
Επειδή δεν τα βλέπουμε
δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν

Ας κρατήσουμε τις παραλίες μας καθαρές



θ ε μ α τ α

Διεθνής 
Σοροπτιμισμός (SI)

είναι μία Παγκόσμια Γυναικεία μη Κυβερνητική 
Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περιλαμ-
βάνει 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 υπη-
ρεσιών 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 Ηνω-
μένα 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 λατινο-
γενής και προέρχεται από το SOROR (αδελφή) και 
το OPTIMA (άριστη) δηλαδή αδελφή, φίλη για το 
καλύτερο.

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.

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 Ομί-

λων για την προώθηση των στόχων και των ιδανι-
κών του Σοροπτιμισμού, όπως εκφράζονται από 
τους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους όλου του κόσμου.

Με το σύνθημα της διετίας μας που είναι:

Η ΘΕλΗΣΗ ΜΑΣ 
ΕΙνΑΙ Η ΔύνΑΜΗ ΜΑΣ

Συμβουλευτείτε την ανανεωμένη Ιστοσελίδα μας 
στο www.soroptimist.gr

για περισσότερη πληροφόρηση.
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Οι Σοροπτιμίστριες 
σέβονται το περιβάλλον 

και φροντίζουν για αυτό. 

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

Η πατρίδα μας  
έχει την 
ωραιότερη 
ακτογραμμή 

της Ευρώπης.
Φροντίζουμε να 
διατηρούμε τις 
παραλίες μας 
καθαρές!

Αγαπητές φίλες Σοροπτιμίστριες,

ΑυΤΟ ΕΙΝΑΙ το προτελευταίο περιοδικό της διετίας 2016-2018. 
Ελπίζουμε τα δυο αυτά χρόνια μέσα από τις σελίδες του περιοδικού 
να σας δώσαμε όσες περισσότερες πληροφορίες και αποτελέσματα 
μπορέσαμε για θέματα που αφορούν το γυναικείο κίνημα τόσο σε 
Ελληνικό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο.

ΕΙΜΑΣΤΕ από τις πολύ λίγες Οργανώσεις που έχουν την δυνατότητα 
να εκδίδουν περιοδικό, γιατί θεωρούμε ότι είναι ο πιο άμεσος 
τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των Ομίλων για τις 
δραστηριότητές τους και βέβαια αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή 
της Οργάνωσής μας προς τα έξω. Το περιοδικό μας πηγαίνει σε άλλες 
γυναικείες Οργανώσεις και φορείς. Παράλληλα, αποφασίσαμε να 
αυξήσουμε τον αριθμό των επιπλέον περιοδικών που στέλνονται σε 
κάθε μια Πρόεδρο των Ομίλων μας σε πέντε τεύχη.

ΘΑ ΗΘΕΛΑ να ευχαριστήσω και δημόσια τον εκδότη μας, Κύρκο 
Μιχάλη για την άψογη συνεργασία μας και τις πολύτιμες συμβουλές 
του. Θερμές ευχαριστίες στην εκδότρια του περιοδικού, φίλη Μίνα 
Κόρσου, για την επιμέλειά της. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την 
φίλη Σοροπτιμίστρια ζωγράφο Βίλλυ Μάκου για τα τρία εξώφυλλα 
των περιοδικών μας και τέλος όλες τις υπεύθυνες των Ομίλων για 
την ύλη και την χρονική συνέπειά τους.

ΦΙΛΕΣ ΜΟυ, να ευχηθώ σε όλες να έχουμε ένα ξένοιαστο καλοκαίρι 
με τις οικογένειές μας, φροντίζοντας πάντα να διατηρούμε τις 
παραλίες μας καθαρές, μιας και η πατρίδα μας έχει την ωραιότερη 
ακτογραμμή της Ευρώπης.

Καλό καλοκαίρι
Με αγάπη
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Με πολλή χαρά και απέραντη ικανοποίηση 
διαπιστώνω ότι η Οργάνωσή μας λειτουργεί 
με τον καλύτερο τρόπο, νέα μέλη έρχονται 
στους Ομίλους με πολλή όρεξη για δράση και 

προσφορά. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε παρά τις 
όποιες δυσκολίες, υπάρχει η θέληση για να ανταποκριθούμε 
στις αρχές και στα πιστεύω του Σοροπτιμισμού με κάθε 
δυνατό τρόπο, με αισιοδοξία και θετικές σκέψεις.

Στη Γενική μας Συνέλευση το κλίμα ήταν αντάξιο των 
αρχών που πρεσβεύουμε και τηρούμε. Ατμόσφαιρα 
πολιτισμένη επικράτησε έτσι ώστε να γίνουν οι εργασίες 
της Γενικής Συνελεύσεως με τρόπο ήρεμο, αποδοτικό και 
αποτελεσματικό. Τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης μάς έδωσαν 
πλήρη αναφορά των πεπραγμένων και μάς ενημέρωσαν με 
κάθε λεπτομέρεια. Κατά την άποψή μου, η διετία αυτή είχε 
ικανά στελέχη τόσο στο ΔΣ όσο και στις Προέδρους των 
Ομίλων που συνέβαλαν με επιτυχία στην άρτια λειτουργία 
και στην πρόοδο του Σοροπτιμισμού. Η ψυχική δύναμη που 
κάθε μία από μας κρύβει είναι τεράστια και συντελεί στην 
ευόδωση των στόχων μας. Με πολλή δουλειά, συνεχείς 
προσπάθειες και αδάμαστη εργατικότητα θα καταφέρουμε 
ακόμη περισσότερα. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα 
πάντα θα υπάρχουν αλλά εμείς θα είμαστε πάντα κοντά σε 
εκείνους που έχουν ανάγκη για να κάνουμε λίγο καλύτερη 
τη ζωή τους, για να δούμε ν’ ανθίζει το χαμόγελο στα χείλη 
των παιδιών και να διεκδικούν οι γυναίκες με αξιοπρέπεια τα 
δικαιώματά τους.

Οι άξιες προσωπικότητες που κατευθύνουν την Οργάνωσή 
μας μπορούν και θέλουν να επιτύχουν τους σκοπούς και 
τα προγράμματά τους. Με δυναμισμό, αισιοδοξία και 
θάρρος αγωνίζονται για το καλύτερο. Με ενότητα, σωστή 
συνεργασία κι απαράμιλλη εργατικότητα θα επιτύχουμε 
ακόμη περισσότερα.

Καλό και ξένοιαστο καλοκαίρι!
Μίνα Κόρσου-Καπέλλου

Οι άξιες 
προσωπικότητες 
που κατευθύνουν 
την Οργάνωσή 

μας μπορούν και 
θέλουν να επιτύχουν 
τους σκοπούς και 
τα προγράμματά 
τους. Με δυναμισμό, 
αισιοδοξία και 
θάρρος αγωνίζονται 
για το καλύτερο. 
Με ενότητα, 
σωστή συνεργασία 
κι απαράμιλλη 
εργατικότητα θα 
επιτύχουμε ακόμη 
περισσότερα.
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Αγαπητές φίλες,



ΕΠΙΤΕΛΟυΣ μετά από 7 χρόνια επικυρώθηκε, με την ψήφιση από την Βουλή 
των Ελλήνων του Νόμου 4531/2018- ΦΕΚ 62/Α/5-4-2018, η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης.

Η ΣυΜΒΑΣΗ υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στις 11-5-2011 και η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που την είχε 
υπογράψει αμέσως.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑυΤΟ θέλουμε να χαιρετίσουμε την Συλλογική προσπάθεια που 
ξεκινήσαμε εδώ και ένα χρόνο 12 γυναικείες Οργανώσεις ασκώντας πίεση σε 
όλους τους κομματικούς φορείς και στην Κυβέρνηση μέχρι να κατατεθεί στην 
Βουλή προς ψήφιση ο νόμος.

Η ΣυΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟυΠΟΛΗΣ αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη 
νομοθετική εξέλιξη για την αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών σε όλες 
τις μορφές της.

ΤΟ Δ.Σ. της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος εκφράζει την μεγάλη 
ικανοποίησή του για την επικύρωση της Σύμβασης αποδεικνύοντας για μια 
ακόμη φορά πόσο επίκαιρο είναι το σύνθημά μας:

«Η Δύναμή μας είναι η Θέλησή μας».
Για το Δ.Σ.

 Η Πρόεδρος  Η Γραμματέας

 Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση  Νόνικα Βοσκού

Κύρωση Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση 
της Βίας κατά των Γυναικών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα 15/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 93
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πως κάθε χρόνο, φίλες μου, πραγματο-
ποιήθηκε η ετήσια συνάντηση των Εκ-
προσώπων της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας στην πανέμορφη πόλη της Λουκέρ-
νης στην Ελβετία.

Στη Συνάντηση αυτή πήραν μέρος από ελληνικής 
πλευράς, οι δύο Governors Μιμίκα Κουρή και Ελένη 
Μπρεδάκη, η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Αμαλία Βαρότση 
Ραγκούση, η εκλεγμένη Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. Μαρία Γκρά-
τζιου, η Α΄ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε. Αικατερινάρη Ευδο-
κία, η Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος Σ.Ε.Ε. Με-
ρόπη Ορφανού, η Πρόεδρος του Ομίλου Καβάλας 
Μαρία Οικονομίδου, η Ελένη Μαρκάκη, μέλος του 
Ομίλου Βόλου «Θέτις», η Μπριγκίτ Χούγκ, μέλος του 
Ομίλου Γλυφάδας-Βούλας.

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 
απόγευμα της Παρασκευ-
ής, με τρείς ομιλίες σε τρείς 
γλώσσες, αγγλικά γαλλικά, 
γερμανικά. Παρακολουθή-
σαμε την Ομιλία της Δημο-
σιογράφου Alina Radu από 
την Μολδαβία που αφο-
ρούσε το trafficking στις χώρες του πρώην Ανατολι-
κού μπλόκ.

Το Σάββατο το πρωί στις 9.00 π.μ. ξεκίνησε το ου-
σιαστικό μέρος της συνάντησης, το οποίο πραγματο-

GOVERNORS MEETING

25-26-27 Μαΐου 2018 – Λουκέρνη – Ελβετία
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ποιήθηκε στο κτήριο του Ελβετι-
κού Μουσείου Μεταφορών. Η ορ-
γάνωση στο συγκεκριμένο μέρος 
ήταν άψογη εκ μέρους των ελβε-
τικών Ομίλων που είχαν αναλάβει 
την οργάνωση της συνάντησης. 

Yπό τους ήχους παραδοσιακών 
μουσικών οργάνων της Ελβετί-
ας έγινε η έναρξη της Συνάντησης 
στην οποία συμμετείχαν τριακόσιες Σοροπτιμίστριες 
απ’ όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε το 
σοροπτιμιστικό τυπικό έναρξης και ξεκίνησαν οι εργα-
σίες της Ατζέντας του Governors Meeting. 

Οι δύο εκπρόσωποι της ΣΕΕ Μιμίκα Κουρή και 
Ελένη Μπρεδάκη, σε συνεργασία με την Πρόεδρο της 
Ένωσης, αφού μελέτησαν τα θέματα της ατζέντας και 
τα οποία θα έπρεπε να ψηφιστούν στο GM στη Λου-
κέρνη, με κοινή απόφαση κατέληξαν στη θέση που θα 
κρατούσε η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την φί-
λη Πόπη Αθανασίου, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Καταστατικού και μέλος επί σειρά ετών του  
Work Shop για την πολύτιμη βοήθειά της στα θέματα 
καταστατικού που αφορούσαν το Governors Meeting. 

Η παρέμβαση από την Governor Μιμίκα Κουρή 
υπήρξε καθοριστική για την ψηφοφορία που ακολού-
θησε για συγκεκριμένο άρθρο του Καταστατικού.

