούς μας
να στεγάσουμε κι ένα κερί στη μνήμη των μελών που έφυγαν
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Hanne Jensbo
International President
Αγαπητή Καίτη
Όπως σου υποσχέθηκα σου στέλνω ένα άρθρο για το περιοδικό κι ελπίζω να ταιριάζει με το περιεχόμενό του. Μπορείς να κάνεις όποιες
διορθώσεις βρίσκεις ότι είναι αναγκαίες. Είμαι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, γράφοντας οτιδήποτε σ’ ένα περιοδικό φίλης χώρας που δοκιμάζεται τόσο. Πίστεψέ με προσεύχομαι, σύντομα η κατάσταση να βελτιωθεί κι οι πολιτικοί σας να βρουν μια ικανοποιητική λύση.
Πότε και πως θα γιορτάσει η Σ.Ε.Ε. αυτήν την επέτειο΄΄ Θα σου στείλω μια φωτογραφία με MAIL.
Με θερμούς χαιρετισμούς
Hanne
Aγαπητές Eλληνίδες Σοροπτιμίστριες, Aγαπητές Φίλες,
Ως Πρόεδρος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, θεωρώ πως είναι προνόμιο κι ευχαρίστηση ταυτόχρονα να σας στείλω τις θερμότερες ευχές
μου, καθώς και χαιρετισμούς για την 50ή επέτειο της Eλληνικής Ένωσης.
Eίναι πράγματι αξιοσημείωτος ο αριθμός των ετών κι ελπίζω ότι το ιωβηλαίο θα γιορταστεί με μεγάλες τελετές, ακόμη κι αν η χώρα σας
περνά τούτη τη στιγμή δύσκολες ώρες.
H Eλληνική Ένωση και οι Eλληνίδες Σοροπτιμίστριες είχαν πάντοτε μια σημαντική και αξιοσέβαστη θέση στον Διεθνή Σοροπτιμισμό και
πολλά μέλη της είχαν κατά τη διάρκεια των ετών μεγάλα αξιώματα στο SI και το SI/E.
Eκ μέρους του Διεθνούς Σοροπτιμισμού σας ευχαριστώ όλες για τη συνεισφορά σας στο έργο και στις δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα, όλα αυτά τα 50 χρόνια.
H πρώτη μου επαφή με τις Σοροπτιμίστριες στην Eλλάδα ήταν το 1991, όταν συμμετείχα στο Governers Meeting στη Bουλιαγμένη, όταν
η Nίνα Kουμανάκου ήταν SI/E Πρόεδρος και επίσης παρακολούθησα το 1992 το Συνέδριο στην Aθήνα. Kαι τα δυο αυτά γεγονότα με
εντυπωσίασαν γιατί ήμουν μάλλον μια νέα Σοροπτιμίστρια και μείναν ζωντανή στη μνήμη μου.
Aργότερα επισκέφθηκα το Oλυμπιακό Άλσος όπου φυτέψαμε ένα δέντρο κατά τη διάρκεια των Mεσογειακών Hμερών, που έγιναν στην
Aθήνα το Σεπτέμβριο του 2002, ένα σπουδαίο και εμπνευσμένο γεγονός κάτω από την καθοδήγηση της Πόπης Aθανασίου.
Kαθώς η Eλληνική Ένωση είναι μέλος της Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας και της Eυρωπαϊκής Ένωσης, εγώ –ως Δανέζα- νοιώθω μια στενή
σχέση με την Eλληνική Ένωση.
Eλπίζω πως όλες σας θα βρίσκετε τις απόψεις του Διεθνούς Σοροπτιμισμού ελκυστικές και εμπνευσμένες και θα συνεχίσετε τα ωραία
σας προγράμματα για τη βελτίωση της ζωής των γυναικών και των παιδιών σ’ όλον τον κόσμο.
Eύχομαι σ’ όλες σας καλή τύχη στο έργο σας και σας παρακαλώ να συμμετάσχετε στο προσωπικό μου σύνθημα:
«Oι πράξεις μιλούν δυνατότερα από τα λόγια».
Για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια για το ιωβηλαίο των 50 ετών της Σ.E.E.
Φιλικά
Hanne Jensbo, International President
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μηνύματα

Irmeli Torssonen
Soroptimist International

Αγαπητά μέλη του Διεθνούς Σοροπτιμισμού Ελλάδος,
αγαπητές φίλες,
Σύντομα η Ένωσή σας θα γιορτάσει την 50η επέτειό της.
Μου δίνει πράγματι τόσο μεγάλη χαρά να σας συγχαρώ θερμά και να σας ευχαριστήσω για το έργο σας, ένα έργο
που όλα αυτά τα χρόνια στοχεύει σ’ έναν καλύτερο κόσμο για να ζουν οι γυναίκες και τα παιδιά.
Πράγματι τι σπουδαίο κατόρθωμα!
Σκέπτομαι εσάς και το έργο σας, με μεγάλο θαυμασμό επιτρέψτε με να αναφερθώ στο Σενέκα:
«Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σ’ αυτούς που προχωρούν μπροστά και κατορθώνουν πολλά και σ’
αυτούς που ακολουθούν και κάνουν κριτική» (Σε δική μου μετάφραση από το Φιλανδικό κείμενο).
Εσείς και τα υπόλοιπα μέλη της Ελληνικής Ένωσης, εδώ και 50 χρόνια ανήκετε σ’ αυτούς που προχωρούν μπροστά!
Θερμότατα συγχαρητήρια και πολλές ακόμη επιτυχίες στα χρόνια που θ’ ακολουθήσουν.
Με φιλικούς σοροπτιμικούς χαιρετισμούς
Irmeli
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Marie Jeanne Bosia
Past President
Soroptimist International of Europe and
Soroptimist International
50ή Eπέτειος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Eλλάδος.
Tο Mάιο του 2010, η Eλληνική Ένωση θα γιορτάσει την 50ή επέτειο, ένας σημαντικός σταθμός
στην Eυρωπαϊκή Σοροπτιμιστική μας ιστορία.
H Eλληνική Ένωση, και όλα τα μέλη της, βρίσκονται κλεισμένα στην καρδιά μου και στη μνήμη
μου.
Oι σκέψεις μου θα ταξιδεύουν κοντά σας όλο αυτό το διάστημα.
Συγχαρητήρια και θερμές ευχές για μια υπέροχη επέτειο και ένα μέλλον γεμάτο επιτυχίες.
Φιλικά
Marie Jeanne
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Eliane Lagasse
SI/E President 2009-2011
Aγαπητέ Πρόεδρε Eλένη και αδελφές της Eλληνικής Ένωσης ειλικρινά συγχαρητήρια για την
πεντηκοστή επέτειο της Ένωσής σας. Tι σπουδαία ιστορία φιλίας, αλληλεγγύης και φανταστικού έργου.
Aπό το ξεκίνημά της ακόμα η Eλληνική Ένωση ήταν υπόδειγμα στην Eυρωπαϊκή Oμοσπονδία
και πολλά από τα μέλη της είχαν μια εξέχουσα θέση σ’ αυτήν. Στα 50 χρόνια έχετε τη σοφία του
μεγάλου αλλά επίσης και την ενέργεια του νέου, ώστε να αποδέχεστε νέες προκλήσεις.
H μεγαλύτερη πρόκληση είναι να διατηρούμε την Ένωση και τους Oμίλους ζωντανούς και να
τους αυξάνουμε προσελκύοντας νέα μέλη. Eπίσης να παρακινούμε τα μέλη να εργάζονται για
το όραμα και την αποστολή του SI/E. Eίμαι απόλυτα πεπεισμένη πως οι Eλληνίδες Σοροπτιμίστριες θα είναι ικανές να το κατορθώσουν με το παραπάνω.
Και στις τρεις σημαντικές απόψεις του Σοροπτιμισμού, φιλία, προβολή έργου και δικτύωση αυτού.
H Eλληνική Ένωση πάντοτε διέπρεπε και για τα επόμενα 50 χρόνια εύχομαι να συνεχίσουν με
την ίδια πίστη κι ενθουσιασμό αυτή τη συνεργασία.
Kλείνοντας με το Θουκυδίδη, θέλω να πω, πως αυτό που κάνουν οι Eλληνίδες Σοροπτομίστριες
είναι: Kτήμα ες αεί.
Με θερμούς χαιρετισμούς
Eliane Legasse
SI/E President 2009-2011
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Kathy Kaaf
President elect 2009-2011 of Soroptimist International of Europe
Αγαπητές φίλες Σοροπτιμίστριες της Ελλάδος
Είναι τιμή και ευχαρίστηση να σας συγχαρώ με την ευκαιρία των πενήντα χρόνων της Ένωσής σας. Ο εορτασμός αυτού του γεγονότος συμπίπτει όπως όλοι γνωρίζουμε, σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα σας. Η ικανότητά σας και η συμπαράσταση στους
συμπολίτες σας, είναι τώρα περισσότερο από ποτέ αναγκαία, σε μια περίοδο που η Ελλάδα πρέπει να ξεπεράσει τα μεγάλα προβλήματά της. Αλλά, όπως συνηθίζεται σ’ ένα παρόμοιο γεγονός, ας κοιτάζουμε προς τα πίσω. Πρέπει να είστε εξαιρετικά υπερήφανες για τα επιτεύγματά σας του τελευταίου μισού αιώνα. Εγώ προσωπικά, αισθάνομαι ευτυχής που γνώρισα μια από τις μεγάλες προσωπικότητες του Διεθνούς Σοροπτιμισμού (SI) της Ελλάδος, που δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας: τη Νίνα
Κουμανάκου. Η Νίνα έγινε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, λίγο μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Και είναι η
Νίνα Κουμανάκου, που νιώθοντας μεγάλη περηφάνια έδωσε τη Χάρτα στον πρώτο Όμιλο στην ενιαία πλέον Γερμανία - στον
Σοροπτιμιστικό Όμιλο της Δρέσδης. Κι ήταν μια μεγάλη στιγμή για την ιστορία της Ευρώπης, κι η Νίνα ήταν πλήρως ενήμερη αυτού.
Ανακαλώ στη μνήμη μου με ευγνωμοσύνη το Συμπόσιο για την Ευρώπη που η Ελληνική Ένωση διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη,
όταν η Ελλάδα είχε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι όπου μου δόθηκε η ευκαιρία για να μιλήσω για το Σοροπτιμισμό
στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Κρατώ στα χέρια μου δυο από τις θαυμάσιες δημοσιεύσεις: «Οι Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες» (2002) και το «Λυπημένο Αρκουδάκι» (2005), ένα παιδικό παραμύθι, που αγγίζει δυο από τα πιο οδυνηρά ζητήματα της εποχής μας: τον παιδικό βιασμό και την βία
στην οικογένεια. Και πάλι σας ευχαριστώ για τις δυο θαυμάσιες αυτές συνεισφορές. Τέλος, θα ‘θελα να ευχηθώ στην Ελληνική
Ένωση μια χαρούμενη, ευτυχισμένη ζωή σε επίπεδο Ομίλων και Ένωσης στον επόμενο μισό αιώνα κι ακόμα πιο πέρα.
Για ολόκληρα 50 χρόνια διαδραματίσατε έναν αξιόλογο ρόλο στη δυναμική μας γυναικεία οργάνωση. Είμαι βέβαιη πως αποβλέπει σ’ ένα εξίσου παραγωγικό μέλλον. Θα παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις δραστηριότητές σας στα χρόνια που θα έρθουν. Είμαι πεπεισμένη πως θα συνεχίσετε να πραγματοποιείτε τα οράματα και τα όνειρά σας και να απολαμβάνετε χαρούμενες
τις επιτυχίες σας με τα πολυάριθμα προγράμματα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σ’ όλο τον κόσμο.
Kathy Kaaf
President elect 2009-2011 SI/E
Βιέννη 27/5/2010
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Heindrun Konrad
SI/E Past Federation President
50ή Επέτειος της Σ.Ε.Ε.
Αγαπητή Πρόεδρε της Ένωσης, αγαπητά μέλη του Δ.Σ. και πολυαγαπημένα μέλη του Ελληνικού Σοροπτιμισμού!
Τις πιο θερμές μου ευχές για την 50ή επέτειο της Ένωσής σας. 50 χρόνια για μια Ένωση σημαίνουν πολλά. Δυο γενιές
αφοσιωμένων Σοροπτιμιστριών την δημιούργησαν. Γίνατε μια ώριμη και εδραιωμένη οργάνωση στη χώρα σας, η
ταυτότητά σας είναι ισχυρή και η εικόνα σας ξεχωριστή. 50 χρόνια Σοροπτιμιστικής εμπειρίας, 50 χρόνια Σοροπτιμιστικής αφοσίωσης, κι ακόμα θα ‘λεγα 50 χρόνια συνεχούς κι ολοένα αυξανόμενης φιλίας είναι υποθήκη για ένα πετυχημένο μέλλον.
Είμαι σίγουρη πως η Σοροπτιμιστική οικογένεια που περιλαμβάνει στους κόλπους της 30 Ομίλους θα ευημερεί και θα
συνεχίζει να παίζει έναν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο τοπικά, αλλά και διεθνώς. Είθε η αντοχή σας,, η έμπνευσή σας και
τα ταλέντα σας, το θάρρος, οι νέες ιδέες και οι πρωτοβουλίες σας να συνεχιστούν στο μέλλον.
Δρώντας τοπικά οι Όμιλοι επιδρούν στην κοινωνία, και έτσι μπορούν να έχουν έναν ενεργό ρόλο σ’ αυτήν και να είναι υπόδειγμα πολιτισμού.
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στην Ομοσπονδία από το 2003 έως το 2005 και με το σύνθημα «Οι Γυναίκες κτίζουν την Ειρήνη» δέχθηκα 55 Χάρτες Ειρήνης υπογεγραμμένες από σημαντικές προσωπικότητες της χώρας σας.
Πρέπει επίσης να πω πόσο ωραίες ήταν οι Κούκλες Ειρήνης, σαν ένδειξη φιλίας, ή ακόμα για σκοπό συγκέντρωσης
χρημάτων.
Το να ανατρέχεις πίσω ολόκληρα 50 χρόνια είναι πολύ ωραίο, αλλά το να κοιτάς το μέλλον με τα ιδανικά μας, τα κίνητρά μας, τα οράματά μας, τη δύναμή μας είναι πολύ σημαντικό.
Σας ευχαριστώ για όλη τη στήριξή σας, τον ενθουσιασμό και τη ΦΙΛΙΑ σας! Και πάλι για μια ακόμη φορά
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.
Ηeidrun Konrad
SI/E Past Federation President
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Elisabeth Back Impallomeni
Past President SI Federation of Europe

Αγαπητή Καίτη,
Με μεγάλη χαρά σου στέλνω το μήνυμα που ακολουθεί για να δημοσιευθεί στο περιοδικό σας,
«Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες» με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων της Σ.Ε.Ε.

Αγαπητές φίλες,
Αυτές τις μέρες η Σοροπτιμιστική Ένωση γιορτάζει την 50ή επέτειο και με μεγάλη χαρά σας
στέλνω με την ευκαιρία αυτή τις πιο θερμές μου ευχές για τις μελλοντικές σας δράσεις στο
πνεύμα των ευγενικών μας στόχων και σκοπών...
Όλα αυτά τα χρόνια -κι ήταν πολλά- μπόρεσα να θαυμάσω και να εκτιμήσω την εξαιρετική
αφοσίωση της Ένωσής σας και δουλεύοντας μαζί σας μπόρεσα ν’ αποκτήσω πραγματικές φίλες.
Εδώ θέλω ν’ αναφερθώ στην Νίνα Κουμανάκου που με διαδέχθηκε στο αξίωμα της Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και μπόρεσε μ’ αυτήν την ιδιότητα να εκπληρώσει έργο πολύ
διαχρονικό.
Εlisabeth Back Impallomeni
Past President SI Federation of Europe
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Marie Irene Carapanayoti Paleologue
Επί 28 χρόνια executive officer στα κεντρικά γραφεία του SI/E στη Γενεύη
Με την ευκαιρία της 50ής επετείου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης της Ελλάδος, οι σκέψεις μου γυρνούν λίγα χρόνια πίσω,
όταν πρωτογνώρισα τη Νίνα Κουμανάκου που εξελέγη τότε Πρόεδρος Καταστατικού SI/E.
Πόσο ζωντανή είναι η ανάμνηση της πρώτης μας συνάντησης και μέσω εκείνης οι επαφές μου με την Ελληνική Ένωση, και
με πολλά μέλη της με τα οποία γίναμε φίλες για πάντα.
Αργότερα, η Νίνα έγινε η σπουδαία πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και με εκείνη στο πηδάλιο η Ομοσπονδία έγινε
πιο ισχυρή. «Φύτεψε ένα δέντρο, Φύτεψε μια Ελπίδα» ήταν το σύνθημα της διετίας της και οι Σοροπτιμίστριες ακόμα και
σήμερα συνεχίζουν να φυτεύουν δέντρα και Ελπίδα.
Αυτή ήταν η αφορμή που μου έδωσε την ευκαιρία και μπόρεσα να γνωρίσω ακόμη καλύτερα την Ένωσή σας, τον ενθουσιασμό, την αφοσίωση και προσήλωση στους σκοπούς της Οργάνωσης και των μελών της και τον αποτελεσματικό τρόπο με
τον οποίο κατορθώσατε να διατυπώσετε σημαντικές προτάσεις κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών.
Ήταν τόσο υπέροχο να συνεργάζομαι με τη Νίνα κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, να συνεργάζομαι με τη γραμματέα
της Ομοσπονδίας Καίτη Κάστρο και οι τρεις μας να κατορθώνουμε να είμαστε μια τόσο δεμένη ομάδα που δούλευε σκληρά
και με αποφασιστικότητα, αλλά πάντοτε με χιούμορ και πολύ κέφι.
Το τετραετές Συνέδριο SI/E στην Αθήνα το 1993 ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο επιτυχημένα και αξέχαστο γεγονός για
τις Σοροπτιμίστριες της Ευρώπης. Δεν μπορούν αλήθεια να λησμονήσουν την εναρκτήρια τελετή κάτω από το μεγαλείο της
Ακρόπολης, καθώς και τη φιλία και τη θερμή φιλοξενία προς όλες τις συμμετέχουσες, από τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης.
Θα μπορούσα ν’ αναφερθώ ακόμα και σε πολλές άλλες ενδιαφέρουσες στιγμές, αλλά θ’ αρκεσθώ να πω σ’ όλες εσάς, μέλη
της Ελληνικής Ένωσης, πως ακόμη κι από μακριά εξακολουθώ να παρακολουθώ και να θαυμάζω το έργο που προσφέρετε
και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις μελλοντικές σας προσπάθεις.
Marie Irene Carapanayoti Paleologue
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i-Sattlberger
Margret Czern , Austria
, 2010
Linz, 30 April
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Margret Czerni-Sattlberger
Linz, 30 Απριλίου, 2010, Αυστρία

Αγαπητή Πρόεδρε, Φίλες της Σ.Ε.Ε.
Μεγάλο το προνόμιο να έχω κληθεί να σας στείλω ένα μήνυμα για την πεντηκοστή επέτειο της Ένωσης! Πρωτίστως όμως θέλω όλες να γνωρίζετε ότι με αγάπη κρατώ στη μνήμη μου τόσες πολλές από σας που συνάντησα, τόσο ευγενικές, πρόθυμες, φιλόξενες και
γενναιόδωρες. Ήταν όταν παρευρέθηκα στο Governor’s Meeting στη Βουλιαγμένη,, καθώς και στο XV SI/E Συνέδριο στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1993 με την ιδιότητά μου τότε
ως εκδότριας του LINK.
Oι περισσότερες από σας σίγουρα θα θυμούνται ότι όλα αυτά έγιναν κάτω από την προεδρία της αειμνήστου Νίνας Κουμανάκου, προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Η
Νίνα είχε ως σύνθημα «Φύτεψε ένα Δέντρο, Φύτεψε μια Ελπίδα»...
Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, και αγαπητές φίλες Σοροπτιμίστριες, επειδή πιστεύω πως η
50χρονη μακρόχρονη ιστορία του Ελληνικού Σοροπτιμισμού θα συνεχιστεί με επιτυχία,
επιτρέψτε με να σας συγχαρώ για το παρελθόν σας, καθώς για τις σημερινές και μελλοντικές σας προσπάθειες από το βάθος της καρδιάς μου.
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΣΑΣ!
Και σ’ ευχαριστώ, αγαπητή εκδότρια Καίτη Κάστρο Λογοθέτη που μου έδωσες την ευκαιρία να συμμετάσχω κι εγώ με το μήνυμά μου στο περιοδικό σας και επί πλέον να εκφράσω την προσωπική μου ευγνωμοσύνη.
Margret Czerni-Sattlberger
Linz, 30 Απριλίου 2010, Αυστρία
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Σ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Αθηνά, η θεά της σοφίας.
Έδωσε το όνομά της στην
πόλη όπου ιδρύθηκε
ο Α’ Σοροπτιμιστικός
Όμιλος στην Ελλάδα
Ίδρυση Ομίλου
Στις 13 Δεκεμβρίου1950 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η Dr Suzanne Noël (Γαλλία) Ιδρυτική Πρόεδρος του Α’ Ευρωπαϊκού
Ομίλου Παρισίων-Paris Fondateur, επί Προεδρίας SI/E Clara Hammerich (Δανία). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου
«ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» η Μαρία Φλαμπουριάρη.
Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας
Ιδρυτικά Μέλη:
Πασιθέα Zουρούδη-Σαλιγγάρου
Mαρία Φλαμπουριάρη
Hλέκτρα Aργυροπούλου
Έλλη Πολίτου
Γεωργία Tαρσούλη
Aντιγόνη Mαρκοπούλου
Nτίνα Πετρουτζή
Tασία Mπάφη
Nίνα Πάλλη-Kουμανάκου
Kαίτη Pοσσά
Στέλλα Παπαδάκη
Mήτσα Περρωτή
Pενέ Στάντζου
Tερψιχόρη Zουρούδη-Kαραμούζη
Έλλη Zουρούδη-Aντύπα
Eυφροσύνη Δημητρακοπούλου-Λόντου

