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Η ταυτότητά μας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεθνής
Σοροπτιμισμός (SI)
είναι μία Παγκόσμια Γυναικεία μη Κυβερνητική
Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει στους κόλπους της γυναίκες Επαγγελματίες
που εμπνέονται από την ευρύτητα και το υψηλό
πνευματικό επίπεδο των στόχων του Σοροπτιμισμού.
Μία οργάνωση με ιδιαίτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τις γυναίκες, τα κορίτσια, τα παιδιά.
Μια παγκόσμια φωνή μέσω της ενημέρωσης, της
συνηγορίας, της δράσης. Σήμερα διαθέτει πάνω από
76.000 μέλη σε περισσότερους από 3.000 Ομίλους
σε 130 χώρες.
Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός εκπροσωπείται στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) με μόνιμη συμβουλευτική θέση,
στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC
κατηγορία 1), συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς
φορείς και οργανώσεις όπως UNICEF, UNESCO, UNEP,
ILO, UNIDO κ.ά. Ο όρος Σοροπτιμισμός είναι λατινογενής και προέρχεται από το SOROR (αδελφή) και
το OPTIMA (άριστη) δηλαδή αδελφή, φίλη για το
καλύτερο.
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Η Σοροπτιμιστική
Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία (SI/E)
είναι μια από τις τέσσερις Ομοσπονδίες του Διεθνούς
Σοροπτιμισμού. Ιδρύτρια του πρώτου Ομίλου στην
Ευρώπη και συγκεκριμμένα στην Γαλλία το 1924 ήταν
η πλαστική χειρουργός Dr. Susanne Noël, η οποία
φρόντισε για την επέκταση του Σοροπτιμισμού στην
Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκος Σοροπτιμισμός έχει πάνω
από 35.000 μέλη και 1.265 Ομίλους σε Ευρώπη,
Μέση Ανατολή και Αφρική.
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Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος

■■

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

■■

■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■

Η ΘΈΛΗΣΉ ΜΑΣ
ΕΊΝΑΙ Η ΔΎΝΑΜΉ ΜΑΣ

■■

Συμβουλευτείτε την ανανεωμένη Ιστοσελίδα μας
στο www.soroptimist.gr
για περισσότερη πληροφόρηση.

■■

Για πληροφορίες, διαφημίσεις και ό,τι σχετίζεται με το
περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες» παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Πρόεδρο.
Κάθε ενυπόγραφο κείμενο εκφράζει τον συντάκτη του
2 | ΕΛΛΗΝIΔΕΣ
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και το περιοδικό
δεν φέρει
ευθύνη για το περιεχόμενο
του κειμένου.
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το μήνυμα της Προέδρου
Από την Αμαλία Βαρότση - Ραγκούση

Αγαπητές φίλες Σοροπτιμίστριες,
Αναλαμβάνω την προεδρία της ΣΕΕ σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο
τόσο για την πατρίδα μας, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια χρονική
περίοδο που οι στόχοι του Διεθνούς Σοροπτιμισμού είναι περισσότερο
επίκαιροι και επιβεβλημένοι. Όλες οι κοινωνικές ομάδες πλήττονται
από τις ανάγκες της καθημερινότητας, οι γυναίκες όμως και τα νέα
κορίτσια, καλούμεθα να δοκιμάζουμε τις αντοχές μας και τις ανοχές μας
αντιμέτωπες με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Ο Διεθνής
Σοροπτιμισμός
αποτελεί
ίσως την
πιο ευοίωνη
και τελέσφορη
κοινότητα
σ’ ένα μεγάλο
εύρος κοινωνικών
δράσεων.

Φίλες μου,
η διετία της προεδρίας μου προσδοκώ να χαρακτηρίζεται από την
μεταξύ μας αλληλεπίδραση, καθώς και από την διαδραστικότητα
των προγραμματισμένων δράσεών μας. Τα προγράμματα που έχουν
σχεδιαστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τα οποία υλοποιούνται και από
εμάς μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κρατικές συνθήκες
κάθε χώρας, παραμένουν όμως ο βασικός μας άξονας.
Οι γυναίκες και τα νέα κορίτσια αντιμετωπίζουν καθημερινά
πολλαπλές προκλήσεις τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό
επίπεδο. Προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με την επαγγελματική
αποκατάσταση και την προσωπική εξέλιξη, τομείς στους οποίους
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά ο Σοροπτιμισμός μέσα από τις
εξειδικευμένες του δράσεις. Παράλληλα η εκπροσώπηση των γυναικών
μέσω της «τεχνικής της συνηγορίας», όπου αυτή είναι απαραίτητη, έχει
αποδείξει, σε διεθνές επίπεδο αφενός την χρησιμότητά της, αφετέρου
την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της. Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός
αποτελεί ίσως την πιο ευοίωνη και τελέσφορη κοινότητα σε ένα
μεγάλος εύρος κοινωνικών δράσεων.
Αγαπημένες μου φίλες,
στην διετία της προεδρίας μου επιθυμώ να εμπλακούμε όλες
ενεργά και να ανταλλάσσουμε εποικοδομητικά τις απόψεις μας.
Παράλληλα η ενημέρωση μας μέσα από την ελληνική ιστοσελίδα,
αλλά και από την Ευρωπαϊκή, εγγυάται την άμεση ενημέρωση μας
και την αλληλεπίδραση μας με τα διεθνή δρώμενα. Η επιτυχία στους
στόχους που θέτουμε εξαρτάται βασικά από την επιθυμία μας να
συμμετάσχουμε, να συν-οργανώσουμε και να συνδράμουμε στους
κοινούς σκοπούς.
Άλλωστε αυτή η διετία αρχίζει με την πεποίθηση ότι η θέλησή μας
είναι η δύναμή μας.
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Αγαπητές φίλες,
Έχω και πάλι τη μεγάλη χαρά να
βρίσκομαι κοντά σας, να μαθαίνω
τις δραστηριότητες των Ομίλων
και να σας ενημερώνω με άρθρα
και σύντομες μελέτες για θέματα
που αφορούν το Σοροπτιμισμό
τους σκοπούς και τις αξίες που
επιβάλλει η ετυμολογία της λέξης
που, ως γνωστόν, προέρχεται από
το λατινικό ουσιαστικό «soror» και
το υπερθετικού βαθμού επίθετο
«οptima».

Ο νέος
άνθρωπος έχει
απεριόριστες
δυνατότητες
και με τη
σωστή καθοδήγηση
από τους
μεγαλύτερους
μπορεί να
δραστηριοποιηθεί
σε πολλούς τομείς
και να εφαρμόσει
καινοτόμα
προγράμματα.
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Ίσως μερικές φίλες να βαρεθούν
πια να ακούν τα ίδια και τα ίδια.
Θέλω όμως να επισημάνω ότι
«η επανάληψη είναι μητέρα της
μαθήσεως» και καλό είναι να
δραστηριοποιούνται στο χώρο
νέα άτομα που ενδεχομένως να
μη γνωρίζουν ετυμολογίες και
άλλα συναφή αλλά σίγουρα έχουν
να προτείνουν νέες ιδέες, νέα
προγράμματα.
Ας μη θεωρηθεί αυτή η άποψη
δείγμα αχαριστίας προς τις
μεγαλύτερες γυναίκες που
διαθέτουν και γνώση και πείρα
και πολλά άλλα χαρίσματα. Δεν
παραμερίζεται ούτε αγνοείται το
έργο όλων αυτών των γυναικών
που τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στο εξωτερικό μόχθησαν,
αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα
δικαιώματα απανταχού της
Υφηλίου. Πρόθεση μου είναι να
τονιστεί και να αναγνωριστεί το
έργο τους.

Επιτρέψτε μου όμως να πιστεύω
ακράδαντα ότι ο νέος άνθρωπος
έχει απεριόριστες δυνατότητες
και με τη σωστή καθοδήγηση
από τους μεγαλύτερους μπορεί
να δραστηριοποιηθεί σε πολλούς
τομείς και να εφαρμόσει καινοτόμα
προγράμματα.
Οι νέες γυναίκες διαθέτουν
ενθουσιασμό, τόλμη, αισιοδοξία,
θάρρος, θέληση, αδάμαστη
βούληση να αλλάξουν το
κοινωνικό κατεστημένο, να
αναπνεύσουν τον ζωογόνο αέρα
της κοινωνικής δικαιοσύνης
δεδομένου ότι τις αφορά άμεσα
και τις ενδιαφέρει να επενδύσουν
στο δικό τους μέλλον, στη ζωή
που ονειρεύονται, σε μια νέα
ζωή με άπειρες προκλήσεις.
Ο Σοροπτιμισμός λειτουργεί
ως σταθερός και ακλόνητος
καταλύτης, αγωνιά και πασχίζει να
βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των
παιδιών και των γυναικών.
Μια νέα χρονιά αρχίζει και θέλω
να πιστεύω ότι ο Σοροπτιμισμός
θα σταθεί και πάλι αρωγός και
πολύτιμος συμπαραστάτης εκεί
όπου υπάρχει ανέχεια, παραβίαση
δικαιωμάτων, πενία, κρίση αξιών.
Ας μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει
τίποτα πιο πολύτιμο από τη ζωή
και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Εύχομαι να έχετε Υγεία,
προσωπική και οικογενειακή
ευτυχία και το 2017 να είναι μια
χρονιά γενικότερης ανάκαμψης
για την Ελλάδα.
Μίνα Κόρσου-Καπέλλου

ισ τορία του Σοροπτιμισμού

SOROR+OPTIMA
1921

1928
1924

1937
1934

1950
1948

Τ

1966
1952

1978
1975

1984
1982

   ο όνομα προέρχεται από τα συνθετικά λατινικά soror και
optima που σημαίνουν αντιστοίχως αδελφή και βέλτιστο. Νοηματικά αποδίδεται καλύτερα ως «η βέλτιστη γυναίκα». Από
την ίδρυση του πρώτου Ομίλου στο Oakland της Καλιφόρνιας

το 1921, ως σήμερα υπάρχουν πάνω από 3000 Όμιλοι σε όλο τον κόσμο.
Οι σοροπτιμίστριες από τότε μέχρι σήμερα μάχονται, επιδιώκοντας την
επίτευξη του ιδρυτικού στόχου του κινήματός τους: “Το βέλτιστο για τις
γυναίκες” σε κάθε τομέα της ζωής τους.

1921: Πραγματοποιήθηκε η ίδρυση του πρώτου Ομίλου στο Oakland
της Καλιφόρνιας, όπως προανέφερα, που είχε το όνομα “Alameda
county”. Η πρόεδρος που συνέβαλε στην ίδρυσή του ήταν η Βάϊολετ Ρίτσαρντσον Γουόρντ (Violet Richardson Ward). Συμμετείχαν 80 γυναίκες επιχειρηματίες και επιστήμονες, που συναντιόνταν κάθε εβδομάδα. Το 1928 άλλαξαν το όνομα του Ομίλου και
το έκαναν SI Oakland.
To πρώτο τους έργο ήταν να σώσουν τα redwoods, τα μεγάλα δηλαδή αιωνόβια δέντρα σεκόγια, που απειλούνταν, όταν άρχισε
η κοπή τους. Ο Όμιλος πίεσε τον νομοθέτη για τροποποίηση της
ισχύουσας νομοθεσίας και ήλθε αντιμέτωπος με ισχυρές εταιρίες ξυλείας. Κατάφερε ωστόσο να κερδίσει τη δημόσια στήριξη κι
έτσι έφερε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα, ώστε ένα μεγάλο τμήμα του
δάσους να ενταχθεί στις χαρακτηρισμένες προστατευόμενες εκτάσεις, οι οποίες παραμένουν ως τέτοιες ακόμη και σήμερα.
Ένας παρόμοιος Όμιλος ιδρύθηκε στην Βρετανία. Από τις πρώτες
του δράσεις ήταν η προσπάθεια να προσεγγίσουν τα κορίτσια που
δεν είχαν μητέρες και να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό σχολείο νοσοκομείου.
1924: Η Σούζαν Νοέλ (Suzanne Noel) ίδρυσε το SI του Παρισιού, τον
πρώτο σοροπτιμιστικό όμιλο στην Ευρώπη. Η Dr Νοέλ μέσα από
διεθνείς διαλέξεις προώθησε την έννοια του σοροπτιμισμού, έτσι
ώστε να δώσει ώθηση στηδημιουργία Ομίλων σε όλη την Ευρώπη.
Αργότερα έγινε η πρώτη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
1928: Η ίδρυση της Ομοσπονδίας της Αμερικής και της Ομοσπονδίας της
Ευρώπης. Συγχρόνως για να υπάρξει σύνδεση μεταξύ των Ομοσπονδιών ιδρύθηκε ο Διεθνής Σοροπτιμισμός.
1934: Η Ευρώπη και η Μεγάλη Βρεττανία, μαζί με την Ιρλανδία, σχημάτισαν ξεχωριστές Ομοσπονδίες. Κατά την διάρκεια αυτής της δεκαετίας πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις, όπως η επαγγελματι-

κή κατάρτιση για γυναίκες και παιδιά, η εξασφάλιση στέγης για τα
μειονεκτούντα άτομα, η βοήθεια για τους ασθενείς και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και η φροντίδα για τους πρόσφυγες.
Iδρύθηκε ο πρώτος Όμιλος στο Sydney της Αυστραλίας.
Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι σοροπτιμίστριες ξεκίνησαν να σώσουν μέλη του Ομίλου της Βιέννης και
μέλη της οικογένειάς τους, που απειλούνταν από το ναζιστικό καθεστώς. Οι Αμερικανίδες σοροπτιμίστριες παρείχαν κεφάλαια και
είδη ένδυσης. Πολλοί Όμιλοι σε όλοι την Ευρώπη αναγκάστηκαν
να συναντιούνται κρυφά, φτιάχνοντας και διορθώνοντας ενδύματα και ετοιμάζοντας ο,τιδήποτε χρειαζόταν. Ένας Όμιλος στην Νέα
Ζηλανδία συνέστησε επιτροπή ανακούφισης προσφύγων για τους
ανθρώπους που διέφευγαν από την Ευρώπη.
Η Διεθνής Σοροπτιμιστική Ένωση τιμήθηκε από την UNESCO με το
συμβουλευτικό στάτους c.
Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός τιμήθηκε από το ECOSOC (Οικονομικό και
Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών) με το ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς (status) κατηγορίας c.
Ιδρύθηκε η Κεντρική Διοίκηση του διεθνούς σοροπτιμισμού, όπως
είναι σήμερα.
Η UNICEF έδωσε το ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς (status) στον
διεθνή Σοροπτιμισμό σε έργα υπηρεσιών για παιδιά.
Οι Σοροπτιμίστριες παραβρέθηκαν στο Μεξικό, στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες.
Ίδρυση της Ομοσπονδίας Νοτιοδυτικού Ειρηνικού με ιδρυτική
πρόεδρο τη Μαίρη Γουάϊτχεντ (Mary Whitehead).
Η πρώτη έκκληση της προέδρου για τον εορτασμό της “Ημέρας του
Σοροπτιμισμού”, που γιορτάζεται στις 10 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Δόθηκε από την ECOSOC στον διεθνή Σοροπτιμισμό το ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς (status) κατηγορίας α΄.

1937:

1948:
1950:
1952:
1966:
1975:
1978:
1982:
1984:

Σήμερα ο Διεθνής Σοροπτιμισμός έχει πάνω από 76.000 μέλη σε 130 χώρες.
Ευδοκία Αικατερινάρη, Α’ Αντιπροέδρος Σ.Ε.Ε.
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δικαίωση

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Η ΙΕΡΆ ΣΎΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ

Δ/νσις: Ἰωάνννου Γενναδίου 14- 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 210-7272.204, Fax 210-7272.210,
e-mail: contact@ecclesia.gr
ΠΡΩΤ. 4458,
ΔΙΕΚΠ. 2325

TΟ ΤΈΛΟΣ ΜΙΑΣ

ΔΥΣΦΉΜΗΣΗΣ

21 ΧΡΌΝΩΝ!
Αγαπητές φίλες,
Ένιωσα μεγάλη ικανοποίηση όταν παρέλαβα την επιστολή από την Συνοδική Επιτροπή Αιρέσεων η οποία
αφαιρεί την Ένωση από τον Αιρετικό κατάλογο που μας
είχε συμπεριλάβει από το Σεπτέμβριο του 1995.
Και είμαι επίσης ευτυχής που ήμουν στο Δ.Σ της Ένωσης, ως Α΄ Αντιπρόεδρος με Πρόεδρο Σ.Ε.Ε. τη Μαίρη
Σαμαρτζίδου αφού οι προσπάθειες τις οποίες καταβάλαμε προκειμένου να σταματήσει να συμπεριλαμβάνεται η
επωνυμία της Ένωσης στο συγκεκριμένο κατάλογο ευοδώθηκαν.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Ομότιμο Καθηγητή
Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γεώργιο Πουλή, ο οποίος βοήθησε στην σύνταξη της επιστολής η οποία εστάλη στην
Συνοδικήν Επιτροπήν Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας δυσφήμησης που διαρκούσε για 21 χρόνια.
Φίλες μου, έτσι επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η
πεποίθησή μας ότι η Θέλησή μας είναι η Δύναμή μας.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε
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ΑΘΗΝΗΣΙ 26η Ὀκτωβρίου 2016

Πρός
τήν Σοροπτιμιστικήν Ἕνωσιν Ἑλλάδος
Ἐνταῦθα
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης
ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἡ Ἱερά Σύνοδος
ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν
Αἱρέσεων, λαβοῦσα ὑπ᾽ὄψιν τάς παρασχεθείσας ὑφ᾽ὑμῶν ἐξηγήσεις καί διευκρινίσεις,
ἀπεφάσισεν ὅπως άποδεχθῇ τήν ἐκ μέρους
ὑμῶν άποκήρυξιν παλαιοτέρων πλανῶν καί
τήν δήλωσιν ὑμῶν ὅτι τά μέλη τῆς Ἑνώσεως
ὑμῶν ἀνήκουν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ὡσαύτως ἀπεφάσισεν ὅπως κάτωθεν τοῦ
Καταλόγου τῶν Ὁμάδων τῶν ἀσυμβιβάστων
πρός τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, τοῦ καταρτισθέντος ὑπό τῆς ἐν Ἁλιάρτῳ συγκληθείσης, Ζ´
Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως διά θέματα
αἱρέσεων καί παραθρησκείας (20-26.9.1995)
καί ἀνηρτημένου εἰς τόν ἱστότοπον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, τεθῇ ἐν
ὑποσημειώσει ἡ Ἀπόφασις αὕτη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνοδου
Ὁ Άρχιγραμματεύς
† ὉΜεθώνης Κλήμης
Κοινοποίησις:
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν ἐπί τῶν Αἱρέσεων
Παρ᾽ἡμῖν

επισκέψεις
Η ΠΡΏΤΗ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΊΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ, ΑΥΤΉ ΤΗ ΧΙΛΙΕΤΊΑ!

Yvonne
Simpson
στην
Ελλάδα
H

Η Πρόεδρος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού
επισκέφθηκε την Ελλάδα τον Νοέμβριο

Τ

ην Πρόεδρο του Διεθνούς μαζί με τον
σύζυγό της υποδέχθηκαν στο Αεροδρόμιο η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Αμαλία Βαρότση Ραγκούση και η πρώην
Πρόεδρος του Ομίλου Κηφισιάς Βύλλη Μάκου.
Την επόμενη μέρα η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. είχε κανονίσει ιδιωτική ξενάγηση στο Μουσείο
της Ακρόπολης. Στην συνέχεια γευμάτισαν
στην Πλάκα καλεσμένες της Βύλλης Μάκου, η
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. και η Πρόεδρος του Διεθνούς
με τον σύζυγό της. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο
Όμιλος Κηφισιάς τούς παρέθεσε δείπνο σε ξενοδοχείο της περιοχής Μουσείου Ακροπόλεως.
Το απόγευμα ύστερα από πρόσκληση του
Ομίλου Ανατολικός επισκέφθηκε το ετήσιο
Μπαζάρ υπέρ του Ογκολογικού «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
Στην συνεχεία η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. συνόδευσε την Πρόεδρο του Διεθνούς και τον σύζυγό της στην Αίγλη Ζαππείου, όπου δείπνησαν
με 20 περίπου Σοροπτιμίστριες από τους εξής
Ομίλους Αττικής: 1) Ανατολικός, 2) Ιδρυτικός
3) Λυκαβηττός 4) Ψυχικό 5) Πειραιάς 6) Κηφισιά - Εκάλη 7) Γλυφάδας – Βούλας.
Εκεί δόθηκαν τα δώρα εκ μέρους της Ένωσης και της Προέδρου της Σ.Ε.Ε. αλλά και της
Προέδρου του Διεθνούς προς την Πρόεδρο
Σ.Ε.Ε.
Η βραδιά κύλησε σε ένα ευχάριστο κλίμα με
έκδηλη την συγκίνηση της Yvonne για την Ελληνική Σοροπτιμιστική φιλοξενία.
Τις επόμενες δύο ημέρες επισκέφθηκαν τους
Δελφούς και έκαναν μονοήμερη κρουαζιέρα
στα νησιά του Σαρωνικού, προσφορά της Προέδρου Σ.Ε.Ε.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.