Πιστεύω ότι οι αποφάσεις που πήραμε ως Ένωση 
και η στάση την οποία κρατήσαμε κατά τις ψηφοφο-
ρίες στο Governors Meeting ήταν οι σωστές, αφού η 
πλειοψηφία των εκπροσώπων των Ενώσεων κινήθη-
καν στο ίδιο πλαίσιο.

Την Κυριακή συνεχίστηκαν οι Εργασίες μέχρι το 
μεσημέρι όπου και έγινε το κλείσιμο της συνάντησης, 
σε κλίμα φιλίας και συγκίνησης απ’ όλες τις φίλες Σο-
ροπτιμίστριες, ανανεώνοντας τη συμμετοχή μας μέχρι 
την επόμενη συνάντηση τον Μάιο του 2019 στο Ζά-
γκρεμπ της Κροατίας.

Αγαπημένες φίλες, δεν θα κουραστώ να επαναλαμ-
βάνω ότι θα πρέπει οι Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες να 
μετέχουν, όσες περισσότερες μπορούν, σ’ αυτές τις συ-
ναντήσεις, ώστε να πιστέψουν πραγματικά πόσο με-
γάλη είναι η οργάνωσή μας. 

Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2016-2018
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Το απόγευμα της Παρασκευής 25 
Μαΐου τέσσερις όμιλοι της Ελβετί-
ας είχαν οργανώσει διαφορετικές 

εκδηλώσεις όπου είχαμε την δυνατότητα 
επιλογής. Οι περισσότερες από την ελλη-
νική ομάδα ακολουθήσαμε την ξενάγηση 
από τον Όμιλο innerschweiz στο συγκε-
κριμένο χωριό, περίπου μια ώρα απόσταση 
από την Λουκέρνη.

Στο innerschweiz επισκεφθήκαμε το 
πιο παλιό ξύλινο σπίτι της Ελβετίας, επο-
χής 1.200 μ.Χ. καθώς και το αρχοντικό της 
πιο ισχυρής οικογένειας της περιοχής επο-
χής 1.600 μ.Χ. όπου είχαμε μία θαυμάσια 
ξενάγηση.

Στη συνέχεια, μάς παρέθεσαν δείπνο σε 
ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο όπου κάνουν 
τις Ολομέλειές τους.

Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. 
Μας υποδέχθηκαν μέλη του Ομίλου με πα-
ραδοσιακές στολές. Στο δείπνο γνωρίσαμε 
και την παραδοσιακή ελβετική κουζίνα με 
μουσική συνοδεία δύο ακορντεόν. Φύγαμε 
όλες με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το βράδυ του Σαββάτου 26 Μαΐου το 
δείπνο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ορ-
γανώθηκε σε πλοιάριο σε μία τετράωρη 
κρουαζιέρα στην πανέμορφη Λίμνη της 
Λουκέρνης. Σε αυτό το δείπνο είμαστε όλη 
η Ελληνική ομάδα συγκεντρωμένη. Στην 
προβλήτα, πριν το ξεκίνημα, μάς υποδέ-
χθηκε παραδοσιακή μπάντα. Αφού επιβι-
βασθήκαμε στο πραγματικά μεγάλο πλοι-
άριο, ξεκίνησε η μίνι κρουαζιέρα μας στην 
πανέμορφη λίμνη και τις μικρές κωμοπό-
λεις στα περίχωρά της με τα πανέμορφα 
ελβετικά σπίτια και πύργους. Η ατμόσφαι-
ρα καταπληκτική με μουσική συνοδεία 
μπάντας. Το φαγητό καθόλου καλό παρά 
το ακριβό εισιτήριο των 90 ευρώ.

Όμως η καταπληκτική θέα των χιονι-
σμένων κορυφών των Άλπεων και ο αντι-
κατοπριστρισμός του πράσινου στα νερά 
της Λίμνης μάς αποζημίωσαν.

Και έτσι φίλες μου τελείωσαν οι όμορ-
φες Σοροπτιμιστικές παράλληλες εκδηλώ-
σεις του Governors Meeting στην Λουκέρνη

Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2016-2018

Παράλληλες
Εκδηλώσεις

του Governors Meeting
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πως είχαμε προαναγγείλει 
στην Γενική Συνέλευση του 
Απριλίου, το τελευταίο Ευρύ 
Διοικητικό της Σ.Ε.Ε. πραγ-
ματοποιήθηκε στην Θεσ-

σαλονίκη στις 20 Ιουνίου ημέρα Τετάρ-
τη, στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχεί-
ου Θεσσαλονίκης. Πήραν μέρος όλοι οι 
Όμιλοι της Θεσσαλονίκης, Καβάλας και 
Ξάνθης. 

ΠαΡΟύΣΕΣ ΗΣαΝ: Η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. 
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση, η Α΄ Αντι-
πρόεδρος Σ.Ε.Ε. Αικατερινάρη Ευδοκία, 
η διευθύντρια προγράμματος Σ.Ε.Ε. Αλε-
ξάνδρα Κουτσουκέλη, η βοηθός Διευθύ-
ντρια Προγράμματος Σ.Ε.Ε. Μερόπη Ορ-
φανού, η εκλεγμένη Πρόεδρος Μαρία 
Γκράτζιου, Αξιωματούχες του εκλεγμέ-
νου Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε. 2018-2020, Πρόεδροι 
των Ομίλων και πολλά μέλη αυτών. Την 
ενημέρωση σε θέματα που αφορούσαν 
την πορεία της Ένωσης και τα προγράμ-
ματά της, έκανε η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε.

Έγινε ιδιαίτερη επισήμανση ότι τα 
χρήματα από τον λαχνό στην κοπή της 
πίτας της ΣΕΕ (750 ευρώ) θα δοθούν μετά 
από συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο Νέ-
ας Περάμου για τον καθαρισμό των χω-
μάτων (μπάζα) του σπιτιού της γυναίκας 
που έχασε το παιδί της στην πλημμύρα. 
Για το Πανελλήνιο Πρόγραμμα της έκδο-
σης Ημερολογίου που αφορά την αγορά 
μουσικών οργάνων με σκοπό την ενίσχυ-
ση του EL sistema Greece, συμμετείχαν 
22 Όμιλοι και το ποσό που συγκεντρώ-
θηκε, αφού αφαιρέθηκε το κόστος των 
ημερολογίων, είναι 1.350 ευρώ. Η Πρόε-
δρος της Σ.Ε.Ε. είπε ότι θα δώσει το πο-
σό των 150 ευρώ για να συμπληρωθεί το 

ποσό των 1.500 ευρώ. Τα μουσικά όργα-
να θα δοθούν τον Σεπτέμβριο.

Το Πανελλήνιο Πρόγραμμα «Βι-
βλία σε Ρόδες» της Σ.Ε.Ε. θα συνεχιστεί, 
και οι βαλίτσες μας ταξιδεύουν και αυ-
τό τον χρόνο, αφού συγκεντρώθηκε το 
ποσό των 180 ευρώ από τα 10 ευρώ που 

έδωσαν 18 Όμιλοι. Τα 
υπόλοιπα 100 ευρώ θα 
δοθούν από την Διευ-
θύντρια Προγράμμα-
τος Αλεξάνδρα Κου-
τσουκέλη για να συ-
μπληρωθεί το ποσό 
μετακίνησης.

Στη συνέχεια, η 
Πρόεδρος με μεγάλη 
λύπη αναφέρθηκε στη 
διάλυση του Ομίλου 
Νέας Σμύρνης, ενός 
Ομίλου που μετρά 40 

Ευρύ Διοικητικό Σ.Ε.Ε.

Ο
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Θεσσαλονίκη 20-6-2018
 Δημαρχείο Θεσσαλονίκης–Αίθουσα «Νερού»

Ο Όμιλος «Μακεδονία» 
Θεσσαλονίκης μέσα 
σε κλίμα συγκίνησης 

θέλωντας να ευχαριστήσει 
την Πρόεδρο αμαλία 

Ραγκούση για την 
Προεδρία της, της έδωσε 

τιμητική πλακέτα



χρόνια Σοροπτιμιστικής Δράσης. Πα-
ράλληλα η Πρόεδρος ανεφέρθη και για 
τον Όμιλο Χανίων «Εύχαρις», λέγοντας 
πως παρά τις προσπάθειες δύο χρόνων 
της ιδίας και της Ελένης Μπρεδάκη, νο-
νάς του Ομίλου, ο Όμιλος δεν έδειξε ση-
μεία συνεργασίας παρά την επιστολή που 
εστάλη προσωπικά σε κάθε ένα από τα 22 
μέλη του Ομίλου από την Πρόεδρο της 
Ένωσης Αμαλία Βαρότση Ραγκούση. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μετά 
τις 6 αρνητικές απαντήσεις και καμία άλ-
λη απάντηση εκ μέρους  της Προέδρου 
και των υπολοίπων μελών του Ομίλου θε-
ωρεί ότι ο Όμιλος τελεί υπό διάλυση.

Η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. αναφερόμενη 
στην Συνάντηση των εκπροσώπων της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Μάιο στην Λουκέρ-
νη στην Ελβετία, τόνισε ότι η παρέμβα-
ση της εκπροσώπου μας Μιμίκας Κουρή 
έκανε αισθητή την παρουσία μας ως Ένω-
ση για τα θέματα του Καταστατικού του 
SiE. Συνεχίζοντας την ενημέρωση με ιδι-
αίτερη χαρά έκανε γνωστό ότι από τις 
δύο υποψηφιότητες για υποτροφία που 
υποβλήθησαν από την Επιτροπή υπο-
τροφιών της ΣΕΕ  εγκρίθηκε η υποψη-
φιότητα του Ομίλου Καβάλας από την 

Επιτροπή υποτροφιών της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας.

Η Πρόεδρος, πριν δώσει τον λόγο 
στην Βοηθό Διευθύντρια Προγράμμα-
τος της Σ.Ε.Ε. Μερόπη Ορφανού, ευχα-
ρίστησε όλα τα Προεδρεία και τα μέλη 
των Ομίλων για την πολύ καλή συνεργα-
σία και συμμετοχή τους στα προγράμμα-
τα της Σ.Ε.Ε. της διετίας 2016-2018, μιας 
διετίας που φθάνει στο τέλος της μέσα 
σε ένα πνεύμα διατήρησης, ανάδειξης 
και εξάπλωσης των αρχών και αξιών της 
Σοροπτιμιστικής ιδέας. Ευχαρίστησε επί-
σης την Α΄ Αντιπρόεδρο της Σ.Ε.Ε. Αικα-
τερινάρη Ευδοκία και την Βοηθό Διευθύ-
ντρια Προγράμματος Σ.Ε.Ε. Μερόπη Ορ-
φανού για την υλοποίηση όλων των δρά-
σεων της Σ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκαν 
στην Θεσσαλονίκη.

Η Βοηθός Διευθύντρια Προγράμμα-
τος της Σ.Ε.Ε. Μερόπη Ορφανού παίρνο-
ντας τον λόγο αναφέρθηκε στα δύο πολύ 
ωραία χρόνια όπως είπε χαρακτηριστικά 
του Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε. που δημιούργησαν 
πραγματικές φιλίες μεταξύ των μελών 
του, αγαθής συνεργασίας και πραγματι-
κών Δράσεων και συμμετοχών της Σ.Ε.Ε. 
σε όλο το Κοινωνικό φάσμα.

Όλα αυτά βεβαίως επετεύχθησαν χά-
ρη στην εξαιρετική προεδρία της φίλης 
Αμαλίας Βαρότση Ραγκούση. Θέλοντας 
λοιπόν ο Όμιλος «Μακεδονία» Θεσ-
σαλονίκης να ευχαριστήσει την Πρόε-
δρο της Σ.Ε.Ε. Αμαλία Ραγκούση για την 
Προεδρία της, της έδωσε τιμητική πλακέ-
τα μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης.