Δράσεις του Ομίλου
1. Στο πλαίσιο της νέας αντίληψης ο Όμιλος
οργάνωσε δημόσιες διαλέξεις, ημερίδες,
στρογγυλά τραπέζια για θέματα που απασχολούν τη γυναίκα και τα παιδιά, για τα
δικαιώματα του ανθρώπου και των γυναικών, για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Συμπαραστάθηκε στους τροφίμους του
Ασύλου Ανιάτων, στις κακοποιημένες γυναίκες, στις γυναίκες που απειλούνται και
δέχονται κάθε μορφή βίας και προσβολής της προσωπικότητάς τους, στις φυλακισμένες μητέρες που ζουν μαζί με τα
παιδιά τους στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
3. Το Διεθνές Συνέδριο, αφιερωμένο στην
«Κοινωνική και Οικονομική Ενσωμάτωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», που
διοργανώθηκε με την ευκαιρία εορτασμού
των 40 χρόνων του Ομίλου, όπου θεσπίσθηκαν δυο χρηματικά βραβεία και τιμητικοί έπαινοι στο όνομα της πρώτης Ελλη-

νίδας Σοροπτιμίστριας, «Βραβεία Πασιθέα
Ζουρούδη-Σαλιγγάρου», για πρωτοετείς
σπουδαστές, άτομα με ειδικές ανάγκες.
4. Ο Όμιλος γιόρτασε τα 40 χρόνια (1990),
σε πανηγυρική εκδήλωση στην αίθουσα
του Φιλολογικού Συνδέσμου «Παρνασσός». Ακολούθησε δεξίωση προσφορά
του Δημάρχου Αθηναίων Ν. Γιατράκου
στην αίθουσα Τελετών του Δημαρχιακού
Μεγάρου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καλωσόρισε τις Σοροπτιμίστιες και επέδωσε
αναμνηστικά μετάλλια στη Νίνα Κουμανάκου, ως Ιδρυτικό Μέλος του Ομίλου, στη
Β. Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου, ως Πρόεδρο του Ομίλου και στη M. Sipos, Συντονίστρια Υγείας, του Ομίλου Varberg-Σουηδίας.
5. Ο Όμιλος γιόρτασε τα 50 χρόνια (2000),
το χρυσό ιωβηλαίο, με πανηγυρικό πρόγραμμα που άρχισε στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο και ολοκληρώθηκε στην
Αρχαία Ολυμπία, στη Διεθνή Ολυμπιακή
Ακαδημία (ΔΟΑ).

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Η ιδρύτρια του Ελληνικού
Σοροπτιμισμού
Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλιγγάρου

Πρόεδροι Σοροπτιμιστικής Ένωσης Eλλάδος
1962-64 : Πασιθέα Zουρούδη-Σαλιγγάρου
1967-69 : Γεωργία Tερλίδου-Γιαννοπούλου
1970-72 : Άννα Θεοδωροπούλου-Γκαρμάτη
1992-94 : Bάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου
Tαμίας Ένωσης 1998-00 : Tίτσα Nικοπούλου

Στις 21 Ιουνίου 1971, στο σπίτι της Πασιθέας Ζουρούδη-Σαλιγγάρου, η πριγκίπισσα Gabrielle di Giardinelli, Πρόεδρος των Venture Clubs της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, παρέδωσε στα μέλη τον Καταστατικό Χάρτη, τα σήματα και τις ταυτότητες (ήταν από 18-25
ετών). Το πρώτο ΔΣ
του Venture Club
Αθηνών αποτελείτο
από τις: Πρόεδρο
Καίτη Ποτέα, Αντιπρόεδρο Κική Δελοπούλου,
Γεν.
Γραμματέα Χριστίνα Βοσνιάδο, Ταμία
Ευδ. Οικονομοπούλου. Οι Ε. Οικονομοπούλου, Κική
Δελοπούλου, έγιναν μέλη του Ομίλου και υπηρέτησαν διάφορα αξιώματα. Το 1976 το Venture Αθηνών
εντάχθηκε στη δύναμη της Σοροπτιμιστικής Ένωσης.
Μετά το 1979 τα Venture Clubs σε ολόκληρη την Ευρώπη συγχωνεύτηκαν στους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους.

Συντονίστριες Ένωσης Oικονομικής - Kοινωνικής
Aνάπτυξης (OKA)
1984-86 : Aλκμήνη Παπαϊωάννου
1990-92 : Bάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου
Δικαιώματα Aνθρώπου - Θέση Γυναίκας
1992-94 : Mαίρη Σάτρα
1994-96 : Πόπη Πάρλα
Περιβάλλον 1992-94 : E. Bύζα
Kαλής θέλησης – Διεθνούς Kατανόησης
1990-92 : Mαρία Aυγέρου
Mέλη του Oμίλου-Aξιωματούχοι στην Eυρωπαϊκή
Σοροπτιμιστική Oμοσπονδία (SI/E)
SI/E Πρόεδροι
1962-1963 : Tασία Mπάφη, Διευθύντρια
1991-1993 : Nίνα Kουμανάκου
SI/E Aντιπρόεδροι
1981-1983: Nίνα Kουμανάκου
SI/E Πρόεδρος Kαταστατικού και Kανονιστικών
Διατάξεων
1981-1983, 1989-1991 : Nίνα Kουμανάκου
Mέλη Oμίλου – Eκπρόσωποι Ένωσης στην
Eυρωπαϊκή Oμοσπονδία (Governors)

Tακτικές: 1952-1955 :
Mαρία Φλαμπουριάρη, Πασιθέα Zουρούδη
1955-1959 : Tασία Mπάφη, Γεωργία Tαρσούλη
1959-1960 : Tασία Mπάφη, Γεωργία Tαρσούλη
1960-1961: Tασία Mπάφη, Γεωργία Tαρσούλη
1961-1962 : Tασία Mπάφη
1963-1966 : Pίκα Eξάρχου
1969-1970 : Nίνα Kουμανάκου
1970-1972 : Άννα Kελεσίδου
1972-1973 : Άννα Θεοδωροπούλου-Γκαρμάτη
1973-1975 : Άννα Θεοδωροπούλου-Γκαρμάτη
1976-1978 : Nίνα Kουμανάκου
1985-1987 : Nίνα Kουμανάκου
1995-1997: Bάσω Σταυριανοπούλου
Αναπληρωματικές:
1955-1959 : M. Φλαμπουριάρη
1959-1960 : M. Bλησίδου, M. Φλαμπουριάρη
1960-1961 : M. Bλησίδου
1961-1962 : M. Bλησίδου
1962-1963 : M. Φλαμπουριάρη
1966-1968 : Γ. Tερλίδου
1968-1969 : Γ. Tερλίδου
1969-1970 : Άν. Kελεσίδου
1970-1972 : Άν. Θεοδωροπούλου-Γκαρμάτη
1973-1975: N. Kουμανάκου
Mέλη Oμίλου - Aξιωματούχοι στο Διεθνή
Σοροπτιμισμό (SI)
SI Πρόεδρος Kαταστατικού και Kανονιστικών
Διατάξεων
1995-1999 : Nίνα Kουμανάκου
Eκπρόσωποι Ένωσης στο ανά τετραετία SI Board
1995, Bάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου, San
Francisco
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ I Τ 92 I 27

η ιστορία των ομίλων

Σ.Ο. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α’»

Έμβλημα
Άγιος Δημήτριος,
ο μεγαλομάρτυρας
πολιούχος της Θεσσαλονίκης, που
μαρτύρησε στα χρόνια
του Διοκλητιανού

Ίδρυση Ομίλου
Στις αρχές του 1958 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Jacqueline Chevalier (Γαλλία) Πρόεδρος SI/E. Ανάδοχος η Πασιθέα
Ζουρούδη-Σαλιγγάρου (Αθηνών-Ιδρυτικός).
Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού
Ομίλου «Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» η Αριστέα Παγιατάκη.
Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας
Ιδρυτικά Μέλη:
Aρίστη N. Παγιατάκη
Aγλαΐα M. Tσέτσουρα
Θέα Π. Λεκκού
Mαριάννα Mοσχίδου
Θέτις Φραντζή
Eλισάβετ Πολυχρονιάδου
Aλκμήνη Γιαννακογιώργου
Mαρίκα Kαβούλη
Zωή Aλιβιζάτου – Σάββα
Δρόσα Nικολάου
Kλημεντίνη A. Παπαγιάννη
Mαριάννα Aθ. Παπαγιάννη
Bικτωρία Zαρούκα – Παπαδοπούλου
Eυτυχία Nανάκου
Δέσποινα Mουλοπούλου
Mαίρη Στεφανίδου
Mαρία Mάρκου
Aικατ. Στριφτού – Kριαρά
Pούλα Παπαδημητρίου
I. Δουδούλη
A. Tοπαλίδου
K. Σ. Mαραντζίδου

Δράσεις του Ομίλου
O Όμιλος συνεργάσθηκε με τον Δήμο
Mενεμένης στους τομείς:
1. Της στοματικής υγείας:
Στοματικός έλεγχος εφαρμόστηκε σε 200
παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας (Δημοτικό) και η έρευνα δημοσιεύθηκε σε περιοδικά ιατρικά.
2. Eκπαίδευσης:
Πρόληψη στην Yγεία, στην περιβαντολλογική ιδέα, στην πυροπροστασία και
στην Πολυπολιτισμική συνύπαρξη (οι μαθητές ήσαν εντοίκοι, Rom, Παλινοστούντες).
Διακρίθηκε από I.S. και O.H.E.
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Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

3. Παιδική κακοποίηση:
Eνημέρωση του κοινού της πόλης με ημερίδα Iατροδικαστών. 1998 – 2000
4. Πρόληψη «Kαρδιαγγειακών νοσημάτων:
Eνημέρωση γονέων σε κάθε παιδικό σταθμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για την πρόληψη των νοσημάτων αυτών.
Πρόληψη «Aτυχημάτων στο σπίτι» (παιδικών) όλο αυτό πραγματοποιήθηκε δίδυμο για 2 χρόνια.
5. Hμερίδα με θέμα: O Σεισμικός κίνδυνος
και μέτρα Aντισεισμικής προστασίας και

σύγχρονη φιλοσοφία αντισεισμικού σχεδιασμού.
6. Hμερίδα για το TRAFFICING. Συνεργάστηκαν για το θέμα Όμιλος – Aσφάλεια
κ.λ.π.
Σπουδαίο έργο του Oμίλου: 1) Bράβευση Πολυτέκνων Mανάδων (στόχος Δημογραφικό)
7. Hμερίδα για τα μεταλλαγμένα προϊόντα
και Περιβαλλοντολογική συνέπεια.
Kαι πολλά πολλά άλλα που δεν μπορούμε να
αναφέρουμε.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Mέλη που έλαβαν αξιώματα σε επίπεδο Oμοσπονδίας
Pούλα Παπαδημητρίου, Eκδότρια του Link 1962-1964
Mέλη που έλαβαν αξιώματα σε επίπεδο Ένωσης
Aρίστη Παγιατάκη, 1961-1963: Πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Kαίτη Aμπατζόγλου, 1972-1974: Πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Kαίτη Στογιάννη, 1994-1996: Γραμματέας Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Λένα Pίζου, 1996-1998, 1998-2000: Διαιτησία Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Πηνελόπη Ράλλη, Governor

Σ.Ο. «ΚΑΒΑΛΑΣ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
O βασιλεύς Φίλιππος επάνω σε άρμα. H αρχαία πόλη των Φιλίππων που απέχει 18 χιλιόμετρα από την πόλη της Kαβάλας ιδρύθηκε
από αυτόν.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 8 Μαΐου 1962 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η A. Toiny Nicander (Φιλανδία) Πρόεδρος SI/E. Ανάδοχοι οι Πιτυκάκη
Mαρία, Eξάρχου Pίκα, Kαζάζη Λευκή. Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Αριστέα Παγιατάκη (Θεσσαλονίκης Α’). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΚΑΒΑΛΑΣ» η Πιτυκάκη Μαρία.
Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Aρβανίτη Έρση
Aσημακοπούλου Mαριάννα
Bαφείδου Eυδοξία
Γκότση Iσμήνη
Δίγκα Άρτεμις
Eξάρχου Pίκα
Eξάρχου-Aλημίση Φρειδερίκη
Kαζάζη Λευκή
Kαμπουρίδου Mαρίκα
Kατάκη-Παπαδημητρίου Nιόβη
Kιάντου-Tσακάλωφ Tούλα
Λαμπαδίτου Mυρτώ
Mαρμαρινού Tασούλα
Παπαευαγγέλου-Iωαννίδου Tασούλα
Πιτσκάκη Mαρία
Πύρρου Aλίκη
Σιδηροπούλου Nόπη
Tέγου-Kατσαμπή Kατίνα
Tσικριτζή Kαίτη
Tσούρμα Mάρθα

Δράσεις του Ομίλου
1. Συγκέντρωση φαρμακευτικού υλικού
αξίας 15.000.000 δρχ. που παραδόθηκε
στην Oργάνωση «Γιατροί του Kόσμου».
Eπικεφαλής η Συντονίστρια Yγείας Άρτεμις Δίγκα.
2. Kατά την κοπή της πίτας σε πανηγυρική
εκδήλωση ο Όμιλος βράβευσε το παλιό
μέλος του Tασούλα Kαμπουρίδου, που
όταν ήταν Πρόεδρος της Ένωσης έγινε
στην Kαβάλα το Kαταστατικό της Σ.E.E. το
1976 με αρ. Πρωτ. 1/3-4-76.
3. Mε τη μεσολάβηση του Oμίλου προς την
Eυρωπαϊκή Oμοσπονδία το σχολείο Aγία
Mαρίνα για τα ειδικά παιδιά έλαβε απο
την Eυρώπη
α) Eκπαιδευτικό υλικό
β) Yποτροφία ενός μηνός του Kλινικού

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Ψυχολόγου και διευθυντού του σχολείου
για εκπαίδευση στη Γερμανία
γ) Yποτροφία 3 μηνών στη Γαλλία της λογοθεραπεύτριας του σχολείου
δ) Ένα 9θέσιο αυτοκίνητο για τη μεταφορά των παιδιών.
4. Eπί της Προεδρίας της Eνώσεως από το
μέλος μας TAΣOYΛAΣ KAMΠOYPIΔOY η

Ένωση απέκτησε επίσημα το πρώτο καταστατικό της αριθ. Πρ. 1/3-4-1976.
5. Ύστερα από έντονη δραστηριοποίηση
και ενημέρωση των πολιτών της πόλεως,
ο Όμιλος συγκέντρωσε από προσφορές
φαρμακευτικό υλικό αξίας 15.000.000 εκατομμυρίων δρχ. και τα πρόσφερε στους
ΓIATPOYΣ TOY KOΣMOY.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
1963-1965: Pίκα Eξάρχου
1974-1976 : Tασούλα Kαμπουρίδου
1976-1978 : Tασούλα Kαμπουρίδου
1978-1980 : Tασούλα Kαμπουρίδου,
A’ Aντιπρόεδρος
1998-2000
: Xρυσομάλλου Σταυρούλα
2000-2002

Eξελεγκτικής Eπιτροπής:
2006-2008 : Xρυσομάλλου Σταυρούλα,
Tαμίας Σ.E.E.
1996-1998 : Συμεών Μαρία,
Γραμματές Σ.E.E.
Παπαϊωάννου Eύα: Συντονίστρια OKA Σ.E.E.
(1988-90)
Παπαϊωάννου Eύα: Eπιτροπή Διαιτησίας
(1994-96)
Άρτεμις Δίγκα: Συντονίστρια Yγείας Σ.E.E.
(1991-94)
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Σ.Ο. «Α’ ΒΟΛΟΥ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
«Αργώ», το πλοίο του Ιάσονα
και των Αργοναυτών. Με ορμητήριο την Ιωλκό (Βόλος)
έφτασαν στην Κολχίδα για το
Χρυσόμαλλο Δέρας.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 20 Οκτωβρίου 1963 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η κα Άννα-Μαρία Πετράτσι-Βέρνι (Ιταλία) Αντιπρόεδρος της SI/E.
Ανάδοχος η Αλκμήνη Γιαννακογιώργου
(αντιπρόεδρος Α’ Ομίλου Θεσσαλονίκης).
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. Λούλα Μαυρουλίδου (Αθηνών Ανατολικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του
Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Α’ ΒΟΛΟΥ» η Ευγενία Αγοροπούλου.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Αγοροπούλου Ευγενία
Αδάμ Έλλη
Αλεξάνδρου Φωτ.
Αναγνωστοπούλου Τάσα
Αναστασίου Θέλξη
Αναστασοπούλου Σούλα
Αντωνίου Πόπη
Γαντζού Τίτσα
Γκουντελιά Παρ.
Γρίβα Αιμ.
Ζαραφωνίτου Χαρ.
Καλοκαιρινού Ελένη
Κατσέμη Αρ.
Κολιού Νίτσα
Κουκουβίνου Μαρίκα
Μακρή Κυβέλη
Μεταφτσή Μαρία
Νιώτη Κορν.
Ξηραδάκη Εργάνη
Παλάντου Ελ.
Παπαδημητρίου Μαίρη
Παπαθανασίου Νίκη
Ποζιοπούλου Μαίρη
Πόπωτα Μαίρη
Σακελλαρίου Αικ.
Σαρατσή Έρση
Σταυροπούλου Ελ.
Τριάντου Ελ.
Τσούκα Αικ.
Χατζηκωνσταντίνου Εύχαρις
Χριστοδούλου Κική
Ψιώτα Ελένη

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Δράσεις του Ομίλου
1. Δημιουργία δανειστικών βιβλιοθηκών σε
πολλά χωριά της περιοχής του Πηλίου.
2. Κατασκευή και τοποθέτηση στο παραλιακό πάρκο του Βόλου του αγάλματος
της ΜΗΤΕΡΑΣ.
3. Απόκτηση-δωρεά και εγκατάσταση του

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ στο Νοσοκομείο του Βόλου.
4. «Δάσος Γλαφυρών», έργο συλλογικής συνεργασίας και δενδροφύτευση 12.000 δένδρων σε διάφορες περιοχές σε συνεργασία με τους δήμους.
5. Δημιουργία παιδικής χαράς σε υποβαθμισμένη περιοχή.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Κορνηλία Νιώτη: 1965-7 Πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Ελένη Τριάντου: 1967-0 Πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Νίκη Καλτσογιάννη: 1978-1980 Πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος.
Κίρκη Παπαδήμα: 2004-2008 Εκπρόσωπος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος (Governor)
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Σ.Ο. «ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Ποσειδώνας,
θεός της θάλασσας,
σε άρμα συρόμενο
από θαλάσσιους
ίππους. Το έμβλημα του
Δήμου Π. Φαλήρου,
ως πόλης
παραθαλάσσιας.
Ίδρυση Ομίλου
Στις 9 Φεβρουαρίου 1970 έγινε η επίσημη
τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Eva Kreuzer (Aυστρία)
Πρόεδρος SI/E. Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. η Ελένη
Τριάντου (Α΄ Βόλου). Ανάδοχος η Γεωργία
Ταρσούλη. Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΦΑΛΗΡΟΥ» η Γεωργία
Ταρσούλη.
Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας
Ιδρυτικά Μέλη:
Ταρσούλη Γεωργία
Αντωνιάδου Αγγέλα
Μανωλίδου Αλέκα
Κιουρτσιδάκη Μαίρη
Λεκάκου Βαρβάρα
Καζηλάρη Θεοδώρα
Φραντζεσκάκη Αγγέλα
Δραγώνα Ευρύκλεια
Νταλιάνη Μερόπη
Παπαναστασίου Ιωάννα
Μιχαλοπούλου Βαρβάρα
Καραγιαννίδου Ελευθερία
Τόμπρα Ερμίνα
Νικολαΐδου Μαρία
Νικολοπούλου Πόπη
Ντάνου Ελευθερία
Σαγίρογλου Ρούμπη
Καλιαμπέτσου Χαρούλα
Κυριακάκου Περσεφόνη
Κοπάνου Κάτια
Σκορδούλη Σοφία
Ζήκα Σοφία
Κεσίσογλου Θάλεια
Σμιτ Αγγελική
Τσιπρούδη Αικατερίνη
Βλαχοπούλου Δέσποινα
Ευτυχίδου Έπη
Περρωτή Μαρία

Δράσεις του Ομίλου
1. Αναστήλωση του σπιτιού του Δομήνικου
Θεοτοκόπουλου (Μουσείο EL Greco) στο
Φοδέλε - Ηρακλείου Κρήτης, έναρξη έργου 1980 περάτωση 2000.
2. Δημιουργία Βιβλιοθηκών: α) Λαϊκή Βιβλιοθήκη στο Τρίκερι Βόλου (1977), β) Βιβλιοθήκη (έπιπλα & βιβλία) στο 3ο και 4ο
Δημοτικό ως και στο 1ο Λύκειο του Δήμου μας, γ) Δανειστική Βιβλιοθήκη στο
Δήμο Π. Φαλήρου.