Dear Malia
We have had an amazing few days – we got back late last night from
the cruise – after a fabulous, fabulous, fabulous day. The weather was
sunny, and we enjoyed the cruise, calling into three islands, we took the
bus tour and came home really really pleased that we did it. We toasted
you in the boat – because this wonderful gift was a highlight.
Today the bus trip was great – and I have a new appreciation of Apollo
and the heritage Greece has from sooo long ago.
Amalia – the amazing!
That’s how we know you now!
Tomorrow we leave the apartment at 4 am… that is going to be hard.
However we are also looking forward to going home. Richard’s
mother is terminally ill now and we need to spend some time with her
without it being a big rush.
Thank you for your generosity. Thank you for your friendship.
We have been blessed and want you to come to New Zealand so we
can share hospitality and friendship with you from our home
Warmest regards
Yvonne
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13 Γυναικείες Οργανώσεις,
η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

ΟΧΙ στη

ΒΊΑ

ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ

Ομιλία της Προέδρου
Σ.Ε.Ε. στην Περιφέρεια

Η

η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε.
ενώνουν τις φωνές τους ενάντια στη βία κατά των γυναικών
Σας καλούμε σε μια ανοιχτή συζήτηση προβληματισμού σχετικά με την
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών την εποχή της κρίσης,
την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, στις 18.00,
στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε. (Μεσογείων 15, 4ος όροφος)
Συμμετέχουν:
• Διακομανώλη Κλημεντίνη - Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα
• Μακρή Ζέττα - Πρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών
& τέως Υφυπουργός Υγείας
• Γιαννίρη Μαρία - Πρόεδρος της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών
«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΉ»
• Ρομπόκου Αγλαΐα - Υπεύθυνη Επιτροπής Επιστημόνων για γυναικεία
θέματα ισότητας του Λυκείου Ελληνίδων
• Ιωαννίδου Μίκα - Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας
του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών
• Λογιάδου Δέσποινα - Αντιπρόεδρος Ένωσης Γυναικών Ελλάδας
• Καραχάλιου Μαρία - Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελληνίδων Νομικών
• Φερέτη Ειρήνη - Α’ Αντιπρόεδρος Συνδέσμου για τα Δικαιώματα
της Γυναίκας
• Ραγκούση Αμαλία - Πρόεδρος Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας
• Γαζή Λίλιαν - Γενική Γραμματέας Δημοκρατικής Κίνησης Γυναικών
• Κιτσοπανίδου Ρένα - Πρόεδρος Ένωσης Γυναικών Κρήτης
• Μαυρακάκη Ελένη - Πρόεδρος Ένωσης Γυναικών Γλυφάδας «Εμείς»
• Ρούνη Παναγιώτα - Πρόεδρος Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων
Μηχανικών

25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας
εναντίον των γυναικών. Μια ημερομηνία
που θα έπρεπε να μας θλίβει, επειδή υπάρχει, κι
όχι να μας χαροποιεί.
Χρειάζεται ακόμα να υπενθυμίζουμε ότι δεν πρέπει να
υπάρχει βία, ότι δεν πρέπει να υφίσταται σωματική και συναισθηματική κακοποίηση. Κι ίσως χρειάζεται ακόμα να διατηρούμε στην μνήμη μας ότι η συγκεκριμένη ημέρα καθιερώθηκε προς τιμήν τριών γυναικών αδελφών που δολοφονήθηκαν στην Δομινικανή Δημοκρατία, το 1960.
Τα Ηνωμένα Έθνη παρέχουν τις δικές τους αιτιολογίες
για την θέσπιση της συγκεκριμένης ημέρας:
–– Η βία εναντίον των γυναικών είναι παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
–– Η βία εναντίον των γυναικών είναι μια συνέπεια της
διάκρισης εναντίον των γυναικών, τόσο σε νομικό
όσο και σε πρακτικό επίπεδο, και αντικατοπτρίζει
ουσιαστικά την υπάρχουσα ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
–– Οι επιπτώσεις της βίας κατά των γυναικών παρεμποδίζουν την πρόοδο σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της εξάλειψης της φτώχειας, της
καταπολέμησης του HIV/AIDS, της επικράτησης
της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.
–– Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών δεν είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο! Η πρόληψη είναι
δυνατή και απαραίτητη.
–– Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα παγκόσμιο
πανδημικό φαινόμενο. Σε ένα ποσοστό 70% οι γυναίκες βιώνουν βία τουλάχιστον μια φορά κατά την
διάρκεια της ζωής τους.
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Νοεμβρίου
Παγκόσμια
Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας
Kατά των Γυναικών

Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος Αλεξία Τασούλη
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αγοραστός

Η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της ΕΝ.Π.Ε.
Φωτεινή Βρύνα

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκτιμάται ότι περισσότερες από 1 γυναίκα στις 3 κατά την διάρκεια
της ζωής της θα υπάρξει θύμα κακοποίησης. Η βία εναντίον
των γυναικών είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο παρατηρείται ανεξάρτητα με την χώρα, την θρησκευτική πίστη, ή την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Οι μορφές της
βίας που συναντούμε εναντίον των γυναικών είναι:
–– Ενδοοικογενειακή βία
–– Βιασμός ή/και σεξουαλική παρενόχληση
–– Διακίνηση γυναικών
–– Επιλεκτικές εκτρώσεις ή δολοφονίες νεογέννητων
κοριτσιών
–– Ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων
(κλειτοριδεκτομή)
Αν και το πρόβλημα είναι περίπλοκο και αντιμετωπίζεται με πολλές διαστάσεις ο Διεθνής Σοροπτιμισμός πιστεύει ότι όλοι πρέπει να συμβάλουμε στην επίλυσή του και όλοι
διαθέτουμε τον δικό μας μοναδικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων προτύπων βίας εναντίον των γυναικών. Αυτό το
επιτυγχάνουμε πρωταρχικά με την ενημέρωση, με την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση των γυναικών και των νέων
κοριτσιών και με την αλλαγή των κοινωνικών στάσεων που
επικρατούν. Η δράση ξεκινά πάντα από την τοπική κοινότητα και επεκτείνεται έτσι ώστε να κινητοποιηθούν και να
ενημερωθούν όσο περισσότερα άτομα γίνεται. Έτσι ώστε να
αφυπνίσουμε όσες περισσότερες γυναίκες μπορούμε.
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Για περίπου ένα αιώνα οι Σοροπτιμίστριες σε όλο τον
Οι βασικές αρχές του Σοροπτιμισμού, όπως η εκπαίδευκόσμο εργάζονται για την εξάλειψη της βίας εναντίον των ση και η συνηγορία μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα εργυναικών και για την διασφάλιση της γυναικείας συμμετο- γαλεία στα χέρια μας για την καταπολέμηση όχι μόνο της
χής στην επίλυση των συγκρούσεων εις βάρος των γυναι- βίας, αλλά και των πεποιθήσεων που την συντηρούν.
κών. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί κατάλληλα προΕκπαίδευση, ώστε όλοι να ενημερωθούν και να κατανογράμματα σε 60 χώρες της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή και ήσουν τις μορφές της βίας που υπάρχουν (συναισθηματική
στην Αφρική, προκειμένου να αντιδράσουμε, να προλάβου- και σωματική).
με αλλά και να εξαλείψουμε την βία εναντίον των γυναικών.
Εκπαίδευση, ώστε όλοι να ευαισθητοποιηθούν ότι η βία
Κι αυτό το επιτυγχάνουμε με την δημιουργία κατάλλη- εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών δεν αφορά μόλων καταφυγίων και ξενώνων, βοηθώνο τις γυναίκες, αλλά και τη συνέχεια
ντας έτσι τα θύματα με την ύπαρξη καΟι βασικές αρχές του του πολιτισμού μας και της εξέλιξης
τάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών,
μας ως ανθρώπινο είδος!
Σοροπτιμισμού,
όπως
ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε την δηΕκπαίδευση, ώστε να μάθουμε
η εκπαίδευση και η
μιουργία βελτιωμένων προγραμμάτων
να διακρίνουμε τις διάφορες μορφές
συνηγορία μπορούν
κοινωνικής πολιτικής πρόληψης και ευβίας και να σταματήσουμε να την κααισθητοποίησης. Μεγάλο μέρος του έρλύπτουμε με διάφορες προσχηματινα αποδειχθούν χρήγου μας σε αυτόν τον τομέα έχει διεξακές δικαιολογίες!
σιμα εργαλεία στα χέχθεί σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις
Περισσότερο απ’ όλα εκπαίδευρια μας για την καταποτων διαφόρων κρατών, με φορείς χάραλέμηση όχι μόνο της βίας, ση, ώστε να σταματήσουμε να ανεχόξης πολιτικής και άλλους οργανισμούς
μαστε την οποιαδήποτε μορφή, ενααλλά
και
των
πεποιθήσε/ ιδρύματα που εργάζονται για την εξάντίον του συνανθρώπου μας.
ων που την συντηρούν.
λειψη της βίας κατά των γυναικών μέΚαι συνηγορία φίλες μου!
– ΑΜΑΛΊΑ ΒΑΡΌΤΣΗ ΡΑΓΚΟΎΣΗ
σω βελτιωμένων στρατηγικών και προΣυνηγορία, για τις γυναίκες που
γραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπιζητούν υποστήριξη και ψυχική διέξοσης.
δο στο βάσανο που βιώνουν!
Το 2014, η Σοροπτιμιστική Ένωση της Ευρώπης ξεκίνηΣυνηγορία, για την δημιουργία προγραμμάτων ενημέσε ένα μεγάλο έργο με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα με- ρωσης, πρόληψης και κοινωνικής πολιτικής!
ταξύ των διεθνών πολιτικών αποφάσεων εναντίον της βίας
Συνηγορία, για την κατανόηση ότι κάθε γυναίκα και κάκατά των γυναικών, και της πραγματικότητας που αντιμε- θε κορίτσι που είναι αποδέκτης της βίας, αποτελεί μια βαθιά
τωπίζουμε καθημερινά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγ- ρωγμή στα θεμέλια του εξελιγμένου πολιτισμού μας!
ματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Σοροπτιμιστική ΈνωΣυνηγορία, ώστε το δράμα των μεμονωμένων, να γίνει
ση των Η.Π.Α. Απώτερος στόχος του προγράμματος ήταν πρόβλημα και ενασχόληση όλων!
μια συγκεκριμένη συνεισφορά στην ανάπτυξη αποτελεσμαΟλοκληρώνοντας εύχομαι την επόμενη φορά που θα
τικών, μακροπρόθεσμων στρατηγικών και προγραμμάτων, συναντηθούμε, η Βουλή των Ελλήνων να έχει επικυρώσει
οικονομικά εφικτών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επιτέλους την Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση, Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
βίας εναντίον των γυναικών.
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συνέδριο

ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΖΩΉΣ
ΣΕ ΚΡΊΣΗ;

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Συνέδριο με θέμα:
«Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε
κρίση;» την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τους τέσσερις φορείς υλοποίησης του ερευνητικού έργου: «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής
στο πλαίσιο των αλλαγών στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας
στην Ελλάδα – WORLBAL (EOXGR07/3939)»: το Κέντρο Μέριμνας
Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) ως συντονιστή, το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ) και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας, ως εταίρων.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμό η Αντωνία Τορρένς, Πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και
Παιδιού (ΚΜΟΠ) και ο Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής, Πρόεδρος
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών (ΕΚΚΕ), η Ελλάς- Ελένη
Κουράκου, Πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ) που έθεσαν τα κύρια σημεία προβληματισμού του
θέματος όπως, η οικονομική κρίση, οι κρατούσες κοινωνικές και
πολιτισμικές αξίες και οι αλλαγές
στην αγορά εργασίας με τα υψηλά
ποσοστά ανεργίας των γυναικών.
Παράλληλα, στο χαιρετισμό τους
οι Guðný Björk Eydal, Καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας και ο Ιωάννης Λυμπερόπουλος,
Επίτιμος Πρόξενος της Ισλανδίας
ανέδειξαν το ζήτημα της συμφιλίωσης όπως προσλαμβάνεται από
την κοινωνία της Ισλανδίας.
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Κ

ατά την πρώτη συνεδρία η
Guðný Björk Eydal, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της
Ισλανδίας και η Gudbjorg Andrea
Jonsdottir, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας παρουσίασαν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις πολιτικές της Ισλανδίας σχετικά με τη
συμφιλίωση της επαγγελματικής,
προσωπικής και οικογενειακής
ζωής, ενώ επεσήμαναν τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόζονται για την
περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής του πατέρα στην οικογενειακή ζωή μέσω και της λήψης μέρους
της γονικής άδειας. Στη συνέχεια
η Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη
επιστημονικός σύμβουλος του έργου και Επισκέπτρια Καθηγήτρια
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσίασε τις μεταβολές που έχει
επιφέρει η οικονομική κρίση στη

χώρα μας στην οικογένεια, στα
μοντέλα οικογένειας, στις αναπαραγωγικές συμπεριφορές καθώς και στη γυναικεία απασχόληση. Παράλληλα, αναφέρθηκε
στις κύριες διαστάσεις των πολιτικών συμφιλίωσης της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής οι
οποίες αφορούν: α) τη διευκόλυνση της πρόσβασης της σύγχρονης
γυναίκας στην αγορά εργασίας, β)
τα μέτρα για το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής εργασίας και γ) τα μέτρα για την
προώθηση της ανακατανομής των
γονεϊκών και οικογενειακών υποχρεώσεων ανάμεσα στα δυο φύλα.

Σ

τη δεύτερη Συνεδρία, παρουσιάστηκαν από τον Αθανάσιο
Κατσή, Αναπληρωτή Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας του ΚΜΟΠ, που
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα
1.000 εργαζόμενων γυναικών ηλικίας 25-55 χρόνων. Αντικείμενο της έρευνας ήταν να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν οι
επαγγελματικές και οικογενειακές ανάγκες των γυναικών-μητέρων, οι προτιμήσεις τους όσον
αφορά τη χρήση υπηρεσιών και οι
προσδοκίες τους από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές συμφιλίωσης,
καθώς και η συμβολή του πατέρα στην καθημερινή φροντίδα
των μικρών παιδιών και η συμμε-

συνέδριο

τοχή του στις οικιακές
εργασίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας
ανέδειξαν ενδιαφέρουσες πτυχές της ελληνικής οικογένειας. Ακόμη διαπιστώθηκε ότι η
συμμετοχή των συζύγων/ συντρόφων πατέρων στις οικογενειακές υποχρεώσεις είναι
πλέον πιο αυξημένη
συγκριτικά με παλαιότερα ενώ παρατηρείται υψηλή συσχέτιση του βαθμού συμμετοχής
τους, σε σχέση με το εκπαιδευτικό
επίπεδο καθώς και με την ηλικία
του μικρότερου παιδιού.

Σ

την τρίτη συνεδρία, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
των ποιοτικών διερευνήσεων από
την ερευνητική ομάδα του ΕΚΚΕ
με συντονίστριες τις Ιωάννα Τσίγκανου και Μαρία Θανοπούλου,
Διευθύντριες Ερευνών του ΕΚΚΕ,
μέσα από 11 διαφορετικές μελέτες
περίπτωσης, επαγγελματικών ομάδων γυναικών. Ως κοινό συμπέρασμα αναδείχθηκε ότι η απουσία
υποστηρικτικών κρατικών δομών,
η συρρίκνωση των εισοδημάτων
και οι πολιτικές λιτότητας που υιοθετούνται σήμερα, συνιστούν
τροχοπέδη στην επίτευξη της εξισορρόπησης οικογενειακής ζωής
και εργασίας. Ακόμη επισημάνθηκε η πρόωρη έξοδος των γυναικών
από το επάγγελμα και η επιστροφή
τους στον παραδοσιακό ρόλο της
γυναίκας ως μητέρας - νοικοκυράς
στο σπίτι.

Η

τέταρτη Συνεδρία επικεντρώθηκε στις πολιτικές εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών που
εφαρμόζονται σήμερα στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. καθώς και στα

σημερινά αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών στη χώρα μας. Η Μανίνα
Κακεπάκη, ερευνήτρια του ΕΚΚΕ,
αναλύοντας τις συνεντεύξεις που
πραγματοποίησε σε φορείς άσκησης πολιτικής ανέδειξε δύο κύρια
συμπεράσματα, μέσω της κριτικής αξιολόγησης, για τις πολιτι-

Η συμμετοχή των
συζύγων στις οικογενειακές υποχρεώσεις είναι πλέον πιο αυξημένη συγκριτικά με
παλαιότερα.
κές της Ελλάδας: α) την απουσία
κεντρικού σχεδιασμού στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και
β) τον προσανατολισμό των εφαρμοζόμενων πολιτικών σε μέτρα διευκόλυνσης των γυναικών για την
επιτέλεση των διπλών τους καθηκόντων, παρά στην ανατροπή των
στερεοτυπικών διακρίσεων. Στη
συνέχεια, η Ευρυδίκη Τσέλιου, πολιτική επιστήμων, παρουσίασε τα
διαφοροποιημένα μοντέλα πολιτικών των χωρών της Ε.Ε.-28 ενώ διατύπωσε προτάσεις πολιτικής για
ένα οριζόντιο μοντέλο πολιτικής
της Ελλάδας, βάσει των ευρωπαϊκών καλών πρακτικών.

Στο τέλος της
συνεδρίας, η Αντωνία Τορρένς, Πρόεδρος του ΚΜΟΠ
και Αντιπρόεδρος
της Συνομοσπονδίας Οικογενειακών
Οργανώσεων της
Ευρώπης (COFACE)
παρουσίασε τις σημερινές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει
η Ευρώπη στο πεδίο
αυτό καθώς και τις σχετικές πρωτοβουλίες της COFACE.

Τ

ο Συνέδριο ολοκληρώθηκε με
συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας όπου εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου, ειδικοί επιστήμονες και
εμπειρογνώμονες έκαναν σύντομες παρεμβάσεις για τις προκλήσεις της εξισορρόπησης εργασίας
και ζωής στη σύγχρονη εποχή. Στη
συζήτηση συμμετείχαν οι Ειρήνη
- Ελένη Αγαθοπούλου Πρόεδρος
ΚΕΘΙ, η Χριστίνα Αγγέλη, Ειδική Επιστήμων του Κύκλου Ισότητας του Συνηγόρου του Πολίτη, η
Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, η Σοφία Κουκούλη–Σπηλιωτοπούλου,
Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Ισότητας, η Ευγενία Τσουμάνη, πρώην Γενική Γραμματέας
Ισότητας των Φύλων και η Μαρία
Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας
και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων
& Αν. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου. Το Συνέδριο παρακολούθησαν 100 περίπου ερευνητές,
πανεπιστημιακοί, φοιτητές κοινωνικών επιστημών, πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες, εκπρόσωποι
ΜΚΟ οργανώσεων και Συλλόγων
ενώ μετά από κάθε συνεδρία ακολούθησε ενδιαφέρον διάλογος.
| ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜIΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 1 8 |

11

ισότητα

Ειδήσεις από τη

Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων
Η ΓΓΙΦ υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
και Σύνοδος για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομίας της Σλοβακίας συνδιοργάνωσαν
τη Σύνοδο για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς και την ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.
Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ανάλογης απόφασης της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, η Υπηρεσία μας εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.
Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ 2015/2016,
η οποία παρουσιάστηκε
επίσημα στις 24 Νοεμβρίου
2016 στο πλαίσιο της Συνόδου, οι ΜΜΕ αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρώπης των 28,
αφού το 2015 οι περίπου 23
εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
συνεισέφεραν 3,9 τρισεκατομμύρια ευρώ σε προστιθέμενη αξία και απασχόλησαν 90 εκατομμύρια άτομα.
Ακολουθούν ορισμένα
χρήσιμα και άκρως κατατοπιστικά στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση των
ΜΜΕ στην Ε.Ε.:

❶Τα δύο τρίτα της απα-

σχόλησης στην Ε.Ε. οφεί-

λονται στις ΜΜΕ: η συντριπτική πλειοψηφία αυτών
των επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερο από δέκα άτομα και αποτελούν το 93%
του συνόλου των επιχειρήσεων εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα.
❷Οι ΜΜΕ δείχνουν να
ανακάμπτουν μετά την
οικονομική και νομισματική
κρίση του 2008: η απασχόληση στις ΜΜΕ αυξήθηκε
κατά 1,1% το 2014 και κατά 1,5% το 2015, ενώ όσον
αφορά την προστιθέμενη
αξία καταγράφηκε αύξηση
5,7% το 2015.
❸ Οι πέντε τομείς των
ΜΜΕ με θετικό πρόσημο στην αύξηση της απασχόλησης σε ποσοστό 78%
είναι οι εξής: στέγαση και
τροφή, επιχειρηματικές
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υπηρεσίες, κατασκευές, βιομηχανική παραγωγή, χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο.