Στη συνέχεια, η Μερόπη Ορφανού 
προχώρησε στην ενημέρωση της δράσης 
στο Κιλκίς, για την οποία θα ακολουθή-
σει ιδιαίτερη αναφορά εκ μέρους της.

Τελειώνοντας θα ήθελα με τη σειρά 
μου να σας ευχαριστήσω για την παρου-
σία σας στο Ευρύ Διοικητικό και για τη 
συνεργασία μας αυτά τα δύο χρόνια.

Ευδοκία Αικατερινάρη
Α΄ Αντιπρόεδρος ΣΕΕ
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Την ενημέρωση 
σε θέματα που 

αφορούσαν την 
πορεία της Ένωσης 

και τα προγράμματά 
της, έκανε η 

Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε.

Το ευρύ διοικητικό 
σε δράση, με κέντρο 

τη Βόρεια Ελλάδα.



 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 2 4 |  11

ε π ι χ ε ι ρ ε ι ν

την εξαιρετικά επιτυχημέ-
νη Γενική Συνέλευση του 
Απριλίου με πρόταση της 
προέδρου μας, Αμαλίας Ρα-
γκούση, αποφασίστηκε να 

γίνει το τελευταίο ευρύ διοικητικό στη 
Θεσσαλονίκη.

Για μένα, ως βοηθός διευθύντρια προ-
γράμματος, το ζήτημα που προέκυπτε 
δεν ήταν μόνο να οργανώσουμε ένα επι-
τυχημένο ευρύ διοικητικό, αλλά ήταν να 
αναδείξουμε μία δράση που να έχει έδρα 
στη Βόρεια Ελλάδα και να εμφανίζει τη 
γυναικεία δυναμική, την έμπνευση, την 
γνώση, το επιχειρείν, να έχει αποκλειστι-
κά γυναικείο προσωπικό, και μέσα στη 
μεγάλη οικονομική κρίση που βιώνουμε 
να αποτελεί θαυμάσιο παράδειγμα προς 
μίμηση.

Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε 
κατόπιν αναβολών και εμποδίων στις 20 
Ιουνίου στην αίθουσα νερού του Δημαρ-
χιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Πρόκει-
ται για μια αίθουσα χωρητικότητας περί-
που 60 ατόμων που δεν διαθέτει μικρο-
φωνική εγκατάσταση, που είχε ως απο-
τέλεσμα να βρεθούμε κοντά και να συζη-
τήσουμε πιο ελεύθερα, δίχως τις τυπικό-
τητες του μικροφώνου.

Όλες οι Σοροπτιμίστριες, παλιές και 
νεότερες, από διάφορους Ομίλους εξέ-
φρασαν τα ζητήματα που τις απασχο-
λούν, με αποτέλεσμα να γίνει μια εκτενής 
ενημερωτική ανασκόπηση, να τεθούν ορ-

γανωτικά ζητήματα, καθώς και ό,τι αφο-
ρούσε πρόσφατες αρχαιρεσίες. Η συνε-
δρίαση έκλεισε με φιλικό και συγκινη-
σιακό κλίμα καθώς ο όμιλος ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ πρόσφερε μια ιδιαίτερα προσεγμέ-
νη αναμνηστική τιμητική πλακέτα στην 
πρόεδρο.

Ο προβληματισμός μου για το αν θα 
έπρεπε το ευρύ διοικητικό να λήξει με κά-
ποιο γεύμα σε ωραίο εστιατόριο της πό-
λης, αντικαταστάθηκε από την σκέψη 
μου να γνωρίσουμε ένα νεότευκτο συνε-
ταιρισμό γυναικών λίγο έξω απ’ την πό-
λη. Όταν το συζητήσαμε με την πρόεδρο 
με ποιο τρόπο θα το κάνουμε εκείνη απο-
φάσισε να μεταβούμε με λεωφορείο και 

στο Γυναικόκαστρο Κιλκίς
Επιχειρηματικότητα
Γυναικεία
Γνωρίζοντας την

Οι οκτώ 
γυναίκες του 

Γυναικόκαστρου, 
σαν θαυμάσιες 

οικοδέσποινες με τα 
υπέροχα χαμόγελα 
με το φροντισμένο 

ντύσιμο με την 
ορμή της γυναίκας 

της υπαίθρου, 
μάς παρουσίασαν 

αναλυτικά 
το έργο τους.

Σ
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για να μην επιβαρύνουμε την οργάνωσή 
μας να το πληρώσουμε η πρόεδρος, η Α΄ 
Αντιπρόεδρος και η υπογράφουσα βοη-
θός διευθύντρια προγράμματος.

Το ζήτημα τώρα ήταν να μας δεχτούν 
οι γυναίκες. Το όνομά τους είναι “Οι 8 
Γυναίκες”, καθώς είναι ο πραγματικός 
αριθμός των μετόχων της εταιρείας τους 
και εκ των προτέρων η μία εξ αυτών την 
οποία πλησίασα και της εξήγησα των 
σχεδιασμό μου, μου έδωσε να καταλάβω 
ότι η δουλειά της είναι πολύ απαιτητική, 
χρονοβόρα, και συχνά με ξαφνικές εναλ-
λαγές στις καιρικές συνθήκες, όπως βρο-
χή, χιόνι, χαλαζόπτωση.

Η αμοιβαία μας συμπάθεια, οι κοινές 
καταβολές, και το γεγονός ότι και οι ίδιες 
επιθυμούν να γνωριστούν με όσο περισ-
σότερο κόσμο γίνεται, έκαμψε τα εμπό-
δια και μου υποσχέθηκε το μεσημέρι της 
20ης Ιουνίου να μας περιμένουν στο χω-
ριό τους το Γυναικόκαστρο Κιλκίς για μια 
πρώτη γνωριμία με την οργάνωσή μας.

ΜΕΤα ΤΟ ΠΕΡαΣ της συνεδρίασης ένα λε-
ωφορείο τριάντα θέσεων σχεδόν γεμάτο 
με σοροπτιμίστριες ξεκινάει για το Κιλ-
κίς. Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότερες 
δεν περίμεναν ότι τόσο κοντά στη Θεσ-
σαλονίκη υπάρχει ένα τόσο μικρό χωριό 
που δημιουργεί ενδιαφέρον σε τόσο πολ-
λά επίπεδα. Στο κέντρο της πεδιάδας της 
Μακεδονίας πάνω σε οχυρό λόφο δεσπό-
ζει το Γυναικόκαστρο. Το κάστρο χτίστη-
κε από τον Ανδρόνικο Γ’ τον Παλαιολό-
γο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 
(1328-1341), με πιθανότερη χρονολογία 
το 1334 μετά τον επανακαθορισμό των 
βυζαντινοσερβικών συνόρων.

Η κτίση του, αφενός εξυπηρετούσε την 
ανάσχεσή του από Βορράν κινδύνου κυρί-
ως των ανερχομένων δυναμικά Σέρβων και 
την προστασία της Θεσσαλονίκης. Αφε-
τέρου χρησίμευε ως τόπος συγκέντρωσης 
και προστασίας της σοδειάς της Μακεδο-
νικής πεδιάδας. Η επίσκεψή μας ξεκινά 
λοιπόν με ερωτήσεις σχετικά με το όνομα 

καθότι εντυπωσιακό. Γυναικόκαστρο, που 
συνδυάζει τη γυναίκα και το κάστρο.

ΤΙ αΠΟ Τα ΔύΟ μάς ενδιαφέρει και μάς φέρ-
νει ως εδώ; Μα και τα δύο. Το κάστρο μια 
πολιτιστική κληρονομιά που δεν παραμε-
ρίζεται με το πέρασμα των αιώνων, και οι 
γυναίκες, οι σύγχρονες γυναίκες του χω-
ριού που σαν τις παλιές μαχήτριες που 
ανατράφηκαν στη σκιά των τειχών του κά-
στρου με τις παραδόσεις και τους μύθους 
τους είναι σήμερα εξίσου δυναμικές, εξί-
σου μαχητικές και αγωνίζονται ακατάπαυ-
στα παράγοντας πλούτο από τη γη τους 
και πολιτισμό για μας τις υπόλοιπες.

Η διαδρομή ωραία από την πόλη προς 
το χωριό, τα χωράφια θερισμένα και αλω-
νισμένα και οι μπάλες το άχυρο εδώ κι 
εκεί συγκεντρωμένες δημιουργούσαν ένα 
τοπίο με απαλά, ήσυχα, χρυσαφιά χρώ-
ματα που μέσα στη ζεστή ώρα του με-
σημεριού κάπως μας χαλάρωσαν. Μετά 
από διαδρομή περίπου μιας ώρας ανάμε-
σα στα χωράφια, πριν ακόμη μπούμε στο 
χωριό σταματάμε και κατεβαίνουμε.

Μα ΤΙ ΣύΜΒαΙΝΕΙ ΕΔώ που ήρθαμε; και 
γιατί; αναρωτιούνται όλες.

Και τότε εμφανίζεται η Σύλβια, η γυ-
ναίκα σίφουνας που θα την παρομοίαζες 
με τη Μαρουλία, την ηρωίδα του μύθου 
του κάστρου που μας οδήγησε σε μια με-
γάλη ευρύχωρη αίθουσα όπου μας περίμε-
ναν και οι υπόλοιπες να μας υποδεχτούν, 
είχαν έτοιμα τα πιάτα με τις πίτες τους, τις 
πίτες που έκαναν μόνες τους για να μάς 
φιλέψουν και μάς πρόσφεραν αντί αναψυ-
κτικό γάλα. Το γάλα που αγωνίζονται νύ-
χτα και μέρα για να προωθήσουν σε όλη 
την Ελλάδα. Οι οκτώ γυναίκες του Γυναι-
κόκαστρου, σαν θαυμάσιες οικοδέσποινες 
με τα υπέροχα χαμόγελα με το φροντισμέ-
νο ντύσιμο με την ορμή της γυναίκας της 
υπαίθρου, μάς παρουσίασαν αναλυτικά το 
έργο τους. Η κάθε μια διαθέτει μια εύρω-
στη κτηνοτροφική μονάδα από γαλακτο-
παραγωγικές αγελάδες και όλες μαζί δη-

Οι οκτώ 
γυναίκες του 

Γυναικόκαστρου 
παράγουν γάλα 

στον συνεταιρισμό 
τους και το 

προωθούν σ’ όλη 
την Ελλάδα

Στο Γυναικόκαστρο 
αληθινές γυναίκες 

δίνουν τη μάχη 
με επιτυχία και 

διακρίνονται σε 
τόσο δύσκολους 

τομείς.



μιούργησαν έναν δυνατό και υγιή συνε-
ταιρισμό, είναι παράλληλα φίλες, έχουν 
επίσης οικογένειες και παιδιά. Διαφημί-
ζουν την επιχείρηση τους μόνες τους ανε-
βάζοντας φωτογραφίες και ιστορίες από 
την καθημερινή τους ζωή στη στάνη στο 
χωράφι, στο μποστάνι, στη συγκομιδή. Οι 
ίδιες επίσης συμμετέχουν σε επιχειρημα-
τικές διαλέξεις σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη σχετικά με την επιχειρηματικότητα της 
γυναίκας στις μέρες μας.

Μετά από τα κεράσματα, τις προσω-
πικές ιστορίες, τον μύθο για τη γυναίκα 
του κάστρου οι σοροπτιμίστριες εντυπω-
σιασμένες είχαν πολλές απορίες σχετι-
κά με το γάλα, την ποιότητα, την επεξερ-
γασία του και βέβαια οι 8 γυναίκες μάς 
ανέλυσαν τα πάντα διεξοδικά, το πώς 
εμπνεύστηκαν τη δράση αυτή, το πώς 
καθημερινά εργάζονται όλες μαζί και βέ-
βαια αμέσως μετά ξεκίνησε η ξενάγηση.