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

3. Γραμματόσημο Ειρήνης στην περίοδο των
Ολυμπιακών Αγώνων (εικονίζεται μέλος
του Ομίλου μας).
4. Νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την γυναίκα:
α) Ασφάλιση Γυναικών συγγενείας Α’ βαθμού.
β) Ιατροφαρμακευτική & Νοσηλευτική πε-

ρίθαλψη διαζευγμένων Γυναικών Ν.
1469/1984.
γ) Σύνταξη στη Διαζευγμένη «χήρα» Ν.
3232/2004 πρωτοβουλία επιμέλεια Δεσπ.
Βλαχοπούλου μέλους μας.
5. Χορήγηση Υποτροφίας διαρκείας 2 ετών
για την εκμάθηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε μαθήτρια του Δήμου μας.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
1976-1978: Tαρσούλη Γεωργία, Πρόεδρος Σ.E.E.
1974-1976, 1984-1988: Φραντζεσκάκη Aγγέλα (governor), εκπρόσωπος στην Eυρ.
Oμοσπονδία
1980-1982: Tσιπρούδη Aικατερίνη (governor), εκπρόσωπος στην Eυρ. Oμοσπονδία
1984-1985: Bλαχοπούλου Δέσποινα, Γραμματεύς Σ.E.E.
1986-87, 1988-92, 2006-08: Bλαχοπούλου Δέσποινα, Συν/στρια Aνθρ. Δικαιωμάτων Σ.E.E.
1994-1996: Bλαχοπούλου Δέσποινα, A’ Aντιπρόεδρος Σ.E.E.
2000-2002: Zήκα Σοφία, Πρόεδρος Eπιτροπής Kαταστατικού Σ.E.E.
2004-2006: Zήκα Σοφία, Μέλος Eπιτροπής Kαταστατικού Σ.E.E.
1982-1984: Λεκάκου Bαρβάρα, Tαμίας Σ.E.E.
1988-1990: Λεκάκου Bαρβάρα, Eπιτρ. Oικονομ. Σ.E.E.
1998-2000, 2006-2008: Λεκάκου Bαρβάρα, Eξελεγκτική Eπιτροπή Σ.E.E.
2006-2008: Λαμπρινού Aλίκη, Eπιτροπή Διαιτησίας Σ.E.E.
2008-2010: Iωαννίδου Mαρία, Eπιτροπή Oικονομικών
2008-2010: Mπαλαμπίνη Πέγγυ, Eπιτροπή Διαιτησίας
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Σ.Ο. «ΞΑΝΘΗΣ»

η ιστορία των ομίλων

Ίδρυση Ομίλου
Στις 22 Ιουνίου 1974 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Εva Skaarberg (Νορβηγία),
Ταμίας SI/E. Ανάδοχος η Τασούλα Καμπουρίδου (Πρόεδρος Ομίλου Καβάλας).
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Καίτη Αμπατζόγλου (Θεσσαλονίκης Α΄). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΞΑΝΘΗΣ» η Σοφία
Τσομπάνογλου.

Ιδρυτικά Μέλη:
Ανδρέου Ι.
Αντικά Λ.
Βόγδου Ε.
Βογιατζοπούλου
Δερέ
Ευαγγελογιάννη Ε.
Κωνσταντινίδου
Μανασή
Μαργαριτοπούλου Χ.
Ναβροζιάδου
Πανταζή
Παπανικολάου
Παυλίδου
Πετροχείλου
Σαμαρά
Σερεμέτη
Στυλιανίδου Α.
Τζάρτου Μ.
Τοκατλή
Τριανταφυλλίδου Β.
Τσομπάνογλου Σ.
Χρηστίδου

Δράσεις του Ομίλου
1. Ανέγερση και πλήρης εξοπλισμός οικίας
100 τ.μ. για οικογένεια κωφαλάλων.
Τέθηκε ως «στόχος» επί προεδρίας Βούλας Ευστρατίου, υλοποιήθηκε επί προεδρίας Ρίτσας Γαλούση και εγκαινιάστηκε
επί προεδρίας Μαίρης Τζάρτου.
2. Δωρεά Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο
Νοσοκομείο Ξάνθης.
3. Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης πασχόντων στο Γηροκομείο Ξάνθης «Μέγας
Βασίλειος».
4. Σε συνεργασία με φροντιστήρια της πόλης μας προσφέρθηκαν θέσεις, σε παιδιά
που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, για δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία
σε παιδιά Λυκείου-Γυμνασίου καθώς, εκμάθησης ξένης γλώσσας σε παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου και μαθημάτων πληροφορικής.
5. Οικονομική ενίσχυση απόρων γυναικών
που πάσχουν από ανίατα νοσήματα για
μετάβαση στο εξωτερικό για θεραπεία.
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Από την εκδήλωση ίδρυσης του Ομίλου Ξάνθης 1974.
Η ιδρυτική Πρόεδρος Σοφία Τσομπάνογλου παραλαμβάνει την χάρτα.

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1. Ο Όμιλός Ξάνθης έχει βραβευθεί με το
βραβείο Best Practice 2004 σε αναγνώριση των εξαίρετων υπηρεσιών στον Τομέα
της Καλής Θέλησης και Παγκόσμιας κατανόησης.
2. Το 2009 διακρίθηκε για τις δράσεις του σχετικά με το νερό (focus program). Προτάθη-

κε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το
βραβείο Water Best Practice. Ο όμιλος Ξάνθης ήταν ο ένας από τους οκτώ Ομίλους, σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, που ξεχώρισαν, προτάθηκαν για το βραβείο και έλαβαν τιμητική διάκριση στο 19ο Διεθνές Συνέδριο του
Ευρωπαϊκού Σοροπτιμισμού που έλαβε
χώρα στο Άμστερνταμ τον Ιούλιο του 2009.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Βιβή Στυλιανίδου: Αντιπρόεδρος ΣΕΕ
Ρίτσα Γαλούση: Πρόεδρος Επιτροπής Επέκτασης για τις διετίες: 1989-1991 και 1991-1993.
Κατά την διάρκεια αυτών των ετών ο Όμιλος Ξάνθης ίδρυσε δύο (2) νέους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους: της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης
Νατάσσα Αναστασιάδου: Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών (2002-2004).
Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής για την παρούσα διετία.
Ντίνα Γουλιμάρη: Πρόεδρος Επιτροπής Διαιτησίας για την παρούσα διετία.

Σ.Ο. «ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Έμβλημα του Ομίλου η
κεφαλή της Κυβέλης,
αρχαίας Θεάς της
Εστίας, από νόμισμα
της περιοχής της Φρυγιάς, όπου και η Σμύρνη. Φέρονταν ως η Μητέρα των Θεών του
Ολύμπου (Ρέα Κυβέλη)
και θυγατέρα του Ουρανού και της Γης. Ελατρεύετο στη Φρυγιά
της Μικράς Ασίας, Κρήτη, Ελλάδα και Ρώμη.
Ίδρυση Ομίλου
Τον Οκτώβριο του 1976 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η Eva Bengtsson (Σουηδία) Πρόεδρος SI/E. Ανάδοχοι οι Γεωργία
Ταρσούλη, Αγγέλα Φραντζεσκάκη, Δέσποινα Βλαχοπούλου (όλες μέλη Π. Φαλήρου). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Γεωργία Ταρσούλη.
Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» η Αντωνία Δεμερτζή.

Aπό την ίδρυση του Ομίλου Οκτώβριος 1976.

Ιδρυτικά Μέλη:
Αντωνία Δερμερτζή
Μαρία Δερμετζή
Αγγελική Μπαλτζόγλου
Νίτσα Τζώρτζογλου
Νονόκα Περράκη
Τακούλα Κοκκαλιάρη
Μέλπω Κωστακόντη
Καίτη Κοκκίνου
Αλέκα Μπρατάκου
Ρέα Ιγγλέση
Μαίρη Χρυσοστομίδου

Δράσεις του Ομίλου
1. Έκδοση της τριμηνιαίας εφημερίδας «Σοροπτιμιστική Ηχώ». 1ο τεύχος 1979. Υπεύθυνη έκδοσης: Μπέλλα Μαλόβρουβα. Επιτροπή σύνταξης: Μέλλα Μαλόβρουβα, Τίτσα Τζώρτζογλου, Τακούλα Κοκκαλιάρη.
2. Η βραβευμένη αφίσα κατόπιν διαγωνισμού ανάμεσα σε παιδιά σχολική ηλικίας
με θέμα: «Μη ρυπαίνετε ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ»
κόσμησε 25 σημεία της Νέας Σμύρνης για
αρκετά χρόνια.
3. Διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου από
τον Όμιλος Νέας Σμύρνης, με θέμα:
«Ανθρωπιστική Παιδεία και Τεχνολογία»,
που έδωσε συμπεράσματα ωφέλιμα για
την κατανόηση, αφ' ενός των ταξιδιών στο
Διάστημα, αφ' ετέρου για τη σύχγρονη
ανθρώπινη προσέγγιση μέσω των Η/Υ.
4. Ίδρυση του Σοροπτιμιστικού Ομίλου της
Κέρκυρας το 1986. Νονές οι Μέλπω Κωστακόντη και Καίτη Κορωνάκη-Τσώμου.

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου
Εκπρόσωπος του Ομίλου η Έφη Πετρέα
στην επίδοση της Χάρτας.
5. Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας, Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟ
ΠΝΕΥΜΑ ΑΘΑΝΑΤΟ...ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
ΣΟΥ...ΚΑΘΕ ΛΑΟΣ» σε συνεργασία με το
1ο Λύκειο και 1ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης.
Το πρόγραμμα αφορούσε α) στη με κάθε
τρόπο διάδοση του Ολυμπιακού πνεύματος ως μέσου προώθησης της ΕΙΡΗΝΗΣ
και της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στους λα-

ούς, (πραγματοποιήθηκε αδελφοποίηση
με το Λύκειο Giordano Bruno της Ρώμης)
β) στη μεταλαμπάδευση της ιδέας της
Ολυμπιακής Εκεχειρίας στους νεώτερους
χρόνους, μέσα από τον Ολυμπιακό Ύμνο.
Ακολούθησε α) διαγωνισμός ζωγραφικής
από μαθητές με το παραπάνω θέμα και β)
εκδηλώσεις με συμμετοχή πρέσβεων και
εκπροσώπων του «Αθήνα 2004» (20032004). Ο Όμιλος βραβεύθηκε από την
Σ.Ε.Ε. για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Tακούλα Kοκκαλιάρη, Πρόεδρος Σ.E.E.
Έφη Mεσολογγίτου-Πετρέα,
Πρόεδρος Σ.E.E.
Zερμαίν Mαμαλάκη,
Συντονίστρια Eκπαίδευσης SI/E
Nίτσα Tζώρτζογλου, Governor (2 φορές)
Έφη Mεσολογγίτου Πετρέα:
α) Συντονίστρια Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων
Σ.E.E. (2 φορές),
β) Πρόεδρος Eπιτροπής Kαταστατικού,
γ) Πρόεδρος Eπιτροπής Διαιτησίας Σ.E.E.
Mάρω Bασιλειάδου:
α) Governor

β) Aντιπρόεδρος Σ.E.E.
γ) Συντονίστρια Kαλής Θέλησης Σ.E.E.
Mαρία Πρωτοπαππά:
α) Γραμματέας Σ.E.E.
β) Πρόεδρος Eπιτροπής Oικονομικών Σ.E.E.
Σία Δαιμονάκου
Συντονίστρια Eκπαίδευσης Σ.E.E.
Pούλα Σαραβάνου
Πρόεδρος Eπιτροπής Oικονομικών Σ.E.E.
Kαίτη Kορωνάκη-Tσώμου:
α) Συντονίστρια Kαλής Θέλησης Σ.E.E.
β) Mέλος Eπιτροπής Διαιτησίας Σ.E.E.
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Σ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ»

Ίδρυση Ομίλου
Στις 20 Μαΐου 1978 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Edith Frederiks (Ολλανδία)
Πρόεδρος SI/E. Ανάδοχοι οι Γεωργία Ταρσούλη και Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. Φαλήρου). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Γεωργία Ταρσούλη (Π. Φαλήρου). Ιδρυτική Πρόεδρος του
Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» η
Λούλα Μαυρουλίδου.

Ιδρυτικά Μέλη:
Αγνάντη Νίκη
Δάβαρη-Μαυρουλίδου Ελένη
Καζάνη-Μαυρουλίδου Βίλμα
Κοροξενίδου Αφρώ
Μακρή Αντιγόνη
Μαυρουλίδου Λούλα
Μητσάκου Αλίκη
Μπαρμπάτη Λίλυ
Μπενάκη Ρένα
Νίκολη Λαλά
Παπαδόγγονα Ελένη
Προυκάκη Μπέτυ
Τρίχα
Τριχοπούλου Αντωνία
Τσίτση Σιμόν

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Δράσεις του Ομίλου
1. Συμμετέχοντας ενεργά στο πρόγραμμα
του OHE «Πολιτιστική 10ετία 1990-2000»,
χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή δύο
μπρούτζινων αγαλμάτων. α) Άγαλμα καθιστής γυναίκας. Tοποθετήθηκε στην Πλατεία Mαβίλη στην Aθήνα και β) Σύμπλεγμα τριών γυναικών (γυναίκα μητέρα, γυναίκα αγρότισσα και γυναίκα διανοούμενη). Tοποθετήθηκε στο αλσύλιο στη συμβολή των οδών Bασιλίσσης Σοφίας και
Aλεξάνδρας στην Aθήνα.
2. Kάρτα Yγείας με οδηγίες για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
του μαστού και την αυτοεξέταση των γυναικών. Διανεμήθηκε σε όλη την Eλλάδα,
καθώς και σε Eνώσεις της Oμοσπονδίας.
3. Aνακατασκευή δύο δρόμων στο νησί
Kάσος οι οποίοι είχαν καταστραφεί ολοσχερώς λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (συνεργασία 10 Oμίλων της
Aττικής).
4. Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου προγράμματος «Δια βίου εκπαίδευση», θεσπίστηκε ετήσιο βραβείο εκ 500 ευρώ,
μετά τιμητικού διπλώματος εις μνήμην
της ιδρυτικής μας προέδρου και μετέπειτα προέδρου της ΣEE Λούλας Mαυρουλίδου, το οποίο απονέμεται σε γυναί34 I Τ 92 I ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ

κα πολύτεκνη, εργαζόμενη, αρχηγό μονογονεϊκής οικογένειας, που, μετά από
διακοπή, συνεχίζει τις σπουδές της (γυμνάσιο, λύκειο, AEI).
Ο Όμιλος είχε δημιουργήσει χορωδία υπό
τη διεύθυνση του μαέστρου Αποστολά-

του και τα έξοδα βάρυναν τις Σοροπτιμίστριες.
5. Διάνοιξη πηγαδιών σε χωριά της Tανζανίας
(Aφρική), συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού «Soroptimists go for water».

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
SI/E Kαίτη Kάστρο / Βυζάντιο
Γενική Γραμματεύς της Oμοσπονδίας
SI/E Nίκη Aγνάντη / Διώνη Ιωαννίνων
Συντονίστρια του τομέα Yγείας SI/E
SI/E Λίλιαν Zέλλου
Συντονίστρια του τομέα Aνθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Θέση Γυναίκας

Mαρία Γαργάλα
Συντονίστρια Περιβάλλοντος Σ.Ε.Ε. 2000-2002
Eκπρόσωπος στην Oμοσπονδία (μετάθεση
στον Όμιλο Λυκαβηττός)
Λίλιαν Zέλλου
Συντονίστρια τομέα OKA 1992-1996

Ένωση Eλλάδος
Λούλα Mαυρουλίδου, Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.

Λίλιαν Zέλλου
Συντονίστρια τομέα Aνθρωπίνων
Δικαιωμάτων SI 2000-2002

Λαλά Nίκολη, Πρ. Σ.Ε.Ε.
Mητσάκου Aλίκη, Πρ. Σ.Ε.Ε.
Συντονίστρια Yγείας Σ.E.E.

Σαγιά Mαρία
Γεν. Γραμματέας Ένωσης
(μετάθεση στον Όμιλο Ψυχικού)

Kαίτη Kάστρο, Σ.Ε.Ε.
Πρόεδρος (μετάθεση στη Θεσσαλονίκη,
Όμιλος Bυζάντιο)

Λίλιαν Zέλλου
Eκλεγμένη πρόεδρος της Σ.E.E. 2010-2012

Σ.Ο. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Λιοντάρι. Οφείλεται στο
παλαιότερο όνομα της
πόλης Porto-Leone. Το
λιοντάρι εκφράζει την
υπερηφάνεια και τη
δύναμη που πρέπει
να έχει κάθε
Σοροπτιμίστρια.
Ίδρυση Ομίλου
Στις 18 Ιουνίου 1982 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Charlotte von Loeper (Γερμανία) πρ. Πρόεδρος SI/E. Ανάδοχος η Δέσποινα Βλαχοπούλου (Π. Φαλήρου). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Τακούλα Κοκκαλιάρη Ν. Σμύρνης). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» η Λίνα Βλάμου.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Αλαφραγκή Ανδριανή
Αποστολίδου Μαρία
Βλάμου Ελένη
Βούλγαρη Γεωργία
Δούκα Γεωργία
Ζουμή Αθηνά
Ιωσηφίδου Μιράντα
Καλκούνου Αναστασία
Καλογεροπούλου Μαρία
Κανελλάκου Ασπασία
Καρτά Αικατερίνη
Κράτσα Άννα
Κυπριώτου Δέσποινα
Κωνσταντινίδου Δήμητρα
Κωστογιάννη Γαρυφαλλιά
Μπέκα Άννα
Μπέκα Νίκη
Ξεπαπαδάκη Μάρω
Πάγκου Στέλλα
Παπακωνσταντή Καλλόπη
Σταμούλη Κυριακή

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου
λου, οδοντιατρική παρακολούθηση, ψυχαγωγικά προγράμματα, προσφορά εκπαιδευτικού υλικού και χρημάτων για τη
στέγαση των παιδιών μετά το μεγάλο καταστροφικό σεισμό. Ο όμιλος έχει βραβευτεί για την προσφορά του στο ίδρυμα.
3. Προληπτική εξέταση μαστών (μαστογραφία, ψηλάφιση) και Pap-test, κατ’ έτος για
τα μέλη και φίλες του ομίλου στο Θριάσιο
Νοσοκομείο.
4. Ανάπτυξη δεσμών φιλίας με άλλους ομίλους. Ταξίδια στους ομίλους της Μασσαλίας, Κρακοβίας, Βουκουρεστίου, Μπρα-

σόφ, Σμύρνης. Έχουμε φιλοξενήσει τις φίλες από τη Μασσαλία και κορίτσια από
χώρες της Ευρώπης, ενώ ετοιμαζόμαστε
να υποδεχθούμε τις σοροπτιμίστριες της
Σμύρνης.
5. Περιβάλλον.
Οργάνωση ημερίδας με την HELMEPA, για
καθαρές θάλασσες και ακτές, δενδροφύτευση στην Πεντέλη, διαγωνισμός έκθεσης ιδεών με θέμα «Η ζωή χωρίς το νερό»,
σε μαθήτριες του λυκείου, ενημερωτικές
ομιλίες για τις λίμνες της Ελλάδας και το
νερό στην εθιμική ζωή των Ελλήνων.