Τ

ο 2015, η αναλογία
σχετικά με τον αριθμό
των ΜΜΕ ανά εκατό κατοίκους στα Κράτη-Μέλη ήταν
η εξής: το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην
Τσεχία με 9,4% και το χαμηλότερο στη Ρουμανία με
2,2%, η πρώτη πεντάδα περιλαμβάνει τη χώρα μας με
ποσοστό 6,5% με τις ακόλουθες χώρες να προπορεύονται: Πορτογαλία 7,6%,
Σλοβακία 7,5% και Σουηδία
7%, η πεντάδα με τα χαμηλότερα ποσοστά συμπληρώνεται από τη Γερμανία με
2,7%, τη Μεγάλη Βρετανία
με 2,9%, καθώς και τις χώρες Κροατία και Ιρλανδία με
3,5%, το αντίστοιχο ποσοστό
για την Κύπρο είναι 5,5%, τη
στιγμή που ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 4,5%.
Όσον αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα των
ΜΜΕ, υπογραμμίζεται ότι
το 2013 μόλις 1,2 εκατομμύρια ΜΜΕ στην Ευρώπη
των 28 δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο των εξαγωγών με την Κύπρο και την

Ελλάδα να καταγράφουν
αύξηση των εξαγωγών σε
αγαθά και υπηρεσίες λιγότερο από 10% την περίοδο
2009-2013. Αντίθετα, αύξηση άνω του 50% καταγράφηκε στην εξαγωγική δραστηριότητα των ΜΜΕ στις
χώρες Εσθονία, Λιθουανία,
Σλοβακία και Ρουμανία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις ΜΜΕ και
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με συγκεκριμένες
δράσεις όπως: η «Δράση για
τις Μικρές Επιχειρήσεις»
(the “Small Business Act”),
το Πρόγραμμα «Erasmus
για Νέους και Νέες Επιχειρηματίες» με το ένα τρίτο
των συμμετοχών να είναι
γένους θηλυκού, το Πιλοτικό Πρόγραμμα με τίτλο “European Network of
Business Angels for Women
Entrepreneurs” και στόχο αφενός την αύξηση των
εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για γυναίκες
επιχειρηματίες, ιδίως κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και αφετέρου την
ισχυροποίηση του εν λόγω
Ευρωπαϊκού Δικτύου με τη
συμμετοχή περισσότερων

ισότητα

Η

δραστήριων προσωπικοτήτων. Επίσης στηρίζει τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης με σκοπό τη συμπερίληψη της οικονομικής
ενδυνάμωσης των γυναικών ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία
της διαδικτυακής πύλης
για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με τίτλο “WEgate”, την λειτουργία του
«Ευρωπαϊκού Δικτύου των

Πρέσβεων για τις Μικρές
και Μεσαίες Επιχειρήσεις
(“SME Envoys”)» και του
«Ευρωπαϊκού Δικτύου για
τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα (WES), την Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει
θεσπίσει το βραβείο για την
Καλύτερη Επιχειρηματική
Περιφέρεια της Ε.Ε. με σκοπό τη δημιουργία τοπικών
πυρήνων ουσιαστικής ανάπτυξης των ΜΜΕ κατά το
πρότυπο της αμερικανικής
Silicon Valley.

Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων
συμμετείχε ενεργά σε όλες
τις εργασίες της Συνόδου
και επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά η θετική εικόνα
της Υπηρεσίας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ειδικότερα, η δημόσια
δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης &
Υποστήριξης Πολιτικών
Ισότητας των Φύλων της
Γ.Γ.Ι.Φ. για τη διαδικτυακή
πύλη WE-gate θεωρήθηκε
ως καλή πρακτική και χάρη
σε αυτήν η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη
πεντάδα των χωρών από
τον παγκόσμιο ιστό με βάση

τους αριθμούς επισκεψιμότητας της πύλης WE-gate.
Η επόμενη Σύνοδος για τις
ΜΜΕ θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο
του 2017 στο πλαίσιο της
Εσθονικής Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εσθονία θεωρείται εντός και εκτός της
Ε.Ε. πρωταθλήτρια στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και κάθε μήνα έχει θεσπιστεί
συνάντηση της κοινότητας
των νέων επιχειρηματιών με
τον Πρωθυπουργό της χώρας για ταχεία και αειφόρο
διευθέτηση των ζητημάτων
που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις
(Δεκέμβριος 2016 - 5ο ενημερωτικό σημείωμα)

T

o πέμπτο
ενημερωτικό
σημείωμα του
Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις.
Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία των αιτουσών/αιτούντων διεθνή
προστασία στην Ελλάδα
κατά το χρονικό διάστημα
7.6.2013 (έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας
Ασύλου) έως τις 31.12.2015.
Επίσης, παρατίθενται και

πρόσθετα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου
για το έτος 2016 (1.1.2016 –
30.9.2016).
Ο σχετικός Δείκτης και
του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων είναι τα
ποσοστά ατόμων τα οποία
αιτούνται χορήγησης ασύ-

λου στην Ελλάδα, ανά φύλο. (Πίνακας 1).
Το χρονικό διάστημα από 7.6.2013 έως και
31.12.2013 οι αιτήσεις ασύλου των μεταναστών/-τριών και προσφύγων ανήλθαν
συνολικά στις 4816.
Οι αιτήσεις ασύλου των
γυναικών ανήλθαν στις
1162 (24,1%).
Οι αιτήσεις ασύλου των
ανδρών ανήλθαν στις 3654
(75,9%). (Πίνακας 2)
Το έτος 2014 οι αιτήσεις
ασύλου των μεταναστών/τριών και προσφύγων ανήλθαν συνολικά στις 9432.
Οι αιτήσεις ασύλου των

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Αιτήσεις χορήγησης ασύλου ανά φύλο

Αιτήσεις χορήγησης ασύλου ανά φύλο
το διάστημα 7.6. – 31.12.2013
Αιτήσεις για άσυλο
Γυναίκες
Άνδρες
Σύνολο
Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου

Πλήθος
1162
3654
4816

γυναικών ανήλθαν στις
1786 (18,93%).
Οι αιτήσεις ασύλου των
ανδρών ανήλθαν στις 7646
(81,06%).
Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου (Ιούνιος
2013 – Μάιος 2014) αιτήθηκαν άσυλο 8945 μετανάστες/-τριες και πρόσφυγες εκ των οποίων 1945
γυναίκες (21,7%) και 7000
άνδρες (78,3%). Το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου
σε πρώτο βαθμό κυμάνθηκε στο 20,1%, δηλαδή στο
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η διαδικασία εξέ-

Ποσοστό (%)
24,1%
75,9%
100,0%

Πλήθος
Έτος
Γυναίκες
Άνδρες
Σύνολο έτους

2014
1786
7646
9432

2015
3331
9866
13197

Ποσοστό (%)
2014
2015
18,93%
25,24%
81,06%
74,75%

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου
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τασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας διαρκεί
κατά μέσο όρο 122 ημέρες
(Πηγή: Δελτίο Τύπου Υπηρεσίας Ασύλου, 16-6-2014).
Το έτος 2015 οι αιτήσεις
ασύλου των μεταναστών/τριών και προσφύγων ανήλθαν συνολικά στις 13197.
Οι αιτήσεις ασύλου των
γυναικών ανήλθαν στις
3331 (25,24%) και των ανδρών στις 9866 (74,75%).
Παρατηρούμε τα εξής:
Το έτος 2015 οι αιτήσεις
ασύλου των γυναικών αυξήθηκαν σε σχέση με το έτος
2014. Η ποσοστιαία μεταβολή είναι 86,5%.
Το έτος 2015 οι αιτήσεις
ασύλου των ανδρών αυξήθηκαν σε σχέση με το έτος
2014. Η ποσοστιαία μεταβολή είναι 29,0%.
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι οι αιτήσεις ασύλου των ανδρών
στην Ελλάδα είναι πολύ
αυξημένες σε σχέση με τις
αιτήσεις ασύλου των γυναι-

Πίνακας πρόσθετων στατιστικών στοιχείων

Αιτήματα Ασύλου

Σεπτέμβριος 2016

Μηνιαίος Μέσος Όρος έτους - 2015

1756
3369
5125

278
822
1100

Γυναίκες
Άνδρες
Σύνολο

Πηγή: Υπηρεσία Ασύλου/Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 – 30.9.2016

κών, παρόλο που και οι αιτήσεις ασύλου των γυναικών αυξάνονται.
Στις 8 Μαρτίου 2016
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε Έκθεση
54 σελίδων στην αγγλική
γλώσσα με θέμα την ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων και αιτουσών άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην έκθεση αναφέρονται
μεταξύ άλλων και τα εξής:
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.
για τους/τις Πρόσφυγες, οι
πλέον ευάλωτες ομάδες του
προσφυγικού πληθυσμού,
οι οποίες χρήζουν συντο-

νισμένης και αποτελεσματικής προστασίας, είναι οι
γυναίκες στο σύνολό τους,
τα άτομα με αναπηρία και οι
ηλικιωμένοι άνδρες.
Ειδικά για τις ενήλικες γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες, η έλλειψη οικονομικών πόρων, καθώς και
η απουσία επαγγελματικών προσόντων και στήριξης από το οικογενειακό
περιβάλλον καθιστούν αυτές τις γυναίκες ακόμα περισσότερο ευάλωτες σε κάθε είδους εκμετάλλευση και
μορφή βίας
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ύπατης

Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για
τους/τις Πρόσφυγες, οι γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτούσες ασύλου στην Ε.Ε.
αποτελούν μειοψηφία (μόλις το 16% των ατόμων που
έφθασαν στην Ευρώπη την
περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015) - αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι πρέπει να
αγνοηθεί ή να υποτιμηθεί
η διάσταση του φύλου κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της
παρακολούθησης και της
αξιολόγησης των πολιτικών για το προσφυγικό ζήτημα, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και
σε επίπεδο των 28 Κρατών-Μελών, αφού συχνά
η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αποτελεί στόχο πολλαπλών διακρίσεων
σε βάρος της κοινωνικής
αλληλεγγύης, συνοχής και
ανάπτυξης.
http://www.isotita.gr/
index.php/news/2566)

Εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων
μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Σ

τις 20 και
21 Οκτωβ ρ ί ο υ
2016 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες σεμινάριο ανταλλαγής καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση του μισθολογικού
χάσματος. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του
Προγράμματος Αμοιβαίας Μάθησης για την Ισότητα των
Φύλων, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με
στόχους: την ενίσχυση των δυνατοτήτων των χωρών που
συμμετέχουν για να μάθουν η μία από την άλλη σε θέματα
ισότητας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, τη διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς καλών πρακτικών και
την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ τους.

ξαρτησία, η ίση αμοιβή για
ίση εργασία και εργασία
ίσης αξίας, η ισότητα στη
λήψη αποφάσεων, η αξιοπρέπεια και η ακεραιότητα,
ο τερματισμός της έμφυλης
βίας, η ισότητα των φύλων
στις εξωτερικές σχέσεις της
Ε.Ε. κ.ά.
Η Καλή Πρακτική που
τέθηκε υπό συζήτηση, ήταν
ο Νόμος για το Μισθολογικό Χάσμα, που υιοθετήθηκε
το 2012 στο Βέλγιο, τη χώρα
που φιλοξένησε τη διοργάνωση.

Η ανάπτυξη των συνεργειών αυτών, σε συνεργασία με την Ε. Επιτροπή,

Όσον αφορά στο μισθολογικό χάσμα, γενικότερα:
uu Τα τελευταία 20 χρό-

επιδιώκεται σε βασικούς τομείς προτεραιότητας, όπως
η ισότιμη οικονομική ανε-
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νια, οι γυναίκες έχουν
ξεπεράσει τους άνδρες
ως προς τον αριθμό των
αποφοίτων τριτοβάθμιας
και μετά-δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε όλη την
Ε.Ε.
uu Το μισθολογικό χάσμα
(οριζόμενο ως η διαφορά
στις ωριαίες αποδοχές)
στην Ε.Ε. για το 2013
έφτανε το 16,3%. Στην
Ελλάδα για το 2010 ήταν
15% (δεν υπάρχουν πιο
πρόσφατα στοιχεία)
uu Το συνολικό μισθολογικό
χάσμα στην Ε.Ε. για το
2010 άγγιζε το 41,1% και
για την Ελλάδα το 45,2
uu Το μισθολογικό χάσμα

ισότητα

στην ΕΕ οφείλεται σε
διάφορες παραμέτρους
όπως, μεταξύ άλλων,
στις διαφορές στις ώρες
εργασίας, τον κλάδο
απασχόλησης, το είδος
συμβολαίου (προσωρινής
ή μόνιμης απασχόλησης),
το εκπαιδευτικό επίπεδο,
την εθνικότητα του εργαζομένου, το αν εργάζεται
κανείς σε πλήρη ή μερική
απασχόληση
uu Οι γυναίκες τείνουν να
εργάζονται σε λιγότερο
καλοπληρωμένους κλάδους
uu Οι γυναίκες εργάζονται
πολύ περισσότερο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης

Όσον αφορά στο Νόμο
για το Μισθολογικό Χάσμα του Βελγίου:
uu τέθηκε σε ισχύ το 2012
στη χώρα
uu ασχολείται με το μισθολογικό χάσμα με την αυστηρή έννοια του όρου,
δηλαδή, το γεγονός ότι
οι εργαζόμενες γυναίκες
αμείβονται λιγότερο από
τους άνδρες συναδέλφους τους για εργασία
ίσης αξίας
uu Στόχος του είναι να παρέμβει στο σημείο διαμόρφωσης των μισθών,
δηλαδή στη διαδικασία
συλλογικών διαπραγματεύσεων

Με αυτό τον τρόπο εγγυάται ότι το μισθολογικό
χάσμα γίνεται μόνιμο θέμα
του κοινωνικού διαλόγου σε
τρία επίπεδα διαπραγμάτευσης: εθνικό, τομεακό και
της εταιρείας. Σύμφωνα με
την Εισηγητική Έκθεση, η
καταπολέμηση του φαινομένου καθίσταται αποτελεσματικότερη όταν σε αυτή
την προσπάθεια συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι
και δε γίνεται με κανόνες
που επιβάλλονται κεντρικά.
Ωστόσο, προκειμένου το μισθολογικό χάσμα να είναι
αντικείμενο διαπραγματεύσεων, είναι απαραίτητο να
γίνει ορατό (διαφανές) και
διαπραγματεύσιμο. Αυτή η
διαφάνεια του μισθολογικού χάσματος στα τρία επίπεδα της διαπραγμάτευσης
είναι η κατευθυντήρια αρχή
του βελγικού νόμου.
Ο εκπρόσωπος της
Γ.Γ.Ι.Φ. είχε την ευκαιρία να
αναφερθεί συνοπτικά και
στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ισότητα των Φύλων της περιόδου 20162020 της ΓΓΙΦ, καθώς και

στο σχέδιο νόμου για την
Ουσιαστική Ισότητα των
Φύλων, τα οποία προβλέπουν μέτρα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και
έχουν ως στόχο την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης μεταξύ ανδρών και
γυναικών, όπως το μισθολογικό χάσμα. Επιπλέον,
αναφέρθηκε και στη συνεχή συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ.
με το Υπουργείο Εργασίας,
το οποίο έχει υπό την αρμοδιότητά του τους μηχανισμούς τήρησης της ίσης
αμοιβής για ίση εργασία.
Η συγκεκριμένη δράση
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,
εντάσσεται στο θεματικό
πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο
πλαίσιο αξιοποίησης όλων
των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ
γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Ατζέντα 2030).

ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ FORUM - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2016

Η ισότητα των φύλων
στον πλανήτη

Σ

τις 26 Οκτωβρίου 2016 το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum,
με έδρα τη Γενεύη, δημοσιοποίησε την Έκθεση για το χάσμα
μεταξύ γυναικών και ανδρών στον
πλανήτη με τίτλο «The Global Gender Gap Report
2016». Η Έκθεση περιλαμβάνει εκτενή στατιστική
καταγραφή της κατάστασης της ισότητας των φύλων
σε 144 χώρες, εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς τομείς πολιτικής: την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την πολιτική.
Το βασικό συμπέρασμα του εν λόγω ερευνητικού πονήματος είναι ότι
ο ρυθμός προόδου εξακολουθεί να παραμένει υπερβολικά αργός, με αποτέλεσμα ο μισός και πλέον πληθυσμός του πλανήτη να υφίσταται πολλαπλές διακρίσεις σε βάρος της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του συνόλου της ανθρωπότητας.
Χαρακτηριστικές είναι
οι προβλέψεις της Έκθεσης
για τον χρόνο που θα χρειαστούν διάφορες περιοχές
του κόσμου για την επίτευξη της πλήρους ισότητας
μεταξύ γυναικών και ανδρών, εάν εξακολουθήσουν
να δρουν με τον τωρινό

ρυθμό. Σύμφωνα με αυτές,
129 χρόνια θα χρειαστούν
για τη Μέση Ανατολή και
τη Βόρεια Αφρική, 146 για
την Ανατολική Ασία και τον
Ειρηνικό, 149 για την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και 61 χρόνια
για τη Δυτική Ευρώπη.
Το πλέον ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό της Έκθεσης αποτελεί η κατάταξη των 144 χωρών με βάση
τις συνολικές τους επιδόσεις στην ισότητα των φύλων με την εξής βαθμολογία: από 0,00 για την πλήρη
ανισότητα έως 1,00 για την
πλήρη ισότητα. Οι Σκανδιναβικές χώρες καταλαμβάνουν, ως συνήθως, τις πρώτες θέσεις της γενικής κατά-
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ταξης (Ισλανδία, Φινλανδία,
Νορβηγία και Σουηδία στην
πρώτη τετράδα με 0,874 μονάδες για την πρωταθλήτρια Ισλανδία). Οι τέσσερις
τελευταίες θέσεις του πίνακα καταλαμβάνονται από
τις χώρες Σαουδική Αραβία,
Συρία, Πακιστάν και Υεμένη
(η Υεμένη συγκεντρώνει μόλις 0,516 μονάδες).