Η ξΕΝαΓΗΣΗ ΜαΣ στην κτηνοτροφική 
μονάδα είμαι σίγουρη ότι θα μείνει αξέ-
χαστη σε όλες μας. Οι γυναίκες με πρω-
τοστατούσα την Σύλβια τόσο χαρούμενες 
και ζωηρές μας έδειξαν το στάβλο με τα 
μικρά μοσχαράκια, μετά τον απομονωμέ-
νο ταύρο που ζει μόνος του και καλοπερ-
νάει ανενόχλητος και τέλος τις αγελάδες 
που παράγουν το γάλα.

Οι ερωτήσεις βροχή. Πού βόσκουν τα 
ζώα; Πού θάβεται η κοπριά; πόσο χρό-
νο χρειάζεται για να χωνέψει και να ξα-
ναχρησιμοποιηθεί; περίπου δυο χρόνια 
ήταν η απάντηση. Οι Γυναικοκαστρίτισες 
ενθουσιασμένες με τα ζώα τους, τα μεγά-
λα τσοπανόσκυλα να τις γλείφουν κι αυ-
τές να τα αγκαλιάζουν με τρυφερότητα, 
ενώ η μυρωδιά των ζώων ήταν πολύ έντο-
νη και για μας ίσως απωθητική που ανα-
δείκνυε τις δυσκολίες του εγχειρήματος.

Η ΕΠΙΣκΕψΗ στο Γυναικόκαστρο έδωσε 
τροφή για σκέψη σε όλες τις σοροπτιμί-
στριες στην επιστροφή μας με το λεωφο-
ρείο έγιναν συζητήσεις και όλες έμειναν 
πολύ ευχαριστημένες που στο τελείωμα 
μιας συνεδρίασης, δεν κάναμε μια ομι-
λία και πάλι, άλλα προτιμήσαμε να πάμε 
στην πηγή της γνώσης, εκεί όπου η πραγ-
ματική ζωή, οι αληθινές γυναίκες δίνουν 
τη μάχη με επιτυχία και διακρίνονται σε 
τόσο δύσκολους τομείς. Δίνουν δε μα-
θήματα ζωής χωρίς να βγαίνουν από τη 
σύγχρονη πραγματικότητα. Οι οκτώ γυ-
ναίκες με τη χαρά, τον ενθουσιασμό, την 
προκοπή, την εργατικότητα, τις γυναι-
κείες δεξιότητες, τη μόρφωση, την εμφά-
νισή μάς έδωσαν φτερά για την αξία της 
Οργάνωσής μας, ενώσαμε τις φωνές μας, 
αγκαλιαστήκαμε, φωτογραφηθήκαμε 
μαζί τους και θα συνεχίσουμε να δίνουμε 
αγώνες για τα δικαιώματα της γυναίκας.

Με εκτίμηση 
και σοροπτιμιστικούς χαιρετισμούς

Μερόπη Ορφανού
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος Σ.Ε.Ε.

2016-2018
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Οι οκτώ γυναίκες 
με τη χαρά, τον 
ενθουσιασμό, 

την προκοπή, την 
εργατικότητα, 
τις γυναικείες 
δεξιότητες, τη 
μόρφωση, την 
εμφάνισή μάς 
έδωσαν φτερά 

για την αξία της 
Οργάνωσής 

μας, ενώσαμε 
τις φωνές μας, 

αγκαλιαστήκαμε, 
φωτογραφηθήκαμε 

μαζί τους και θα 
συνεχίσουμε να 

δίνουμε αγώνες για 
τα δικαιώματα της 

γυναίκας.



Στο θέατρο Βράχων
με την Γ.Γ.Ι.Φ.

Ευρωπαϊκο Λόμπυ και 
Σ.Ε.Ε. Θέατρο Βράχων

 14 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 2 4 |

ε κδ η λ ω σ ε ι ς

Αγαπητές φίλες,

Η εξωστρέφεια της οργάνωσης 
αποτέλεσε για την Πρόεδρο 
της Σ.Ε.Ε. και τα μέλη του Δ.Σ. 

της ένα σημαντικό κομμάτι στο πέρασμα 
της Διετίας (2016-2018). Προσπαθήσαμε 
και πιστεύω ότι το πετύχαμε ώστε η Ορ-
γάνωσή μας να συμπεριλαμβάνεται στις 
εκδηλώσεις άλλων σημαντικών Οργα-
νώσεων και φορέων.

Στο διάστημα, λοιπόν, Απριλίου-Ιου-
νίου 2018 πήραμε μέρος:

α) Στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση 
του Ομίλου Λυκαβηττός με θέμα «Ο κρυ-
φός εαυτός μας μέσα από ποιήματα του 
Κ. Καβάφη» στον πολύ ωραίο χώρο του 
Λυκείου Ελληνίδων με τη συμμετοχή της 
Προέδρου της Σ.Ε.Ε., της Διευθύντριας 
Προγράμματος της Σ.Ε.Ε, της Ταμία της 
Σ.Ε.Ε και της Β΄ Αντιπροέδρου της Σ.Ε.Ε. 
και της εκδότριας του περιοδικού «Ελλη-
νίδες Σοροπτιμίστριες».

β) Στην εκδήλωση του Ομίλου Θρακο-
μακεδόνες «Ολυμπιάς» που διοργάνωσε 
επίσκεψη στο Μουσείο Θήβας και στην 
Μονή Οσίου Λουκά. Συμμετείχε η Ταμί-
ας της Ένωσης Μαρία Ιωαννίδου.

γ) Ο Όμιλος Ψυχικού για τρίτη χρο-
νιά συμμετέχει στο Marmalade Festival 
που διοργανώνει η «ΕΣΤΙΑ», Ίδρυμα που 
στεγάζει  παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε 
συνεργασία με το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχι-
κού με φορείς του Δήμου. Στην εκδήλω-
ση συμμετείχε η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. και 
η Governor Μιμίκα Κουρή.

δ) Στο κλείσιμο της χρονιάς και στα 
γενέθλια του Ομίλου Κηφισιάς-Εκάλης 
στον πολύ ωραίο χώρο του  Ekali Club 
συμμετείχε η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. 

ε) Στο κλείσιμο της χρονιάς του Ομί-
λου Ψυχικού σε γεύμα στο εστιατόριο 

«Ωκεανίς» και στην συνέ-
χεια για καφέ στο φιλόξενο 
σπίτι της Χρύσας Μαρκα-
τά στην Ραφήνα συμμετείχε 
η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. και η 
εκδότρια του περιοδικού της 
Σ.Ε.Ε.

στ) Στην εκδήλωση της 
Απονομής του Βραβείου 
«Λ. Μαρουλίδου» του Ομί-
λου «Ανατολικός» Αθηνών 
στο συνεχιζόμενο πρόγραμ-
μα στο Σχολείο Δεύτερης Ευ-
καιρίας Περιστερίου και τις 
παρουσιάσεις των βιβλίων 
που έγραψαν φίλες Σορο-

πτιμίστριες. Συμμετείχε η Πρόεδρος της 
Σ.Ε.Ε., η Α΄ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε. η εκδό-
τρια του περιοδικού Σ.Ε.Ε. και η διευθύ-
ντρια προγράμματος Σ.Ε.Ε.

ζ) Ο Όμιλος «Πειραιώς» γιόρτασε τα 
36α γενέθλιά του στον πολύ ωραίο χώ-
ρο του Ν.Ο.Ε. στο Μικρολίμανο Πειραιά. 
Συμμετείχε η Πρόεδρος Σ.Ε.Ε., η Διευ-
θύντρια Προγράμματος Σ.Ε.Ε. και η Β΄ 
Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε.

η) Κατά την επίσκεψη της Προέδρου 
της Σ.Ε.Ε. Αμαλίας Βαρότση Ραγκούση 
στο Ηράκλειο Κρήτης για τα εγκαίνια του 
Παιδικού Χωριού  SOS, ο Όμιλος Ηρα-
κλείου πραγματοποίησε Ολομέλεια, πα-
ρουσία 20 μελών, για να γνωρίσει η Πρό-
εδρος όλα τα μέλη του Ομίλου. Έγινε ενη-
μέρωση από την Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε. και 
ανταλλάχθηκαν απόψεις σε θέματα Σο-
ροπτιμισμού. Η Πρόεδρος του Ομίλου 
Ηρακλείου Μαρία Μπρεδάκη προσέφε-
ρε τον δίσκο της Φαιστού ως δώρο στην 
Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε. καθώς και μία πολύ 
ενδιαφέρουσα έκδοση βιβλίου που αφο-
ρά την Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλεί-
ου. Επίσης, το μέλος του Ομίλου Μαρία 

Συμμετοχή Προέδρου και Μελών του Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε.
σε εκδηλώσεις Σοροπτιμιστικών Ομίλων & Φορέων

Η Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.  
με την Πρόεδρο Ομίλου 

Ηρακλείου
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Βετοράκη χάρισε 
στην Πρόεδρο της 
Σ.Ε.Ε.  βιβλίο που 
αφορά τα υπόγεια 
Ποτάμια της Κρή-
της. Στη συνέχεια 
ο Όμιλος παρέθεσε γεύμα μέσα σε ένα κλίμα 
κρητικής φιλοξενίας στον πολύ ωραίο χώρο του 
Ναυτικού Ομίλου. Η Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. ευχαρι-
στεί θερμά τα μέλη του Ομίλου για την φιλοξε-
νία τους. Επίσης, τις φίλες Ελένη Μπρεδάκη και 
Αλίκη Μωράτη για την πολύ ωραία ξενάγηση 
στον παραδοσιακό οικισμό Αρχανών και το πο-
λύ ωραίο δείπνο.

  Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε φορείς 
δια της Προέδρου Σ.Ε.Ε.

α) Σε Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισό-
τητας.

β) Στην μεγάλη εκδήλωση για τον Εορτα-
σμό των 60 χρόνων της Αντικαρκινικής Εται-
ρείας στο Παλλάς, όπου ανεφέρθη στο χαιρετι-
σμό και η παρουσία της Σ.Ε.Ε. καθώς Σοροπτι-
μιστικοί Όμιλοι βοηθούν το έργο της.

γ) Στο Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών στις συ-
νεδρίες του για θέματα ενημέρωσης.

δ) Στον Πολιτικό Σύνδεσμο.
ε) Στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση της 

«Παναθηναϊκής» σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» στο Μουσείο 
της Ακρόπολης παρουσία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας με θέμα: «Η Ελλάδα στον Σύγ-
χρονο Κόσμο: η Εθνική Ταυτότητα και οι Προ-
κλήσεις του 21ου αιώνα».

στ) Στο διήμερο Φεστιβάλ Ισότητας των 
Φύλων στον Βύρωνα, που οργάνωσε η Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η Σ.Ε.Ε. μα-
ζί με άλλες Γυναικείες Οργανώσεις συμμετείχε 
στο πρόγραμμα αυτό, δια της Προέδρου, δια-
νέμοντας το περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμί-
στριες».

Εγκαίνια Παιδικών Χωριών SOS
Ηράκλειο Κρήτης

Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου των 
χωριών  SOS η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. παρέ-
στη στα εγκαίνια του χωριού SOS στο Ηρά-

κλειο Κρήτης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 

Εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.κ. Προ-
κόπης Παυλόπουλος, μετά της συζύγου του κας Σί-
συς Παυλοπούλου, οι Αρχές του Τόπου, η Πρέσβυς 
της Αυστρίας και βέβαια σύσσωμος ο Σοροπτιμι-
στικός Όμιλος Ηρακλείου «Αρετούσα», καθώς ανε-
κηρύχθη από το Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδι-
κών Χωριών SOS Ελλάδος, σε ένδειξη ελάχιστης τι-

μής και ευγνωμοσύνης, Ευεργέτης για τις πολύτι-
μες δωρεές και τη συμβολή του στην ανέγερση του 
Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης στη Φοινικιά Ηρα-
κλείου. Γεγονός που επισφραγίστηκε με την παρά-
δοση στην Πρόεδρο του Ομίλου Μαρία Μπρεδά-
κη τιμητικής πλακέτας.