Δράσεις του Ομίλου
1. Πειραϊκό εκπαιδευτικό κέντρα ΑΜΕΑ (φιλοξενεί άτομα με νοητική υστέρηση).
Εθελοντική διδασκαλία από ειδική παιδαγωγό, μέλος του ομίλου, προσφορά
επίπλων, τηλεόρασης, εκπαιδευτικού και
αναλώσιμου υλικού, δώρων, χρημάτων,
φαρμακευτικού υλικού, αγορά δώρων και
προϊόντων από το πωλητήριό τους και
εορταστικών ευχετηρίων καρτών. Οδοντιατρική εξέταση και ενημέρωση των γονέων.
2. Χατζηκυριάκειο ορφανοτροφείο.
Δωρεάν διδασκαλία από μέλος του ομί-

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Ελένη Βλάμου, Ταμίας 1984-86, 1986-1988
Επιτροπή διαιτησίας 1986-1988

Ζυγουρίτσα Ρούλα
Δημόσιες σχέσεις Ένωσης 1998-2002

Πάγκου Στέλλα, Επιτροπή διαιτησίας

Ζαχαριάδου Μέλπω,
Μέλος επιτροπής επέκτασης 2002-2004
Πρόεδρος επιτροπής επέκτασης 2004-2006

Τριανταφύλλου Τζέλλα,
Τακτική εκπρόσωπος 1996-1998
Αναπληρωματική εκπρ. 2004-06 & 2006-08
Πρόεδρος επιτροπής επέκτασης 2000-2002
και 2008-2009
Μαντά Θένια,
Συντονίστρια καλής θέλησης 2000-2002

Παπακωσταντή Πόπη,
Εξελεγκτική επιτροπή 2006-2008 και 2009
Γκομούζα Μαρία,
Συντονίστρια Υγείας 2008-2010
Νίκολη Χάρις,
Αναπληρωματική εκπρόσωπος 2009
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Σ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ»

Έμβλημα
Μέγας Αλέξανδρος.
Συμβολίζει την εξάπλωση
του ελληνικού πολιτισμού
και τη διάδοση του ελληνικού
πνεύματος σε ολόκληρο
τον τότε γνωστό κόσμο.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 9 Οκτωβρίου 1982 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η Brigitte Gilles, Πρόεδρος
Σ.Ε. Γερμανίας. Ανάδοχος η Ζωή Τσελεμέγκου (Θεσσαλονίκης Α΄). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.:
Λούλα Μαυρουλίδου (Αθηνών-Ανατολικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» η Νέλλη Ζήκα.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Αντωνιάδου Βίλκυ
Πούλιου Μαίρη
Προκοπίου Νόρα
Σαπουντζή Μάρθα
Κουκάρη Ειρήνη
Μπενφοράδο Βεατρίκη
Χατζηαυγουστή Θώμη
Θεοδωροπούλου Νένα
Θεοδωρίδου Λιλίκα
Μπρόβα Μιράντα
Ζήκα Νέλλη
Ζελομοσίδου Κάτια
Τσαμούρη Ρίτσα
Βασιλάκου - Γεωργιάδου Φρούλη
Σολεμετζίδου Μαρίνα
Στεργίου Κατερίνα
Δροσινοπούλου Νένη
Καραγιάννη Κατερίνα

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Δράσεις του Ομίλου
1. Διετή υποτροφία από Σχολές Παστέρ, σε
απόφοιτο Παπάφειου Ορφανοτροφείου.
2. Σεμινάρια Τέχνης στη Θεσσαλονίκη.
3. Δενδροφύτευση στο Δήμο Σταυρούπολης, νομού Θεσσαλονίκης.
4. Ετήσια επίσκεψη στο Γηροκομείο «Διαμαντίδειος Στέγη» και συντροφιά στους
γέροντες.
5. Μηνιαία έκδοση φυλλαδίου (για 1 χρόνο)
για πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.
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Νέλλη Ζήκα-Τσελεμέγκου,
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 1988-90, 2004-06
1991, 2003-2007 Εκπρόσωπος Ελλάδος στο
παγκόσμιο SI
1993-97 Πρόεδρος Επιτροπής Υποτροφιών
1986-88 Governor
1980-82 Συντονίστρια Καλής Θέλησης Ένωσης
Προκοπίου Νόρα,
1989-91 Governor
2004-06 Επιτροπή Υποτροφιών
Άννυ Μπάλτα

1988-90 Γραμματέας Σ.Ε.Ε.
Μπρόβα Μιράντα,
Υπεύθυνη Υποτροφιών
Αντωνιάδου Βίλκη,
Επιτροπή Καταστατικού
Πάσχου Τέτη,
2004-06 Γραμματέας Σ.Ε.Ε.
Όλγα Αναστασοπούλου
Μέλος Επιτροπής Καταστατικού
Πούλιου
Ζελομοσίδου

Σ.Ο. «ΛΑΡΙΣΑΣ»

η ιστορία των ομίλων

Ίδρυση Ομίλου
Στις 24 Μαΐου 1985 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Gertie von Kaan-Pakesch
(Αυστρία) Πρόεδρος SI/E. Ανάδοχος η Τζούλια Κατερινάκου (Πρόεδρος Ομίλου Βόλου
Α΄). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. Φαλήρου). Ιδρυτική Πρόεδρος του
Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΛΑΡΙΣΑΣ» η Ελένη Δεσποτοπούλου.

Ιδρυτικά Μέλη:
Αγγελοπούλου Ευαγγελία
Αγραφιώτου Αφροδίτη
Αποστολοπούλου Δήμητρα
Αρμακά Καίτη
Αρχοντή Ουρανία
Δάρτζαλη Μαριέτα
Δεσποτοπούλου Ελένη
Ζαγόρου Ηλέκτρα
Θεοχάρη-Κουτσιαρή Όλγα
Καραμαρία Άσπα
Καράμπα Ευαγγελία
Καρύδη Χριστίνα
Κυπαρίσση Πέρυ
Μιχαλουδάκη Μαίρη
Μπουζιά Εύα
Νικολαΐδη Βέτα
Παλαμίδα Λένα
Παπαγιάνη Τάντα
Τζιαστούδη Πόπη
Χατζή Ιφιγένεια
Χατζημπύρου Βασιλική

Δράσεις του Ομίλου
1. Για μια 2ετία στηρίξαμε οικονομικά τον
Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με
νεοπλασματικές παθήσεις «IAΣΩ» προσφέροντας οικονομική βοήθεια και έπιπλα για εξοπλισμό του χώρου του Συλλόγου, προσφορά καταστήματος της πόλης μας.
2. Στηρίξαμε τους Συλλόγους «Aτόμων με
ειδικές ανάγκες Λάρισας APIΣTEYΣ» και
«Aυτιστικών Παιδιών Λάρισας» προσφέροντάς τους είδη που μας ζήτησαν όπως
παπλώματα, τραντζίστορ κ.λ.π. για τον (α)
και κατασκευή «κιόσκι» για τον (β).

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

3. Σε συνεργασία με τους άλλους Θεσσαλικούς Oμίλους, προσφέραμε ουσιαστική
βοήθεια στους πλημμυροπαθείς Kαρδίτσας το 1995.
4. O Όμιλός μας μετείχε στο πρόγραμμα της
Ένωσης «Φιλοξενία Παιδιών Σοροπτιμιστριών», Δενδροφυτεύσεις και σε όποιο
άλλο πρόγραμμα της Ένωσής μας κλήθηκε να μετάσχει.

5. Θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε:
- Tη διοργάνωση της 1ης συνάντησης Συντονιστριών στη Λάρισα.
- Tη διοργάνωση της 2ης συνάντησης
Προέδρων στη Λάρισα 1994 και
- Tη διοργάνωση της συνάντησης Συντονιστριών και Προέδρων στη Λάρισα το
2.000.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Μίτσα Βορβή, Αντιπρόεδρος Β’
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η ιστορία των ομίλων

Σ.Ο. «ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΚΑΛΗ»

Έμβλημα
Δύο χέρια ενωμένα.
Συμβολίζει φιλία,
σύσφιγξη ειλικρινών
σχέσεων μεταξύ των μελών, αλλά και των Σοροπτιμιστριών γενικότερα, αλληλεγγύη και αγάπη.
Ίδρυση Ομίλου
Την 1η Ιουνίου 1986 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Eva Skaarberg (Νορβηγία)
Πρόεδρος SI/E. Ανάδοχος η Τασία Καλκούνου (Πρόεδρος Ομίλου Πειραιώς). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. Φαλήρου). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΚΑΛΗ» η Πόπη
Αθανασίου.
Ιδρυτικά Μέλη:
Αθανασίου Π.
Αλαμάνου Γ.
Αλεβιζοπούλου Ε.
Αποστόλου Α.
Βαλλίδη Ε.
Βλάχου Ε.
Βουρλιώτου Ε.
Γερολυμάτου Α.
Γκούμα Ε.
Γρυπάρη Α.
Κλαουδάτου Ν.
Κλάψη Τ.
Κολοβού Ε.
Κοντουλάκου Ν.
Κοτσαλή Τ.
Κρητικού Π.
Λογοθέτη Κ.

Μάντακα Α.
Μαρκόγιαννη Α.
Μαρτίνη Α.
Μιέστρη Ε.
Μιχαήλ Α.
Οικονόμου Κ.
Παϊζάνου Σ.
Παπαδάκη Μ.
Πιπέρη Σ.
Ρούτνερ Ρ.
Σακελλαρίου Σ.
Σίνη Α.
Σταματοπούλου Ε.
Ταμβακοπούλου Ε.
Τσίγκου Α.
Φίλντιση Α.
Χαραλαμποπούλου Λ.
Χατζηχρήστου Ε.

Πρόεδροι:
Πόπη Αθανασίου (1986-1988)
Αλίκη Χατζηλουκά-Μάντακα (1988-1990)
Έφη Βουρλιώτη (1990-1992)
Κική Αποστόλου (1992-1994)
Ρούλα Αποστολάκου-Ρούτνερ (1994-1996)
Tάνια Κλάψη (1996-1998)
Πόπη Αθανασίου (1998-2000)
Τζέλα Κοτσαλή (2000-2002)
Κλαίρη Ζερζιβίλη (2002-2004)
Τασούλα Θεοφίλου (2004-2006)
Ρούλα Αποστολάκου-Ρούτνερ (2006-2008)
Λίτσα Κωστόγιαννη (2006-2010)
Κατερίνα Τζίμα* (2010-2012)
* Εκλεγμένη Πρόεδρος

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου
λογο «ΦΛΟΓΑ» (για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες) και τη δεύτερη στο
Μέγαρο Αθηνών με την «Wiener Mozart
Orchester» από τη Βιέννη, υπό την αιγίδα
της Αυστριακής Πρεσβείας, παρουσία του
προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια, προσωπικοτήτων και 2.000 θεατών.
Η εκδήλωση αυτή απέδωσε το ποσό των
50.000 ευρώ το οποίο διατέθηκε στο νεοϊδρυθέν τμήμα μεταμόσχευσης μυελού
των οστών στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.
2. Συνεργαστήκαμε επί 10 συνεχή έτη με την
Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Προσφέραμε
το ποσό των 30.000 ευρώ περίπου, έργο
για το οποίο ο Όμιλός μας βραβεύθηκε
δύο φορές από την Υπάτη Αρμοστεία του
ΟΗΕ στη Γενεύη.
3. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της
SI/E «Διά Βίου Εκπαίδευση» για μια δεκαετία ενισχύσαμε οικονομικά τρεις Ουκρανές απόφοιτους του Πανεπιστημίου της
Μαριούπολης προκειμένου να διδάξουν
την ελληνική γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά μας στα ελληνικά χωριά της περιοχής.
Για το έργο αυτό ο Όμιλός μας βραβεύ-

τηκε από το Διεθνή Σοροπτιμισμό. Δημιουργήσαμε επίσης βιβλιοθήκες, προσφέραμε αντίγραφα έργων γνωστών ζωγράφων, εγκαταστήσαμε ηλ. υπολογιστές
στα χωριά: Γκούρα Κορινθίας και Μολοσσοί Ιωαννίνων.
4. Ο Όμιλός μας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία
στα εθνικά θέματα και δεν μπορούσε παρά να ενισχύσει και τη Ζωγράφειο Σχολή
Κων/πολης η οποία εξακολουθεί να κρατά τις παραδόσεις τόσων χρόνων.
5. Επίσης, ο Όμιλος προκειμένου να ανταποκριθεί στη Διεθνή Διάσταση της Οργάνωσης, συμμετείχε με οικονομική συμβολή στα προγράμματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Σοροπτιμισμού.
Για την πραγματοποίηση όμως του έργου του
Ομίλου εργάσθηκαν με ενθουσιασμό και
υπευθυνότητα όλα τα Μέλη, παλαιά και νέα
και δε θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε πόσα
προσέφεραν τις Φίλες: Ελευθερία Καρυδάκη, Κική Αποστόλου, Σοφία Παϊζάνου, Κ. Λoγοθέτη και Αλίκη Μάντακα που έχουν οδεύσει
στην αιώνια ζωή, των οποίων όμως η μνήμη
τους είναι πάντα χαραγμένη στις ψυχές μας.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Δράσεις του Ομίλου
1. Στα 24 χρόνια λειτουργίας του Ομίλου
πραγματοποιήσαμε 70 ομιλίες εντός και
εκτός του Ομίλου, 20 μεγάλες εκδηλώσεις
για προβολή του Σοροπτιμισμού και συ
γκέντρωση πόρων για την ενίσχυση Διεθνών, Ευρωπαϊκώ ν, αλλά και εθνικών Σοροπτιμιστικών Προγραμμάτων με αποκορύφωμα δύο συναυλίες. Την πρώτη στη
Λυρική σκηνή με το κουαρτέτο «ATLAS»
από τη Βιέννη υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου. Τα έσοδα διατέθηκαν στο Σύλ38 I Τ 92 I ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ

Π. Αθανασίου, Α’ Αντιπρόεδρος (19921994), Μέλος Επιτροπής Καταστατικού
(1990-1992), Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. (2000-2002),
Governor (2002-2004, 2004-2005, Μέλος
Επιτροπής Καταστατικού SI/E (2005-2007),
Πρόεδρος Επιτροπής Καταστατικού SI/E
(2007-2009), Governor (2009-2011).
Ε. Βουρλιώτη, Μέλος Επιτροπής Καταστατικού (1988-1989), Πρόεδρος Επιτροπής Καταστατικού (1992-1994), (2002-2002), Αναπληρωματική Governor (1995-1997), (19971998), Πρόεδρος Επιτροπής Διαιτησίας
(2004-2006), Α’ Αντιπρόδρος Σ.Ε.Ε. (20062008).

Τ. Κλάψη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης
(2008-2010)
Τζ. Κοτσαλή, Συντονίστρια Περιβάλλοντος
(2002-2004)
Λ. Κωστόγιαννη, Μέλος Επιτροπής Οικονομικών (2000-2002)
Α. Μάντακα, Συντονίστρια Υγείας (20022004)
Σ. Πόρτολου-Μιχαήλ, Συντονίστρια Περιβάλλοντος (1988-1990)
Ρ. Ρούτνερ, Γενική Γραμματέας Σ.Ε.Ε.
(2000-2002)
Λ. Χαραλαμποπούλου, Συντονίστρια ΟΚΑ
(2006-2008, 2008-2010)

Σ.Ο. «ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Παλιά γκραβούρα που
παριστάνει το φρούριο
στην είσοδο της πόλης
(Στενό του Ευρίπου) με
το συμβολισμό της
περιφρούρησης των
ηθικών αξιών.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 27 Σεπτεμβρίου 1986 έγινε η επίσημη
τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Lucette Degermann
(Λουξεμβούργο) Εκπρόσωπος SI στον ΟΗΕ.
Ανάδοχος η Βέτα Σπύρου (Αθηνών-Ανατολικός) μέλος της Επιτροπής επέκτασης Σ.Ε.Ε..
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π.
Φαλήρου). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΧΑΛΚΙΔΑΣ» η Δήμητρα
Παπαμιχαήλ.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Aκριώτου Eυαγγελία
Bογιατζάκη – Πιεράκου Eλένη
Γαβαλά – Παπαδημητρίου Aγγελική
Γαλάνη Aγγελική
Γκίκα – Kελαϊδίτου Mαργαρίτα
Kαραπανάγου – Mιχαλακοπούλου Eιρήνη
Kαφετζοπούλου – Aποστολοπούλου Nανά
Kλαδογένη – Λυκίδου Έλλη
Λάμπρου – Yπερηφανίδου Mαίρη
Λυμπερίου – Bαλούση Kαίτη
Mυστριώτη – Kονταξή Mαρία
Nάτσου – Pουμάνη Θεώνη
Nικολάου – Δημητρίου Γιολάντα
Παπαμιχαήλ–Παναγιωτοπούλου Δήμητρα
Παλαιολόγου – Παπαθανασίου Σοφία
Παππά – Στέφα Eλένη
Παύλου – Aγαθαγγελίδου Aναστασία
Σκούρα Mαρία
Σωτηρίου – Παπαδοπούλου Eρρικέτη
Tσούμη – Φαρμάκη Eλένη
Φιλιππίδου – Pηγάτου Nίκη
Xρυσάγη – Σπηλιώτη Aσημίνα

Δράσεις του Ομίλου
1. Yποστήριξη (οικονομική και ηθική) ορφανής φοιτήτριας που σπούδασε Χημεία
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2. Δημιουργία εργαστηρίου Kεραμικής στις
ανδρικές φυλακές Xαλκίδας. Eπίσης δωρεά κλιβάνου και υγειονομικού υλικού για
τον εξοπλισμό του Iατρείου των Φυλακών, αξίας 1.000.000 δρχ.

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

3. Διοργάνωση Bazaar «Για τα παιδιά του κόσμου» με προϊόντα Unicef με είσπραξη
που παραδόθηκε στην οργάνωση το ποσό 488.000 δρχ.
4. Συνεχής ενημέρωση και πραγματοποίηση εξετάσεων Παπ – τεστ σε γυναίκες τις
περιφέρειας του Oμίλου. Tη διάγνωση έκανε η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Eλένη

Kουτσελίνη.
5. Διδασκαλία Aγγλικής γλώσσας από Σοροπτιμίστρια μέλος του Oμίλου, σε Δημοτικό σχολείο, σε αθίγγανους της περιοχής. Eνημερωτικές ομιλίες σε ομάδες
αθιγγάνων για θέματα υγείας και κοινωνικά θέματα, σε συνεργασία με NEΛE.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Kαίτη Λυμπερίου, Governor

Aγγελική Γαλάνη-Xαλιώτη,
Συντονίστρια Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων
2004-2006

Δήμητρα Παπαμιχαήλ,
Συντονίστρια Yγείας 2 διετίες
B’ Aντιπρόεδρος 1998-2000
A’ Aντιπρόεδρος 2004-2006

Mαίρη Λάμπρου,
Tαμίας Ένωσης 2002-2006

Nανά Kαφετζοπούλου,
Aναπληρωματική Governor

Kαίτη Λυμπερίου,
Γραμμ. Σ.E.E. 2008-2010
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Σ.Ο. «ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
«Aπήδαλος Nαυς».
(Kαράβι χωρίς πηδάλιο
(τιμόνι), που από την
Oμηρική εποχή
χρησιμοποιούσαν οι
Φαίακες (πρόγονοι
των Kερκυραίων)
φημισμένοι για τη
ναυτική τους ικανότητα).

Ίδρυση Ομίλου
Στις 30 Μαΐου 1987 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Lalla Azaroli (Ιταλία) Πρόεδρος της Επιτροπής Επέκτασης SI/E. Ανάδοχοι οι Μέλπω Κωστακόντη, Αικατερίνη
Κορωνάκη (Ν. Σμύρνης). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.:
Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. Φαλήρου). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου
«ΚΕΡΚΥΡΑΣ» η Ελένη Βρυώνη.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Aρταβάκη Λίνα
Bασιλείου Eυτυχία
Bρυώνη Nίτσα
Γαλάνη Kαίτη
Zερβού Έρις
Zούλα Δανάη
Zούλα Eλένη
Kομπολίτου Nέλα
Kορωνάκη Aμαλία
Kωνστάντη Λένα
Λάσκαρη Eυτυχία
Mακρή Aυγή
Mακρή Mαρί
Nεοχωρίτου Pένα
Nικηφόρου Aννέτα
Σιγανού Iουλιέττα
Σπίνουλα Aντιγόνη
Tσανταρίδη Nταίζη
Tσουκαλά Aικατερίνη
Tσουκαλά Mαριλένα
Tσούτση Mίνα

Δράσεις του Ομίλου
1. Λειτουργία σε καθημερινή απογευματινή
βάση, γραμμής SOS για γυναίκες και παιδιά.
Συνεργασία με Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση
και Eιδικούς Eπιστήμονες, όπως Ψυχίατρος, Δικηγόρος, Παιδοψυχολόγος, Kοινωνικοί Λειτουργοί.
2. Έκδοση φυλλαδίου για διαχείριση νερού
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Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

(12.000 αντίτυπα) που μοιράστηκε σε όλα
τα νοικοκυριά της Kέρκυρας μέσω της
Δ.E.Y.A.K., καθώς και έκδοση βιβλιαρίου
με συνταγές Kερκυραϊκών μαγειρεμάτων.
3. Hμερίδα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (N. 3500/2006). Eιδικοί
εξέχοντες επιστήμονες στο πάνελ, γονείς
– δάσκαλοι – νομικοί – αστυνομικοί το
ακροατήριο.
4. Δύο θεατρικές παραστάσεις με θέμα τη
βία στην οικογένεια και τους τρόπους αντιμετώπισής της (διασκευή του βιβλίου του
Eυγένιου Tριβυζά «το λυπημένο αρκουδάκι» από παιδική σχολή χορού που συ-

νεργάστηκε μαζί μας. Tις παρακολούθησαν 1500 μαθητές δημοτικών σχολείων,
δάσκαλοι και γονείς. Mια αξέχαστη εμπειρία για όλους μας.
5. Πρόγραμμα φιλοξενιών:
α) Φιλοξενία τεσσάρων ημερών νεαρών
κοριτσιών στα πλαίσια του προγράμματος «Nεανικές Kρουαζιέρες».
β) Φιλοξενία τριών ημερών έξι φοιτητών
από τα Eλληνόφωνα χωριά της Kάτω
Iταλίας.
γ) Φιλοξενία μιας εβδομάδας κόρης σοροπτιμίστριας από το Tόγκο της Aφρικής.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Κάντα Ιωάννα,
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Σκιαδοπούλου Ελένη,
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Πέτσιου Αμαλία,
Μέλος Επιτροπής Καταστατικού

Χαϊδόγλου Χριστίνα,
Μέλος Α’ Αντιπρόεδρος, Μέλος ΔΣ ΣΕΕ

Σ.Ο. «ΔΡΑΜΑΣ»

η ιστορία των ομίλων

Ίδρυση Ομίλου
Στις 13 Ιουνίου 1987 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Brigitte Gilles (Γερμανία)
Governor. Ανάδοχος η Άρτεμις Δίγκα (Καβάλας). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. Φαλήρου). Ιδρυτική Πρόεδρος
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΔΡΑΜΑΣ» η
Κική Βάντζιου.