Part 2: Country Profiles

Greece
SCORE AT A GLANCE
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rank

out of 144 countries
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0.00 = imparity
1.00 = parity
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Global Gender Gap Index
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69
46
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0.649

Health and survival

54
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85

Political empowerment

sample average

0.680
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Economic participation and opportunity
Educational attainment

Greece score

101

rank out of

144

2006

0.104
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53
87

115

0.654
0.585
0.992
0.978

0.061

COUNTRY SCORE CARD
Economic participation and opportunity

Labour force participation

85 0.649 0.586

78 0.778 0.665

Wage equality for similar work (survey)

83 0.626 0.622

Legislators, senior ofﬁcials, and managers

83 0.347 0.358

Estimated earned income (US$, PPP)

Professional and technical workers

Educational attainment

84 0.573 0.502

Health and survival

97

0.97

95

96

0.99

Political empowerment

101 0.104 0.233

Women in ministerial positions

112 0.111 0.238

80 0.245 0.269

Women in parliament
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0.57

94

65 1.058 1.043

Years with female head of state (last 50)

0.63

90 0.965 0.897

95 0.943 0.918

Sex ratio at birth

0.65

0.78

98 0.991 0.970

1 1.000 0.862

54 0.979 0.957

Healthy life expectancy

—

0.35

1 1.000 0.930
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Η Ελλάδα (σελίδες 184185 της έντυπης έκδοσης)
κατέχει την 92η θέση, μεταξύ της Ουρουγουάης (91η
θέση) και του Τατζικιστάν
(93η θέση), σε σύνολο 144
χωρών με 0,680 μονάδες
και επιμέρους αυξομειώσεις
στους τέσσερις βασικούς
τομείς πολιτικής: 85η θέση
στους τομείς της οικονομίας και της εκπαίδευσης, 54η
θέση στον τομέα της υγείας
και 101η θέση στην πολιτική με μόλις 0,104 μονάδες.
Η όποια πρόοδος για τη
χώρα μας στην ισότητα των
φύλων εξακολουθεί να είναι
αργή έως στάσιμη με βάση τη σύγκριση σε μία δεκαετία: το 2006 το Παγκό-

σμιο Οικονομικό
Forum εξέτασε
115 χώρες και κατέταξε την Ελλάδα στην 69η θέση
με 0,654 μονάδες,
ενώ δέκα χρόνια
αργότερα, οι μονάδες αυξήθηκαν
μόλις στις 0,680.
Όσον αφορά την
Κύπρο, καταλαμβάνει την 84η θέση, μεταξύ της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Καμερούν, στη γενική κατάταξη
με 0,684 μονάδες και την 105η
θέση στον τομέα
της πολιτικής με
μόλις 0,100 μονάδες.
Επιπλέον χρήσιμες επισημάνσεις από τα στοιχεία
της Έκθεσης, αφορούν στα
εξής:
Σύμφωνα με τη Διεθνή
Συνομοσπονδία Εργατικών
Συνδικάτων, η επένδυση
του 2% του ΑΕΠ στη δημιουργία και την αναβάθμιση
των υπηρεσιών φύλαξης και
φροντίδας παιδιών δύναται
να συμβάλει στην αύξηση
της συνολικής απασχόλησης από 2,4% έως 6,1% ανάλογα με το οικονομικό προφίλ κάθε χώρας.
Οι γυναίκες σε ηλικία
εργασίας συμμετέχουν στην
επίσημη οικονομία σε ποσοστό 54% παγκοσμίως έναντι
81% των ανδρών. Αναφορικά με την προσφορά εργασίας χωρίς αμοιβή, το 34%
αφορά τους άνδρες και το
υπόλοιπο ποσοστό τις γυναίκες. Αυτή η ανισότητα
ξεκινά από την παιδική ηλικία, με τα κορίτσια να αφιερώνουν το 30% και πλέον
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του χρόνου τους σε ανάλογες δραστηριότητες χωρίς
αμοιβή έναντι των αγοριών.
Οι γυναίκες κατέχουν
θέση στα διοικητικά συμβούλια εταιριών κατά μέσο όρο σε ποσοστό μόλις
14% διεθνώς. Από την άλλη, πέντε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες εφαρμόζουν
άμεσα ή έμμεσα το σύστημα της ποσόστωσης, έχουν
καταφέρει να ξεπεράσουν
το φράγμα του 30%: Ισλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Λετονία και Φινλανδία. Οι οικονομίες της Σλοβενίας, της
Νορβηγίας και της Σουηδίας, θεωρούνται από τις πλέον ισότιμες και φιλικές με
βάση τη διάσταση του φύλου στην ομάδα χωρών με
υψηλό ΑΕΠ.
Αναφορικά με την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας και το επίπεδο εκπαίδευσής τους, καταγράφονται τα εξής κενά: σχεδόν πλήρης ισότητα στην

πρωτοβάθμια
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αντίστοιχα μόλις
2% και 3% κενό μεταξύ των
δύο φύλων) και
7% ανισότητα
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανησυχητικό ποσοστό
ανισότητας μεταξύ των αποφοίτων θετικών, οικονομικών και τεχνολογικών επιστημών καταγράφεται διεθνώς σε βάρος
της οικονομικής αναβάθμισης και ανεξαρτησίας των
γυναικών: 47% κενό μεταξύ
ανδρών και γυναικών αποφοίτων.
Η συγκεκριμένη δράση
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των
Φύλων» και υλοποιείται στο
πλαίσιο αξιοποίησης όλων
των εργαλείων στον αγώνα
για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα
2030).
Η Έκθεση, συνολικής
έκτασης 382 σελίδων στην
αγγλική γλώσσα, βρίσκεται στον ιστότοπο:http://
w w w 3 .w e f o r u m . o r g /
docs/G G GR16/W E F_
Global_Gender_Gap_
Report_2016.pdf.

Η άγνωστη ιστορία
του Ορφανοτροφείου Θηλέων
Λάρισας
Η τελευταία διευθύντρια Μίτσα Βορβή
σημειώνει άγνωστες πτυχές της ιστορίας του

Ε

κατό ζευγάρια μάτια θυμάμαι να είναι καρφωμένα πάνω μου, τίποτε άλλο από την πρώτη ημέρα, από την πρώτη
συνάντηση με τα κορίτσια του Εθνικού Ορφανοτροφείου Λάρισας», λέει η τελευταία διευθύντρια του Ορφανοτροφείου και Σοροπτιμίστρια του Ομίλου Λάρισας Μίτσα Βορβή, κοιτώντας τις φωτογραφίες από τις εκδρομές,
τις εκδηλώσεις, τους περιπάτους, τις παρελάσεις και τις γιορτές με τις μαθήτριές της.

«

Μιλά με τόση αγάπη για τα παιδιά, για τη θέση της κοντά τους και πώς από το Κολωνάκι της Αθήνας που ήταν
η σχολή της βρέθηκε στα 21 της χρόνια το 1961 ως παιδαγωγός στο Ορφανοτροφείο θηλέων της Λάρισας. «Από
ένα πείσμα και για τους λουκουμάδες του ζαχαροπλαστείου
«Ρόμβος» κατάφερα να μείνω στην πόλη. Μου ήταν πολύ
δύσκολο. Ήρθα μόνη μου χωρίς να έχω κανέναν εδώ στα 21
μου για να υπηρετήσω ως παιδαγωγός στο Ορφανοτροφείο.
Το ίδρυμα φιλοξενούσε τότε περισσότερα από εκατό παιδιά,
όλα κορίτσια από 9 έως και 21 ετών».
Η ιστορία του Εθνικού Ορφανοτροφείου Λάρισας δεν
είναι από τις πιο γνωστές στην πόλη, η Μίτσα Βορβή διετέλεσε επί πολλά έτη δασκάλα και ήταν η τελευταία διευθύντρια του ιδρύματος.
Το Ορφανοτροφείο θηλέων Λάρισας άρχισε να λει
τουργεί το 1937 για να φιλοξενήσει ορφανά, παιδιά που δεν
είχαν και τους δύο γονείς ή από οικογένειες που δεν είχαν
την οικονομική δυνατότητα οι γονείς τους να τα μεγαλώσουν. Δύο και τρία αδερφάκια μαζί έκρυβαν οι χώροι του,
«θυμάμαι τις τρεις αδερφούλες. Μαζί ήταν όλα τα χρόνια
στο ίδρυμα. μαζί και στη ζωή. Δεν χώρισαν ποτέ» αναφέρει
η κ. Βορβή. Στεγάστηκε σε κτίριο στην οδό Αιόλου και ήταν

μόνο για κορίτσια ηλικίας από 9 έως 21 ετών.
Το έργο στηριζόταν από επιτροπή στην οποία συμμετείχαν οι τοπικές αρχές. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο νομάρχης, αντιπρόεδρος Α΄, ο Εισαγγελέας, αντιπρόεδρος Β΄,
ο πρόεδρος Πρωτοδικών, διευθυντές υπηρεσιών και δύο ευυπόληπτα μέλη της λαρισαϊκής κοινωνίας. Η διευθύντρια
απευθυνόταν σε αυτή την επιτροπή για την έγκριση οποιουδήποτε έργου. Το κτίριο της οδού Αιόλου περιλάμβανε τους
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μνήμες

θαλάμους των κοριτσιών, την τραπεζαρία
και την αίθουσα εκδηλώσεων. «Οι πόρτες του ιδρύματος ήταν ανοιχτές για όλη
την κοινωνία της Λάρισας αλλά κλειστές
για τα κορίτσια», αναφέρει η κ. Μίτσα για
να προσθέσει ότι όλο το προσωπικό έμενε στο ίδρυμα «ήταν υποχρεωτική η διαμονή όλων εντός του ιδρύματος, της διευθύντριας, των παιδαγωγών αλλά και
του υπόλοιπου προσωπικού». Εντός του
ιδρύματος λειτουργούσε διθέσιο δημοτικό σχολείο, από τα 110 κορίτσια τα 40-50
φοιτούσαν στο δημοτικό. Κάθε μέρα τα
παιδιά τηρούσαν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρωί χτυπούσε το καμπανάκι
για το εγερτήριο. Τα παιδιά σηκώνονταν,
ετοιμάζονταν και έπαιρναν πρωινό στην
τραπεζαρία. Αμέσως μετά, τα μικρά παιδιά πήγαιναν στο σχολείο, ενώ τα μεγαλύτερα παρακολουθούσαν τα εργαστήρια, όπου μάθαιναν κάποια τέχνη όπως
ράψιμο, κέντημα, υφαντική. «Για τα παιδιά ήταν και σχολείο και σπίτι», αναφέρει
για να προσθέσει «και αυτό είναι ακόμα
πιο δύσκολο. Ως παιδαγωγός δεν είσαι
υπεύθυνος μόνο για την εκπαίδευση του
παιδιού. Ήμασταν συνέχεια μαζί με τα παιδιά. Ήμουν σε μικρή ηλικία, όταν στη συνέχεια έγινα διευθύντρια, έπρεπε να
κερδίσω τον σεβασμό τους όχι τον φόβο τους». Στο ερώτημα αν ήταν αυστηρή ή ελαστική διευθύντρια η κ. Βορβή λέει ότι «τα παιδιά είναι σαν τα πουλάκια, αν τα έχεις στη χούφτα σου και τα σφίξεις τότε μπορεί να τα σκάσεις, αν πάλι
ανοίξεις το χέρι σου τότε αυτά θα φύγουν. Μέτρο χρειαζόταν, όχι αυστηρότητα. Τους χρωστώ ευγνωμοσύνη». Πολ
λές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις θρησκευτικού
ή εθνικού περιεχομένου σημάδευαν τη ζωή του Ορφανοτροφείου. Τα παιδιά ετοίμαζαν εορταστικές εκδηλώσεις τα
Χριστούγεννα, την 25η Μαρτίου και στη λήξη των μαθημάτων και συμμετείχαν στις παρελάσεις κατά τις εθνικές εορτές άλλα και στη γιορτή του Αγίου Αχιλλίου πάντοτε με την
επίσημη στολή τους. Τα παιδιά εκκλησιάζονταν υποχρεωτικά κάθε Κυριακή, ενώ ο περίπατος στην πόλη δεν ήταν για
όλες υποχρεωτικός. Η έξοδος γινόταν πάντοτε σε γραμμή
συνοδευόμενες από την παιδαγωγό μαζί με άλλες κυρίες
υπαλλήλους του ιδρύματος. Το Πάσχα συνήθιζαν να ψήνουν αρνιά στην αυλή του ιδρύματος και όλες οι αρχές του
τόπου περνούσαν για να ευχηθούν. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις έφερναν την κοινωνία κοντά στο ίδρυμα. Μάλιστα οι
προίκες πολλών Λαρισαίων γίνονταν από τα κορίτσια του
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Ορφανοτροφείου. Όταν γεννιόταν ένα
κορίτσι στη Λάρισα, αμέσως η οικογένεια
φρόντιζε να στείλει για να κεντήσουν
την προίκα του τα κορίτσια του ιδρύματος. Μια προίκα μπορεί να περίμενε και
είκοσι χρόνια για να γίνει. «Δεν υπήρχε
απομόνωση. Διοργανώναμε και εκδρομές με τα μεγαλύτερα κορίτσια. Μας φιλοξενούσαν άλλα ορφανοτροφεία και η
διάρκεια τους ήταν οκτώ ημέρες», διευκρινίζει κρατώντας στα χέρια της μια από
τις φωτογραφίες που είναι όλα τα κορίτσια χαμογελαστά, τής κρατούν το χέρι
και σίγουρα λίγο πριν το κλικ του φωτογράφου, θα σπρώχνονταν για το ποια θα
σταθεί δίπλα της. Οι εκπαιδευτικοί και οι
υπόλοιποι εργαζόμενοι είχαν το δικαίωμα
δίωρης άδειας, δύο φορές την εβδομάδα
«η διασκέδαση μου ήταν αν έπαιζε καμιά
καλή ταινία στο σινεμά πήγαινα εκεί μέχρι που μια μέρα, ενώ έκανα τη βόλτα μου
στην Κύπρου μού μύρισαν λουκουμάδες,
ήταν το αγαπημένο μου γλυκό. Ακολου
θώντας τη μυρωδιά έφτασα στο ζαχαροπλαστείο «Ρόμβος». Όταν του είπα ότι θα
τους έτρωγα εκεί η απάντηση που πήρα
ήταν «μόνο του κορίτσι θα κάτσεις να φας εδώ λουκουμάδες;». Του φάνηκε τόσο περίεργο για την εποχή».
Το προσωπικό του ιδρύματος περιλάμβανε τη δι
ευθύντρια, τη διαχειρίστρια, την παιδαγωγό και τις δασκάλες των τεχνών. Υπήρχε και γιατρός, ο οποίος επισκεπτόταν τακτικά το ίδρυμα. Τα παιδιά ξεκινούσαν την εκμάθηση των τεχνών (υφαντική, ραπτική, πλεκτική) όταν τελείωναν το δημοτικό σχολείο. Στον χώρο του ορφανοτροφείου τα μικρά κορίτσια έπαιρναν τα απαραίτητα εφόδια για
τη ζωή τους.
Η Μίτσα Βορβή ήρθε στη Λάρισα ως παιδαγωγός του
ορφανοτροφείου θηλέων το 1961. Το 1970 σταμάτησε να
λειτουργεί ως ορφανοτροφείο και μετατράπηκε σε Κέντρο
Παιδικής Μέριμνας. Οταν ο νόμος έκανε τη φοίτηση σε. γυμνάσια υποχρεωτική, πολλά κορίτσια από τα γύρω χωριά
της Θεσσαλίας βρέθηκαν στο κέντρο, καθώς δεν υπήρχαν
οι υποδομές στα χωριά τους.
Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας ήταν στο πλευρό των κοριτσιών από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ώρα που θα
έφευγαν για σπουδές, με τα έξοδα όλα πληρωμένα από το
Κέντρο.
Συνέντευξη στην Ζωή Παρμάκη (3 Ιουλ. 2016)
για την Εφημ. Ελευθερία της Λάρισας

παράλληλες εκδηλώσεις

4-5-6 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Συνάντησης Προέδρων, Διευθυντριών
και Βοηθών Διευθυντριών Προγραμμάτων Σ.Ε.Ε. και Ομίλων Ελλάδος
Η Πρόεδρος
Σ.Ε.Ε., Αμαλία
Βαρότση
Ραγκούση, η
Βάσω Διανέλλη
- Μυλωνά, η
πρ. Πρόεδρος
Ομ. Ψυχικού
Μαρία Σαγιά
και η Πρόεδρος
Ομίλου
Ψυχικού Ιωάννα
Κοτσαρίνη.

Έ

να μεγάλο ευχαριστώ από το Δ.Σ. της Ένωσης και εμένα προσωπικά στον Όμιλο Ψυχικού για την άρτια διοργάνωση της Συνάντησης.
Την Παρασκευή το απόγευμα φίλες Σοροπτιμίστριες και προσκεκλημένοι παρακολούθησαν την εκδήλωση του Ομίλου Ψυχικού και της
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος προς τιμήν της Σοροπτιμίστριας και
Προέδρου του Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» Ι.Ο.ΑΣ., Βάσως Δανέλλη Μυλωνά.
Η ομιλία και παρουσίαση της φίλης Βάσως συγκίνησε τους
παρευρισκόμενους. Με το τέλος της Ομιλίας ακολούθησε δεξίωση προσφορά του Ομίλου Ψυχικού στο Roof Garden του
Ξενοδοχείου θαυμάζοντας τους στύλους του Ολυμπίου Διός
και τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, με τη συνοδεία μουσικής από έναν υπέροχο σαξοφωνίστα.

Τ

Μια βόλτα στα Πλακιώτικα στενά με το τρενάκι

Μ

ο Σάββατο το βράδυ η Σ.Ε.Ε.
οργάνωσε δείπνο στην
Πλακιώτικη ταβέρνα «Ελαία» με
μεγάλη επιτυχία. Η έκπληξη της
βραδιάς ήρθε από την υπογράφουσα που πραγματοποίησε ένα
παιδικό όνειρο, προσφέροντας
μια βόλτα με τρενάκι από το Ξενοδοχείο στα Πλακιώτικα στενά
ενώνοντας το σήμερα με το τότε.

ε την λήξη της συνάντησης, την Κυριακή το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο Κέντρο Ιδρύματος Πολιτισμού «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» σε 25 φίλες Σοροπτιμίστριες.
Η μεταφορά με πούλμαν προς και από το Ίδρυμα ήταν προσφορά της
φίλης Σοροπτιμίστριας του Ομίλου Κηφισιάς – Εκάλης Κλαίρης Ζερζιβίλη. Τα αναμνηστικά δώρα της συνάντησης ήταν χορηγία της Προέδρου
Σ.Ε.Ε. και της Προέδρου Ομίλου Ψυχικού.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.

Η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. και φίλες Σοροπτιμίστριες

Βραδυνή διασκέδαση στο κέντρο «Ελαία»

Στο Ίδρυμα Στ. Νιάρχος
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σοροπτιμισ τικά

ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΠΡ
ΚΑΙ ΒΟΗΘΏΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΏΝ Π

Η

ετήσια συνάντησή μας το τριήμερο 4-5-6 Νοεμβρίου 2016 σημείωσε μεγάλη επιτυχία συμμετοχής, καθώς 27 Όμιλοι ήταν παρόντες από σύνολο
30 Ομίλων πανελλαδικά. Στη συνάντηση αυτή για πρώτη φορά παρουσιάστηκε και αναλύθηκε λεπτομερέστατα σε power point από την Πρόεδρο
της Σ.Ε.Ε. Αμαλία Βαρότση Ραγκούση το πρόγραμμα της Προέδρου του S.I.E. Maria
Elisabetta de Franciscis της διετίας 2015-2017.

Ο Σοροπτιμισμός
παράγει έργο
και για αυτό
χρειαζόμαστε
την εξωστρέφεια
για να προβάλλουμε
την οργάνωσή μας.
– ΑΜΑΛΊΑ ΒΑΡΌΤΣΗ ΡΑΓΚΟΎΣΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. αναφέρθηκε και ανέλυσε την θέση της Οργάνωσης
στα Ηνωμένα Έθνη καθώς και τους δέκα επτά
στόχους (17) για το ετήσιο πρόγραμμα 20152016, αφού μέχρι την συνάντηση δεν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα 2016-2017. Οι γυναίκες της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών εργάζονται παγκόσμια προκειμένου να κάνουν
το όραμα της Αειφόρου Ανάπτυξης μια πραγματικότητα για τις γυναίκες και τα κορίτσια.
Η οργάνωσή μας σε διεθνές επίπεδο στον
χρόνο που πέρασε έδωσε 1.619.329 € βοήθεια σε γυναίκες και κορίτσια. Υπεβλήθησαν
5.683 P.F.R και επενδύθηκαν σε προγράμματα
παγκοσμίως 13.438.703€. Για αυτό φίλες δεν
πρέπει να δυσανασχετούμε για την συνδρομή μας.
Ο Σοροπτιμισμός παράγει έργο και για
αυτό χρειαζόμαστε την εξωστρέφεια για να
προβάλλουμε την οργάνωσή μας.
Η Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. και τα μέλη του Δ.Σ.
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Ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της
Σ.Ε.Ε. Αμαλία Βαρότση Ραγκούση ότι το Δ.Σ.
της Ένωσης, κατόπιν προτάσεως της Προέδρου της, αποφάσισε να συμμετάσχει στο
προσωπικό πρόγραμμα της Προέδρου του SIE
Maria Elisabetta, το οποίο είχε ξεκινήσει από
το 2015 με την επωνυμία «My Book Buddy»,
δίνοντας το ποσό των 750 ευρώ.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε
επίσης να δώσει από το ταμείο της Ένωσης
600€ για το πρόγραμμα (Appeal) της Προέδρου του S.I. για το Nepal διετίας 2015-2017
για να μην επιβαρύνει τις Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες. Η υποχρέωση αυτή των 5€ για κάθε ευρωπαία Σοροπτιμίστρια έπρεπε να είχε δοθεί ένα τμήμα της, 2,50€ το 2015. Στο
Governors meeting της Σόφιας αναφέρθηκαν τα ποσά τα οποία συγκεντρώνονται από
τις Ενώσεις για το πρόγραμμα αυτό. Επίσης
η πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. αναφέρθηκε στα δυο
Πανελλήνια προγράμματα που προτείνονται
από την Ένωση: το πρώτο αφορά το σχολείο
της Κάσου με την καμπάνια της Σ.Ε.Ε. 1000
κάτοικοι -185 παιδιά- Γυναίκα Δήμαρχος, με
σκοπό την ανακαίνιση του Αμφιθεάτρου και
την ενίσχυση της ιστορικής βιβλιοθήκης. Στο
σημείο αυτό διαβάστηκε και η επιστολή της
Δημάρχου του νησιού κ. Μαίρης Τσανάκη. Το
δεύτερο δε, με τίτλο «Βιβλία σε ρόδες», είναι
το αντίστοιχο σε ελληνικό επίπεδο σε σχέση
με το ευρωπαϊκό « My Book Buddy». Έπειτα
η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. κάλεσε την Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη, Διευθύντρια προγραμ-

σοροπτιμισ τικά

ΡΟΈΔΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΏΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΟΜΊΛΩΝ Σ.Ε.Ε.