Η Σοροπτιμιστική οικογένεια είναι πολύ πε-
ρήφανη για το μεγάλο αυτό έργο του Ομίλου που 
εκφράζει τις Αρχές του Σοροπτιμισμού, δωρεά η 
οποία υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. 

Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.

Τιμητική πλακέτα 
στον Όμιλο 

Ηρακλείου κρήτης 
από τα Παιδικά 

Χωριά SOS.
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Από τον Απρίλιο 2017 έως τον Μάρτιο του 
2018 πέρασε ένας χρόνος πολλών δράσεων 
και επιτυχημένων συνεργασιών Ένωσης και 

Ομίλων.

 Διοίκηση – Δράσεις Σ.Ε.Ε. και Ομίλων
Πραγματοποιήσαμε εννέα (9) Διοικητι-

κά Συμβούλια 25/4/2017, 28/5/2017, 4/9/2017, 
16/10/2017,18/12/2017, 5/1/2018, 14/2/2018, 
26/2/2018, 22/3/2018. Το Δ.Σ. της Ένωσης δεν πραγ-
ματοποίησε Ευρύ Διοικητικό διότι θεώρησε ότι η Ετή-
σια Συνάντηση του Νοεμβρίου είναι Ευρύ Διοικητικό. 
Το επόμενο και τελευταίο Ευρύ Διοικητικό της παρού-
σας Διοίκησης θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαή-
μερο του Ιουνίου μετά το GM του Μαΐου στην Λου-
κέρνη.

Φίλες μου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προ-
γράμματος της Κάσου όπου απεδείχθη η πολύ καλή 
συνεργασία μεταξύ Ομίλων και Ένωσης, το Δ.Σ. της 
Ένωσης αποφάσισε να συνεχίσει το πνεύμα καλής συ-
νεργασίας με το πρόγραμμα των ημερολογίων, τα έσο-
δα των οποίων θα δοθούν για αγορά μουσικών ορ-
γάνων για να διδαχθούν μουσική δωρεάν, παιδιά χα-
μηλών οικογενειακών εισοδημάτων και ευπαθών ομά-
δων. Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνερ-
γασία με το El Systema Greece το οποίο αναλύθηκε δι-
εξοδικά από την Διευθύντρια Προγράμματος και εμέ-
να.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω προ-
σωπικά την πλειοψηφία των Ομίλων (23) και των Με-
λών τους που πίστεψαν και στήριξαν το αξιόλογο αυ-
τό έργο προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, δείχνο-
ντας την εμπιστοσύνη τους στο Δ.Σ. της Ένωσης.

Ως προς το πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες», θα συ-

νεχιστεί, μετέχοντας στα έξοδα μετακίνησης μόνο, 
καθώς η Σ.Ε.Ε. έχει δικές της τρεις βαλίτσες.

Διοργανώσαμε το Μάϊο του 2017 την ετήσια Γενική 
Συνέλευση στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών με μεγάλη 
συμμετοχή εκπροσώπων και μελών των Ομίλων μας.

Η Γ.Σ. είχε και εκλογικό χαρακτήρα καθώς εκλέ-
ξαμε την επόμενη Πρόεδρο Σ.Ε.Ε. 2018-2020, Μαρία 
Γκράτζιου.

Στο περιοδικό μας Νο 120 υπάρχει αναλυτικά άρ-
θρο.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις της Γ.Σ., τόσο στο Ίδρυ-
μα Κατακουζηνού όσο και στο εστιατόριο Chocolat, 
έτυχαν μεγάλης ανταπόκρισης από εσάς. Αναλυτικό 
άρθρο υπάρχει στο περιοδικό μας Νο 120.

Η Ένωση δια της Αντιπροέδρου της, Μαρίας Γκο-
μούζα, Ιατρού Κυτταρολόγου, σε συνεργασία με τον 
«Ανατολικό Αθηνών» και το Δήμο Τανάγρας, τον Μά-
ιο του 2017, στο Σχηματάρι, πραγματοποίησε μια πο-
λύ πετυχημένη καθ’ ομολογία εκδήλωση με ενημερω-
τική ομιλία για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μή-
τρας και λήψεις pap test.

Αναλυτικά το άρθρο στο περιοδικό μας Νο 120.
Από τις δυο υποψηφιότητες για υποτροφία που 

υποβάλαμε για το 2017 στην Ευρωπαϊκή Σοροπτι-
μιστική Ομοσπονδία από τους Ομίλους Ξάνθης και 
Χαλκίδας εγκρίθηκαν και οι δυο.

Ευελπιστούμε και για το 2018 να έχουμε την ίδια 
επιτυχία και για τις δυο καινούριες υποψηφιότητες 
από τον Όμιλο Καβάλας και Βόλος «Θέτις».

Ο Όμιλος Καβάλας διοργάνωσε την Ετήσια Συνά-
ντηση της Σ.Ε.Ε. με τις Προέδρους, τις Διευθύντριες 
Προγράμματος και Βοηθούς Διευθύντριες Προγράμ-
ματος των Ομίλων.

Ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση από άπο-

Αναφορά
Προέδρου Σ.Ε.Ε. 2016-2018
Αμαλίας Βαρότση Ραγκούση

Αθήνα 2/4/2018
Αριθ. Πρωτ.: 84

Αγαπητές φίλες,
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ψη συμμετοχής, θερμής φιλοξενίας και ιδιαίτερων εκ-
δηλώσεων, καθώς ο Όμιλος γιόρτασε τα 55 χρόνια ζω-
ής του. Ως προς την ενημέρωση των προγραμμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την διετία 2017-
2019 και τις προτάσεις της Ένωσης Ελλάδος για προ-
γράμματα συνεργασίας, θεωρώ ότι υπήρξε εποικοδο-
μητική.

Στο σημείο αυτό, εγώ προσωπικά και τα μέλη του 
Δ.Σ. της Ένωσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την 
Πρόεδρο του Ομίλου Καβάλας, Μαρία Οικονομίδου, 
την οργανωτική επιτροπή και όλα τα μέλη του για την 
άψογη διοργάνωση της συνάντησης. Αναλυτικό άρ-
θρο υπάρχει στο περιοδικό μας Νο 122.

Τον Δεκέμβριο η Ένωση διοργάνωσε μια εκδήλω-
ση με θέμα «Η Βία κατά των Γυναικών, Ανθρώπινα Δι-
καιώματα, Παγκόσμια ημέρα Σοροπτιμισμού», με ομι-
λήτριες την δημοσιογράφο Πηνελόπη Γαβρά και την 
Ζέφη Δημαδάμα, Αντιπρόεδρο Γυναικών Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, στα πλαίσια τον Ευρωπαϊ-
κού προγράμματος «Orange the World».

Και βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να μην βοηθήσου-
με του συνανθρώπους μας στην περιοχή της Μάνδρας 
Αττικής και Νέας Περάμου που επλήγησαν από τις 
πλημμύρες. Για τον σκοπό αυτό αποφασίσαμε να δια-
τεθούν όλα τα έσοδα από την κοπή της πίτας μας για 
όλους τους Ομίλους της Ελλάδος στο Ξενοδοχείο St. 
George Lycabettus. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστή-
σω τον Όμιλο Ψυχικού και ιδιαίτερα τα μέλη του, Φω-
τίκα Καρδούλη, Τσίλαγα Λίνα και Βάσω Κωσταρίδη 
για την εξ ολοκλήρου δημιουργία του λαχνού με προ-
σφορές τους. υπάρχει αναλυτικό άρθρο στο περιοδι-
κό μας Νο 122.

  Τομείς Προγράμματος 
(Διευθύντρια και Βοηθός Διευθύντριας Προγράμματος)
Ο Τομέας αυτός ξεκίνησε θεσμοθετημένος με την 

αρχή της δική μας διετίας. Θεωρώ υποχρέωσή μου 
να αναφερθώ στις δυο Διευθύντριες, την Αλεξάνδρα 
Κουτσουκέλη και την Μερόπη Ορφανού, οι οποίες 
στάθηκαν για μένα πολύτιμες συνεργάτιδες και λει-
τούργησαν άψογα το πιο ουσιαστικό κομμάτι της Σο-
ροπτιμιστικής Ένωσης.

Η Διευθύντρια Προγράμματος Αλεξάνδρα Κου-
τσουκέλη είχε καθημερινή δράση με: α. συνεχείς ενη-
μερώσεις, β. δημιουργώντας το Ημερολόγιο Δράσε-
ων των Ομίλων για κάθε μήνα, γ. την δημιουργία σε-
λίδας στο facebook με το όνομα «Ελληνίδες Σορο-

πτιμίστριες – Greek Soroptimist», δ. την βοήθειά της 
για την υποβολή των PFR και ε. την δημιουργία των P. 
Point της Ένωσης για τις συναντήσεις και Γενικές Συ-
νελεύσεις.

Η Μερόπη Ορφανού είχε αναλάβει την υλοποίη-
ση εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη και συμμετείχε σε 
εκδηλώσεις φορέων εκπροσωπώντας την Σ.Ε.Ε. στην 
Βόρειο Ελλάδα. Αναλυτικές αναφορές έχετε λάβει.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε για μια 
ακόμη φορά ότι οι δράσεις των Ομίλων είναι μεγάλες 
σε προσφορά. Δυστυχώς όμως παραμένουν άγνωστες 
καθώς δεν στέλνονται για PFR. Θα πρέπει να προσπα-
θήσουμε ως προς αυτή την κατεύθυνση για να προ-
βάλλουμε τον Ελληνικό Σοροπτιμισμό όπως κάνουν 
οι άλλοι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι με λιγότερο επιτυχημέ-
νες δράσεις.

  Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε Φορείς 
και Γυναικείες Οργανώσεις

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος συμμετείχε:
1. Μαζί με άλλες γυναικείες οργανώσεις μέσα από 

ένα κύκλο συναντήσεων με την Γενική Γραμμα-
τεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του υπουργείου Δικαιοσύνης, των αντίστοιχων 
επιτροπών των Πολιτικών Κομμάτων της Βου-
λής, προσπαθούμε για την κύρωση της Σύμβα-
σης της Κωνσταντινούπολης από την Βουλή και 
η οποία αφορά την πρόληψη όλων των μορφών 
βίας κατά την Γυναικών.

2. Στην έκθεση με θέμα: «Ο φεμινισμός στα χρόνια 
της μεταπολίτευσης 1974-1990: ιδέες, συλλογι-
κότητες, διεκδικήσεις» που οργάνωσε το ίδρυμα 
της Βουλής των Ελλήνων.

3. Στην Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστη-
μιακών σε ημερίδα με θέμα «Εξέλιξη Γυναικών 
σε θέσεις ευθύνης, εμπόδια και καλές πρακτι-
κές στην Ελλάδα».

4. Στην Γενική Συνέλευση του Εθνικού Συμβουλί-
ου Ελληνίδων ως μέλος του.

5. Σε εκδήλωση για το περιβάλλον με θέμα «το με-
γάλο πρόβλημα του ποταμού Ασωπού» που δι-
οργάνωσε ο Δήμος Τανάγρας με την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο 
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Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, ο Δήμαρχος 
Τανάγρας, πολλοί Βουλευτές και φορείς.

6. Σε όλες τις εκδηλώσεις της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων.

7. Στο Ξενοδοχείο Αμαλία σε δείπνο του Πολιτι-
κού Συνδέσμου.

8. ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ – 
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Η προσπάθεια της ανά-
δειξης από την UNESCO του Ολυμπιακού Ύμνου 
του Κωστή Παλαμά, ως Παγκόσμια Πολιτιστική 
Κληρονομιά.