Ιδρυτικά Μέλη:
Aθανασιάδου – Mαραβέλια Xριστίνα
Bάντζιου Kική
Bαβατζανίδου – Kαφετζή Δήμητρα
Bασιλειάδου Mάρω
Bασιλειάδου Mαίρη
Γρηγορίου Σοφία

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Γιαβανοπούλου–Aραμπατζή Xρυσούλα
Γρηγοριάδου – Mαλαματίνη Bασιλική
Γρηγοριάδου – Mυστρίδου Σοφία
Kάλτσου Bέτα
Kαραγιώργη Pούλα
Kουλαξίζη Διάνα
Kονδυλάκη – Nτινάκη Άννα
Kωνσταντινίδου Nόρα
Λαζαρίδου Tζούλια
Mαγκανάρη – Σταφυλάκη Kαίτη
Mάρη Λίτσα
Παπαδοπούλου – Πετρίδου Xρύσα
Πάτση Eύη
Περπατούλη Kίτσα
Tέγου Mαίρη
Tσάλτα – Aμαραντίδου Πόπη
Xατζηκωνσταντίνου – Δαϊλάκη Bασιλική

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Παπαδοπούλου – Δίγκα Eλένη
Σιδέρη – Σαλωνίδου Σούλα

Δράσεις του Ομίλου
1. Δύο Πανελλήνιες Συναντήσεις (Προέδρων
– Συντονιστριών το 1997 και το 2006)
2. H ετήσια Aνθοκομική Έκθεση που πραγματοποιείται κάθε Mάιο από το έτος 1992.
3. Πολλές Δωρεές στο Kρατικό Nοσοκομείο
Δράμας σε διάφορες κλινικές του (και στο
παρελθόν και με τελευταία τον Iανουάριο
του 2010 στη γυναικολογική κλινική ενός

κρεβατιού εξέτασης, καθώς και ενός υπέρηχου).

αλλά και με την συνεχή επαφή και στήριξή μας με τα παιδιά του άνω Iδρύματος.

4. Tην επί σειρά ετών συνεργασίας με το
Kέντρο Παιδικής Mέριμνας Aρρένων Δράμας, με δωρεές σε χρήματα και σε είδη,

5. Mεγάλος αριθμός ενδιαφερουσών ημερίδων, με θέματα ιατρικού και κοινωνικού
περιεχομένου.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Παπαδοπούλου-Πετρίδου Χρύσα, Συντονίστρια ΟΚΑ
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Σ.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ «ΝΗΡΗΙΔΕΣ»

Έμβλημα
Μία Νηρηίδα
φιλοτεχνημένη από το
ζωγράφο Ταλαγάνη
ειδικά για τον Όμιλο.
Το κυκλικό σχήμα
συμβολίζει την ενότητα
των μελών, η δάφνη
την επιβράβευση των
προσπαθειών τους και
το περιστέρι την αθωότητα, τη γαλήνη και την
ειρήνη που πρέπει να
επικρατεί παντού.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας
Ίδρυση Ομίλου
Στις 24 Οκτωβρίου 1987 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η Marie-Jeanne Bosia
(Ελβετία) Πρόεδρος SI/E. Ανάδοχοι οι Τασία Καλκούνου, Στέλλα Πάγκου (Πειραιώς).
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π.
Φαλήρου). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Γλυφάδας-Βούλας
ΝΗΡΗΙΔΕΣ» η Μαρικέρη Τόμπρα.

Ιδρυτικά Μέλη:
Ειρήνη Κουράκου
Λίλα Βυζά
Αριστέα Νινιού
Κωστούλα Μαλάμου
Αλεξάνδρα Κάρτσωνα
Μπέρτυ Ρούση
Κατερίνα Ιωάννου
Μαρία Νομικού
Μαρικέρη Τόμπρα
Λιέττα Κατσούφρη
Μαργαρίτα Πάγκου
Λουκία Βασιλία
Βάσω Μητροπούλου
Μπέττυ Βασιλάκη
Νένα Μαυρέα
Μαριάννα Φόρου
Κάθριν Ζαχαρτζή
Νόρα Τομάζου
Ινώ Κωνσταντοπούλου
Τζένη Φούρλα
Ελένη Παπαγεωργίου
Αννίτα Συρεγγέλα
Αικατερίνη Μακρυνιώτη
Δανάη Κουνάκου

Δράσεις του Ομίλου
1. Το κτίσιμο και ο εξοπλισμός του σπιτιού
στην Ανάβυσο για τα 4 μικρά κορίτσια
που έχασαν πολύ νωρίς τη μητέρα τους.
Συγχρόνως η προσπάθειά μας να είμαστε
δίπλα τους φροντίζοντας την εκπαίδευση και τη σωστή ανατροφή τους καλύ42 I Τ 92 I ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου
πτοντας και οικονομικά τις ανάγκες τους.
Μετά 15 χρόνια με μεγάλη μας χαρά είδαμε και τις 4 να τακτοποιούνται επαγγελματικά και οι 2 από αυτές να δημιουργούν τη δική τους οικογένεια.
2. Η επί 2,5 χρόνια φιλοξενία και περίθαλψη
της τραυματισμένης στον πόλεμο της Βοσνίας νεαρής γυναίκας από μέλος του Ομίλου μας, έγινε η αφορμή για τη συνεχή οικονομική βοήθεια και συμπαράσταση από
όλο τον Όμιλο για τουλάχιστον 12 χρόνια.
Σήμερα η φίλη μας Άννα έχει επιστρέψει
στην πατρίδα της και ζει με τις δύο κόρες
της στο καινούριο της σπίτι που και με τη
δική μας βοήθεια έκτισε.
3. Όταν το παραδοσιακό κτίριο του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος πληγώθηκε σοβαρά από τον καταστροφικό σεισμό του Σεπτεμβρίου του 1998, τα 60 κορίτσια που
στέγαζε έπρεπε επειγόντως να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος. Ο Όμιλός μας και

με τη βοήθεια των φίλων του, αλλά και της
SI/E (action fund της χρονιάς Ελβ. Φράγκα
5.000) παρέδωσε στο Ίδρυμα επιταγή
2.050.000 δρχ. (6.000 ευρώ) για τη στέγαση των κοριτσιών σε πρόχειρα καταλύματα. Επί πλέον ευαισθητοποιήσαμε φίλες Ολλανδέζες Σοροπτιμίστριες που προσέφεραν ένα πιάνο και μία βιβλιοθήκη έπιπλο (συνολικής αξίας 6.000 ευρώ). Για την
προσφορά μας αυτή το Χατζηκυριάκειο
Ίδρυμα μας τίμησε με το δίπλωμα του
Αργυρού Δωρητή.
4. 15.000 αυτοκόλλητα για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας μοιράστηκαν σε
ξενοδοχεία της χώρας μας με έμφαση στις
άνυδρες περιοχές και τα νησιά.
5. Αρχίζοντας το Μάρτιο του 1990 και για 4
συνεχή χρόνια δενδροφυτεύσαμε τον
Υμηττό με την υπόδειξη και τη βοήθεια
των Δήμων Γλυφάδας και Βούλας. Συνολικά φυτεύτηκαν 5.000 δέντρα.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Governor Φωτεινή Kαλογερά (1993-1995)
Deputy-Governor Pοζαλία Bώτη (1998-2000)
Συντονίστρια Eκπαίδευσης
Nέλη Διονυσοπούλου (1991-1992)
Συντονίστρια Kαλής Θέλησης
Φωτεινή Kαλογερά (1996-2000)
Συντονίστρια Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων
Mπέρτυ Pούση (1998-2000)

Συντονίστρια Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων
Aνθή Πιερίδη (2008-2010)
Tαμίας Δήμητρα Mάρου (2008-2010)
Eπιτροπή Yποτροφιών Mπέρτυ Pούση (2002-2004)
Eπιτροπή Eπέκτασης
Nέλη Διονυσοπούλου (2002-2004)
Eκπρόσωπος της ΣEE για την εφαρμογή του Interunion Study Program Mάιος-Iούνιος 1991
Nέλη Διονυσοπούλου

Σ.Ο. «ΨΥΧΙΚΟΥ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Υδρία. Θυμίζει το ψυχικό
των κατοίκων που έδωσαν νερό στον μαραθωνομάχο όταν σταμάτησε
για λίγο και συνέχισε για
ν’ αναγγείλει στους Αθηναίους «νενικήκαμεν».

Ίδρυση Ομίλου
Στις 18 Σεπτεμβρίου 1988 έγινε η επίσημη
τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Liv Gabrielsen (Νορβηγία) Governor. Ανάδοχος η Λούλα Μαυρουλίδου (Αθηνών-Ανατολικός). Πρόεδρος
Σ.Ε.Ε.: Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. Φαλήρου).
Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού
Ομίλου «ΨΥΧΙΚΟΥ» η Μαρία Ζαφέτ.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Αργυροπούλου Μαρία
Βαλεριάνου Τένη
Γιαννικάκη Τίνα
Δοξιάδη Ασπασία
Δοξιάδη Λέλα
Εμίρη Μαρία
Ευαγγελίου Χρυσούλα
Ευαγγέλου Γαβριέλλα
Ζαφέτ Μαρία
Καραγεωργοπούλου Σούλα
Καραντινού Νίτσα
Κεφαλλωνήτου Πόπη
Κωσταρίδη Βάσω
Λεούση Αγλαΐα
Λυμπεροπούλου Άννα
Ματσούκη Κάτια
Μιχαηλίδου Βέρα
Μπάλλα Μαρία
Μπενοπούλου Λένα
Μπάλλα Ολυμπία
Νομπέλη Μαίρη
Ξυριδάκη Ρένα
Παπαευαγγέλου Νάντια
Παπαϊωάννου Διονυσία
Παπαφιλίππου Καίτη
Ράλλη Ελβίρα
Τσερώνη Μαίρη
Τσιμή Πόπη
Τσολοζίδη Μαίρη
Χαζανδρά Μαρία
Χαρλαύτη Εύη
Χατζιώτη Έλλη

Δράσεις του Ομίλου
1. Η αδελφοποίηση με τον όμιλο της Κρακοβίας στη Ρουμανία. Mετά από καιρό ο
όμιλός μας ευαισθητοποίησε τον πρέσβη
της Ρουμανίας υπό την αιγίδα του οποί-

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

ου έγινε εκδήλωση με συμμετοχή Ρουμάνων καλλιτεχνών, τα έσοδα από την εκδήλωση προσφέρθηκαν στο πυρόπληκτο
χωριό Ασέα της Αρκαδίας (προσφορά για
το αγροτικό ιατρείο).
2. Ο όμιλος βάφτισε δυο παιδιά αλβανικής
καταγωγής και με συνέπεια τους προσφέρει δώρα.
3. 500,00 ευρώ προσφορά στα special
Olympics.

4. 500,00 ευρώ στους ιατρούς του κόσμου.
5. Τελευταίο πρόγραμμα του Ομίλου ήταν η
επίσκεψη στις φυλακές Ελαιώνας Θηβών.
Ενημέρωση για τον καρκίνο του τραχήλου και της μήτρας στις κρατούμενες και
ακολούθως προσφορά το τεστ Παπανικολάου. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με
ψυχολογική στήριξη στις κρατούμενες.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Μαρία Ζαφέτ, Συντονίστρια SI Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Θέση της Γυναίκας (19931997, 1999-2001). Μέλος Επιτροπής Επέκτασης (1997-1999)
Πρόεδρος ΣΕΕ 2002-2004
Ελένη Χαρλαύτη, 1994-96
Αντιπρόεδρος Ένωσης 2008-2010
Πρόεδρος Καταστατικού 1974-76
Νίκη Μαρκογιάννη, Συντονίστρια Υγείας
2002-04
Μαρία Σαγιά, Μεταγραφή από Ανατολικό,

Συντονίστρια Περιβάλλοντος
Γραμματέας ΣΕΕ 2006-08
Αντιπρόεδρος 2002-2004
Ευαγγέλου Γαβριέλλα,
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 1998-2000
Αναπληρώτρια Δημοσ. Σχέσεων 2008-2010
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων για Αθήνα
2004-2006
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 2006-2008
Γραμματέας ΣΕΕ 1998-2000
Βάσω Κωσταρίδη, Εκδότρια Περιοδικού
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Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ «ΔΑΝΙΗΛΙΣ»

Έμβλημα
Δανιηλίς, Πατρινή αρχόντισσα (10ος αι.) πρώτη
γυναίκα βιομήχανος η
οποία με τη δημιουργικότητά της κατέστησε την
Πάτρα πρώτη βιομηχανική
πόλη του Βυζαντίου.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 10 Δεκεμβρίου 1988 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η Marie Delemenester
(Βέλγιο) Governor. Ανάδοχος η Καλλιρρόη
(Λαλά) Νίκολη (Αθηνών Ανατολικός). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (Θεσσαλονίκης
Ανατολικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών «Δανιηλίς» η Κατίνα Φουρτούνη.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Αγγελάκη-Μαλάκη Ρούλα
Ανδρουλάκη Λία
Βαγενάκη Λένα
Βαράκη Αθηνά
Βούτουνα Τζένη
Γκολφινοπούλου Ευγενία
Ηλιοπούλου Ελένη
Κιτσούκαλη Ντορίνα
Κοντογιαννοπούλου Νίτσα
Κουτσογεωργοπούλου Ελένη
Μαραγκού Λένα
Μεντζελοπούλου Βάσω
Μπορονικολού Τούλα
Παπουτσάκη Τζένη
Πετσάλη Νίκη
Πλέσσα Κούλα
Πραποπούλου Αθηνά
Σκαρτσή Ευαγγελία
Σκαρτσή Ξένη
Σταυροπούλου Νταίζη
Τουμπανάκη-Ευσταθίου Σία
Τζικούνη Μαρία
Χριστοπουλίδου Μπία

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

συνεργασία με τον Σύλλογο Πατρινών
Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών.Ποιήματα του Κ. Παλαμά απήγγειλαν η κα. Αγγελική Αργυροπούλου (εικαστικός) και η κα.
Νατάσα Ράγιου – Μεντζελοπούλου (δημοσιογράφος, τ. βουλευτής), που είχε και
τον συντονισμό της εκδήλωσης. Τέλος η
κα. Ευαγγελία Σκαρτσή (φιλόλογος, μέλος
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πάτρας) μίλησε με θέμα « Το ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά».

2. Γιορτάσαμε τα 20 χρόνια σε επίσημη τελετή.
3. Λάβαμε μέρος στο πρόγραμμα συγκέντρωσης στηθόδεσμων να ξεπεράσουμε
κάποια χιλιόμετρα.
4. Διαλέξεις για την οικογενειακή βία για την
μεταμόσχευση οργάνων.
5. Υιοθετήσαμε ίδρυμα για παιδιά με βαριά
νοητική πάθηση.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Δράσεις του Ομίλου
1. Τίμησε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του
εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά με ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσε σε
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Βάσω Μεντζελοπούλου,
Συντονίστρια ΟΚΑ (δύο διετίες)

Συντονίστρια Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
(δύο διετίες)

Ευαγγελία Σκαρτσή,
Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής (δύο διετίες)

Μαρία Καρέλα,
Αναπληρωματική Governor

Σ.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Ανθέμιο, κόσμημα
αρχαίων ναών.
Αρμονία: σύζυγος του
Κάδμου, εκπροσώπηση
αρμονίας στη φύση,
στις τέχνες, στην ποίηση,
προστάτιδα της
οικογενειακής ευτυχίας.
Ίδρυση Ομίλου
Στις 6 Μαρτίου 1989 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η Helene Van Themsche
(Βέλγιο) Αντιπρόεδρος SI/Ε. Ανάδοχος η Ρίτσα Γαλούση (Όμιλος Ξάνθης). Πρόεδρος
Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (Θεσσαλονίκης-Ανατολικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Κομοτηνής «ΑΡΜΟΝΙΑ» η
Άσπα Τσιρλιάγκου-Γεραρδή.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Αποστολίδου Άννα
Βουκουβάλα Βασιλική
Γεμενετζή Μάρω
Δαλακούρα Αικατερίνη
Δώδου Χριστίνα
Θεοδωρίδου Παρασκευή
Καλδιριμτζή Άννα
Καμπούρη Άννα
Κατερινάκη Ζαφειρία
Μαργώνη Αθανασία
Ματσικίδου Χαρίκλεια
Μηναΐδου Ηρώ
Μυλωνά Άννα
Παναγοπούλου Θεοδώρα
Πανταζή Άννα
Παπαϊωάννου Ειρήνη
Παπουτσή Όλγα
Συλίβου Άρτεμις
Τσιρλιάγκου Ασπασία
Τσιρογιάννη Αθηνά
Τσολακίδου Δέσποινα
Φινοκαλιώτου Μαρία
Χατζησιδέρη Αικατερίνη

Δράσεις του Ομίλου
1. Ημερίδα με ομιλητές καθηγητές Πανεπιστημίου, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, επιμελητές ανηλίκων με θέμα
«Η βία στην Οικογένεια» τον Απρίλιο του
1990.
2. Φιλολογική βραδιά σε συνεργασία με το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

μική και Ψυχολογική Προσέγγιση» με Εισηγητές τον Καθηγητή της Μαιευτικής Γυναικολογίας και Διευθυντή του Τμήματος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της
Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ. κ. Γεώργιο Μαρούλη με θέμα «Υπογονιμότητα - Εξωσωματική Γονιμοποίηση και την Καθηγήτρια
του Αστικού Δικαίου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη με θέμα «Νομικό
πλαίσιο της Τεχνητής Αναπαραγωγής»,
καθώς και την Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Άννα Παγοροπούλου.
4. Ημερίδα σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Κομοτηνής με θέμα «Νερό και Περιβάλ-

λον» και κύριες ομιλήτριες την Πρόεδρο
του ΣΟ Ξάνθης και Επίκουρη Καθηγήτρια
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ.
Μαρία Γκράτσιου και την Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου,
τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας κ. Γεωργιάδη, τον κ. Πελτέκη Διευθυντή της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., τον κ. Μελίδη Λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ.
5. Συνεργάζεται με το ειδικό σχολείο Κομοτηνής επισκεπτόμενος τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό και συνεργαζόμενος με το
σύλλογο γονέων και παιδιών υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες αυτού και μετέχοντας στις εκδηλώσεις αυτού.

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Δεν έχουν αξιωματούχους στην Ένωση.
Εργάζονται τοπικά και έχουν να δείξουν αρκετή δραστηριότητα.

3. Στις 23 Απριλίου 2005 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Παλιάς Νομικής
Σχολής ημερίδα με θέμα «Ιατρικώς υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Ιατρική, ΝοΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ I Τ 92 I 45

η ιστορία των ομίλων

Σ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ «ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ»

Έμβλημα
Αθηναϊκό ακροκέραμο
με μορφή γυναίκας.
Σύμβολο του τόπου
σύστασης, ίδρυσης
και λειτουργίας
του Ομίλου.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 27 Μαΐου 1989 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Sadun Katipoglu (Τουρκία)
πρ. Πρόεδρος SI. Ανάδοχος η Νίκη Μαρνέρη (Π. Φαλήρου) Governor Σ.Ε.Ε. Πρόεδρος
Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (Θεσσαλονίκης Ανατολικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Αθηνών «Λυκαβηττός» η Ελένη Κουτσελίνη.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας
Ιδρυτικά Μέλη:
Αβραμίδου Κατερίνα
Αγιουτάντη Άννα
Αλατζατζή Άσπα
Αποστολοπούλου Σοφία
Αργυρού Ντόρα
Γεωργαντά Λίλυ
Γρηγοροπούλου Ντιάννα
Δρούγκα Πέπη
Ζέλου Αίγλη
Καλκούνου Ηρώ
Καλλία Έφη
Καμπόλη Άννα
Κανέλλη Γεωργία
Καπούλα Χαρά
Κατσίχτη Βίβιαν
Κομνηνού Έλλη
Κοζώνη Βίλυ
Κοντοδήμα Κάτια
Κουτσουκέλη Αλεξάνδρα
Κυρώζη Ευρυδίκη
Μανδρέκα Τάνια
Μπορονικολού Μαρία
Μουντοκαλάκη Θέλκα
Μπενάκη Ελένη
Μπίλλη Λίζα
Παλαιολόγου Ερατώ
Παπακριβοπούλου Φώφη
Παπακωνσταντίνου Τάνια
Πισκερά Λίτσα
Σιούρδη Μαρία
Σπάθη Ελένη
Σπηλιοπούλου Χαρά
Σταυρουλοπούλου Άννα
Συνοδινού Ρένα
Τσούκαλη Αθηνά
Φυκούρα Καρολίνα
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Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Δράσεις του Ομίλου

3. Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα της Ένωσης για οικονομική βοήθεια στη Γιουγκοσλαβία.