μάτων της Σ.Ε.Ε. για λεπτομερή επεξήγηση και παρουσίαση σε διαφάνειες των προγραμμάτων. Ακολούθως
η βοηθός Διευθύντρια προγραμμάτων Σ.Ε.Ε. Μερόπη Ορφανού αναφέρθηκε στη Συνεργασία της Ένωσης με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για
την εκδήλωση της 10ης Δεκεμβρίου
2016 της Σ.Ε.Ε., που έγινε στη Θεσσαλονίκη και αφορά την Παγκόσμια
ημέρα Σοροπτιμισμού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την παραχώρηση του περιπτέρου εκ μέρους του Δήμου στην πλατεία Αριστοτέλους. Στη
συνέχεια ανέφερε ότι θα υπάρξει στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος, «εκπαίδευση», συνεργασία με τον
Δήμο Θεσσαλονίκης για τις γυναίκες
πρόσφυγες για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από την Σοροπτιμίστρια
Πρόεδρο του Α΄ Ομίλου Θεσσαλονίκης, καθηγήτρια ΑΠΘ, Μαριάννα Αυγερινού. Και τέλος σε συνεργασία με
τον Δήμο Θεσσαλονίκης προσφέρθηκαν κούκλες πλεξίματος εκ μέρους
της Σ.Ε.Ε. για γυναίκες πρόσφυγες,
δίνοντας τη δυνατότητα ενός εισοδήματος για τις οικογένειές τους.

Τα αποτελέσματα της συνάντησης
ήταν θετικά και δημιουργικά. Οι προτάσεις της προέδρου της Σ.Ε.Ε. για
εξωστρέφεια, συνεργασίες Ομίλων
για καλύτερα και μεγαλύτερα προγράμματα, προσπάθεια αύξησης των
μελών, ενημέρωση από την Ένωση δια
των αντιπροσώπων της, των προγραμμάτων σε Πανελλήνιο επίπεδο για το
σχολείο της Κάσου και το «βιβλία σε
ρόδες», έτυχαν της γενικής αποδοχής
και έγκρισης από τα παρόντα μέλη.
Την τελευταία μέρα στην ελεύθερη συζήτηση για τα προβλήματα που

παρουσιάζονται στην λειτουργία των
Ομίλων ανταλλάχθηκαν απόψεις. Οι
περισσότερες αφορούσαν την εκ νέου
ενημέρωση των μελών των Ομίλων ως
προς το καταστατικό και κανονιστικές διατάξεις. Επίσης αποφασίσθηκε
να γίνεται ενημέρωση στα Δόκιμα και
Νέα Μέλη από τα Δ.Σ. των Ομίλων.
Είμαι βέβαιη ότι όλες αποχωρήσατε γεμάτες με Σοροπτιμιστικές ιδέες
και γνώση των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση,
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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ΚΑΣΟΣ ΕΝΑ ΑΚΡΙΤΙΚΟ

Τ

ο Νησί που ταξιδεύει στις θάλασσες. Βρίσκεται ανάμεσα στην
Κρήτη και στη Κάρπαθο εκεί που συναντιούνται τέσσερα πελάγη: το Καρπάθιο, το Αιγυπτιακό, το Λιβυκό και το Κρητικό.

Η ΚΆΣΟΣ ΕΊΝΑΙ ΘΆΛΑΣΣΑ. Η θάλασσα
με το αδιάκοπο κύμα της σμίλεψε την
Κάσο, το Σώμα της τους Ανθρώπους
της, την Ιστορία της, την ιδεολογία
της, την Προσωπικότητά της. Οι άνθρωποι που έκαναν αυτότο βράχο σπίτι τους και ανταποκρίθηκαν από πολύ
νωρίς στη πρόσκληση των οριζόντων
και μπήκαν στη θάλασσα για να ταξιδέψουν, από τότε δεν σταμάτησαν να
οργώνουν όλες τις θάλασσες της Γης
και με δικά τους καράβια που αρμένιζαν στους ωκεανούς. Κάθε Καράβι και
μια Μικρή Κάσο.
ΑΠΌ ΤΑ ΜΙΝΩΪΚΆ ΧΡΌΝΙΑ. Ο Όμηρος

αναφέρει ότι η Κάσος πήρε μέρος με
τα δικά της καράβια στον Τρωικό πόλεμο. Όμως ακόμα πιο παλιά από τα
βάθη της προϊστορικής εποχής η Κάσος ήταν το πρώτο λιμάνι που έπιασαν
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τα μινωικά καράβια στην πορεία τους
προς ανατολάς.

Η ΕΘΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ. Τα καράβια
υπήρξαν η δύναμη της ο πλούτος της,
η ζωή της. Αυτά τα σπαταλάμε με ενθουσιασμό για χάρη της ελευθερίας.
Η Ευμάρεια χωρίς εθνική υπόσταση
δεν ήταν ικανοποιητική για τους Κασιώτες, γιαυτό μπήκε απο την πρώτη
στιγμή στους απελευθερωτικούς αγώνες του 1821 με ολόκληρο στόλο της.
Τότε η Κάσος είχε πάνω από 10.000
κατοίκους συγκεκριμένα είχε σχεδόν
12.000 κατοίκους όταν την ίδια εποχή
η Αθήνα είχε 6.000 κατοίκους.
Τα Κασιώτικα καράβια στήριξαν
όλες τις εξεγέρσεις της Κρήτης και δυσκόλεψαν τους Τούρκους που δεν τολμούσαν να ταξιδέψουν στις νότιες θάλασσες.

Πάνω από 70 καράβια Τουρκο-Αιγυπτιακά που κατέκτησε με τους Αγώνες της δεν τα κράτησε τα χάρισε στην
Ελληνική Κυβέρνηση.
Οι Πράξεις Ανδρείας των Κασιωτών προκάλεσαν την επέμβαση της Αιγύπτου, η οποία κατέληξε στις 7 Ιουνίου 1824 στο Ολοκαύτωμα του νησιού.
Στο νησί δεν έμεινε τίποτα όρθιο
κάηκαν και καταστράφηκαν ακόμα και
οι τάφοι και σφαγιάσθηκαν 6.000 περίπου Κασιώτες και Κρητικοί που πολέμησαν μαζί τους.
Το Ολοκαύτωμα αυτό, καίτοι είναι
τουλάχιστον ισάξιο με την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου δεν έχει αποκτήσει την ίδια φήμη γιατί δεν είχε την τύχη να το ζωγραφίσει ένας Ντελακρουά
ή να το δοξάσει με τους στίχους του
ένας Σολωμός, όπως τα Ψαρά.

ΣΉΜΕΡΑ. Η Κάσος έχει 1000 κατοίκους
που προσπαθούν με πολλές δυσκολίες να κρατήσουν ζωντανό το νησί τους
και τον Αιγαιοπελαγίτικο πολιτισμό
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ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΟΙ ΚΑΣΙΩΤΕΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΤΟΝ
ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ
ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΎΝ ΜΕ ΝΥΧΙΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ
ΝΑ ΚΡΑΤΉΣΟΥΝ
ΖΩΝΤΑΝΌ ΤΟ ΝΗΣΊ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΊΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ
ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ

της Ελλάδας. Ενθαρρυντικό στοιχείο
ότι έχει 185 παιδιά πάνω στο νησί.
Όταν επισκέπτεσαι την Κάσο, είναι
σαν να ταξιδεύεις ανάποδα στο χρόνο.
Η αυθεντικότητα της νησιωτικής
Κασιώτικης παράδοσης είναι η γοητεία της. Ίσως σήμερα είναι η μοναδική Ελληνική περιοχή που μπορείς να
κοιμηθείς με ανοιχτές τις πόρτες και τα
παράθυρα.
Η Ζωή κυλά σαν παρέα και μόνος να επισκεφθείς το νησί οι φιλόξενοι Κασιώτες θα σε βάλουν στην παρέα τους και θα σε ρωτούν αν θα ξαναρθείς στο νησί με την ίδια επιμονή
που ρωτούσε η Γοργόνα για την τύχη
του στρατηλάτη αδελφού της.
Δυστυχώς ο Δήμος της έχει μείνει
χωρίς ούτε 1 υπάλληλο (από 22 οργανικές θέσεις που του έχουν αναγνωρίσει). Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
Παρ’ όλα αυτά, αυτός ο απογυμνωμένος Δήμος αξιοποιεί τον Ελληνικό
πολιτισμό με φανατισμό γιατί πιστεύει ότι αυτό είναι χρέος όλων των Ελ-

Χαρακτηριστική η μαντινάδα
ενός σπουδαίου μαντιναδόρου της
Κάσου του Σάββα Περσελή που λέει:

Η Κάσος μες τη Θάλασσα
Μόνη της ταξιδεύει
Σα ναυαγός που πνίγεται
και να σωθεί γυρεύει
λήνων και το μοναδικό πλεόνασμα που
υπάρχει σ’ αυτή την θλιβερή εποχή που
ζούμε την εποχή των ελλειμμάτων και
οφείλουμε όλοι να το αξιοποιούμε.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το καλοκαίρι του 16 συνεργάστηκε με το πανεπιστήμιο του Μανχάταν της Αμερικής το City University of New York και
καθηγητές πανεπιστημιακούς Έλληνες
που δίδαξαν για 1 μήνα στους φοιτητές του Αμερικανικού Πανεπιστημίου
Αριστοτέλη, Πλάτωνα και Θουκυδίδη.
Οι Μαθητές και η νεολαία της Κάσου εντυπωσιαζόταν με τον αγώνα που
δίνουν για μάθηση και εκπαίδευση, συ-

νέχιση της παράδοσης του νησιού τους.
Έχουν ανάγκη όμως από την συμπαράστασή σας ώστε οι χώροι της μάθησης και του πολιτισμού, που ο Δήμος
προσπαθεί να τους παρέχει, να έχουν
τα κατάλληλα μέσα που είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία τους.
Πρόσφατα ξεκινήσαμε την ανακαίνιση του Αμφιθεάτρου και της μοναδικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης του νησιού
μας.
Εάν τύχουμε της χορηγίας εκ μέρους σας των απαραίτητων κλιματιστικών μέσων, θα σας είμαστε ευγνώμονες
για την συμπαράστασή σας στην προσπάθεια που κάνουμε να κρατήσουμε
το νησί μας ζωντανό.
Οι χίλιοι κάτοικοι μαζί με τα παιδιά
τους που παραμένουν γαντζωμένοι στο
νησί τους προσπαθούν με τη δική τους
ανάσα να κάνουν τον βράχο τους να
εξακολουθήσει να αναπνέει.
Σας ευχαριστούμε
Η Δήμαρχος Κάσου
Μαίρη Σορώτου - Τσανάκη
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ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ

Πανελλήνιο Πρόγραμμα σχολείου και βιβλιοθήκης Κάσου
14 Δεκεμβρίου, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Η

εκδήλωση της 14ης Δεκεμβρίου στο
Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» η
οποία σκοπό είχε την συγκέντρωση
χρημάτων για το σχολείο και την βιβλιοθήκη
της Κάσου, είχε μεγάλη επιτυχία.
Παρέστησαν 187 άτομα, Σοροπτιμίστριες
και φίλες του Σοροπτιμισμού.
Η Αντιπρόεδρος και μέλη του Συλλόγου
των Εν Ελλάδι Κασίων εκπροσώπησαν το νησί τους στην εκδήλωση και ο χορευτικός Σύλλογός τους με τις πανέμορφες παραδοσιακές
στολές, υπό την συνοδεία 2 παραδοσιακών οργάνων μάς χάρισαν ωραίες στιγμές. Τέλος τραγούδησαν τα ιδιαίτερα χριστουγεννιάτικα κάλαντα του νησιού.
Η διασκέδαση συνεχίστηκε υπό τους ήχους
τσέλου από την υπέροχη παρουσία της Μουσικού Φρόσως Γλύτσου.
Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τους Ομίλους Αττικής και Χαλκίδας για
την πολυπληθή παρουσία τους καθώς και ένα
μεγάλο ευχαριστώ για την συμπαράσταση και
συμμετοχή των Κασίων.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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10η Δεκεμβρίου 2016

εκδηλώσεις Σ.Ε.Ε.

Εκδήλωση Ακτιβισμού για την

Παγκόσμια Ημέρα Σοροπτιμισμού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Περίπτερο Πλατείας Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη

Τ

ο Δ.Σ. της Ένωσης μετά από
πρόταση της Προέδρου
της, αποφάσισε η 10η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Σοροπτιμισμού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να πραγματοποιηθεί στην
Θεσσαλονίκη με ακτιβιστική δράση
στην πλατεία Αριστοτέλους στο περίπτερο του Δήμου. Με την βοήθεια
της βοηθού διευθύντριας προγραμμάτων της Σ.Ε.Ε. Μερόπης Ορφανού δόθηκε το περίπτερο από τον
Δήμο για το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου από τις 11:00 έως τις 15:00. Η φίλη Σοροπτιμίστρια Βύλλη Μάκου,
ζωγράφος, φιλοτέχνησε την αφίσα
της εκδήλωσης την οποία εκτύπωσε η ‘Ένωση μαζί με ένα τρίπτυχο
ενημερωτικό, προσφορά της Προέδρου Σ.Ε.Ε και της Βοηθού Διευθύντριας Σ.Ε.Ε., το οποίο διένειμαν οι
φίλες Σοροπτιμίστριες των Ομίλων
Θεσσαλονίκης την ημέρα της εκδήλωσης σε γυναίκες και άνδρες στην
πλατεία Αριστοτέλους.
Επίσης υπήρχε και μια μεγάλη
καρδιά φτιαγμένη από post it στα
οποία υπέγραφαν γυναίκες και άν-

δρες για την ημέρα. Αυτή η καρδιά με τις υπογραφές θα καδραριστεί και θα τοποθετηθεί στα γραφεία της Ένωσης. Από το περίπτερο
πέρασε και υπέγραψε και ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Πέγκας.
Η εκδήλωση αυτή θα σταλεί στην
Ευρώπη για να μπει στο ευρωπαϊκό περιοδικό. Ενημερώνουμε ότι
η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την
εκδήλωσή μας αυτή βρίσκεται ήδη
ανηρτημένη στο επίσημο facebook
της Οργάνωσης της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας.
Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ
της Ένωσης, θερμά ευχαριστούν τις
φίλες Σοροπτιμίστριες των Ομίλων
Θεσσαλονίκης για την πολυπληθή
παρουσία τους. Εκ μέρους του Δ.Σ
της Ένωσης παρέστησαν η Πρόεδρος Αμαλία Βαρότση Ραγκούση, η
Α΄ Αντιπρόεδρος Ευδοκία Αικατερινάρη, η Διευθύντρια προγραμμάτων Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη και η
βοηθός Διευθύντρια προγραμμάτων Μερόπη Ορφανού.
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΙΟΝΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ ΚΈΡΚΥΡΑΣ

Τ

Ένα ιστορικό κτήριο κόσμημα στο κέντρο της πόλης

ο κατάστημα Ιονικής Τράπεζας Κέρκυρας βρίσκεται στη Πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνος στο κέντρο
της πόλεως. Αναγέρθηκε σε σχέδια του Κερκυραίου αρχιτέκτονα Ιωάννη Χρόνη το 1845 - 46.
Η πρόσοψη του διώροφου κτηρίου φέρει Ιωνικούς κίονες και αέτωμα. Στο ισόγειο λειτουργούσε το
κεντρικό κατάστημα της τράπεζας και στον πρώτο όροφο που ευρίσκεται σήμερα το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης, ήταν η κατοικία του εκάστοτε Διευθυντή.
Παλαιοί τραπεζικοί υπάλληλοι με νοσταλγία θυμούνται και αναφέρονται στα εορταστικά δείπνα που παρέθετε για το προσωπικό ο εκάστοτε διευθυντής τους στην κατοικία του. Ένα έθιμο που συνεχίστηκε μέχρι τα
τελευταία χρόνια, που η κατοικία φιλοξένησε το Μουσείο Χαρτονομισμάτων της Ιονικής Τράπεζας.

Μουσείο Χαρτονομισμάτων
Ιονικής Τράπεζας

Ε

ΓΚΑΙΝΙΆΣΤΗΚΕ ΤΟ 1981. Το μουσείο αποτελείται

από τέσσερις αίθουσες. Στις τρεις πρώτες παρουσιάζονται διαχρονικά τα Ελληνικά χαρτονομίσματα
από το 1822 έως το 2002, ενώ η τέταρτη είναι αφιερωμένη στα χαρτονομίσματα της Ιονικής Τραπέζης αλλά
και στην ιστορία της. Στην αίθουσα αυτή παρουσιάζονται όλες οι εκδόσεις των χαρτονομισμάτων και δοκιμίων που κυκλοφόρησε η Ιονική Τράπεζα από το 1840
ως το 1920 σελίνια και λίρες, κολονάτα (1860), δραχ26 | ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜIΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 1 8 |

μές 1865-1920 αλλά και μήτρες εκτυπώσεως χαρτονομισμάτων και μετοχών της Ιονικής Τράπεζας. Η αίθουσα έχει σημαντικά τεκμήρια σχετικά με την ιστορία της τραπέζης. Μεταξύ άλλων υπάρχει το ιδρυτικό
της έγγραφο του 1839.
Τα χαρτονομίσματα εκτίθενται σύμφωνα με τις
σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές σε επίτοιχες προθήκες και όχι μόνο. Είχα το προνόμιο να επισκεφθώ το εν λόγω μουσείο που προάγει τον πολιτισμό μας και τις χρηματοπιστωτικές μας γνώσεις.
Ο επισκέπτης αισθάνεται μια άνεση στο χώρο του
μουσείου που οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στην
παρουσία, τη γνώση και την ξενάγηση της Υπεύθυνης

ελεύθερο βήμα

του χώρου κ. Νέλλας Μπούα που η κερκυραϊκή της
ευγένεια χαρακτηρίζει την πλειονότητα των κατοίκων
του ωραίου αυτού νησιού της Κέρκυρας.
ΠΗΓΕΣ: Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης.