9. Στις εκδηλώσεις της ΕΝΠΕ (ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ).

10. Στην κοπή πίτας του Πολιτικού Συνδέσμου.
11. Στην Ένωση Ελληνίδων Νομικών.
12. Στις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Lobby Γυναι-

κών όπου είμαστε μέλος.

  Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε Ομίλους
Στην Κέρκυρα για τα 30 χρόνια του Ομίλου σε μια 

πολύ θερμή εκδήλωση.
Στον Όμιλο Κηφισιάς Εκάλης σε εκδήλωση για 

αγορά πολυθρόνων συνοδείας για το Νοσοκομείο 
«Άγιος Σάββας»

Στα γενέθλια του Ομίλου Χαλκίδας.
Στην εκδήλωση του Ομίλου Νέας Σμύρνης στο Ξε-

νοδοχείο Κοράλλι.
Στην εκδήλωση του Ομίλου Ψυχικού στην ταβέρ-

να «Ελαία».
Στο δείπνο του Ομίλου «Νηρηΐδες» στην ταβέρνα 

«Λάμπρος» στην Βουλιαγμένη.
Στην εκδήλωση του Ομίλου «Ανατολικός» Αθηνών 

στο Ξενοδοχείο «Αθηναΐς» για το χρηματικό βραβείο 
Μαυρουλίδου σε μια γυναίκα του σχολείου δεύτερης 
ευκαιρίας Περιστερίου.

Στην πολύ ωραία εκδήλωση για τα 35 χρόνια του 
Ομίλου Πειραιά στον Ναυτικό Όμιλο στο Μικρολί-
μανο.

Βεβαίως. όλες αυτές οι εκδηλώσεις με λεπτομέρει-
ες υπάρχουν στις δραστηριότης των Ομίλων στο πε-
ριοδικό.

  Συνεργασία με Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Η συνεργασία της Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία υπήρξε άμεση σε όλα τα θέματα που ζητή-
θηκαν.

α) Με την Ετήσια Αναφορά της Προέδρου της 
Σ.Ε.Ε.,

β) Συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε συνεργασία 
Δ.Σ. και Governors.

Συμμετείχαμε στο GM και στο Πανευρωπαϊκό Συ-
νέδριο της Φλωρεντίας τον Ιούλιο του 2017 με αντι-
προσωπεία 15 ατόμων. Εκτεταμένα άρθρα στο περιο-
δικό Νο 121. Έχετε επίσης λάβει αναλυτικές αναφορές 
από τις Governors για το Governors Meeting.

Είχαμε επίσης την αλλαγή ηγεσίας του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού και την «έκκληση της Προέδρου Si» 
2017-2019 στο Ρότερντάμ, Mariet Varhoef- Cahen.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στην φίλη 
Σοροπτιμίστρια του Ομίλου Κηφισιάς – Εκάλης, Βύλ-
λη Μάκου, Ζωγράφο, η οποία, για μια ακόμη φορά, τί-
μησε τον Ελληνικό Σοροπτιμισμό. Μετά από πρότα-
ση της Προέδρου του Διεθνούς Σοροπτιμισμού σχεδί-
ασε και δημιούργησε ένα μοναδικό κόσμημα, μια πο-
λύτιμη σταγόνα νερού για την στήριξη της «Έκκλησης 
της Προέδρου», woman, water and leadership. Το κό-
σμημα είναι το εξώφυλλο του περιοδικού μας Νο 121.

  Συνεργασία Σ.Ε.Ε UNESCO – 
Γαλλική Σοροπτιμιστική Ένωση

Η Γαλλική Σοροπτιμιστική Ένωση στις 11Σε-
πτεμβρίου διοργάνωσε ημερίδα υπό την Αιγίδα της 
UNESCO στο Παρίσι για την ημέρα του Αλφαβητισμού 
και ζήτησε από την Ελληνική Σοροπτιμιστική Ένωση 
να μετέχει. Η Σ.Ε.Ε. δέχθηκε και έστειλε κείμενο το 
οποίο διαβάστηκε από την συντονίστρια του τραπε-
ζιού Rina Dupriet.

14/16-9 WORK SHOP SIE -Προέδρων Ενώσεων 
και Ταμιών της Ευρωπαϊκής Σοροπτιμιστικής Ομο-
σπονδίας.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Maria 
Elisabetta de Franciscis πραγματοποίησε στην Αθήνα 
μια κλειστή συνάντηση εργασίας που αφορούσε απο-
κλειστικά τις Προέδρους και τις Ταμίες των Ενώσεων 
της Ευρώπης. Η Ελληνική Ένωση από την στιγμή που 
ενημερώθηκε για την συνάντηση την οποία οργάνω-
σαν αποκλειστικά τα HQ της Ομοσπονδίας θεώρησε 
ότι έπρεπε να συμμετάσχει στην φιλοξενία. Προσέφε-
ρε στις συμμετέχουσες ιδιωτική ξενάγηση στο Μου-
σείο της Ακρόπολης, καφέ στο τέλος της ξενάγησης 
στο καφέ του Μουσείου καθώς και μια περιήγηση στο 
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κέντρο της Αθήνας παρουσία ξεναγού με πούλμαν 
που νοικιάστηκε από την Σ.Ε.Ε.

Φίλες μου, αισθανθήκαμε μεγάλη ικανοποίηση 
όταν η Maria Elisabetta είπε ότι θεωρεί την συνάντη-
ση αυτή μια από τις πιο σημαντικές της διετίας της, 
αναφορά η οποία υπάρχει και στο Ευρωπαϊκό site.

Να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Δ.Σ Αλεξάν-
δρα Κουτσουκέλη, Μερόπη Ορφανού, Ευδοκία Αικα-
τερινάρη, Νόνικα Βοσκού, Μαρία Ιωαννίδου και Ελέ-
νη Μπρεδάκη για την βοήθεια στην όλη φιλοξενία.

  Οικονομικά της Ένωσης
Μετά τον έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής το 

υπόλοιπο του ταμείου μέχρι 31/3/2018 είναι 17.373,55 
ευρώ.

Σας έχουν σταλεί από την Ταμία της Ένωσης Μα-
ρία Ιωαννίδου αναλυτικά ο απολογισμός εσόδων – 
εξόδων 1/4/2017 έως 31/3/2018, ο προϋπολογισμός 
εσόδων – εξόδων 31/3/2018 έως 30/9/2018 καθώς και 
ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων 1/10/2018 έως 
31/3/2019.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα το καθα-
ρό υπόλοιπο του Ταμείου στις 30/9/2018 θα είναι 
8.667,83 ευρώ.

Για όλα αυτά θα αναφερθεί πολύ αναλυτικά η Τα-
μίας στην Γενική Συνέλευση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Μαρία 
Ιωαννίδου για την άψογη κατάσταση των βιβλίων της 
Ένωσης και για την πολύ καλή συνεργασία μας τα δυο 
αυτά χρόνια. Μια συνεργασία μέσα σε πνεύμα Σορο-
πτιμιστικής φιλίας με γνώμονα πάντα το καλύτερο 
για την Ένωση μας.

  Περιοδικό της Ένωσης
Το περιοδικό μας συνεχίζει την πολύ καλή πορεία 

του. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες από τα σχόλια τα 
οποία εισπράττουμε από εσάς για την ύλη και το στή-
σιμο του περιοδικού. Να ευχαριστήσω την εκδότριά 
μας, Μίνα Κόρσου Καπέλου, για την πολύ καλή συ-
νεργασία μας τα δυο αυτά χρόνια. Και ένα ακόμη ευ-

χαριστώ στον εκδότη μας, κ. Κύρκο Μιχάλη, για όλο 
το στήσιμο του περιοδικού μας.

Τα δεδομένα του περιοδικού παραμένουν τα ίδια 
από την αρχή της διετίας 2016-2018, δηλαδή η κάθε 
Πρόεδρος λαμβάνει έξι (6) περιοδικά, εκδίδεται σε 42 
σελίδες με τις καινούργιες ενότητες που θεσπίσαμε 
με την εκδότρια Μίνα Κόρσου (Τέχνες και γράμματα 
και ελεύθερο βήμα). Στέλνεται σε όλους τους φορείς 
και Σωματεία του Γυναικείου Κινήματος που ανήκουν 
στην Γ.Γ.Ι.Φ καθώς και στις Γυναίκες Βουλευτές όλων 
των κομμάτων.

Ιστοσελίδα της Οργάνωσης
α) υποστηρίζεται, μετά την αναβάθμιση που έγινε 

και από κινητά και τάμπλετ.
β) Σε κάθε Όμιλο, που ανταποκρίθηκε να στείλει 

κείμενο, έχει μπει το ιστορικό του. Ομολογώ ότι δεν 
ασχοληθήκαμε όσο έπρεπε με την ιστοσελίδα ως προς 
την παρουσίασή της. Πιστεύω μέχρι το τέλος να δώ-
σουμε την τελική μορφή της.

Κλείνοντας την αναφορά μου, θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω όλο το Δ.Σ. της Ένωσης, τις Διευθύντριες προ-
γράμματος, τις Governors και τις Τεχνικές Επιτροπές 
για την πολύτιμη συνεργασία και βοήθεια που μου 
έδωσαν για να μπορέσουμε να προσφέρουμε το κα-
λύτερο δυνατό στην οργάνωση μας. Ιδιαίτερα θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω για την αμέριστη βοήθεια και συ-
μπαράστασή της την Γραμματέα της Ένωσης, Νόνικα 
Βοσκού, που παρόλο το νεαρό της ηλικίας της και το 
εξαιρετικά βεβαρημένο πρόγραμμά της επέδειξε εξαι-
ρετική επιμέλεια σε ό,τι της ζητήθηκε. Και βεβαία, να 
ευχαριστήσω όλες σας, μια προς μια προσωπικά για 
την αγάπη και εμπιστοσύνη που μου δείξατε από την 
ημέρα της εκλογής μου, το Μάϊο του 2015. Αυτήν την 
αγάπη που εισπράξαμε απ’ όλες σας στην διάρκεια τις 
διετίας μας, μάς έδωσε την δυνατότητα να πραγμα-
τοποιήσουμε τους στόχους και τις δράσεις μας ώστε 
να βάλουμε ένα ακόμη λιθαράκι σε αυτή την Οργά-
νωση που τόσο πιστεύουμε και υπηρετούμε εθελοντι-
κά όλες μας.

Φίλες μας, χάρη σε εσάς μπορέσαμε να κάνουμε πράξη το σύνθημα μας:

«Η ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ»



ο Σάββατο στις 9.00 π.μ. ξεκίνησαν οι εγ-
γραφές και η παραλαβή των φακέλων της 
Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα στης ημερήσιας διάταξης άρχισαν οι 

εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Η Πρόεδρος της  
Σ.Ε.Ε. Αμαλία Βαρότση Ραγκούση απηύθυνε χαιρετι-
σμό προς τις παρευρισκόμενες φίλες Σοροπτιμίστρι-
ες ευχαριστώντας τες γιατ ην παρουσία τους. Ευχα-
ρίστησε επίσης τις φίλες του Ομίλου Πειραιώς Λίνα 
Βλάμου, Σοφία Δημελά, Ευαγγελία Ρουγγέρη και τις 
φίλες του Ομίλου Ψυχικού Ιωάννα Κοτσαρίνη, Διονυ-
σία Κωνσταντοπούλου για την πολύτιμη βοήθειά τους 
στο ταμείο και στην παραλαβή των φακέλων της Γενι-
κής Συνέλευσης.

Η φίλη Καίτη Κάστρο για μία ακόμη φορά διέθεσε 
και μας έστειλε 100 αντίτυπα από το νέο της βιβλίο της 
«Άλμα, το κορίτσι της Κυριακής»  για τις φίλες Σορο-
πτιμίστριες της Γ.Σ. Την ευχαριστούμε θερμά.