1. Στον τομέα Υγείας από 15-ετίας δωρεάν
προσφορά εξέτασης «Test Παπανικολάου» με σύγχρονη ενημέρωση σε γυναίκες
υποβαθμισμένων περιοχών της χώρας.

4. Ενισχύσαμε τους Γιατρούς του Κόσμου με
διάφορα ποσά.

2. Στον τομέα εκπαίδευσης δημιουργία Βιβλιοθηκών και εκπαιδευτικών οργάνων
στα εξής σχολεία. α)Δημοτικό Σχολείο
Αγίας Σοφίας Μεσσαπίου Εύβοιας. β)Στα
χωριά Άνω Καλεντίνη και Μεσόπυργος του
Νομού Άρτας.

5. Συμμετείχαμε στην εκδήλωση της Ένωσης
για την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού με εργασία που αφορούσε τα Ήθη
και Έθιμα του παραδοσιακού γάμου της
Ηπείρου και παρουσίαση εργασίας με θέμα «Η πόλη μου άλλοτε και τώρα».

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και Διεθνή Ομοσπονδία SI
Λένα Κουτσελίνη, Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
Καίτη Λυμπερίου, Γεν. Γραμματέας Σ.Ε.Ε, Governor SI/E (μετάθεση από Όμιλο Χαλκίδας)
Αγγελική Λυμπερίου, Αναπληρωματική Governor SI/E
Μαρία Γαργάλα, Governor SI/E (μετάθεση από Όμιλο «Ανατολικός»Αθηνών)
Ντίνα Κωτσίλα, Μέλος Επιτροπής Επέκτασης Σ.Ε.Ε.

Σ.Ο. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Ένα αρχαίο αέτωμα
με τις μορφές
της Ολυμπιάδας,
της μητέρας
του Μ. Αλεξάνδρου.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 9 Δεκεμβρίου 1989 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η Elisabeth Back-Impallomeini (Ιταλία) Πρόεδρος SI/Ε. Ανάδοχος
η Σούλα Κοκολέτσου (Βουλιαγμένης). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (ΘεσσαλονίκηςΑνατολικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Θρακομακεδόνων «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» η Ελένη Βλαχοδήμου.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Αμπατζίδου Καλλιόπη
Απιδοπούλου Ευθ.
Βαρελά Φανή
Βερούκα Μαίρη
Βλαχοδήμου Ελένη
Βόγκα Βασιλική
Ζερικιώτη Αικατερίνη
Καρανίκα Πηνελόπη
Κατάρα Λέλα
Καφέτση Αικατρίνη
Κιούση Αντιγόνη
Κοκολάκη Κωνσταντίνα
Κουβαλιά Ελένη
Κωτσόγιαννη Αθηνά
Λαζαρή Αλεξάνδρα
Μακρή Χαρίκλεια
Μαντζιάρα Ασημίνα
Μπρατσιάκου Αικατερίνη
Παναγιωτοπούλου Μαρία
Περάκη Πηνελόπη
Πέτικα Βενετία
Πεχλιβανίδη Ελένη
Πολύδωρα Μαίρη
Πούλη Ιωάννα
Σαββοπούλου Ειρήνη
Σαββοπούλου Μαρία
Σταμούλη Βασιλική
Στόγια Ελένη
Στόγια Καλλιόπη
Τσατσάνη Ζωή
Τσιρέκα Αγνή

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

κτικά. Kαι το 2005 το «Ίδρυμα παιδιών με
βαριές ειδικές ανάγκες» στον Άγιο Nικόλαο
Γαλαξιδίου, όπου προσφέραμε ρουχισμό
και τρόφιμα. Aκόμη συνεχίσαμε το ίδιο έργο σε γηροκομεία στα Kαλάβρυτα, στα
Άνω Iλίσια Aττικής και στο Nαύπλιο.
2. Aδελφοποίηση Niort Γαλλίας – Θρακομακεδόνες «Oλυμπιάς» Eλλάς. Tο Mάιο του
1994 οι δύο όμιλοι συνεργάστηκαν και
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι
στην Eλλάδα 54 φοιτητών-νοσηλευτών
της Niort.
3. H Mαίρη Bόγκα επιμελήθηκε και εξέδωσε
πλήρη κατάλογο των οδών της Kοινότητας
Θρακομακεδόνων. Και σε συνεργασία με
τον καθηγητή της Eλληνικής γλώσσας του
Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Mόσχας
†Σοκολιούκ αποστείλαμε τόμους λεξικών
της ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνικά και

άλλα βιβλία για τις ανάγκες της σχολής.
4. Mετά τον καταστροφικό σεισμό της Πάρνηθας το 1999 ο Όμιλός μας προσέφερε
σε καταυλισμό της Mεταμόρφωσης, βιβλία, παιχνίδια, τηλεόραση-βίντεο και αρμόνιο για τα παιδιά. Στο πυρόπληκτο σχολείο του χωριού Περιστέρι της Hλείας στη
μνήμη της Mαίρης Bόγκα δωρίσαμε βιβλιοθήκη και πλέον των 150 βιβλίων και
εγκυκλοπαιδικών λέξεων.
5. Tο 2004 η Kαίτη Δούκα φιλοτέχνησε αφίσα για τους Oλυμπιακούς Aγώνες την
οποία στείλαμε και στην Eυρώπη, απ’ όπου
απέσπασε κολακευτικά σχόλια. H ίδια επιμελήθηκε τη συγγραφή και έκδοση του
παιδικού βιβλίου «Tο Παραμύθι της Zωής»
που αφορά την αξία και την οικονομία του
νερού και έτυχε μεγάλης απήχησης.

Δράσεις του Ομίλου
1. Tο χειμώνα του 1992 επισκεφθήκαμε το
παραμεθόριο χωριό Mολυβδοσκέπαστο
της Hπείρου και προσφέραμε στα παιδιά
του σχολείου παπλώματα, κουβέρτες,
ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια και λοιπά
ατομικά είδη, καθώς τρόφιμα και αναψυ-

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Mαίρη Bόγκα, 1996-1998: A’ Aντιπρόεδρος της Σ.E.E.
Kαίτη Δούκα, 2006-2008: B’ Aντιπρόεδρος της Σ.E.E.
Mαίρη Bόγκα, 1998-2000, 2002-2004, 2006-2007: Συντονίστρια Eκπαίδευσης
Kαίτη Δούκα, 1996-1998: Συντονίστρια Περιβάλλοντος
Eλένη Bλαχοδήμου, 1996-1998: Eπιτροπή επεκτάσεως
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Σ.Ο. ΒΟΛΟΥ «ΘΕΤΙΣ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Θέτις. Θεσσαλική
θαλάσσια θεότητα,
σύζυγος του Πηλέα,
μητέρα του Αχιλλέα.
Συμβολίζει τη δυναμική
προσπάθεια των μελών
για ένα καλύτερο μέλλον.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 28 Απριλίου 1990 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η Marianne Barner (Σουηδία) Governor. Ανάδοχος η Tίτσα Γαντζού
(Βόλου Α΄). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα
(Θεσσαλονίκης Ανατολικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου
«Θέτις» η Μαρία Μητράκη.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Αποστολάκη Σοφία
Βαΐτση Τζωρτζίνα
Βαρσάμη Πόπη
Βασιλειάδου Λίτσα
Ζαπάντη Βίλια
Καντίκου Μαρία
Καλιντζέου Θέκλα
Καραμανλή Αίγλη
Κόκκαλη Εύη
Λύτρα Γεωργία
Λαζαρίδου Ελένη
Λάμπρου Κατερίνα
Λιώλου Δήμητρα
Μαργαρίτη Γιούλα
Μαρκάκη Ελένη
Μητράκη Μαρία
Παπαδοπούλου Αντιγόνη
Πασιά Μίτση
Σαμαρά Ντόρα
Στεφανίδου Δάφνη
Στράκα Βιβή
Τέζα Λόλα
Τσάνη Νίκη
Οικονομίδου Γιάννα
Τσοποτού Μαρία
Χαρμάνη Ζήνα
Κοντοδήμα Κάτια

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Δράσεις του Ομίλου
1. Δωρεά μηχανήματος αιμοκάθαρσης στο
Νοσοκομείο Βόλου.
2. Δημιουργία αλσυλίου σε άγονη έκταση 14
στρεμμάτων στην Κοινότητα Στεφανοβικείου.
3. Φιλοτέχνηση περιβαλλοντικής αφίσας και
τοποθέτησή της σε δημόσιους χώρους
(Δημαρχείο, Νομαρχία, Νοσοκομείο, Σχολείο κλπ), καθώς και εκτύπωση κάρτας
πρώτων βοηθειών και διάθεσή της σε χώρους άθλησης.

4. Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της Παιδόπολης Αγριάς και σε συνεργασία με το
Δήμο Ν. Ιωνίας εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας σε οικονομικούς μετανάστες και
παράλληλα παροχή ιατρικής υποστήριξης και φροντίδας.
5. Έκδοση και διάθεση βιβλίου ποίησης από
τα έσοδα του οποίου έγινε δωρεά πρότυπου εκπαιδευτικού-υποστηρικτικού υλικού στο 2ο Ειδικό Σχολείο Βόλου, το οποίο
ο Όμιλος έχει «υιοθετήσει».

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Μητράκη Μαρία, Μέλος επιτροπής Οικονομικών Σ.Ε.Ε.
Τέζα Λόλα, Μέλος εξελεγκτικής επιτροπής Σ.Ε.Ε.
Μαρκάκη Ελένη, Πρόεδρος επιτροπής Υποτροφιών Σ.Ε.Ε.
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Σ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Ο ήλιος της Βεργίνας,
έμβλημα της αρχαίας
Μακεδονικής
δυναστείας. Κοσμεί τη
χρυσή λάρνακα
που βρέθηκε στον τάφο
του Φιλίππου.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 26 Μαΐου 1990 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Gerda Hojgaard (Δανία) Governor. Ανάδοχοι οι Νέλλη Ζήκα, Μαίρη
Πούλιου (Θεσσαλονίκης Ανατολικός). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (ΘεσσαλονίκηςΑνατολικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» η Μαρία Ιωαννίδου.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Aναστασιάδου Λέτα
Aστρεινίδου Πηνελόπη
Δούκα Λένα
Eσκιάδου Xαρούλα
Kαγιάβη Eλένη
Kορίτσογλου Tασούλα
Mακρίδου Λένα
Mακρίδου Πόπη
Mιχαηλίδου Aνθή
Mπαλοδήμου Mαρία (Iδρυτική ΠρόεΝεότερη φωτογραφία του Ομίλου

δρος)
Mπερατλή Έφη
Mπουλάκη Άρτα
Παπαδάμου Φωτεινή
Παπαδήμα Mάχη

Δράσεις του Ομίλου

Σουρνοπούλου Άννυ

1. Έκθεση – προσφορά της κυρίας A. Tσώχου
στη βιβλιοθήκη του ANATOΛIA με θέματα περιβάλλοντος. H ίδια έκθεση παρουσιάστηκε και σε άλλες πόλεις της Eλλάδος
και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και
στη Γενική Συνέλευση επί Προεδρίας
Kαίτης Kάστρο 1994-96.

Συμεωνίδου Mαίρη

2. Δωρεά στο σύλλογο ΣTOPΓH 600.000 δρχ.

Παυλίδου Mαρία
Πέγκα Nτόρα
Πενέλη Bούλα
Pάκυνα Nτόλυ

3. Πυρασφάλεια στην EΛEΠAΠ αξίας 500.000
δρχ.
4. Eκδήλωση στο ξενοδοχείο Macedonia
Palace με ομιλία της Aλεξάνδρας Mητσοτάκη για την Action Aid – Δωρεά στην
Action Aid το ποσό 3065 ευρώ.
5. Aγορά computer και βοηθητικού υλικού,
μαγνητόφωνου και δώρων αξίας 750 ευρώ και δωρεά στο ακριτικό δημοτικό σχολείο στην Kορομηλιά Kαστοριάς.

Tσεκερίδου Nένη
Tσώχου Άννα
Tσώχου Άσπα

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI

Φωστηροπούλου Σύλβια

Πόπη Mακρίδου, Γραμματέας Σ.E.E.

Xαραλαμπίδου Στελλίνα

Nτόλυ Bανδώρου, Συντονίστρια Σ.E.E.

Xρηστακίδου Kυριακή

Nτόρα Πέγκα, B’ Aντιπρόεδρος Σ.E.E.
Nτόρα Πέγκα, Aναπληρωματική Governor
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Σ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΑΡΕΤΟΥΣΑ»

Έμβλημα
Αρετούσα. Το κύριο
γυναικείο πρόσωπο
στο έργο «Ερωτόκριτος»
του Κρητικού Βιτσέντζου
Κορνάρου

Ίδρυση Ομίλου
Στις 15 Σεπτεμβρίου 1990 έγινε η επίσημη
τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Maria-Luisa AzzaroliPucceti (Ιταλία) Γραμματέας SI/E. Ανάδοχος
η Αργυρώ Φωτιάδου (Βουλιαγμένης). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (Θεσσαλονίκης
Ανατολικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ηρακλείου Κρήτης
«ΑΡΕΤΟΥΣΑ» η Ιωάννα Μηλιαράκη.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Βαρδάκη Ελένη
Βογιατζάκη Ελένη
Γαγάνη Εύα
Γραμματικάκη Μαρίτα
Δηλαβεράκη Νίνα
Επανωμεριτάκη Αθηνά
Κανακάκη Σάντυ
Καλογεροπούλου Ρίτσα
Κλαψινού Μαίρη
Κοτζάκη Αγγέλα
Λασηθιωτάκη Έρη
Μαραζάκη Ελένη
Μαράκη Αγγέλα
Μαράκη Μαρία
Μεταξά Μαρίνα
Μεταξαράκη Φιλία
Μηλιαράκη Ιωάννα
Μπρεδάκη Ελένη
Νικάκη Λιλίκα
Παπαδάκη Μάρω
Παπαδοπούλου Ρένα
Πατεράκη Κατερίνα
Παχιαδάκη Μαίρη
Πετρίδου Ιώάννα
Τζοβενή Μιράντα
Σφακάκη Αθηνά

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

2. Πρόγραμμα με ανήλικους ασυνόδευτους
Αφγανούς Πρόσφυγες, επίσκεψη και προσφορά ρουχισμού στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος Ανωγείων, όπου φιλοξενούνται,
επίπλωση σπιτιού Αφγανών που ενηλικιώθηκαν, ξενάγηση και κεντρική ομιλία
στην πόλη μας με παρουσίαση του προβλήματός τους.
3. Οργάνωση εκδήλωσης για την Ιστορία των
τηλεπικοινωνιών από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα-Φιλοξενία έκθεσης ΟΤΕ Λειτουργία δυο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές της πόλης μας.

4. Υποστήριξη αναπήρων αθλητών της πόλης μας για συμμετοχή τους στην Παραολυμπιάδα του 2004 (αγορά ειδικού αθλητικού αμαξιδίου και ειδικού αθλητικού ποδήλατου).
5. Οργάνωση σεμιναρίων με διανομή υγειονομικού υλικού για την υγεία του στόματος και της κεφαλής σε υποβαθμισμένα
σχολεία και καταυλισμούς τσιγγάνων.
Εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδος όλων
των τσιγγάνων του καταυλισμού σε συνεργασία με την υγειονομική υπηρεσία
Ηρακλείου.

Δράσεις του Ομίλου
1. Οργάνωση Εβδομάδας προστασίας Θαλασσίου περιβάλλοντος σε συνεργασία
με την HELMEPA με λειτουργία εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για μαθητές των
σχολείων της πόλης με πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε θέματα ανακύκλωσης.
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Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Ιωάννα Μηλιαράκη, Πρόεδρος Επιτροπής Καταστατικού
Ελένη Μπρεδάκη, Πρόεδρος Επιτροπής Υποτροφιών
Μαρία Μπρεδάκη, Μέλος Επιτροπής Υποτροφιών

Σ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΟ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Σχηματική απεικόνιση
της Βυζαντινής
Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος
από την περιοχή
Βυζάντιο-Καλαμαριάς
προς τιμήν της λαμπρής
ιστορικής βυζαντινής
περιόδου της πόλης.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 18 Απριλίου 1992 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Νίνα Κουμανάκου Πρόεδρος
SI/E. Ανάδοχος η Μαίρη Πούλιου (Θεσσαλονίκης Ανατολικός). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Έφη
Πετρέα (Ν. Σμύρνης). Ιδρυτική Πρόεδρος
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης
«ΒΥΖΑΝΤΙΟ» η Μαρούλα Παπουτσή

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Παπουτσή Mαρούλα
Aνδρεάδου Mαλβίνα
Aνδριανοπούλου Hλέκτρα
Γραμματικού Nικολέττα
Δημητριάδου Iωάννα
Eυσταθίου Mαρία
Zωγράφου Tασούλα
Kανελλοπούλου Aθηνά
Kαπόλα Oλυμπία
Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Kλαδά Iωάννα
Kοζύρη Eυαγγελία
Λιάντα Nόπη
Mασούρα Δάφνη
Mπλέρη Nανά
Nταβαρίνου Nανά
Oρφανάκου – Aριστοτέλους Mάγδα

κομεία Iωαννίνων, Kρήτης Πάτρας.
2. Bράβευση Oλυμπιονικών και Παραολυμπιονικών.
3. Συναυλίες – Bράβευση Nομάρχη – Δημάρχου.

4. Aποστολή βιβλίων για εμπλουτισμό βιβλιοθηκών.
5. Kάθε χρόνο τα έσοδα του αποκριάτικου
χορού πηγαίνουν σε συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Παυλίδου Xριστίνα
Σαμαρτζίδου – Πλωμαρίτου Mαρία
Σεπιτάνου Πολυξένη

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI

Φιλοξενίδου Θεοδοσία
Xριστοδουλίδου Φιφή
Φινοκαλιώτη Mαρία

Βρεττοπούλου Σοφία, Συντονίστρια Ένωσης ΟΚΑ
Mάγδα Oρφανάκου-Aριστοτέλους, Πρόεδρος Oικονομικής Eπιτροπής (2004-2006)
Nανά Nταβαρινού, Mέλος Eπιτροπής Kαταστατικού (2006-2008)
Xαραλαμπίδου-Λογοθέτη Φωτεινή, Mέλος Eπιτροπής Eπέκτασης (2004-2006)
Kύρκου Nέλλη, Συντονίστρια Yγείας (2006-2008)

Δράσεις του Ομίλου

Kαίτη Kάστρο-Λογοθέτη, Πρόεδρος Σ.E.E. (1994-1996, 1991-93)

1. Bιβλία, βοηθήματα για τους καρκινοπαθείς. Παρουσίαση σε Oγκολογικό Συνέδριο Aθηνών, σε Πανεπιστήμια και Nοσο-

Aθηνών), και εκδότρια περιοδικού, Governor τακτική, Governor αναπληρωματική, Πρόεδρος

Kαίτη Kάστρο-Λογοθέτη, Γραμματέας Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας (Bυζάντιο / Aνατολικός
Eξελεγκτικής Eπιτροπής Σ.E.E.
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Σ.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΔΙΩΝΗ»

Έμβλημα
Παριστάνει τη Διώνη
δίπλα στο Δία ως
“ομόκλινη και ομώνυμη“
αυτού. Σπάνια παράσταση ανδρός και γυναικός
να απεικονίζονται ομότιμα. Το δίδραχμο είναι
πλαισιωμένο από κλάδους της ιέριας φηγούς
(είδος βαλανιδιάς της Δωδώνης ) και αμπέλου.
Στα κλαδιά επικάθονται τρία πουλιά , οι τρεις
ιέριες (μάντεις) του ιερού της “Διώνης“ στη Δωδώνη Ιωαννίνων.
Ίδρυση Ομίλου
Στις 9 Μαΐου 1992 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Guite Mourer (Γαλλία) Συντονίστρια Περιβάλλοντος SI/E. Ανάδοχος
η Αννέτα Νικηφόρου (Κέρκυρας). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Έφη Πετρέα (Ν. Σμύρνης). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου
Ιωαννίνων «ΔΙΩΝΗ» η Κική Μήτση.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Βαζάκα Μαρία
Γιωβάννη – Γκίκα Λένα
Γκλίναβου – Χρηστίδη Αγγέλα
Δογορίτη Μάχη
Δόνου Μαρούλα
Δρούγκα Γεωργία
Ζαλοκώστα Κάλλη
Ζήκα Έφη
Καλύβα Έλλη
Καράμπαλη Βάντα
Καραμάνη Λαμπρινή
Κατσανάκη – Οικονόμου Ελένη
Κατσαράκη – Νικολαΐδη Αφροδίτη
Κοντούρη Μίνα
Κωνσταντοπούλου – Ζέρβα Ασπασία
Λέκκα Ασπασία
Μαλάμου – Μήτση Κική
Μαλετσίδου Ουρανία
Μάργαρη – Γκοντού Βούλα
Μέρτζιου – Ζαμπίρη Τάνα
Νικολαΐδη Μαίρη
Ντζιόκα Ελένη
Παγκέ – Λέκκα Τζένη
Παππά Αθηνά
Παπαδάκη – Σταυρουλάκη Γεωργία
Παπαδημητρίου Άντα
Παπαδοπούλου Ερμιόνη
Παπαδοπούλου Μάρθα
Παπαστύλου Σοφία
Σιαμοπούλου – Μαυρίδη Αντιγόνη
Τζούμα Γαλάτεια

Δράσεις του Ομίλου
1. Δημιουργία και συντήρηση Σοροπτιμιστικού Άλσους στην Πανεπιστημιούπολη
Ιωαννίνων και στον προαύλιο χώρο του
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Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

ιερού ναού της του Θεού Σοφίας Ανατολής Ιωαννίνων.
2. Οικονομική στήριξη για τη δημιουργία «Κέντρου Ημέρας Αυτιστικών ατόμων».
3. Πρόληψη και Ιατρική φροντίδα Γυναικών
και παιδιών σε απομακρυσμένες περιοχές
της Β.Δ. Ελλάδας με δωρεάν διενέργια test
Pap, διάθεση καρτών αυτοεξέτασης μαστού, εμβολιασμοί και οδοντιατρικοί έλεγχοι παιδιών. Δημιουργία «παιδότοπου»
στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Ιωαννίνων, έκδοση φυλλαδίου για τη
διατροφή και πρόληψη οστεοπόρωσης
παιδιών και εφήβων.
4. Αποστολή βιβλίων και παραδοσιακού υλικού σε ελληνόφωνα Σχολεία του εξωτε-

ρικού (Αφρική, Αλβανία), εσωτερικού και
στη βιβλιοθήκη των φυλακών Ιωαννίνων
σύμφωνα με το συνεχιζόμενο για 15 έτη
πρόγραμμα βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των τροφίμων των φυλακών.
5. Έκδοση φυλλαδίου για τα δικαιώματα των
κρατουμένων στην Ελληνική, Αλβανική &
Αγγλική γλώσσα (συγχαρητήρια επιστολή από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας) και έκδοση βιβλίου με θέμα «Οι
γυναίκες κτίζουν την Ειρήνη με της τοπικής κληρονομιάς». (συγχαρητήριες επιστολές από την Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων, από την Υπουργό Εξωτερικών
της Ελλάδος, από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες).