1839-1920.Το Εκδοτικό της Προνόμιο

Ι

ονική Τράπεζα Limited, η αρχαιότερη από τις Ελληνικές Τράπεζες, συστήθηκε αρχικώς με απόφαση της Γερουσίας των Ιονίων Νήσων στις 23
Οκτωβρίου 1839. Τα Ιόνια Νησιά, αποτελούσαν τότε
ανεξάρτητη πολιτεία, ήταν δε υπό τη προστασία της
Μεγ. Βρετανίας.
Κατά τους Αγγλικούς νόμους η καταχώρηση της
Τράπεζας ως Ανώνυμης Εταιρίας πραγματοποιήθηκε
στις 5 Μαρτίου 1883, οπότε επονομάστηκε «Ιονική
Τράπεζα Ltd». Η τράπεζα αρχικώς εθεωρείτο Αγγλοκερκυραϊκό Ίδρυμα. Μετά δε την επέκτασή της σε όλη
την Ελλάδα εθεωρείτο Αγγλοελληνικό Ίδρυμα απόλυτα συνδεδεμένο με την οικονομική ανάπτυξη και τα συμφέροντα της Ελλάδος ως κράτος και
ως κοινωνίας. Η ιστορία της Ιονικής Τράπεζας Ltd από της ιδρύσεώς της μπορεί να χαρακτηριστεί από τις πιο κάτω περιόδους.
Από τις 23 Οκτωβρίου του
1839 με απόφαση της Γερουσίας
των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων που ήταν υπό Βρετανική προστασία είχε
έδρα το Λονδίνο.
Από την ίδρυσή της μέχρι το 1920 διατήρησε το εκδοτικό της προνόμιο δηλαδή το Νομικό Δικαίωμα να
εκδίδει και να κυκλοφορεί χαρτονόμισμα. Αρχικά στα
Ιόνια Νησιά. Το 1860 επιτυγχάνει εικοσαετή ανανέωση του Εκδοτικού της Προνομίου, με τη προϋπόθεση,
ο Επιθεωρητής και ο Διευθυντής της τράπεζας να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κέρκυρας.
Μετά από την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864, η Τράπεζα επεκτείνει τη δράση της στον
Ελλαδικό χώρο και από κοινού με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχουν το εκδοτικό προνόμιο μέχρι
το 1920 οπότε η Ιονική εκχωρεί το εκδοτικό της προνόμιο και δίνει προτεραιότητα σε όλους τους άλλους
κλάδους εργασιών ενώ συγχρόνως επεκτείνεται σε οικονομικά κέντρα εκτός Ελλάδος, σαν εμπορική πλέον τράπεζα όπου υπήρχε συμπαγής ελληνικός πληθυσμός και αξιόλογες εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα. Έτσι ιδρύθηκαν υποκαταστήματα στις κυριότερες

πόλεις της Ελλάδος, όπως στην Πάτρα, Πειραιά, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά-Αργοστόλι, αλλά και εκτός συνόρων όπως στην Αίγυπτο που υπήρχε μεγάλη εμπορική
ανάπτυξη λόγω των βαμβακοφυτειών της, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Σμύρνη.
Με δεδομένο δε ότι η έδρα της
είναι στο Λονδίνο, η Ιονική Τράπεζα μπορεί να θεωρηθεί η πρώτη Πολυεθνική τράπεζα, η οποία
ανελλιπώς στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα των Ιονίων
Νήσων.
Μετά από την οικονομική
ανάπτυξη που παρουσίασε μετέφερε το κεντρικό της κατάστημα από την πόλη της Κέρκυρας στην Αθήνα, σε ένα
κτήριο, πραγματικό κόσμημα, στο κέντρο των Αθηνών, στην οδό Πεσμαζόγλου, όπου λειτουργεί μέχρι
και σήμερα.
Το 1939 εξαγοράζει τη Λαϊκή Τράπεζα των Αφών
Λοβέρδου και παίρνει την επωνυμία Ιονική και Λαϊκή
τράπεζα της Ελλάδος.
Σήμερα ανήκει στον Όμιλο της Alpha Bank αφού
το 1999 συγχωνεύτηκε με τη Τράπεζα Πίστεως. Η Ιονική τράπεζα ανήκει πλέον στην ιστορία, όμως είναι
και θα είναι πάντα ζωντανή στις καρδιές των Κερκυραίων αλλά και όλων όσους την αγάπησαν και εργάστηκαν για αυτήν.
ΠΗΓΕΣ:

1) Μουσείο χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης.
2) Ιονική και το Εκδοτικό της Προνόμιο.
3) Νεότερο εγκυκλοπαιδικό λεξικό «Ηλίου».
Τζέλλα Τριανταφύλλου

Πρόεδρος Επέκτασης Σ.Ε.Ε.
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ
ΣΤΗΝ

ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΆΔΑ

Σ

ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ, εκτός των πολλών εξαιρετικών πολιτισμικών επιτευγ-

μάτων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα είδη τηλεπικοινωνιών τα
οποία ουσιαστικά συνέβαλαν στην επαφή και επικοινωνία μεταξύ των πόλεων-κρατών. Τα σημαντικότερα είναι τα εξής:

ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ: Ο πιο γνωστός
ημεροδρόμος ήταν ο Φειδιππίδης, ο οποίος μετέφερε τρέχοντας σε λίγες ώρες
το μήνυμα της νίκης των
Αθηναίων κατά τον Περσών, στον Μαραθώνα και,
αμέσως μετά κατάκοπος
ξεψύχησε στο σημείο εκείνο όπου σήμερα υπάρχει η
ομώνυμη οδός (Αμπελόκηποι). Ένας άλλος ημεροδρόμος του Αγαμέμνονα ήταν
ο Ταλβύθιος στον οποίο
οι Σπαρτιάτες αφιέρωσαν
ναό. Ενδέχεται κάποιοι ημεροδρόμοι να ήταν έφιπποι.
Το σύστημα των ημεροδρόμων αργότερα αναβαθμίστηκε, διότι υπήρχαν σταθμοί στους οποίους οι αγγελιαφόροι άλλαζαν τα άλογά
τους και ξεκουράζονταν ή
άλλαζε και ο ημεροδρόμος.
ΤΗΛΕΒΟΑΣ: Την ιδέα αναπαραγωγής ήχων μέσω του ακουστικού τηλέγραφου συνέλαβε πρώτος ο Μ. Αλέξανδρος. Αποτελούνταν από
ένα τρίποδο ύψους 4 μέτρων ενωμένο στην κορυφή, από όπου ξεκινούσε ένα
σκοινί που συγκρατούσε
ένα στρογγυλό ηχητικό κέρας μεγάλου μεγέθους.
ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ: Η φωτιά και κατ’
επέκταση το φως ήταν βασική προϋπόθεση της ταχεί-

ας μεταφοράς μηνύματος σε
μεγάλη απόσταση. Η χρήση φωτεινών σημάτων χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο για να μεταφέρουν διαταγές ανωτέρων. Τα οπτικά
σήματα μπορούσαν να αναπαράγουν πληροφορίες μεγάλης ποικιλίας π.χ. η Μήδεια υψώνοντας αναμμένο
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πυρσό ειδοποίησε τους Αργοναύτες να σπεύσουν στην
Κολχίδα. Για τη μετάδοση
οπτικών σημάτων με έντονους καπνούς και στήλες
καπνού ήταν απαραίτητη η
κατασκευή ειδικών κτισμάτων σε υπερυψωμένα σημεία, τα οποία ονομάζονταν
φρυκτωρίες. Για τα φωτεινά

σήματα που ανταλλάσσονταν μέσω των φρυκτωριών (πυρσών) είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων και
οι δύο πλευρές για την μετάφραση των μηνυμάτων.
Όπως εκτιμούν οι μελετητές, Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τηλεπικοινωνιακούς
πύργους για μετάδοση πληροφοριών ήταν ο Ηρακλής,
ο οποίος σε δύο κωμοπόλεις
της Δ. Μεσογείου, την Αβύλη και την Κάπλη, έστησε
τις γνωστές Ηράκλειες στήλες που ήταν φάρος για τα
πλοία. Το πιο γνωστό παράδειγμα γρήγορης μετάδοσης μηνύματος σε μία μέρα ήταν η είδηση της πτώσης της Τροίας. Το μήνυμα
ταξίδεψε από Τροία στο Ερμαίο της Λήμνου από εκεί
στον Άθω, στις κορφές του
όρους Μακίστου στην Εύβοια και στην κορφή του Κιθαιρώνα. Από εκεί στη λίμνη Γοργώτη, στο Αλίπλαγκτο (Μέγαρα) κι έπειτα η
φωτεινή λωρίδα υπερπήδησε τον Σαρωνικό κόλπο κι
έφτασε στο όρος Αραχναίον, κοντά στις Μυκήνες κι
από εκεί ημεροδρόμοι μετέφεραν την είδηση στο ανάκτορο των Ατρειδών.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ: Ο Αινείας ο Τακτικός συνδύασε
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τους πυρσούς και την μηχανική έτσι ώστε η επικονωνία
μεταξύ του αποστολέα και
του δέκτη να περιέχει σαφείς
πληροφορίες π.χ. «πεζικό με
βαρύ οπλισμό». Βασική προϋπόθεση ήταν οι υδραυλικοί
τηλέγραφοι να είναι όμοιοι.
Θα έπρεπε επίσης τα κεραμικά αγγεία να έχουν το ίδιο
μέγεθος σε πλάτος και βάθος.
Τις ίδιες διαστάσεις είχαν και
οι φελλοί όπου στηρίζονταν
μεταλλικές ράβδοι χωρισμένες σε ίσα μέρη 3 δακτύλων
έκαστον. Εκεί υπήρχε ευκρινής διαχωρισμός και σε κάθε
ράβδο αναγράφονταν τα κυριότερα συμβάντα των πολέμων. Βασική προϋπόθεση για
να διαβαστεί σωστά το μήνυμα ήταν οι τρύπες των αγγείων να έχουν την ίδια διάμετρο για να διαφεύγει η ίδια
ποσότητα νερού. Οι υδραυλικοί τηλέγραφοι βρίσκονταν πάντα σε υψόμετρα για
να επιτυγχάνεται καλύτερη
οπτική επαφή. Η μεταξύ τους
απόσταση δεν ήταν σταθερή
(συνήθως πάνω από μερικές
δεκάδες χλμ.). Όταν όλα ήταν
έτοιμα, οι χειριστές του τηλέγραφου άναβαν πυρσούς.
Όταν η μία πλευρά ήθελε να
δώσει κάποιο μήνυμα, κατέβαζε τον πυρσό και συγχρόνως οι δύο άνοιγαν τη διαρροή του νερού. Όταν η ράβδος όπου αναγράφονταν
οι πληροφορίες έφτανε στο
στόμιο του αγγείου, έκλειναν
τη ροή και ξανασήκωναν τον
πυρσό. Τότε και οι απέναντι
έκλειναν τη διαρροή του νε-

ρού και διάβαζαν το σημείο
στο οποίο είχε σταματήσει η
δική τους ράβδος.
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: Όταν
οι χρήστες του υδραυλικού
τηλέγραφου με την πάροδο του χρόνου διαπίστωσαν δυσκολίες στην ακριβή
περιγραφή πληροφοριών,
όπως αναφορά σε αριθμητικές δυνάμεις του εχθρού,
οι Κλεόξενος και Δημόκλειτος παρουσίασαν την «πυρσεία» ή οπτικό τηλέγραφο.
Διαίρεσαν δηλαδή το αλφά-

βητο σε 5 μέρη (5 γράμματα)
που γράφονταν σε πινακίδες
που είχαν μαζί τους οι συνομιλητές. Πριν εγκαταστήσουν και τα υπόλοιπα εξαρτήματα, υπήρχε η συνεννόηση οι 2 πρώτοι πυρσοί που
θα σηκώνονταν θα ήταν
από εκείνον που θα ήθελε
να αναγγείλει κάτι. Έτσι ξεκινούσε η μεταφορά πληροφοριών κι από την απέναντι πλευρά σηκώνονταν
2 πυρσοί. Όταν κατέβαιναν
όλοι οι πυρσοί, τότε εκεί-

νος που ήθελε να αναφέρει
κάτι, σήκωνε τους πρώτους
από αριστερά πυρσούς δηλώνοντάς στον δέκτη ποια
πινακίδα θα έπρεπε να εξετάσει. Αν π.χ. σήκωνε τον
πρώτο πυρσό, εννοούσε την
πρώτη πινακίδα. Η δεύτερη
ομάδα πυρσών χρησιμοποιούνταν για να υποδείξουν
τα γράμματα που θα σχημάτιζαν τη λέξη του μηνύματος. Για την καλύτερη καταγραφή των εναλλασσόμενων πυρσών χρησιμοποιούσαν διόπτρες. Προς αποφυγήν λαθών εκείνος που χειριζόταν τους πυρσούς ήταν
πίσω από ένα πρόχειρα κατασκευασμένο τοίχο ύψους
10 περίπου μέτρων. Επειδή η συμπλήρωση ενός μηνύματος ήταν χρονοβόρα,
οι χρήστες αναγκάζονταν
να βρουν τις λέξεις με λίγες
γραμμές χωρίς όμως να είναι ελλιπής η πληροφορία.
Για να επιτευχθεί σωστά και
γρήγορα η μετάδοση μηνύματος, οι χρήστες της Πυρσείας που ήταν πολίτες με
άριστη γνώση ανάγνωσης,
γραμματικής και ορθογραφίας εκπαιδεύονταν για να
συνηθίσουν το σωστό τρόπο γραφής και μετάδοσης
μηνύματος. Με την πάροδο
του χρόνου κάποιοι βελτίωσαν τον οπτικό τηλέγραφο
κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις αλλάζοντας τα γράμματα των πλακών, έτσι ώστε να
αποφευχθεί η υποκλοπή του
μηνύματος.
Μίνα Κόρσου-Καπέλλου
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Στο πρώτο τεύχος της διετίας 2016-1018 αποφασίσαμε η Πρόεδρος Αμαλία Ραγκούση και εγώ να εγκαινιάσουμε μια νέα σελίδα αφιερωμένη στα Γράμματα και τις Τέχνες. Στη σελίδα αυτή ευελπιστούμε να συμμετέχετε εσείς, αγαπητές αναγνώστριες, με δικές σας εργασίες σε θέματα που να μας αφορούν άμεσα, να μας συγκινούν και να μας ενδιαφέρουν. Νέες επιστημονικές ανακοινώσεις ή μελέτες σε θέματα Ιστορίας ή Λογοτεχνίας ή άλλων επιστημών και Τεχνών θα είναι ευπρόσδεκτες, εφ’
όσον δεν ξεπερνούν τις 1.000 λέξεις. Με πολλή χαρά θα περιμένουμε τη συνεργασία σας για το επόμενο τεύχος. 
Μίνα

ΒΙΒΛΙΟ
Ο Εσπερινός
μιας αγάπης
της Καίτης Κάστρο Λογοθέτη

Σ

την κατάμεστη αίθουσα της Εταιρίας
Μακεδονικών Σπουδών, στις 2 Ιουνίου 2016,
έγινε η παρουσίαση του τέταρτου βιβλίου της Καίτης
Κάστρο Λογοθέτη, «Ο Εσπερινός μιας Αγάπης».
Για το βιβλίο μίλησαν ο
γνωστός συγγραφέας Γιώργος Πολυράκης, ο οποίος,
μεταξύ άλλων,
είπε πώς όταν
άρχισε την ανάγνωσή του
δεν φανταζόταν πως δεν θα
το άφηνε από τα χέρια του
ώσπου να φτάσει στο τέλος
του. Είναι μια λογοτέχνης
που η συγγραφική της ματιά είναι διεισδυτική, ο λόγος της μεστός, η γραφή της
ποιητική, γεμάτη συναίσθημα και εικόνες.
Στη συνέχεια πήρε τον
λόγο η καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, πρόεδρος
της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών Β.Ε. και συγγραφέας,
Άννα Φαχαντίδου.
«Πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία αγάπης, ή μάλλον για δύο ιστορίες αγάπης

που μπλέκονται και συνέχονται στο πρόσωπο του ήρωά
της. Ένας έρωτας που παίζει
ένα τραγικό παιχνίδι στους
δύο νέους. Η συγγραφέας
μας ταξιδεύει σε διάφορα μέρη, μας μιλάει για ιστορικά
γεγονότα, για συναισθήματα, που επειδή είναι φίλη μου
και τη γνωρίζω, διαβάζοντας
το βιβλίο της, είδα να ξεδιπλώνεται η ψυχή της. Το βιβλίο της χαρακτηρίζουν φαντασία, δυνατά συναισθήματα, ελπίδα, και τέλος όλα τα
συστατικά που πρέπει να έχει
ένα πετυχημένο μυθιστόρημα, ώστε να μην το αφήνεις
από το χέρια σου μέχρις ότου
φτάσεις στο τέλος».
Κατόπιν το λόγο πήρε
η δημοσιογράφος και συγγραφέας Κάτια Ζελομοσίδου, η οποία πρωτοτύπησε
μιλώντας και αναλύοντας με
έναν γλαφυρό τρόπο και τα
τέσσερα βιβλία της Καίτης.
Κλείνοντας τον κύκλο
των ομιλιών η συγγραφέας
ευχαρίστησε τους ομιλητές
και όσους την τίμησαν με την
παρουσία τους και αναφέρθηκε στην αγωνία του συγγραφέα, τον τρόπο επιλογής
των ηρώων του βιβλίου για
να καταλήξει στο τέλος στην
ερώτηση: «Τους βρίσκεις τους
ήρωές σου ή μήπως σε βρίσκουν εκείνοι;»
Τον συντονισμό έκανε με
άψογο τρόπο η Φιφή Βρεττοπούλου, νομικός και πρόεδρος του Σ.Ο. Βυζάντιο.
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Φιφή Βρεττοπούλου

Η φωτογραφία
του ξεριζωμού
της Άννας
Τσιλιγκίρογλου- Φαχαντίδου

Η

φωτογραφία του
ξεριζωμού είναι
ένα αφήγημα που
αφορά την ιστορία της οικογένειας της συγγραφέως
και την περιπέτεια που βίωσε σε καιρούς πολύ δύσκολους για τον Ελληνισμό της
Μ.Ασίας.
Είχα την τύχη να το διαβάσω και να συναισθανθώ
τον Γολγοθά που υπέστησαν οι ξεριζωμένοι από τον
τόπο τους Έλληνες, δεδομένου ότι κι εγώ είμαι απόγονος μιας τέτοιας οικογένειας.
Η ιατρός και λογοτέχνης Άννα Φαχαντίδου μας
έδωσε ένα εξαιρετικό πόνημα και μας μετέφερε σε
άλλους χρόνους, τόσο μακρινούς αλλά τόσο αγαπημένους.
Οι καλές σχέσεις μεταξύ
Ελλήνων και Τούρκων, η ξένοιαστη ζωή πριν την περιπέτεια της ανταλλαγής των
πληθυσμών, η ευμάρεια των
Ελλήνων που ζούσαν σε μεγάλα αρχοντικά, η σωστή
ανατροφή των παιδιών, η
μάνα-στήριγμα της οικογένειας είναι μερικά από τα
θέματα που αναπτύσσονται
στο βιβλίο.