Συμμετείχαν 100 φίλες Σοροπτιμίστριες απ’ όλη 
την Ελλάδα. Παρούσες ήταν οι τέως Πρόεδροι Σ.Ε.Ε. 
Βάσω Σταυριανοπούλου, Πόπη Αθανασίου, Λίλιαν 
Ζέλλου, Λένα Κουτσελίνη, Μαίρη Σαμαρτζίδου, η 
εκλεγμένη Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Μαρία Γκρά-
τζιου, πρώην αξιωματούχες της Ένωσης, όλες οι αξιω-
ματούχες της Ένωσης της διετίας 2016-2018, πρώην 
Governors, πρόεδροι των Ομίλων μαζί με τις Εκπρο-
σώπους τους και πολλά μέλη των Σ. Ομίλων.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι 
της Σ.Ε.Ε. Ευδοκία Αικατερινάρη και Μαρία Γκομού-
ζα.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. ζήτησε από 
την Γραμματέα της Ένωσης Νόνικα Βοσκού -αφού τη 
συνεχάρη για την απόκτηση του διδακτορικού της που 
πήρε με άριστα και με ομοφωνία των καθηγητών- να 
διαβάσει τον κατάλογο των Εκπροσώπων και των Ομί-
λων όπου και διαπιστώθηκε απαρτία Ομίλων και Εκ-
προσώπων.
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Παρέστησαν 25 
Όμιλοι και 47 Εκπρό-
σωποι. Η Πρόεδρος της 
Σ.Ε.Ε. ζήτησε προτά-
σεις για τις θέσεις της 
Προέδρου της Γενικής 
Συνέλευσης, της Γραμ-
ματέως και Εφορευτι-
κής Επιτροπής καθώς 
σε αυτή την ΓΣ θα εκλε-
γόταν το νέο Δ.Σ. της 
διετίας 2018-2020 της 
Σ.Ε.Ε. και όλες οι προβλεπόμενες θέσεις των υπόλοι-
πων Αξιωματούχων.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτάθηκε η 
Βάλη Παλαιολόγου, μέλος του Ομίλου Κηφισιάς-Ε-
κάλης και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Στη συνέχεια προτάθηκε η Μίτσα Βορβή, μέλος του 
Ομίλου Λάρισας για Γραμματέας της Γ.Σ. και εγκρί-
θηκε ομόφωνα. Εφορευτική Επιτροπή προτάθηκαν 
και εγκρίθηκαν ομόφωνα η Δέσποινα Βλαχοπούλου, 
Πρόεδρος Ομίλου Π. Φαλήρου, Ελένη Κακάβα, μέ-
λος Ομίλου Ψυχικού και Σκαρβέλη Βαρβάρα, μέλος 
του Ομίλου Ρεθύμνου «Ερωφίλη».

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. αφού ευχαρίστησε τις εκ-
προσώπους για την εκλογή τους, συνέχισε 
τις εργασίες σύμφωνα με την ημερήσια δι-

άταξη. Κάλεσε στο βήμα την Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε. η 
οποία αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της περιόδου 
Απρίλιος 2017-Μάρτι-
ος 2018 τα οποία εγκρί-
θηκαν ομόφωνα.

Εγκρίθηκαν ομόφω-
να όλες οι αναφορές 
των αξιωμαχούχων. Για 
τον οικονομικό απολο-
γισμό της Σ.Ε.Ε. ζήτησε 
και πήρε τον λόγο η τα-
μίας της Ένωσης Μαρία 
Ιωαννίδου, η οποία ρώ-
τησε εάν οι Εκπρόσω-
ποι είχαν οποιαδήποτε 

απορία που αφορά τον 
Οικονομικό Απολογι-
σμό και Προϋπολογι-
σμό της Ένωσης. Ζητή-
θηκε μόνο μία διευκρί-
νηση.  Η ταμίας ανέφε-
ρε στο Σώμα ότι το τα-
μείο το οποίο θα πα-
ραλάβει η διετία 2018-
2020 θα ανέρχεται στο 
καθαρό ποσό των 8.000 
ευρώ.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε εάν 
εγκρίνει το σώμα τον οικονομικό απολογισμό της πε-
ριόδου Απρίλιος 2017-Μάρτιος 2018 καθώς και τον 
προϋπολογισμό Απρίλιος 2018-Σεπτέμβριος 2018 της 
Σ.Ε.Ε.

Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα. Η Πρόεδρος της Γ.Σ. 
ζήτησε και την έγκριση για τον προϋπολογισμό Οκτώ-
βριος 2018-Μάρτιος 2019 της εκλεγμένης Προέδρου 
Σ.Ε.Ε. Μαρίας Γκράτζιου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Κατόπιν αυτών, η Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε την 
απαλλαγή του Δ.Σ. της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλά-
δος (Σ.Ε.Ε.) από το Σώμα, η οποία έγινε δεκτή ομόφωνα.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία για 
την κάλυψη των θέσεων, όπως είχαν προκηρυχθεί 
σύμφωνα με το Καταστατικό για την διετία 2018-2020.

Πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγ-
ματοποιήθηκε η τυπική παράδοση της Προεδρίας 
2016-2018 από την Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε., Αμαλία Βα-

ρότση Ραγκούση, στην 
εκλεγμένη Πρόεδρο 
Σ.Ε.Ε. 2018-2020, Μα-
ρία Γκράτζιου, παραδί-
δοντας το περιδέραιο 
της Ένωσης μέσα σε 
κλίμα συγκίνησης, ευ-
χόμενη στην εκλεγμένη 
Πρόεδρο κάθε επιτυ-
χία στην διετία της και 
στο μέλλον της Οργά-
νωσης.

Η εκλεγμένη Πρόε-
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δρος στη συνέχεια αφού ευχαρίστησε το Δ.Σ. της Ένω-
σης πήρε τον λόγο και παρουσίασε τις θέσεις της για 
την διετία 2018-2020.

Ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση για τον τρόπο 
λειτουργίας και ανανέωσης των μελών των Ομίλων. 
Η εφορευτική επιτροπή έφερε τα αποτελέσματα στο 
προεδρείο της Γ.Σ. και η Πρόεδρος της εφορευτικής 
επιτροπής διάβασε στο Σώμα τα ονόματα των υπο-
ψηφίων που έλαβαν το εκλογικό μέτρο των 32 ψήφων. 
Οι αξιωματούχες που εκλέχθησαν είναι οι ακόλουθες:

1. Ράλλη Πηνελόπη, Α΄ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2018-
2020.

2. Γαλούση Ρίτσα, Ταμίας Σ.Ε.Ε. 2018-2020.
3. Ελένη Μπρεδάκη, Τακτική Εκπρόσωπος Σ.Ε.Ε. 

στο S.i.E 2018-2020.
4. Σωτηριάδου Αναστασία, Αναπληρωματική Εκ-

πρόσωπος Σ.Ε.Ε. στο S.i.E 2018-2019.
5. Πούλιου Μαίρη, Διευθύντρια Προγράμματος 

Σ.Ε.Ε. 2018-2020.
6. Οικονομίδου Μαρία, Βοηθός Διευθύντρια Προ-

γράμματος Σ.Ε.Ε. 2018-2020.
7. α) Αστρεινίδου Πηνελόπη β) Καράκου Σοφία, 

για την Εξελεγκτική Επιτροπή 2018-2020 Πρόε-
δρος της Επιτροπής Αστρεινίδου Πηνελόπη.

8. α) Γαλάνη Αγγελική β) Κορδομπάτη Γρηγορία 
γ) Νότα - Δέρε Γλυκερία, για την Επιτροπή Κα-
ταστατικού Σ.Ε.Ε. 2018-2020. Πρόεδρος της Επι-
τροπής η Νότα - Δέρε Γλυκερία.

9. α) Καμηλαρίδου Φούλη β) Πασιά Μίτση, για την 
Επιτροπή Οικονομικών Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Πρόε-
δρος της Επιτροπής Καμηλαρίδου Φούλη.

10. α) Αυγερινού Μαριάννα β) Οικονομίδου Βαΐα 
γ) Τσίλαγα Λίνα, για την Επιτροπή υποτροφιών 

Σ.Ε.Ε. 2018-2020. Πρόεδρος της Επιτροπής η Αυ-
γερινού Μαριάννα.

11. Παπαδήμα Κίρκη, για την Επιτροπή Επέκτασης 
Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Πρόεδρος της Επιτροπής Παπα-
δήμα Κίρκη.

12. α) Καραγιαννίδου Ευανθία β) Ρίζου Ελένη, για 
την Επιτροπή Διαιτησίας Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Πρόε-
δρος της Επιτροπής Καραγιαννίδου Ευανθία.

13. Όμιλος για την Συνάντηση Προέδρων και Διευθυ-
ντριών Προγράμματος το Φθινόπωρο του 2018 εί-
ναι ο «Ανατολικός» Αθηνών.

Λόγω της προχωρημένης ώρας ρωτήθηκε το Σώμα 
αν επιθυμεί να παραμείνει και να γίνει επαναληπτική 
ψηφοφορία. Το Σώμα αποφάσισε να γίνει επαναλη-
πτική ψηφοφορία για όσες υποψηφιότητες δεν έπια-
σαν το μέτρο την επόμενη ημέρα, Κυριακή 29 Απριλί-
ου, της Γ.Σ.
Η Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη των Εργασιών.

  Κυριακή 29-4-2018

Οι εργασίες της δεύτερης μέρας ξεκίνησαν και 
η Πρόεδρος της Γ.Σ. Βάλη Παλαιολόγου ζή-
τησε από την Γραμματέα της Ένωσης, Νόνι-

κα Βοσκού, να διαβάσει τον κατάλογο των εκπροσώ-
πων για να διαπιστωθεί η απαρτία. Δυστυχώς μετά 
την ανάγνωση δεν διαπιστώθηκε απαρτία καθώς οι 
παρούσες ήταν 37.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. παίρνοντας τον λόγο είπε ότι 
βάσει του καταστατικού και των κανονιστικών διατά-
ξεων της Σ.Ε.Ε. καμία εργασία δεν μπορεί να θεωρη-
θεί νόμιμη. Επομένως, ούτε επαναληπτική ψηφοφο-
ρία μπορεί να γίνει. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθε-
ση απόψεων και η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε., Αμαλία Βαρό-
τση Ραγκούση, ζητώντας τον λόγο υποστήριξε την θέ-
ση της Προέδρου της Γ.Σ. λέγοντας ότι θα ακολουθή-
σει τα νόμιμα δηλαδή θα προκηρυχθούν εκλογές διά 
αλληλογραφίας σύμφωνα με το καταστατικό και τις 
κανονιστικές διατάξεις της Σ.Ε.Ε. όπως οφείλουν να 
ακολουθηθούν προς αποφυγήν ακρότητας.

Επανερχόμενη δε στο θέμα της παρουσίας των εκ-
προσώπων ως προς την δεύτερη μέρα, τόνισε ότι θα 
πρέπει να γνωρίζουν όταν ζητούν το αξίωμα αυτό από 
τους Ομίλους τους, ότι έχουν μία φορά τον χρόνο την 
υποχρέωση να το υπηρετούν σωστά και να μην επα-
ναλαμβάνεται το φαινόμενο όπως γίνεται τα τελευ-
ταία χρόνια, η δεύτερη μέρα της Γ.Σ. να λειτουργεί χω-
ρίς απαρτία.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. παίρνοντας τον λόγο συμ-
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φώνησε με την Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε. λέγοντας ότι και 
λόγω της ιδιότητάς της ως δικηγόρου δεν θα δεχτεί 
νομική παρατυπία και κατ’ επέκταση ακυρότητα της 
Γ.Σ. Συνέχισε λοιπόν άτυπα το πρόγραμμα της ημε-
ρήσιας διάταξης με την Ευρωπαϊκή Ενημέρωση από 
τις Governors, Ελένη Μπρεδάκη και Μιμίκα Κουρή, 
όπου αναφέρθηκαν σε Ευρωπαϊκά πεπραγμένα, μετα-
φέροντας μια πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση του 
Ευρωπαϊκού Σοροπτιμισμού.