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Κική Μαλάμου–Μήτση, διετέλεσε για δύο (2) συνεχείς διετίες συντονίστρια Υγείας της Σ. Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
Βίκυ Παπαβρανούση, Πρόεδρος Επιτροπής Καταστατικού ΣΕΕ, 2008-2010
Λένα Γιωβάννη–Γκίκα, Μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής της Σ.Ε. Ελλάδος.

Σ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Φίλιππος Β’
της Μακεδονίας.
Επέτυχε την πολιτική
ενοποίηση των Ελλήνων.
Συμβολίζει το πνεύμα
ενότητας των μελών.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 17 Οκτωβρίου 1992 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η Νίνα Κουμανάκου (Αθηνών-Ιδρυτικός) Πρόεδρος SI/E. Ανάδοχος η
Νέλλη Ζήκα (Θεσσαλονίκης Ανατολικός).
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Βάσω ΣταυριανοπούλουΓκανάτσου (Αθηνών-Ιδρυτικός). Ιδρυτική
Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» η Πανδώρα Γιαννιώτου.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Αδάμ Μαρία
Ανδρεάδου Σταυρούλα
Αποστολίδου Σοφία
Ασλανίδου Νίκη
Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Βεργιάδου Φανή
Βλάχου Αικατερίνη
Γιαννιώτου Πανδώρα
Εφραιμίδου Σοφία
Δήμου Ματίλδη

Δράσεις του Ομίλου

Ιωαννίδου Μαρλένα

1. Πλήρης εξοπλισμός ενός σπιτιού 300 τ.μ.
στο Παιδικό Χωριό Βορείου Ελλάδος στο
Φίλυρο, αξίας 18.000 ευρώ (Πρόγραμμα
Focus).

Κωτούλα Ντίνα
Μαρκαντωνάκη Ευαγγελία
Μπαμπάνη Ματούλα
Παγώνη Μάγδα
Περπατίδου Φώφη
Ρωσσίδου Λένα
Σαγιόγλου Μαρία
Σαρρή Δώρα
Σιφνιάδου Σούλα

2. Eνίσχυση ύψους 15.000 ευρώ στο ίδρυμα
Άγιος Παντελεήμων (αιματολογικός αναλυτής, 25 ξυλόγλυπτα καθίσματα για το
ναό, 8 αναπηρικά τροχήλατα καροτσάκια,
1 επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, 1 μίξερ, στρώματα και κλινοσκεπάσματα).

3. Ενίσχυση ύψους 7.000 ευρώ στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος (πλήρες
επαγγελματικό εργαστήριο με ραπτομηχανές, κοπτοράπτρες).
4. Ενίσχυση ύψους 4.000 ευρώ στο Σύλλογο Αυτιστικών Παιδιών στο Ωραιόκαστρο
με το όνομα «Ελπίδα» (δημιουργία υδραγωγείου).
5. Σε συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης πλήρης εξοπλισμός ενός διαμερίσματος 70
τ.μ. για την αποκατάσταση ατόμων με νοητική στέρηση.

Τάχου Καίτη
Φωτούδη Σούλα

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
Σοφία Αποστολίδου, Πρόεδρος Eπιτροπής Καταστατικού της Ένωσης.
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Σ.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΕΡΩΦΙΛΗ»

Έμβλημα
Δύο δελφίνια, το έμβλημα
της πόλης. Ερωφίλη,
η ηρωίδα της ομώνυμης
τραγωδίας του Κρητικού
Γεωργίου Χορτάτζη.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 9 Ιουλίου 1994 έγινε η επίσημη τελετή
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Margaret Newton (Ελβετία)
Governor. Ανάδοχος η Ιωάννα Μηλιαράκη
(Ηρακλείου Κρήτης). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου (ΑθηνώνΙδρυτικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ρεθύμνου Κρήτης
«ΕΡΩΦΙΛΗ» η Βαρβάρα Σκαρβέλη.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Βαονάκη Πόπη
Βογιατζή-Λυρώνη Νικολέτα
Γιαννούλη Μαρία
Δουλγεράκη Κατερίνα
Θυμιατζή-Κρεβατσούλη Ελένη
Ιερωνυμάνη Μαρία
Καραδάκη Μαρίνα
Λίτινα Ελένη
Μπενάκη-Πόπωτα Αννίτα

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Παπαδάκη Ελευθερία
Παπατζανή Ευαγγελία
Παυλοπούλου Νοέλα
Προκοπάκη Έλσα
Σακαράκη Μαρία
Σηφακάκη Κλεονίκη
Σκαρβέλη Βαρβάρα
Σπυρλιδάκη Μαρία
Σταγάκη Ειρήνη
Συνατσάκη Μαρία
Σφηνιά Κατερίνα
Τσίχλη Ζαμπία

2. Εκδήλωση κατά την οποία δώσαμε 3 υποτροφίες σε μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου της πόλης μας.
3. Εκδήλωση στο Δημαρχείο Ρεθύμνου τον
Οκτώβριο του έτους 1997 με ομιλήτρια
την κ. Καίτη Δούκα συντονίστρια Περιβάλλοντος ΣΕΕ και με την συμμετοχή της
τότε προέδρου της Ένωσης κ. Τασούλας
Καμπουρίδου και 12 Ομίλων της Ένωσης
για την ίδρυση του 1ου Σοροπτιμιστικού
κέντρου στην Κρήτη Δέσποινα Μαλλιαρού, γωπόνου, την οποία χάσαμε πρόωρα. Στην εν λόγω εκδήλωση συγχαρητή-

ρια επιστολή έστειλε η κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη.
4. Πραγματοποιήσαμε εκδήλωση στην αίθουσα της περιηγητικής λέσχης Ρεθύμνου
με ομιλήτρια την κ. Μαρία Ψιλλάκη με θέμα «Η συμβολή της γυναίκας στην διάσωση του λαϊκού πολιτισμού».
5. Επισκεφτήκαμε το Κέντρο Νεότητας των
Ανωγείων που φιλοξενούσε 27 παιδιά από
το Αφγανιστάν ηλικίας 12-18 ετών και τους
δωρίσαμε ρούχα και άλλα είδη πρώτης
ανάγκης.

Δράσεις του Ομίλου

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI

1. Εκδήλωση στο ξενοδοχείο El Greco για
τους σεισμοπαθείς των Γρεβενών (400.000
δρχ.) Ιούλιος 1995.

Δεν υπάρχουν αξιωματούχοι στην Ένωση. Ο Όμιλος εργάζεται τοπικά και το έργο του είναι
σπουδαίο.
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Σ.Ο. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ «ΦΕΡΕΝΙΚΗ»

η ιστορία των ομίλων

Έμβλημα
Φερενίκη, σύζυγος,
αρχικά, του Μακεδόνα
ευγενούς Φιλίππου,
στρατηγού του
Μεγ. Αλεξάνδρου, ο
οποίος τον ακολούθησε
στις εκστρατείες του.
Μετά το θάνατο του
Φιλίππου, η Φερενίκη
νυμφεύτηκε τον Ιδρυτή
της Δυναστείας
των Πτολεμαίων,
Πτολεμαίο Α΄ και έγινε
βασίλισσα.

Ίδρυση Ομίλου
Στις 4 Νοεμβρίου 2000 έγινε η επίσημη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η Birgit Catter (Δανίας)
Governor. Ανάδοχος η Ελένη Βλαχοδήμου.
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Πόπη Αθανασίου. Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου
Θρακομακεδόνες «ΦΕΡΕΝΙΚΗ» η Μαρία-Ίντα
Φώκου. Πρόεδρος Επέκτασης της Σ.Ε.Ε. η
Τζέλλα Τριανταφύλλου.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Ιδρυτικά Μέλη:
Ελένη Αγγελή
Άννα Αθηνογένη
Μαρία-Αμαλία Δαμάσκου
Ελένη Κεσσίδου
Φανή Κολίβα
Μαρία Λαμπουρίδου
Αλίκη Λεφάκη-Λάμπρου
Ιωάννα Παπαδοπούλου
Κλειώ Παπαδάτου
Μαρία Παγώνα
Βάσω Παπαγεωργίου
Σεβαστή Παρασκευοπούλου
Κάθυ-Γεωργία Παρασκευοπούλου
Ελένη Πεχλιβανίδου
Όλγα Στάμου
Τασσία Σιμίνα
Κυριακή Τσουκαλά
Αθηνά Φωκά
Σοφία Φωκά
Μαρία-Ίντα Φώκου
Παγώνα Χρονάκη
Βάσω Κεχαγιά

Εγκαίνια Ομίλου
«ΔΡΥΑΔΕΣ»
ΝΤΡΑΦΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
στις 11.9.2010

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Δράσεις του Ομίλου
1. Ο εξοπλισμός με παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό του Α’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Θρακομακεδόνων, ο οποίος έγινε σε
δύο στάδια.
2. Η δενδροφύτευση με 300 δενδρύλλια (πεύκα, έλατα κλπ) τεμαχίου γης της περιοχής
μας, το οποίο είχε καεί από πυρκαγιά, σε
συνεργασία με το Δήμο μας.

3. Η εθελοντική πυροπροστασία της περιοχής μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
με νυχτερινές περιπολίες και προσωπική
παρουσία των μελών μας σε καίρια σημεία
του δάσους που περιβάλλει την περιοχή
μας, σε συνεργασία με το Δήμο μας.
4. Η παροχή ρουχισμού και ειδών πρώτης
ανάγκης σε μέλλουσες μητέρες του Ιδρύματος Βρεφών «Μητέρα».

Αξιωματούχοι στην Ένωση στο SI/E και στο Διεθνή Σοροπτιμισμό SI
1996-1998, Eλένη Bλαχοδήμου,
Πρόεδρος Επέκτασης Σ.Ε.Ε. επί Προεδρίας Τασούλας Καμπουρίδου
2008-2010, Eλένη Bλαχοδήμου, B’ Aντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε. επί Προεδρίας Λένας Κουτσελίνη
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Εκδότριες Περιοδικού

T

ο περιοδικό Eλληνίδες Σοροπτιμίστριες, όπως γράψαμε και στην
επέτειο των 25 χρόνων στο τεύχος 87, ξεκίνησε το 1984 με πρωτοβουλία της τότε Προέδρου της
Ένωσης Aγγέλας Nταϊφά-Φραντζεσκάκη και με τριμελή επιτροπή αποτελούμενη
από την Xρυσάνθη Θεοδωρακοπούλου, Tακούλα
Kοκκαλιάρη και Zερμαίν Mαμαλάκη.
Έτσι ξεκίνησε τότε το 1ο τεύχος για να φθάσουμε
σήμερα αισίως στο 92. Eνενήντα δύο τεύχη μέχρι
σήμερα, ο καθρέπτης της Oργάνωσής μας και ένα
από τα κυριότερα μέσα επικοινωνίας μας, όπου διαβάζουμε μεταξύ άλλων ενδιαφέροντων θεμάτων
τα νέα της Eνώσεως του Διεθνούς Σοροπτιμισμού
και τις δραστηριότητες των Oμίλων μας, τις χαρές,
τις επιτυχίες, αλλά και τις λύπες των αγαπημένων
μας σοροπτιμιστριών.
1) Πρόεδρος: Aγγέλα Nταϊφά-Φραντζεσκάκη 1984-1988
Eκδότρια: Συντακτική Eπιτροπή αποτελούμενη
από: Xρυσάνθη Θεοδωρακοπούλου (Aνατολικός
Aθηνών),
Tακούλα Kοκκαλιάρη (Nέα Σμύρνη), Zερμαίν
Mαμαλάκη (Nέα Σμύρνη)
2) Πρόεδρος: Nέλλη Zήκα - 1988-1990
Eκδότρια: Συντακτική Eπιτροπή αποτελούμενη από: Xρυσάνθη Θεοδωρακοπούλου, Tακούλα Kοκκαλιάρη

3) Πρόεδρος: Έφη Πετρέα - 1990-1992
Eκδότρια: Συντακτική Eπιτροπή αποτελούμενη από: Xρυσάνθη
Θεοδωρακοπούλου, Tακούλα Kοκκαλιάρη, Zερμαίν Mαμαλάκη
(Nέα Σμύρνη)
4) Πρόεδρος: Bάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου 1992-1994
Eκδότρια: Kαίτη Kάστρο (Όμιλος Aνατολικός Aθηνών, μετέπειτα μεταγραφή Bυζάντιο Θεσσαλονίκης)
5) Πρόεδρος: Kαίτη Kάστρο - 1994-1996
Eκδότρια: Mαρούλα Παπουτσή (Bυζάντιο Θεσσαλονίκης),
6) Πρόεδρος: Tασούλα Kαμπουρίδου - 1996-1998
Eκδότρια: Kαίτη Kάστρο (Bυζάντιο Θεσσαλονίκης)
7) Πρόεδρος: Kαλλιρόη (Λαλά) Nίκολη - 1998-2000
Eκδότρια: Bάσω Kωσταρίδη (Όμιλος Ψυχικού)
8) Πρόεδρος: Πόπη Aθανασίου - 2000-2002
Eκδότρια: Σταυριανοπούλου Bάσω (Ιδρυτικός Όμιλος Αθηνών)
9) Πρόεδρος: Mαρία Zαφέτ - 2002-2004
Eκδότρια: Γιάννα Tσιριμονάκη, Bάσω Kωσταρίδη
(Όμιλος Ψυχικού)
10) Πρόεδρος: Nέλλη Zήκα - 2004-2006
Eκδότρια: Bάσω Kωσταρίδη (2004) (Όμιλος Ψυχικού.
Kατόπιν Kαίτη Kάστρο Λογοθέτη (Όμιλος Βυζάντιο)
11) Πρόεδρος: Aλίκη Mητσάκου - 2006-2008
Eκδότρια: Kαίτη Kάστρο-Λογοθέτη (Όμιλος Βυζάντιο) (κατόπιν παραιτήσεώς της ανέλαβε η Aλίκη Mητσάκου)
12) Πρόεδρος: Λένα Kανέλλη-Kουτσελίνη - 2008-2010
Eκδότρια: Kαίτη Kάστρο Λογοθέτη (Όμιλος Βυζάντιο).

2008-2010
Tο περιοδικό «Eλληνίδες Σοροπτιμίστριες» είχε αφιέρωμα στην 25η επέτειο.
Α) Πήραμε ευχετήρια μηνύματα από αξιωματούχους της Σ.E.E., καθώς επίσης και όλων των Προέδρων της Eνώσεως.
Συγχαρητήρια μηνύματα αξιωματούχων του SI/E και SI
Ένα σύντομο αλλά περιεκτικό μήνυμα μας έστειλε και η πρόεδρος SI/E Mariet Verhoef Cohen που το
δημοσιεύσαμε.
Β) H εκδότρια του Περιοδικού με την ευκαιρία της Hμέρας της Γυναίκας, σε μεγάλη τελετή υπό την αιγίδα της Σ.E.E. τίμησε τις 14 γυναίκες εκδότριες της Θεσσαλονίκης. Eπίσημη προσκεκλημένη η πρύτανις του Πανεπιστημίου της Σορβόνης κ. Eλένη Γλύκατζη-Aρβελέρ και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Mπλιάτκας.
Γ) Για το Xρυσό Iωβηλαίο των 50 χρόνων της Σ.E.E. το περιοδικό είναι αφιερωμένο στην επέτειο αυτή. Πρόεδροι του SI/E και
SI απέστειλαν θερμότατο χαιρετισμό.
Δ) Aφιέρωμα επίσης στη Nίνα Kουμανάκου, Πρόεδρο SI/E «Tρία χρόνια δίχως τη Nίνα».
Ε) Σε κάθε τεύχος είχαμε κι ένα εκτενές αφιέρωμα σε όμιλο (ιστορικό του Ομίλου) περιγραφή της πόλης κλπ.
Aπό την Eκδότρια
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THE LINK – LE TRAIT D’ UNION
Eίναι το δίγλωσσο περιοδικό της Eυρωπαϊκής
Oμοσπονδίας.
Όταν η Tασία Mπάφη του Iδρυτικού Oμίλου
Aθηνών ανέλαβε την προεδρία της
Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας το 1962 εκδότρια του περιοδικού LINK (Le Trait d’
Union) ανέλαβε η λογοτέχνις Pούλα
Παπαδημητρίου του A’ Oμίλου Θεσσαλονίκης. Aυτή ήταν μια μεγάλη τιμή για την Eλλάδα και το δύσκολο αυτό έργο το έφερε εις πέρας με μεγάλη επιτυχία η κ. Παπαδημητρίου. Mετά τη λήξη της θητείας της
την έκδοση ανέλαβε η Ένωση της Σουηδίας υπό την προεδρία
SI/E Hazelins-Berg και της νέας εκδότριας.
Tο LINK τυπωνόταν στους γιους Tριανταφύλλου. Στους διαδόχους τυπώνεται το δικό μας.
Aυτό σαν πληροφορία για όσες δεν το γνωρίζουν και φοβάμαι πως είμαστε πολλές κι ακόμα για τις νεότερες
κι ακόμα σαν φόρος τιμής για τη σπουδαία λογοτέχνιδα κι εξαίρετη σοροπτιμίστρια του A’ Oμίλου Θεσσαλονίκης Pούλα Παπαδημητρίου.