Ζωντανές περιγραφές
τόσο στην Καππαδοκία,
όσο και στη Θεσσαλονίκη
του περασμένου αιώνα μας
οδηγούν σε μιαν άλλη εποχή, όπου οι αξίες και οι στενοί δεσμοί μεταξύ των μελών της οικογένειας ήταν
η κύρια φροντίδα των ανθρώπων.
Ο γλωσσικός πλούτος,
οι φωτογραφίες, το γλωσσάρι και
η βιβλιογραφία
που υπάρχει στο τέλος του
βιβλίου είναι αναμφισβήτητα
σ ημα ν τικότατατεκμήρια ενός
επιστημονικού έργου από
το οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να πάρει πολύ σημαντικές πληροφορίες τόσο για την Τουρκική
γλώσσα όσο και για τα ήθη
και έθιμα των Μικρασιατών.
Ένα βιβλίο που πρέπει
να διαβασθεί από όλους,
ένα βιβλίο που αξίζει να
διαβάσουν οι νεώτερες κυρίως γενιές για να διατηρηθεί αλώβητη η ιστορική
μνήμη. Στους δύσκολους
καιρούς που διανύουμε τέτοια βιβλία είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε κάθε βιβλιοθήκη.
Μίνα Κόρσου-Καπέλλου

Η Yvonne Simpson στο Bazaar
των Φίλων του ογκολογικού
των Αγ. Αναργύρων
και του Ομίλου «Ανατολικός»

Ε

ίχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στην Αθήνα την πρόεδρο του Διεθνούς
Σοροπτιμισμού Yvonne Simpson. Είχε εκφράσει στην πρόεδρο Αμαλία
την επιθυμία να συναντήσει κατά την παραμονή της στην Αθήνα, όσο το
δυνατόν περισσότερες σοροπτιμίστριες. Συμπτωματικά, η παραμονή της στην
Αθήνα συνέπεσε με τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ετήσιου bazaar του Συλλόγου των φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι», όπου σύσσωμος ο Όμιλος Αθηνών «Ανατολικός» υποστηρίζει και εργάζεται για τους σκοπούς που υπηρετεί.
Υπενθυμίζουμε ότι όλα σχεδόν τα
μέλη του Ομίλου «Ανατολικός» είναι
μέλη του σημαντικού και πολυβραβευμένου Συλλόγου με το τεράστιο κοινωνικό έργο στην πρόληψη του καρκίνου
και η υπογράφουσα είναι ιδρυτικό μέλος του, ύστερα από πρόσκληση της
ιδρυτικής του προέδρου, αείμνηστης
Μάρως Λισσαίου.
Με την ευκαιρία αυτή προσκαλέσαμε την πρόεδρο Yvonne να μας τιμήσει με την παρουσία της και να δεί
από κοντά τις προσπάθειές μας για την
εξεύρεση οικονομικών πόρων για το
ιατρείο το οποίο διενεργεί εξειδικευμένες εξετάσεις για την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού και λειτουργεί
με την φροντίδα του Συλλόγου. Συνο-

δεύσαμε την πρόεδρο SI στο Ξενοδοχείο «Αθηναΐς», πνευματική έδρα του
Ομίλου, όπου λειτουργούσε το bazaar.
Την υποδέχτηκαν η πρόεδρος του
Ομίλου Βέττα Σπύρου και η πρόεδρος
του Συλλόγου ΜαίρηΓρηγοροπούλου.
Αφού την ξεναγήσαμε στο χώρο των
εκθεμάτων, όπου χαιρέτησε και συνομίλησε με όλες τις παρευρισκόμενες,
επέμενε να κάνει τα χριστουγιεννιάτικα ψώνια-δώρα για την οικογένεια της.
Εν συνεχεία, η πρόεδρος του Ομίλου Βέττα Σπύρου παρέδωσε στην
πρόεδρο της Ένωσης Αμαλία Ραγκούση και στην πρόεδρο του Συλλόγου
Μαίρη Γρηγοροπούλου καδραρισμένα αντίγραφα του Best Practice Award
SIE, με το οποίο τιμήθηκε ο Όμιλος για

το συγκεριμμένο έργο, για να αναρτηθούν στα γραφεία της Ένωσης και του
Συλλόγου. Στην πρόεδρο SI προσέφεραν δώρα η πρώην πρόεδρος της Ένωσης Λίλιαν Ζέλλου και η πρόεδρος του
Συλλόγου Μαίρη Γρηγοροπούλου. Η
Ελένη Δάβαρη εκ μέρους της οικογενείας της προσέφερε αναψυκτικά ενώ
δεν έλλειψαν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Αργότερα, στο δείπνο που
ακολούθησε προς τιμήν της, στην Αίγλη Ζαππείου, η πρόεδρος SI Yvonne
αναφερόμενη στο bazaar μας, προέτρεψε όλες τις σοροπτιμίστριες να το
επισκεφθούν και να κάνουν τις αγορές
τους για να ενισχυθεί το έργο μας.
Η επίσκεψη της προέδρου του Διεθνούς Σοροπτιμισμού στην Ελλάδα
ήταν η πρώτη επίσκεψη της κορυφαίας αξιωματούχου της Οργάνωσης, αυτή τη χιλιετία. Η τελευταία επίσκεψη
προέδρου SI ήταν στη 10ετία του 1990,
όταν πρόεδρος του SI ήταν η Irmeli
Torsonnen.
Λίλιαν Ζέλλου,
πολιτικός επιστήμων, πρόεδρος ΣΕΕ 2010-2012,
τέως συντονίστρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Διεθνούς Σοροπτιμισμού
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Δραστηριότητες

των Ομίλων
› Ανατολικός

Π

αρ ακολου θήσαμε την τελευταία
συνεδρίαση της
απερχόμενης διοίκησης
της ΣΕΕ 2014-2016 στα
Από το Bazaar, όπου παρευρέθη και η πρόεδρος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού Yvonne
γραφεία της Οργάνωσης.
Simpson, η πρόεδρος Βέττα Σπύρου παρέδωσε στην πρόεδρο της Ένωσης Αμαλία ΡαγκούΗ πρόεδρος, οι διευ- ση και στην πρόεδρο του Συλλόγου Μαίρη Γρηγοροπούλου καδραρισμένα αντίγραφα του
θύντριες προγράμματος Best Practice Award SIE, με το οποίο τιμήθηκε ο Όμιλος για το συγκεριμμένο έργο, για να
και πολλά μέλη του Ομί- αναρτηθούν στα γραφεία της Ένωσης και του Συλλόγου.
λου συμμετείχαν στην ετήσια συνάντηση των προέδρων και δ/τριών
προγράμματος της ΣΕΕ. Αντάλλαξαν από- › Ιδρυτικός
Σοροπτιμιστικός Όμιλος Αθηνών «Ιδρυτικός»
ψεις στις συσκέψεις που συμμετείχαν και
έχει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
μετέφεραν τις προτάσεις της ΣΕΕ στην Ολομέλεια του Ομίλου για επεξεργασία και την
1) Γιατροί του Κόσμου: α) Επί συνεχούς βάσεένταξή τους στις υπόλοιπες δράσεις του Ομίλου.
ως προσφέρουμε φάρμακα-υλικά. β) Μέλος μας συμΕπίσης μεγάλος αριθμός μελών του Ομίλου συμ- μετέχει ως εθελόντρια στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο των
μετείχε στο δείπνο της ΣΕΕ, όπου σε ωραία ατμόσφαι- «Γιατρών του κόσμου».
ρα διασκέδασαν με σοροπτιμίστριες απ’ όλη την Ελ2) Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης. Προσφορές
λάδα.
βιβλίων και αντικειμένων που εδόθησαν από δύο μέλη
Όλα τα μέλη του Ομίλου, αλλά και πολλές σορο- μας: Λίλα Γιαννοπούλου και Τίτσα Νικοπούλου.
πτιμίστριες από όλους τους Ομίλους της Αττικής (τις
3) Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Τομέας Κοιν. Πρόοποίες ευχαριστούμε θερμά που είναι πάντα παρού- νοιας. Προσφορά χρημάτων ποσού 50 Ευρώ για ενίσες και στηρίζουν το έργο μας), παρακολουθήσαμε σχυση ατόμων μοναχικών και ηλικιωμένων.
4) Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Προσφορά: 1
στο θέατρο Παλλάς την μουσική εκδήλωση για την
αξέχαστη Βίκυ Μοσχολιού, την οποία διοργάνωσε ο mini bar ψυγείου, 1 φούρνου μικροκυμάτων, 1 ραδιΣύλλογος Φίλων του ΠΝΟ «Άγιοι Ανάργυροι» για την οφώνου-CD. Γραφική ύλη εκ μέρους του μέλους μας
οικονομική ενίσχυση του Κέντρου Μαστού. Η ενίσχυ- Μαρίας Στυλιανίδου.
ση του Κέντρου είναι το βασικό κοινωνικό πρόγραμ5) Εορταστική συνεστίαση στις 4/12/2016 στο κέμα του Ομίλου τις τελευταίες δεκαετίες.
ντρο «Πλακιώτισσα». Μέρος των εσόδων θα διατεθεί
Μέλη του Ομίλου μας εργάστηκαν στο ετήσιο τρι- για τις ανάγκες Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
ήμερο Bazaar για την οικονομική στήριξη του Κέντρου
6) Προσφορά επισιτιστικού υλικού στη σχολική
για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού και έκα- κοινότητα λόγω της οικονομικής κρίσης στο 1ο Γυναν τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια τους.
μνάσιο Περιστερίου (Πελασγίας και Παπαδιαμάντη
Παρευρεθήκαμε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η 1, Περιστέρι).
Δρ. Αναστασία Σωτηριάδου
ΣΕΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για την παΠρόεδρος
ρουσίαση του προγράμματος εξοπλισμού του αμφιθεάτρου του σχολείου και της βιβλιοθήκης του Δήμου
της Κάσου. Ο Όμιλός μας συμμετέχει στη δράση αυτή › Λυκαβηττός
και είναι η δεύτερη φορά που χρηματοδοτεί έργο στο
– Στις 16 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε ημεόμορφο ακριτικό νησί.
ρήσια εκδρομή του Ομίλου μας, στη Σαλαμίνα.
Δρ. Ζαννέτ Καλιακάτσου
Η εκδρομή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Επισκεμέλος του Ομίλου, υπεύθυνη για το περιοδικό φθήκαμε τη Μονή Φανερωμένης, το σπίτι του Άγγε-

Ο

Λόγω του περιορισμένου χώρου, παράκληση το κείμενο των δραστηριοτήτων κάθε Ομίλου να αφορά το τρίμηνο που καλύπτεται από την έκδοση του περιοδικού και να μην ξεπερνά τις 150-200 λέξεις.
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Το αποτέλεσμα υπήρξε απόλυτα ικανοποιητικό,
αφού διατέθηκαν όλα τα κεριά σε Σοροπτιμίστριες και
σε άλλες επισκέπτριες του χώρου. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να δημιουργηθεί βιβλιοθήκη στη Μνήμη του μέλους του Ομίλου μας Άννας Μαρκόγιαννη,
η οποία έφυγε πρόωρα από κοντά μας, στη Μάνη και
συγκεκριμένα στο χωριό Άλυκα, τόπο καταγωγής της.
Μετά από επαφή της Βοηθού Διευθύντριας Προγράμματος με το δάσκαλο του χωριού Άλυκα θα εξοπλίσουμε το Δημοτικό σχολείο με έπιπλο Βιβλιοθήκης, παιδικά βιβλία και φωτοτυπικό μηχάνημα. Για το σκοπό αυτό
μέλη του Ομίλου θα μεταβούν στο συγκεκριμένο χωριό.

Η Yvonne Simpson στον Όμιλο Κηφισιάς - Εκάλης
λου Σικελιανού, τη Μονή Αγίου Νικολάου, τον Τύμβο Σαλαμινομάχων, το Λαογραφικό Μουσείο, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου με τον τάφο του Γεωργίου Καραϊσκάκη και ενημερωθήκαμε από φίλη ξεναγό για όλα τα παραπάνω. Γευματίσαμε σε ένα από τα
ωραία ταβερνάκια του νησιού και αργά το απόγευμα
επιστρέψαμε, γεμάτες απο εικόνες.
Ευχαριστούμε θερμά την πρόεδρο της Σ.Ε.Ε. κ.
Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση και τα μέλη των άλλων
Ομίλων, που συμμετείχαν στην εκδρομή και περάσαμε μαζί μια όμορφη Κυριακή. Προσβλέπουμε σε άλλες
εποικοδομητικές εκδρομές.
– Στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαίδευση»,
ο Όμιλος δώρισε μια βιβλιοθήκη με βιβλία, παιγνίδια
και είδη καθημερινής χρήσης στο νηπιαγωγείο του Γέρακα, για τις ανάγκες των παιδιών.

Έφη Ζησοπούλου

› Θρακομακεδόνων «Ολυμπιάς»

Πρόεδρος

Σ

υνεχίζοντας το πρόγραμμα συνεργασίας με το
Σύλλογο Συμπαράστασης Κακοποιημένων Γυναικών και Ανήλικων Παιδιών «Βοήθεια-ΕλπίδαΖωή» συμβάλαμε στην επίπλωση εφηβικού δωματίου.
Σε μια συνεστίαση αγάπης εορτάσαμε στις 11 Δεκεμβρίου στο Παραδοσιακό Καφενείο Εστιατόριο «Στοά
Άτταλος Αρχαία Αγορά» στο Μοναστηράκι, τα γενέθλια του Ομίλου μας - την Οικουμενική διακήρυξη
των δικαιωμάτων του ανθρώπου -την Διακήρυξη των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ευχαριστούμε για την εγκάρδια συμμετοχή των Ομίλων
που συμμετείχαν στην εκδήλωσή μας.
Βασιλική Βέλλιου

› Κηφισιά - Εκάλη

Ο

Ταμίας

Σοροπτιμιστικός Όμιλος «Κηφισιά - Εκάλη»
συμμετείχε, στις 6 Δεκεμβρίου, στο Bazaar που
διοργανώνει κάθε χρόνο το Εκάλη Club με ειδικό
τραπέζι παρουσίασης αρωματικών κεριών, καλαίσθητων
και χρηστικών με σύνθημα «Ένα Κερί για ένα Βιβλίο».

Η Πρόεδρος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού Yvonne
Simpson επισκέφθηκε για διακοπές την χώρα μας, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της τον περασμένο Νοέμ-

Από το δείπνο που παρέθεσε ο Όμιλος προς τιμήν της Yvonne Simpson

βριο. Ο Όμιλός μας είχε την χαρά και την τιμή να την
συναντήσει στις 18 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο ΗΡΑ,
όπου παρέθεσε δείπνο προς τιμήν της, προσφέροντάς
της μια ιδιαίτερη θερμή Ελληνική Σοροπτιμιστική φιλοξενία, με θέα την Ακρόπολη.
Ενημερωθήκαμε για θέματα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού και ιδιαίτερα για την εξέλιξη του Παγκοσμίου Σοροπτιμιστικού Προγράμματος “Educate to
Lead” Nepal, που διανύει το δεύτερο έτος υλοποίησής
του με την συμμετοχή και των τεσσάρων Ομοσπονδιών της Οργάνωσής μας.
Η Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, Αμαλία Ραγκούση μάς τίμησε με την παρουσία
της. Ακολούθηκε δημιουργική συζήτηση, ανταλλάξαμε σκέψεις, απόψεις και προτάσεις για το μέλλον της
Οργάνωσής μας.
Η Πρόεδρος του Ομίλου μας Κατερίνα Τζίμα προσέφερε εκ μέρους όλων των μελών ένα αναμνηστικό δώρο στην Πρόεδρο του SI, Yvonne Simpson και η
βραδιά έκλεισε μέσα σε ένα ζεστό δημιουργικό κλίμα
Σοροπτιμιστικής φιλίας.
Κατερίνα Τζίμα
Πρόεδρος
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› Νέας Σμύρνης

Σ

τις 3 Δεκεμβρίου 2016, διοργανώσαμε με επιτυχία Bazaar, τα κέρδη του οποίου μας επέτρεψαν
να έχουμε κάποιες δραστηριότητες στο πλαίσιο
του Σοροπτιμιστικού Προγράμματος. Συγχρόνως, ο
Όμιλός μας έγινε πιο γνωστός και δέχθηκε έτσι πολλά ευμενή σχόλια.

«Απονομή συγχαρητηρίου διπλώματος 40ετούς λειτουργίας του Ομίλου μας»

Τις παραμονές των Χριστουγέννων επισκεφθήκαμε το
Γηροκομείο της πόλης μας και
προσφέραμε γλυκά και χρηματικό ποσό, αρκετό για την κάλυψη κάποιων αναγκών τους.
Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το ίδρυμα Προστασίας Παιδιού Άγιος Πολύκαρπος όπου
επίσης προσφέραμε γλυκά και
χρηματικό ποσό. Πρέπει εδώ να
αναφέρω ότι η φροντίδα για τα
παιδιά που φιλοξενεί αυτό το Ίδρυμα συμπεριλαμβάνεται από πολύ παλιά στις δραστηριότητες του Ομίλου μας.
Ο Όμιλός μας δεν έχει πολλά μέλη, είναι όμως συσπειρωμένα, εργάζονται συλλογικά, οι Ολομέλειες γίνονται κανονικά, και σύμφωνα με το Καταστατικό.
Συμμετέχουμε επίσης όσο το δυνατόν στις εκδηλώσεις των άλλων Ομίλων.
Ανδρονίκη Κόνσολα,

› Πειραιώς

Η

Πρόεδρος

νέα σοροπτιμιστική χρονιά, ξεκίνησε με την
αλλαγή της προεδρίας. Η απερχόμενη πρόεδρος Μέλπω Ζαχαριάδου, μετά από μία πολύ δημιουργική θητεία, παρέδωσε την σκυτάλη στην
Λίνα Βλάμου, ιδρυτική πρόεδρο του Ομίλου μας, με
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έντονη συγκίνηση, πολλές ευχαριστίες, ευχές και
ανταλλαγή δώρων. Στα πλαίσια του προγράμματος
«γνωρίζουμε την πόλη μας», επισκεφθήκαμε τον κόλπο της Φρεαττύδας. Η Αντιγόνη Χατζηβασιλείου, μας
μίλησε για το αρχαίο «εν Φρεαττοί φονικόν δικαστήριον», που βρισκόταν στην περιοχή. Στην συνέχεια,
η υπογράφουσα Λίνα Βλάμου, μας περιέγραψε πώς
ήταν παλαιά η περιοχή, πώς ονομαζόταν, για το Ρωσικό Νοσοκομείο, για το νεώτερο Ναυτικό Μουσείο
και τελείωσε μιλώντας για την ζωή και το έργο του
Λάμπρου Πορφύρα, που έζησε μέχρι τον θάνατό του
στην Φρεαττύδα, η πλατεία της οποίας, φέρει το όνομά του. Συμμετείχαμε στην Πανελλήνια συνάντηση
προέδρων και διευθυντριών προγραμμάτων που έγινε
στην Αθήνα, στο ROYAL OLYMPIC, τον Νοέμβριο.
Παρακολουθήσαμε την ημερίδα που οργάνωσε ο
Σύλλογος πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη.Συμμετείχαμε στην εκδήλωση του εμπορικού συλλόγου
σε συνεργασία με την εφορεία κοσμητείας του Πειραϊκού Συνδέσμου, για την βράβευση του καταστήματος
«Ανδριανόπουλος 1930». Συμμετείχαμε ακόμη στις
συνεστιάσεις των Ομίλων Παλαιού Φαλήρου, Ιδρυτικού, Θρακομακεδόνων και στο μπαζάρ του Ομίλου
Ψυχικού. Τέλος ενεργό συμμετοχή είχαμε στην διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου εορταστικού προγράμματος και μπαζάρ, για το ΠΕΚΑΜΕΑ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου.
Λίνα Βλάμου

› Ψυχικού

Ο

Πρόεδρος

Όμιλος Ψυχικού ανέλαβε την οργάνωση της
Πανελλήνιας Συνάντησης Σ.Ε.Ε. και Ομίλων
4, 5 και 6 Νοεμβρίου που έγινε με μεγάλη επιτυχία στο Ξενοδοχείο Royal Olympic. Στη Συνάντηση παρευρέθησαν Πρόεδροι, Διευθύντριες και βοη-

θοί Δ/ντριών Προγραμμάτων καθώς και πολλά μέλη
των Ομίλων από όλη την Ελλάδα. Η Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
Αμαλία Ραγκούση αναφέρθηκε στα νέα προγράμματα της Ένωσης.
Στις 13/12 έγινε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι μας,
όπου πολλές Πρόεδροι και μέλη άλλων Ομίλων αλλά
και φίλοι του Ομίλου μας πέρασαν μαζί μας ένα ευχάριστο πρωινό αγοράζοντας δώρα, με ευχές και χαρούμενη διάθεση.
Η Πρόεδρος Ιωάννα Κοτσαρίνη και άλλα μέλη
του Ομίλου μας παρευρέθησαν σε εκδηλώσεις άλλων
Ομίλων και σε ημερίδα της Γεν. Γραμματείας Ισότητας, όπου η Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. Αμαλία Ραγκούση είχε
εισήγηση σχετική με την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών.
Μετά από πρόταση της πρώην Προέδρου Μαρίας Σαγιά, ο Όμιλός μας αδελφοποιήθηκε με τον Όμιλο που βρίσκεται στο LULEO της Σουηδίας και είχαμε
τη χαρά να συναντηθούμε με την Μελίνα Ανδρουλάκη που ανήκει στον εν λόγω Όμιλο.
Μέλη του Ομίλου μας συνέδραμαν εθελοντικά στη
«Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» του Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος Μυλωνάς», δεδομένου ότι έχουμε την τιμή και τη χαρά
να είναι μέλος του Ομίλου μας η Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά, η ιδρύτρια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας.
Ιωάννα Κοτσαρίνη,

› Καβάλας

Πρόεδρος

5 Οκτωβρίου: Επίσκεψη στην εξαιρετική έκθεση
φωτογραφίας: «Άθως - Τα χρώματα της Πίστης» του
καταξιωμένου Καβαλιώτη καλλιτέχνη Στράτου Καλαφάτη στην Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας.
22 Οκτωβρίου: Διανομή έντυπου υλικού που είχε
εκδώσει ο Όμιλός μας σε συνεργασία με το Γεν. Νοσοκομείο Καβάλας και ενημέρωση για την πρόληψη

του Καρκίνου του Μαστού σε κεντρική πλατεία της
πόλης μας.
15 Νοεμβρίου: Κατά την ολομέλειά μας πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο εκπαίδευσης νέων (και
δόκιμων) μελών από την Πρόεδρο του Ομίλου. Επίσης
με αφορμή την 25η Νοεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα για
την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών προβλήθηκε η βραβευμένη με διεθνείς διακρίσεις ταινία μικρού
μήκους MONICA του ανερχόμενου Καβαλιώτη σκηνοθέτη Δημήτρη Αργυρίου. Η ταινία είναι η πραγματική ιστορία μιας νεαρής κοπέλας που έπεσε θύμα παράνομης ανθρώπινης διακίνησης (human trafficking).
Επακολούθησε συζήτηση.
25 Νοεμβρίου: Συμμετοχή του Ομίλου μας στην
μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην Γυναίκα της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Καβάλας σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Καβάλας «Νότες εφηβείας».
Για τη 16ήμερη εκστρατεία (25 Νοεμβρίου έως 10
Δεκεμβρίου) για την αφύπνιση της τοπικής κοινωνίας
σε θέματα που αφορούν την εξάλειψη της βίας κατά
των Γυναικών και γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο Όμιλος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το παραμύθι «Το λυπημένο αρκουδάκι» του Ευγένιου Τριβιζά που έγραψε ειδικά για τη Σοροπτιμιστική Ενωση
με θέμα την ενδοοικογενειακή βία. Τα μέλη-ερασιτέχνες ηθοποιοί της ομάδας ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΩ και του θεάτρου των Πολιτών της πόλης μας, Στέλλα Φουρναράκη, Κυριακή Σαρίδου, Δέσποινα Γιαρματζίδου και
Ματίνα Δαραβάνη, ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία μας και δραματοποίησαν το συγκεκριμένο παραμύθι. Η πρωτοβουλία προβλήθηκε και από τον τοπικό τύπο. Το δρώμενο παρουσιάστηκε από την παραπάνω ομάδα στις 28 Νοεμβρίου στα παιδιά του παιδικού σταθμού Μέριμνα του Παιδιού Καβάλας. Επακολούθησε και συζήτηση με τα παιδάκια όπου αναπτύχθηκαν τα θέματα Φιλίας, Αγάπης, Αλληλεγγύης και
Συμπόνοιας. Τέλος τα παιδιά ζωγράφισαν εικόνες από
το παραμύθι.
Στις 2 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με το Λύκειο των
Ελληνίδων Καβάλας σε παιδιά Δημοτικού και γονείς.
Επίσης ακολούθησε συζήτηση.
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Επίσης στις 11 Δεκεμβρίου μέλη της Τ.Ο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού παρουσίασαν το παραμύθι
στα παιδάκια που παραβρέθηκαν στο χριστουγεννιάτικο Bazar του ΣΕΟ.
14 Δεκεμβρίου: Σε κεντρικό bistro της πόλης πραγματοποιήσαμε την Χριστουγεννιάτικη ολομέλειά μας.
Με χαλαρή και γιορτινή διάθεση ανταλλάξαμε ζεστές
ευχές για καλές γιορτές.
Μαρία Οικονομίδου
Πρόεδρος

› Ηρακλείου «Αρετούσα»

Μ

ία καινούργια Σοροπτιμιστική χρονιά ξεκίνησε με πολλές ελπίδες και διάθεση για προσφορά. Ο όμιλός μας ήταν συνδιοργανωτής
στην πόλη μας στο Are you wheeling2help?.Ήταν μια
προσπάθεια του Ελπιδοφόρου Χρυσοβέργη και της
Δώρας Μπίτση που ξεκίνησαν μια διαδρομή με ποδήλατα στις 7/9/2016, ημέρα έναρξης των Παραολυμπιακών αγώνων στη Βραζιλία, από την Κωνσταντινούπολη και τελικό σταθμό το Ηράκλειο στις 9/10/2016 με
σκοπό να συγκεντρώσουν 19.000 euro για να αγοραστούν 100 αναπηρικά αμαξίδια από 5 σε 20 πόλεις της
Ελλάδας. Στις 9/10/2016 σε μια καταληκτήρια γεμάτη
δράση και μουσική βραδιά παραδόθηκαν τα 5 αμαξίδια στην πόλη μας σε συλλόγους που τα είχαν ανάγκη.
Στις 27/10/2016 στο σπίτι της Προέδρου Μαρίας
Μπρεδάκη έγινε συνάντηση μελών του Ομίλου μας με
την Πρόεδρο και μέλη του Ροταριανού Ομίλου ParisMontmartre για ανταλλαγή σημαιών, αναμνηστικών
δώρων καθώς και την προσφορά φελλών εκ μέρους
μας για δράση που γίνεται στη Γαλλία για τη χρήση
αυτών ως μονωτικού υλικού στην κατασκευή καταλυμάτων για πρόσφυγες.
Στις 25/11/2016, Παγκόσμια Ημέρα για τη βία κα-
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τά των γυναικών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της
Προέδρου και της Διευθύντριας Προγράμματος του
Ομίλου με τον Προϊστάμενο και στελέχη της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης
για ανταλλαγή απόψεων και μελλοντική συνεργασία
σε θέματα γυναίκας, κοριτσιού και παιδιού.
Στις 10/12/2016 Ημέρα Διεθνούς Σοροπτιμισμού
και Παγκόσμια ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
δόθηκε προς δημοσίευση σχετικό κείμενο που συνέταξε η Α΄Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιωάννα Μηλιαράκη μαζί με την πολύ όμορφη αφίσα της Ένωσης.
Επίσης, λόγω της ημέρας αυτής και των εορτών των
Χριστουγέννων, ο όμιλός μας προχώρησε σε μια δράση αγάπης προσφέροντας λάδι και τρόφιμα στο παιδικό χωριό S.O.S. Κρήτης καθώς και στην εθελοντική
ομάδα γυναικών της πόλης μας “GIVE” που προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης και γεύματα σε οικογένειες αναξιοπαθούντων του Ηρακλείου. Η συμβολή της
Επιτροπής Οικονομικών του Ομίλου ήταν σημαντική.
Μαρία Μπρεδάκη

› Λάρισας

Πρόεδρος

Ο

Όμιλός μας στα πλαίσια του Προγράμματος
Εκπαίδευσης Γυναικών και κοριτσιών αποφάσισε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τα ετήσια δίδακτρα άριστης μαθήτριας μονογονεϊκής οικογένειας
με σοβαρά οικονομικά προβλήματα για την εκμάθηση
της αγγλικής γλώσσας σε φροντιστήριο της πόλης μας.
Βάσω Κρίτσα

› Ξάνθης

Σ

Πρόεδρος

τις 2/12/2016 ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ξάνθης συνδιοργάνωσε με την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και το Europe Direct Ξάνθης, Ημερίδα
με θέμα: Φυτοφάρμακα – Υγεία και Περιβάλλον στο
Ξενοδοχείο Elisso στην Ξάνθη στις 09.00 πμ.
Την επομένη 3/12 ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ξάνθης με τη συνεργασία του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ξάνθης συμμετείχε σε εκδήλωση για
την αποπεράτωση του Ιερού Ναού.
Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ξάνθης με την συνεργασία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και
την ΜΚΟ Praksis, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Aids, που είναι την 1η Δεκεμβρίου, διοργάνωσε ένα διήμερο αφιέρωμα στον αγώνα αυτό.
Την Τρίτη 6/12/2016 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ στα ΠΡΟΚΑΤ
και ώρα 18:00 έγινε Ομιλία με θέμα «Aids σήμανε το

τέλος; Πρόληψη, Διάγνωση και Θεραπεία» με ομιλήτρια την κα Ειρήνη Τερζή Παθολόγο Ιατρό-Λοιμωξιολόγο, Επιμελήτρια Α΄ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Μετά το τέλος της ομιλίας ακολούθησε συζήτηση. Η είσοδος ήταν ελεύθερη.
Στις 7/12/2016 στο χώρο των κτιρίων των Πολιτικών Μηχανικών στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων
Ξάνθης και ώρες 11:00 έως 15:00, βρίσκονταν κινητή
μονάδα της Praksis για ενημέρωση σχετικά με τον HIV
και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (για
την Πρόληψη και την Θεραπεία) και δωρεάν εξετάσεις (20 ατόμων με σειρά προτεραιότητας).
Την Κυριακή 18/12/2016 ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ξάνθης συμμετείχε στις εκδηλώσεις «Η Γειτονιά
του Αη Βασίλη» που διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης στην Κεντρική πλατεία της Ξάνθης.

Γλυκερία Νότα

Γραμματέας ΣΟ Ξάνθης

› Πάτρας «Δανιηλίς»

Τ

ιμώντας τη Διεθνή Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε μια εποχή που, παρόλη την πρόοδο
της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, εξακολουθούν να παραβιάζονται, ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς» και ο Δικηγορικός
Σύλλογος Πατρών διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα:
«Ανθρώπινα Δικαιώματα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις
14 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα διαλέξεων «Κωστής Στεφανόπουλος» του Δικηγορικού Συλλόγου
Πατρών. Συμμετείχαν ως ομιλητές οι: Παπαϊωάννου Παναγιώτης, Εγκληματολόγος, Δικηγόρος
Αθηνών Παπαδόπουλος Τάκης,
Α’ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Πατρών, Δικηγόρος
Ζέρβας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Κοινωνικής Υπηρεσίας Καταστήματος Κράτησης Πατρών Αθανασοπούλου Ελένη, Ψυχολόγος Καταστήματος Κράτησης Πατρών Μοσχονά Γεωργία,
Πρόεδρος ΣΟΠ «Δανιηλίς».
Στην εκδήλωση συμμετείχε με παρέμβασή του ο π.
Νικόλαος Σκιαδαρέσης, προϊστάμενος του ναού του
Αγίου Ανδρέου Πατρών, ο οποίος αφού μετέφερε τις
ευχές του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου τόνισε την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης σε θέματα
που αφορούν τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του.
Γεωργία Μαντέλη
Γραμματέας

› Πρώτος Βόλου

Η

πρώτη άτυπη συνάντηση των μελών του
1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 στο
απογευματινό κάλεσμα για καφέ από την εκλεγμένη
πρόεδρο Μαρία Αγνουσιώτη στον παραλιακό χώρο «Παράλιο» για φιλική συζήτηση και καλωσορίσματα.
Η παράδοση-παραλαβή της προεδρίας έγινε στην
πρώτη ολομέλεια στις 10 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο
Πάρκ, όπου με τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας είχαμε και τον καθιερωμένο αγιασμό της νέας χρονιάς.
Η απερχόμενη πρόεδρος Κίρκη Παπαδήμα παρέδωσε στην νέα πρόεδρο της διετίας 2016-2018 Μαρία
Αγνουσιώτη μέσα σε εορταστικό κλίμα και παρούσες
όλες τις σοροπτιμίστριες του Ομίλου μας.
Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, ο Όμιλός μας
υποστήριξε την εκδήλωση του «Καφέ της Επιστήμης
και των Τεχνών» και του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου
Βόλου.
Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον
καθηγητή χειρουργικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ευάγγελο Αθανασίου, ογκολόγο συνεργάτη του
«ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας, με θέμα: «Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού: Μηνύματα αισιοδοξίας ή επιφύλαξης;».
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον Πολυχώρο Τέχνης
«Ωδείο Φουντούλη».
Στις 2 Δεκεμβρίου 2016, ο Όμιλός μας στήριξε την
εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Bόλου και
του περιοδικού WISH. Στην εκδήλωση, η οποία φιλοξενήθηκε στο Ρublic Βόλου, έγινε παρουσίαση του
παιδικού βιβλίου της Δέσποινας Λούλη «Η μικρή Μαριάννα και τα πολύχρωμα μπουκέτα λουλουδιών».
Ο Όμιλός μας υποστήριξε και συμμετείχε στα εποχικά Bazaar φιλανθρωπικών σωματείων της πόλης μας
με επιτυχία, όπως της ΕΛΕΠΑΠ, ΦΛΟΓΑ, ΧΕΝ Γηροκομείο Βόλου.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πραγματοποιήσαμε
ομιλία με θέμα: «Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός: Ο ρόλος των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».
Συμμετοχική - διαλογική παρουσίαση. Η εκδήλωση
έγινε τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ
με ομιλήτρια την Βαρβάρα Μαγκαφά, σύμβουλο φιλολόγων Ν. Μαγνησίας με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση
Εκπαίδευσης, η οποία εκτός άλλης εκπαιδευτικής εμπειρίας, διετέλεσε καθηγήτρια στο ΣΔΕ επί επταετία. Μας
ενημέρωσε επί μακρόν σε μία ενδιαφέρουσα βραδιά και
| ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜIΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 1 8 |

37

Δραστηριότητες των Ομίλων
όλη αυτήν την συζήτηση και ενημέρωση σχεδιάζουμε να
την μετασχηματίσουμε σε δράση με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Στην εκδήλωση ήταν καλεσμένες και τα
μέλη του Σ.Ο «Θέτις».
Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, η πρόεδρος και φίλες
του Ομίλου μας πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Γηροκομείο Βόλου. Κατόπιν συνεννοήσεως με τη διοίκηση του Γηροκομείου δώρισαν είδη διατροφής και παραφαρμακευτικό υλικό στους τροφίμους και πέρασαν
λίγες ώρες συντροφιάς με τους ηλικιωμένους.
Η δράση αυτή αποτέλεσε τιμή στη μνήμη της αείμνηστης 60χρονης Ευαγγελίας Καπετανιά, πρώην μέλους του Ομίλου μας, και συντονίστριας περιβάλλοντος, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του
2016.
Μαρία Αγνουσιώτη

› Οι χαρές μας
Η Άννα Ελματζόγλου, Σοροπτιίστρια του Ομίλου
Δράμας και κόρη επίσης Σοροπτιμίστριας, της Ελένης
Ελματζόγλου, απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Ευχόμαστε στη μητέρα και τη γιαγιά να το καμαρώσουν
όπως επιθυμούν.

› Οι Λύπες μας
Στο χρόνο που πέρασε, το Νοέμβριο 2016, έφυγε
το εκλεκτό μέλος του Ομίλου μας Βασιλική Κασιμάτη.
Υπήρξε δραστήρια με κοινωνική προσφορά. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος του Δήμου μας και πρόεδρος των
ΚΑΠΗ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Φαληρικής γης
που την σκεπαζει. Αιωνία αυτής η μνήμη.
Δέσποινα Βλαχοπούλου

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Στη φίλη που έφυγε

Ό

ταν ένας αξιόλογος άνθρωπος
φεύγει από την
ζωή, ο θάνατος σχίζει την
αχλή από τις ανθρώπινες
μικρότητες της καθημερινότητας και βοηθάει να
φαίνονται πιο ξεκάθαρα
η ενάρετη ζωή, η δράση
και η προσφορά του αποδημήσαντος.
Έτσι λοιπόν και τώρα
που έφυγε η αγαπημένη
μας Κούλα είδαμε καθαρά ότι ήταν μια αξιόλογη μορφή, γλυκειά, ευγενική, δοτική, πρόθυμη να
βοηθήσει, μια ζεστή προσωπικότητα, γεμάτη καλοσύνη.
Ήταν υπέρ το δέον φιλόξενη και ελεήμων, άνοιγε το σπίτι της και δεχόταν τους αναξιοπαθούντες συνδημότες μας, για
να τους προσφέρει φιλοξενία, θαλπωρή και αγάπη. Την αποκάλεσαν αρχόντισσα του Παλαιού
Φαλήρου.
Ήταν προσηνής, απο-
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δοκίμαζε η καλή μας φίλη
τη βαρβαρότητα της χρηματικής αποτίμησης των
πάντων και έμεινε σεμνή
μακριά από τον ορυμαγδό της αθλιότητας. Αγαπήθηκε πολύ και δεν είναι
διόλου τυχαίο σήμερα,
όλοι συγγενείς και φίλοι
που σκύβουμε το κεφάλι
με σεβασμό και θλίψη.
Ήσουν μια αξιαγάπητη φίλη και θα μας λείψεις
πολύ. Οι λέξεις «Αγαπώ», «Συμμερίζομαι»,
«Συμπάσχω» και «Προσφέρω» αντικατοπτρίζουν τα πιστεύω σου και
τις πράξεις σου.
Η Κούλα ανήκε στις
παλαιότερες οικογένειες του Παλαιού Φαλήρου
και έκτισε και αυτή τη δική της οικογένεια πάνω
σε γερά θεμέλια. Απέκτησε δύο καλά παιδιά και
εξαιρετικά εγγόνια. Ήταν
μια γλυκιά μητέρα και μια
λατρευτή γιαγιά.
Πίστευε στον άνθρωπο, αφού τόσους πολλούς

φίλους είχε και τόσους
πολλούς φίλους αφήνει
πίσω της. Η φίλη μας συγκέντρωνε όλες τις αρετές που αποτελούν το ζητούμενο για τους ανθρώπους, που θέλουν να αφήσουν ανεξίτηλα σημάδια
πάνω στη γη. Υπήρξε για
38 συναπτά έτη δημοτική σύμβουλος, δίνοντας
έναν ζωντανό κοινωνικό αγώνα, βοηθώντας και
φροντίζοντας τους συνδημότες της.
Για την πολυετή προσφορά της στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου βραβεύτηκε από την πρόεδρο
της Σ.Ε.Ε. και ήταν επί
πολλά χρόνια πρόεδρος
όλων των ΚΑΠΗ του Δήμου. Ακόμη ήταν ένα από
τα πρώτα μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου, όπου και
εκεί η δράση της και η
προσφορά της είναι αξιοθαύμαστες.
Φίλη Κούλα πέρασες
στη χωρία των αθανάτων,

έχοντας υπηρετήσει σε
όλη σου τη ζωή, με απαράμιλλο σθένος και πίστη, το ήθος, την ευπρέπεια, την μετριοπάθεια,
μα κυρίως την αλήθεια.
Και επιστρέφεις σήμερα
στην αγκαλιά των αγαπημένων σου γονιών και
του λατρευτού σου συζύγου για πάντα.
Έφυγες, όμως δεν θα
ξεχασθείς. Πάντα θα σε
θυμόμαστε και πάντα θα
σε αγαπούμε. Το Παλαιό
Φάληρο έγινε φτωχότερο
τώρα, και ήταν, είναι και
θα είναι για πάντα περήφανο για σένα.
Κλείνουμε το γόνυ
μπροστά σου αγαπημένη
μας φίλη, τώρα που πέρασες πλέον στην αιωνιότητα.
Αιωνία η μνήμη σου
αξιαγάπητη Κούλα. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα της
Αττικής γης που θα σε
σκεπάσει.
Πέγκυ ΞανθάκηΜπαλαμπίνη
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Soroptimist International of Europe
14-16 July 2017
Fortezza
da Basso,
Florence
(Italy)

Friday July 14, 2017

8.00 – 14.30 Registration
14.30 – 18.30
Opening Ceremony:
Flags and Hymns; Candles
Welcome Speeches
Main Lecture
The genius of Maria Salomee
Sklodowska Curie
Welcome drink

Saturday July 15, 2017
8.00 -9.00 Registration
9.00 -9.15 Introduction to the
day’s events

9.15 -13.00 PLENARY SESSION
“Inspirational Women in STEM”
Coffee Break
Interactive Session
Young women meet inspirational
women
13.00 Lunch
THEME SESSIONS

14.00 – 17.30 Session 1
“Shattering the crystal ceiling”
Lecture “From gender gap to
gender equality”
Interactive Session
Leadership as an Identity
Coffee Break

Successful SIE Pilot Projects
How to build an innovative
leadership and mentoring
programme
14.00 – 17.30 Session 2
“Women in green: renewable
energy, clean
technologies and best practices”
Lecture “Research, development
and innovation”
Interactive section
Brave innovations
Coffee Break
Successful SIE Pilot Projects
Let’s go green

Sunday July 16, 2017

9.00 – 9.10 Introduction to the
day’s events
9.10 – 13.15
Let’s Go Green Projects
Invest in Education Projects
Best Practice Awards
Coffee Break
Peace Prize
Change of insignia
Preview SI Convention Kuala
Lumpur 2019
Closing Ceremony

Αγαπητές φίλες,
Όσες θέλετε μπορείτε να κάνετε την εγγραφή μόνες σας μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ιστοσελίδα,
κοινοποιώντας την εγγραφή σας και στην Ένωση

Πανελλήνιο Πρόγραμμα

Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
2016-2018

«Υιοθέτηση» Σχολείου και Βιβλιοθήκης Κάσου

Γυναίκα Δήμαρχος
1.000 κάτοικοι
185 παιδιά

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 47- 49
104 33 Αθήνα

ΚΑΣΟΣ