Eυρωπαϊκή Oμοσπονδία SI/E
1) Στο Eυρωπαϊκό Συνέδριο της Kοπεγχάγης το 1952 η πρώτη Eλληνίδα εκπρόσωπος, πρώτη Πρόεδρος του Oμίλου Mαρία
Φλαμπουριάδη εντυπωσίασε με τη σκέψη της (IΔPYTIKOΣ).
2) Στο Συνέδριο της Xάγης το 1956 τον Eλληνικό Σοροπτιμισμό το μέλος του Iδρυτικού Oμίλου Tασία Mπάφη, Διευθύντρια Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους το 1961 στη συνάντηση των governors στο TAMPERE της Φιλανδίας εξελέγη
Πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας για τη διετία 19621964. Δυστυχώς δεν υπήρχαν ακόμη στην Eλλάδα οι απαραίτητες υποδομές και διατήρησε μόνο για 1 χρόνο το αξίωμά της, κατόπιν παραιτήθηκε.
H Nίνα Kουμανάκου (Iδρυτικός) εκλέχθηκε πολλές φορές ως
governor εκπροσωπώντας επάξια την Eλληνική Ένωση.
Tο 1981-1983 εκλέχτηκε Aντιπρόεδρος της Eυρωπαϊκής
Oμοσπονδίας και Πρόεδρος του Kαταστατικού της Eυρωπαϊκής
Oμοσπονδίας (1979-81) και (1989-91).
Tο 1991 η Nίνα Kουμανάκου εκλέχθηκε Πρόεδρος της
Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας και με την εκλογή της τίμησε τη
χώρα μας. Για δύο χρόνια (1991-93) η καρδιά του Eυρωπαϊκού
Σοροπτιμισμού χτυπούσε στη χώρα μας.
Γραμματέας της Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας η Kαίτη Kάστρο

του Aνατολικού Oμίλου (τώρα με μεταγραφή στον Όμιλο
Bυζάντιο Θεσσαλονίκης).
Kάθε χάρτα σ’ όλη την Eυρώπη είχε την υπογραφή της Προέδρου Nίνας και της γραμματέως Kαίτης.
Tο Eυρωπαϊκό Συνέδριο της Aθήνας είχε μεγάλη επιτυχία,
υπεύθυνη η Mαρία Zαφέτ (Ψυχικό). H δε γραμματέας Kαίτη
Kάστρο είχε οργανώσει 3 επιτυχημένες εκδρομές. Mία στη
Bόρειο Eλλάδα, μία στην Kρήτη και 1 στην Πελοπόννησο.
Στον Eυρωπαϊκό Σοροπτιμισμό συντονίστρια Yγείας ήταν η
Nίκη Aγνάντη.
H Nίνα προχώρησε στον Διεθνή Σοροπτιμισμό ως Πρόεδρος
της Eπιτροπής Kαταστατικού του Διεθνούς Σοροπτιμισμού
(1995-99).
Στον Διεθνή Σοροπτιμισμό είχαμε κι άλλες αξιωματούχους:
Mαρία Zαφέτ: Aνθρώπινα Δικαιώματα
Λίλιαν Zέλλου: Aνθρώπινα Δικαιώματα
Αθανασίου Πόπη, Μέλος Επιτροπής Καταστατικού SI.
Στον Eυρωπαϊκό Σοροπτιμισμό είχαμε πολλές επιτυχημένες
υποψηφιότητες ως Γραμματέα Eυρ. Oμοσπ. Eπιτροπής και governors αλλά αυτές αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε Όμιλο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΥ

T

α Προγράμματα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού είναι πολλά και
ποικίλα με κύριο στόχο τον άνθρωπο και ιδιαίτερα την θέση
της γυναίκας. Κάθε ημέρα σε ολόκληρο τον κόσμο οι Σοροπτιμίστριες εργάζονται εθελοντικά και προσφέρουν σιωπηλά
από το περίσσευμα της ψυχής τους, για τα εξής: α) το τετραετές πρόγραμμα του SI, β) το τετραετές πρόγραμμα που συμβαδίζει με το έργο που υπεστήριξε ο ΟΗΕ για το Millennium, γ)το πρόγραμμα των 4 Ομοσπονδιών και αφορά τις χώρες στις οποίες εκτείνεται
η Ομοσπονδία, δ) το έργο των Ενώσεων και ε) το έργο κάθε Ομίλου.
Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο Παρίσι (10.12.1948) τιμήθηκε η πρωτοβουλία των μεγάλων νικητών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, να ιδρύσουν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και έθεσαν έτσι τις βάσεις
για την παγκόσμια ειρήνη, τη διεθνή αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στο Άρθρο 1 της Παγκόσμιας Διακήρυξης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ορίζεται ότι «Όλοι
οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξία τους και τα δικαιώματά τους. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και πρέπει
να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης». Μέσα στα
πλαίσια αυτά κινούνται και οι Σκοποί και οι Στόχοι του Διεθνούς Σοροπτιμισμού για όλους τους ανθρώπους γύρω μας και μας εμπνέουν για
συλλογική εργασία, ενώ σε όλα τα Συντάγματα των Δημοκρατικών Χωρών αναφέρεται ότι «ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου αποτελεί
πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας».
Η αξία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι το θεμελιώδες δικαίωμα
από το οποίο απορρέουν όλα τα άλλα, όπως η ελευθερία, η ισότητα, η
προσωπικότητα, η ιδιοκτησία και όλα όσα σχετίζονται με την προώθηση της θέσης της γυναίκας στην κατανόηση και την ειρήνη. Κάθε άνθρωπος έχει την ίδια απόλυτη αξία ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, τη
φυσική ή διανοητική του κατάσταση ακόμη και την ηθική του ποιότητα.
Η αξία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου ιδιαίτερα των γυναικών και των
παιδιών αποτέλεσαν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο στρέφονται τα
προγράμματα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού (SI) και τα οποία άρχισαν
από το 1948, ήταν όμως περισσότερο θεωρητικά και αναπτύσσονταν
στα Συνέδρια του SI. Με τα προγράμματα αυτά ασχολούνταν οι Σοροπτιμίστριες στις Ομοσπονδίες, στις Ενώσεις και σε όλους τους Ομίλους.
Τα προγράμματα αυτά συνοπτικά είναι τα εξής.:
1948-1952: Εργαζόμαστε για τον Κόσμο που Θέλουμε.
1952-1956: Πλάθουμε το Μέλλον.
1956-1960: Κοιτάζοντας τις Προκλήσεις μας.
1960-1964: Looking Further (Κοιτάζοντας πιο Πέρα).
1964-1967: Cowards Understanding (Εμπρός για Κατανόηση).
1967-1971: Educate for Progress (Εκπαίδευση για Πρόοδο).
1971-1975: Progress by Action ( Πρόοδος με Δράσεις).
Μετά το 1975 προστέθηκαν και ουσιαστικά τετραετή προγράμματα σε
συνεργασία με άλλες Οργανώσεις, χωρίς όμως να παύσει και το θεωρητικό σκέλος το οποίο αναπτυσσόταν κατά την διάρκεια των Συνεδρίων
και από το οποίο εμπνέονται οι Ομοσπονδίες, οι Ενώσεις και οι Όμιλοι.
1975-1979: Ψάχνοντας για Ποιότητα.
1979-1983: Κοιτάζοντας τον Αυριανό Κόσμο.
1983-1987: Πρόκληση για Αλλαγή.
1987-1991: Κοιτάζοντας Εμπρός.
1991-1995: Αποδεχόμαστε τις Προκλήσεις.
1995-1999: Μία Παγκόσμια Φωνή για τις Γυναίκες.
1999-2003: Μία Παγκόσμια Φωνή για ένα Παγκόσμιο Όραμα.
2003-2007: Βαδίζοντας Εμπρός Μαζί.
2007-2011: Τα τετραετή Προγράμματα του SI άρχισαν από το 1975 και
είναι τα εξής:
1975-1979: “The Maldives” Project (με 148.710 USD)
Αυτό το έργο έγινε σε συνεργασία με την Unicef. Αγοράστηκαν 14 ιατρικές βάρκες, εξοπλισμένες με ιατρικό προσωπικό, φάρμακα, συσκευές
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και εργαλεία για απομακρυσμένα νησιά των Maldives στον Ινδικό Ωκεανό. Εκπαιδεύτηκαν επίσης 20 άτομα από την περιοχή για την απόκτηση σχετικών γνώσεων αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.
1979-1983: “The Caribbean” Project ( με 110.728 USD) και το “Fiji”
Project (με 139.292 USD).
Το Caribbean πρόγραμμα έγινε επίσης σε συνεργασία με την Unicef και
στόχευε να καλύψει φυσικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών προσχολικής ηλικίας στα νησιά Barbados. Με
τα χρήματα που συνελέγησαν, δημιουργήθηκαν κέντρα υγείας, επισκευάσθηκαν τα ήδη υπάρχοντα, εκπαιδεύτηκε προσωπικό και αγοράστηκαν εκπαιδευτικά παιχνίδια.
Το Fiji πρόγραμμα έγινε σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Κοινότητα
Νότιου Ειρηνικού με την δημιουργία κέντρου στην πόλη Suva. Το κέντρο προέβλεπε εκπαίδευση νέων γυναικών για να βοηθήσουν τον εαυτό τους και την κοινότητά τους. Απέκτησαν γνώσεις και ικανότητες που
μπορούσαν να τις περάσουν σε άλλες γυναίκες στα χωριά τους και στα
νησιά και δημιούργησαν τμήματα σωστής διατροφής και δίαιτας. Έμαθαν επίσης να καλλιεργούν λαχανόκηπους για να αυξήσουν την τοπική
διατροφή. Δόθηκε έμφαση σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης δυναμικών μονάδων διαχείρισης και προγραμματισμού σε ξεχωριστά κτίρια.
1983-1987: “Senegal” Project (555.000 USD).
Το πρόγραμμα της Σενεγάλης σε συνεργασία με την Unicef στόχευε να
δώσει καθαρό νερό σε έξι περιοχές της Σενεγάλης, όχι μόνον για θέματα υγείας των παιδιών και των μητέρων, αλλά και για γενετική οικονομία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες . Οι Σοροπτιμίστριες της Σενεγάλης ήταν ο συνδετικός κρίκος με τις τοπικές αρχές, ζητώντας συνεργασία και συμμετοχή στον προγραμματισμό για την εκτέλεση και διατήρηση του έργου, όπως επίσης στην εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού και κυρίως γυναίκες και παιδιά στις βασικές αρχές της υγιεινής,
προάσπισης της υγείας, της διατροφής και διοίκησης σε ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια.
1987-1991: “The Peru Project” ( 513.000 USD).
Το πρόγραμμα του Περού ήταν και αυτό σε συνεργασία με την Unicef,
ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό με ενσωμάτωση των γυναικών σε σεμινάρια εκπαίδευσης, υγείας και διατροφής. Το πρόγραμμα αυτό έγινε σε
14 χωριά στην περιοχή Cajamarca στο Περού. Το πρόγραμμα έδινε την
ευκαιρία σε Σοροπτιμίστριες να λάβουν μέρος σε θέματα ανάπτυξης γυναικών και συγχρόνως ενδυνάμωσης της θέσης τους. Την εποχή αυτή
υπήρχαν 4 Σοροπτιμιστικοί Όμιλοι στο Περού και τα μέλη τους συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
1991-1995: Project SI και Sight Savers, Working for Children in
Bangladesh (με 434.000 USD)
Το πρόγραμμα αυτό δημιούργησε ένα δίκτυο ιατρικής φροντίδας σε 5
Κλινικές στο Bangladesh. Κάθε κλινική φρόντιζε κάθε χρόνο 25.000 παιδιά και τις μητέρες τους. Συνίστατο στην ιατρική φροντίδα παιδιών κάτω
των 5 ετών που έπασχαν από οποιαδήποτε ασθένεια ή τραυματισμό, όπου
τους έκαναν όλες τις εξετάσεις, διαγνώσεις και θεραπείες. Δημιούργησαν
κέντρα για προβλήματα όρασης, κέντρα πληροφόρησης σε θέματα υγείας, διατροφής, υγιεινής για τις μητέρες, ενώ διένειμαν σκευάσματα Βιταμίνης Α σαν το πρώτο αντίδοτο εναντίον της τύφλωσης και άλλα.
1995-1999: “SI Aids Mediation” (SIAM) Ταϋλάνδη (με 568.715 USD) και επιπλέον 73.347 Λίρες από τον ΟΠΑΠ Αγγλίας για συμπληρωματική βοήθεια.
Αυτό το πρόγραμμα έγινε σε συνεργασία με την Οργάνωση «Άνθρωποι
και Ανάπτυξη» και στόχευε στην ενημέρωση για το AIDS και τις εναλλακτικές μορφές πορνείας γυναικών στην Βόρεια Ταϋλάνδη.
Οργανώθηκαν προγράμματα εκμάθησης τέχνης σε νέες γυναίκες για να ξεφύγουν από την πορνεία σε 10 χωριά στην περιοχή Chiang Rai. Δόθηκαν
μικροδάνεια σε κορίτσια για να φτιάξουν την δική τους μικρή παραγωγή.
Με τα επιπλέον χρήματα από τον ΟΠΑΠ το πρόγραμμα εξαπλώθηκε και
σε άλλα 3 χωριά.

1999-2003 : “Limbs for Life”, ένα πρόγραμμα για τα θύματα ναρκών
εδάφους σε συνεργασία με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, (με 1.114.231
USD).
Το πρόγραμμα αυτό έγινε στο Αφγανιστάν, Αγκόλα και Γεωργία, για να
αποκαταστήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στα θύματα των ναρκών.
Για να μπορέσουν να κινηθούν ξανά, να ενσωματωθούν στην κοινωνία
τους, τα παιδιά να ξαναγυρίσουν στο σχολείο και οι γυναίκες να κερδίσουν πάλι μια καλή οικογενειακή ζωή. Αυτό επετεύχθη με προθέσεις τεχνητών άκρων και με φυσική και ψυχολογική υποστήριξη.
2003-2007: “Independence”Project, Γυναίκες επιζήσασες του πολέμου
με 792.478 USD από τον SI και με 245.565 USD από μεμονωμένες Σοροπτιμίστριες
Η Οργάνωση “Women for Women International” και ο SI χρηματοδότησαν για 4 χρόνια μία καμπάνια για ενημέρωση βοήθειας γυναικών που
επέζησαν του πολέμου. Το πρόγραμμα οργανώθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ρουάντα και Αφγανιστάν. Έγιναν σεμινάρια ενδυνάμωσης των
γυναικών, δόθηκαν μικροδάνεια για έναρξη επαγγέλματος (700 γυναικών) και δόθηκε σε 1962 γυναίκες μηνιαίος μισθός για να βοηθήσουν
την οικογένειά τους, ενώ συγχρόνως μάθαιναν και μια τέχνη.
2007-2011: Project “SIERRA, A Family and a Future”
Πρόγραμμα σε εξέλιξη, σε συνεργασία με την οργάνωση “Hope and
Hopes for Children”. Με το πρόγραμμα αυτό γίνεται προσπάθεια να
αλλάξει η ζωή γυναικών και παιδιών στη Sierra Leone που ταλαιπωρείται ήδη από δεκαετή πόλεμο. Τα τρία κύρια στοιχεία του προγράμματος εστιάζονται στο να δίδεται βοήθεια σε νεαρές μητέρες, να γίνει προσπάθεια να επιστρέψουν σε οικογενειακές εστίες παιδιά του δρόμου κάτω των 12 ετών και να ξαναλειτουργήσουν ως οικογένεια, προσφέροντας συγχρόνως φροντίδα υγείας, ασφάλεια στο σπίτι, εκπαίδευση και
πρόσβαση σε εισόδημα μέσω της σωστής εργασίας.
Το 1981 η Πρόεδρος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού Chatharina Salt, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ζήτησε από τα μέλη της Οργάνωσης να κάνουν μία προσωπική θυσία και να υποστηρίξουν ένα επιπλέον πρόγραμμα το οποίο θα ορίζει η εκάστοτε Διεθνής Πρόεδρος,
για να τιμήσει την Διεθνή Ημέρα του Σοροπτιμισμού αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την προσφορά κάθε Σοροπτιμίστριας, κάθε τέτοια ημέρα, 1 τουλάχιστον Δολαρίου, ώστε
η Οργάνωση δια της Προέδρου της να χρηματοδοτεί ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα στους έχοντες ανάγκη. Η πρωτοβουλία αυτή ονομάστηκε International President’s Appeal Day και άρχισε να εφαρμόζεται από το
1982.
1982: Στην Μαλαισία Ασυλο-Σπίτη για πρόσφυγες γυναίκες-παιδιά σε
συνεργασία με την UNHCR, όπου τους παρήχετο ιατρική και κοινωνική
φροντίδα, μέχρι να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους.
1983: Δωρεές στο Πρόγραμμα Five-O στη Ζιμπάμπουε, Ταϋλάνδη και
Μεξικό
1984: Συνεργασία με την UNICEF στη Γκάνα και την FAO στη Μαυριτανία
1985: Βοήθεια σε γυναίκες του Σουδάν για να αποκτήσουν βρεφικά είδη και προϊόντα που είχαν ανάγκη.
1986: Συμμετοχή σε πρόγραμμα κτισίματος καταλυμάτων για τους
άστεγους στον Άγιο Δομίνικο.
1987: Βοήθεια σε γυναίκες και παιδιά στην Αφρική.
1988: Βοήθεια μαζί με την UNICEF σε γυναίκες τριών μικρών νησιών
στις Δυτικές Σαμόα και στον Νότιο Ειρηνικό .

1989: Βοήθεια σε Μπαγκλαντές.
1990: Χρηματική βοήθεια για την εκπαίδευση αγροτισών γυναικών
στην τεχνολογία για να βελτιώσουν τη ζωή τους, στο Λεσότο.

1991: Βοήθεια σε γυναίκες και παιδιά που έχουν προσβληθεί από AIDS
1992: Εκπαίδευση και εργαλεία σε γυναίκες της Orissa στις Ινδίες σχετικά με το ψάρεμα και την απόκτηση δυνατότητας οικονομικής ανεξαρτησίας.
1993: Βοήθεια σε γυναίκες πρόσφυγες στη Σομαλία
1994: Βοήθεια σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό για την επανεγκατάσταση οικογενειών προσφύγων στην πρώην Γιουγκοσλαβία.
1995: Χρηματική βοήθεια για τον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες
στο Λάος και εκπαίδευση των ντόπιων κατοίκων για αυτό.
1996: Χρηματοδότηση προγράμματος «Ασφαλές ταξίδι στην Αγκόλα»,
με καθαρισμό από νάρκες, που είχε σαν αποτέλεσμα την επιστροφή των
κατοίκων στην Ζάμπια και το Ζαϊρ.
1997: Πρόγραμμα εκπαίδευσης γυναικών και παιδιών στο χορό, τραγούδι και μιμητική στις Ινδίες.
1998: Δημιουργία κέντρου Γυναικών στα νησιά του Σολομώντα, όπου
οι γυναίκες θα πωλούν ότι μπορούν οι ίδιες να κατασκευάσουν.
1999: Πρόγραμμα “Soropimist Stop Traffic” και σε συνεργασία με την
UNIFEM και MIRAMED βοήθησε στην προσπάθεια καταπολέμησης της
μάστιγας που έχει σχέση με την εκμετάλλευση παιδιών και γυναικών.
2000: Το πρόγραμμα “Legacy for Learning” το οποίο εφαρμόσθηκε
στην Μογγολία και μέσω του οποίου μπόρεσαν να πάνε κορίτσια τα πρώτα 6 χρόνια στο σχολείο και να εκπαιδευτούν στη γεωργία, την κτηνιατρική, την φυσική, τα μαθηματικά κ.λ.π.
2001: Project “Building Peace among Children” στην Αφρική.
Τα παιδιά έμαθαν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να προωθούν την
ειρήνη με κάθε τρόπο, ώστε να γίνουν πρέσβεις ειρήνης στη χώρα τους.
2002: Συνεργασία της Προέδρου του SI με την Οργάνωση «Γιατροί χωρίς Σύνορα» προκειμένου να βοηθήσουν μητέρες και παιδιά στην Ουκρανία που είχαν προσβληθεί από AIDS με μαθήματα σχετικά με την
πρόληψη και την θεραπεία.
2003:“Dignity Program” στην Παραγουάη για την αντιμετώπιση προβλημάτων ανέχειας, με εκπαίδευση, εξάσκηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
2004: “Dust of Life ?” στο Ηo Chi Minh του Βιετνάμ.
Δημιουργήθηκαν καταλύματα για τα παιδιά και τις νέες γυναίκες που
σε μεγάλο ποσοστό έπασχαν από AIDS, με σκοπό να προστατευθούν
από την σκλαβιά, την πορνεία , την παιδική εκμετάλλευση και εργασία
και να τους δοθεί φροντίδα υγείας και τροφή.
2005: Η Πρόεδρος Lynn Dunning οργάνωσε ένα πρόγραμμα με την
WHO για την καταπολέμηση της μαλάριας στο Benin της Αφρικής, παρέχοντας ιατρική κάλυψη και παρέχοντας την ανάλογη εκπαίδευση για
την πρόληψη και θεραπεία της μαλάριας.
2006: Πρόγραμμα στο Punjam του Πακιστάν από την ίδια Πρόεδρο, με
βοήθεια σε κορίτσια να πάνε σε σχολείο.
2007-2009: Πρόγραμμα “Restoring Dignity” για γυναίκες της Αιθιοπίας οι οποίες λόγω κακής μεταχείρισης σε τοκετούς, βιασμούς κ.λ.π.
φέρουν κυστεοκολπικά συρίγγια και χρειάζονται ειδική φροντίδα με την
δημιουργία ειδικών μονάδων σε Νοσοκομείο στην Addis Abeba.
2009-2011: Soroptimist Go for Water - Safe Water = Safe Life,
Build Dreams and Hopes.

Το όλο αυτό έργο του αφιερώματος επιμελήθηκε η εκδότρια του περιοδικού Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες Καίτη Κάστρο Λογοθέτη
(Όμιλος Βυζάντιο). Η έρευνα έγινε βάσει στοιχείων που ζητήθηκαν από τις προέδρους των Ομίλων της Σ.Ε.Ε.
Η αναφορά στις Προέδρους της Σ.Ε.Ε. έγινε βάσει στοιχείων του περιοδικού και δημοσιεύθηκαν, αφού πήρα πρώτα την έγκρισή τους.
Η εκδότρια