Στη συνέχεια, η Πόπη Αθανασίου, πρώην Πρόε-
δρος Σ.Ε.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Καταστατικού 
του SiE, και μέλος του Workshop του καταστατικού 
επί σειρά ετών, μάς έδωσε μια πλήρη εικόνα του Ευ-
ρωπαϊκού Καταστατικού και των αλλαγών που πρό-
κειται να γίνουν στο μέλλον με την πείρα που διαθέ-
τει στα θέματα αυτά. Την ευχαριστούμε πολύ για ό,τι 
έχει προσφέρει.

Τον λόγο στην συνέχεια πήρε η Αλεξάνδρα Κου-
τσουκέλη, Διευθύντρια Προγράμματος της Σ.Ε.Ε., με-
ταφέροντας με μεγάλη ανάλυση και σαφήνεια τον τρό-
πο λειτουργίας των Ομίλων ως προς την επιλογή των 
προγραμμάτων τους, την κατάθεση των PFR και των συ-
νεργασιών, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο workshop 
των Διευθυντριών Προγράμματος των Ενώσεων του 
SiE στην Λισσαβώνα το Φεβρουάριο του 2018, όπου 
συμμετείχε η ίδια εκπροσωπώντας την Σ.Ε.Ε.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Βάλη Παλαι-
ολόγου πριν λήξει τις εργασίες έδωσε τον λόγο στην 
Πρόεδρο Αμαλία Βαρότση Ραγκούση, η οποία ευχα-
ρίστησε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, τις Διευ-
θύντριες Προγράμματος, τις Governors, τα μέλη των 
Τεχνικών Επιτροπών και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 
Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε την ταμία της Ένωσης, Μα-
ρία Ιωαννίδου, για την άψογη παρουσίαση του Ταμεί-
ου της Ένωσης. Ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην εκλεγμέ-

νη Πρόεδρο, Μαρία Γκράτζιου και σε όλες τις αξιωμα-
τούχες της Σ.Ε.Ε. που εκλέχθηκαν για την διετία 2018-
2020, με την ευχή και την προτροπή να είναι ενωμένες 
όπως πραγματικά υπήρξε η απερχόμενη Διοίκηση της 
Σ.Ε.Ε. (2016-2018).

Επίσης, με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχαρίστησε όλες 
τις παρευρισκόμενες για τα πολύ ωραία λόγια που 
ακούστηκαν από φίλες Σοροπτιμίστριες για την Προ-
εδρία της 2016-2018. 

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης στη συνέχεια 
έδωσε το λόγο που ζήτησε η Γραμματέας της Γενικής 
συνέλευσης Μίτσα Βορβή, η οποία μίλησε εγκωμια-
στικά για αυτή τη διετία.

Μη έχοντας άλλο θέμα η Πρόεδρος της Γενικής Συ-
νέλευσης αφού ευχαρίστησε θερμά το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ένωσης και τις παρευρισκόμενες για την 
άψογη συνεργασία τους το διήμερο αυτό κήρυξε το 
τέλος της Γενικής Συνέλευσης.

Αμαλία Βαρότση Ραγκούση
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2016-2018
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καΛώΣΟΡΙΣΜα Στο πανέμορφο ανακαι-
νισμένο νεοκλασσικό της οδού Λυσίου 
11, στην Πλάκα, όπου στεγάζεται το Ιω-
νικό Κέντρο Επιστημονικών και Πνευ-
ματικών Σπουδών, πραγματοποιήθη-
κε την Παρασκευή 27 Απριλίου το «κα-
λωσόρισμα» στην Γενική Συνέλευση του 
2018.

Ο φιλόλογος καθηγητής και συγγρα-
φέας κ. Θανάσης Γιοχάλας μάς ταξίδεψε 
στο παρελθόν και την ιστορία της Αθή-
νας, εξιστορώντας μας την ιστορία εμ-
βληματικών κτιρίων της Νεώτερης Αθή-
νας (περιόδου 1840-1950) αναφερόμενος 
σε αποσπάσματα από το υπέροχο βιβλίο 
του «ΑΘΗΝΑ. Ιχνηλατώντας την πόλη με 
οδηγό την ιστορία και την λογοτεχνία». 
Μας παρουσίασε επίσης ανέκδοτες ιστο-
ρίες που τα περιβάλλουν, όπως αυτή του 
κτιρίου του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτε-
χνείου στην οδό Πατησίων.

Μετά το τέλος της ενδιαφέρουσας 
ομιλίας, ακολούθησε κέρασμα με την συ-
νοδεία πιάνου από τον μαέστρο και συν-
θέτη κ. Λαουτάρη. Περίπου 80 Σοροπτι-
μίστριες απόλαυσαν την βραδιά.

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ Το Σάββατο 28 Απρι-
λίου, πραγματοποιήθηκε το επίσημο δεί-
πνο της Γενικής Συνελεύσης 2018. Μας 
υποδέχθηκε, ο Ιστορικός Όμιλος Αντι-
σφαίρησης Αθηνών, ο παλαιότερος στην 
Ελλάδα ιδρύθηκε το 1895, λίγους μήνες 
πρίν από την πρώτη νεώτερη Ολυμπιάδα 
βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, ανά-
μεσα στους Στύλους του Ολυμπίου Δι-
ός και του Ζαππείου Μεγάρου με υπέρο-
χους κήπους.

Σε αυτό το όμορφο περιβάλλον, με 
εξαιρετικό φαγητό, ζωντανή μουσική και 
τραγούδι, 90 περίπου Σοροπτιμίστριες και 
φίλοι, διασκεδάσαμε, χορέψαμε, συνταθή-
καμε με παλιές φίλες, γνωρίσαμε νέες και 
δώσαμε ραντεβού για του χρόνου.

Η γράφουσα, η Πρόεδρος και το Δι-
οικητικο Συμβούλιο της Ένωσης ευχαρι-
στούν θερμά για τη συμμετοχή τους τις 
φίλες Σοροπτιμίστριες από όλη την Ελ-
λάδα που συμμετείχαν στις παράλληλες 
εκδηλώσεις της Σ.Σ.Ε.

Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη
Δ/τρια Προγράμματος Σ.Ε.Ε.

2016-2018

Παράλληλες
Εκδηλώσεις

της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης

Ο ομιλητής 
Θανάσης 
Γιοχάλας 
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Αγαπητές φίλες Σοροπτιμίστριες,

Στον απόηχο της κυριολεκτικά υποδειγματικής 
εποικοδομιτικής, με μια λέξη «άψογης» Γ.Σ. 
στις 28-29 Απριλίου στην Αθήνα, ένοιωσα την 

ανάγκη να σας μεταφέρω, μέσω του πάντα φιλόξενου 
για όλες περιοδικού μας κάποιες σκέψεις μου.

Παρευρέθηκα στη Γ.Σ. σαν εκπρόσωπος του ομί-
λου μου για μια ακόμη πολλοστή φορά, από την πρώ-
τη στιγμή ως την τελευταία, όπως 
πάντα. Θα μου πείτε ότι ίσως αυ-
τή τη φορά να μην μπορούσα να 
κάνω και αλλιώς, αφού μου δώ-
σατε την τιμή να είμαι η Γραμμα-
τέας της Γενικής Συνέλευσης.

Φεύγοντας και αποχαιρετώ-
ντας όσες φίλες πρόφτασα, δι-
έκρινα στο σύνολο μια διάθεση 
ευχαρίστησης, ικανοποίησης, μια 
διάθεση που έλεγε «καλά έκανα 
και μετείχα».

Μετά μόνη μου έκανα μια 
αναδρομή στις προηγούμενες 
Γ.Σ. των 32 χρόνων που είμαι Σο-
ροπτιμίστρια.

Ήλθαν μπροστά μου και επι-
κράτησαν, οι πολλές, που θα τις 
χαρακτήριζα επιεικώς «απαρά-
δεκτες», χωρίς να παραβλέψω 
και όσες είχαν το επίπεδο που άρμοζε σε μια «Soror-
Optima».

Και αναρωτήθηκα γιατί υπήρξαν οι επιεικώς «απα-
ράδεκτες»;. Αυτόματα μου ήρθε η απάντηση και ήταν 
ξεκάθαρη: «Όλες αυτές οι Γ.Σ. ήταν αποτέλεσμα σε μι-
κρό ή μεγάλο βαθμό, καταστρατήγησης άρθρων του 
καταστατικού και των κανονιστικών διατάξεων».

32 χρόνια παρούσα σε όλες τις Γ.Σ.υπήρξα μάρτυ-
ρας διαφορετικών ερμηνειών του Καταστατικού ή κα-
νονιστικών διατάξεων, ανάλογα με το θέμα που έπρε-
πε να επιλυθεί ή το πρόσωπο που κρίνονταν.

Έζησα τις συνέπειες της προβαλλόμενης δικαιο-
λογίας ότι «και άλλες φορές στο παρελθόν κάναμε 
το ίδιο» δηλαδή ερμηνεύσαμε κατά περίπτωση το ίδιο 
Καταστατικό.

Άκουσα και είδα να καταπνίγονται οι φωνές όσων 
διαμαρτύρονταν και ζητούσαν την τήρηση του Κατα-
στατικού για να μην βρούμε μπροστά μας στο μέλ-

λον την αγνόησή του. Και φυσικά πολλές φορές τη 
βρήκαμε.

Στο σημείο αυτό δεν παραλείπω να επισημάνω τη 
γνωστή σε όλες και αδιαμφισβήτητη καταστρατήγη-
σή του στη λειτουργία Ομίλων σε θέματα σημαντικά 
(Εκλογή Προέδρων και άλλων Αξιωματούχων) ή μι-
κρότερης σημασίας αλλά όχι αμελητέας (παρουσίες, 
συνδρομές μελών, προγράμματα) κλπ.

Αγαπητές φίλες,

Το καταστατικό υπάρχει 
για να το τηρούμε, να 
το εφαρμόζουμε κι έτσι 

νόμιμα και σωστά να αντιμετω-
πίζουμε τα θέματα που ανακύ-
πτουν.

Η τήρηση και εφαρμογή του 
είναι αυστηρή υποχρέωση όλων 
μας, από την πρώτη «τη τάξει» 
εκάστοτε Πρόεδρο της Ένωσης, 
μέχρι όποιο Μέλος φέρει τον τι-
μητικό τίτλο της Σοροπτιμίστρι-
ας.

Καμιά μας δεν έχει το δικαί-
ωμα να αγνοεί το Καταστατι-
κό ή να το ερμηνεύει κατά πε-
ρίπτωση, σε όποιο αξίωμα της 

Ένωσης ή του Ομίλου βρίσκεται.
Μόνο έτσι θα μπορούμε να προχωρούμε εποικο-

δομητικά, δημιουργικά και απρόσκοπτα.
Δεν παραλείπω να επισημάνω ότι προσωπικά το 

παράδειγμα αυτό το περιμένω εκ «των Άνωθεν» για 
να μην βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να μην το ακο-
λουθώ, επειδή δεν υπάρχει.

Στη Γ.Σ. στις 28-29 Απριλίου έζησα την τήρηση του 
καταστατικού σε κάθε περίπτωση και γι αυτό:

α)  Συγχαίρω την Πρόεδρο της Ένωσης, την Πρόε-
δρο της Γ.Σ. όλες τις Αξιωματούχες της Ένωσης 
και κάθε Εκπρόσωπο-Σοροπτιμίστρια που συ-
νέβαλε σ’ αυτό και

β)  τις ευχαριστώ γιατί μου έδωσαν την ευκαιρία να 
βιώσω και να αισθανθώ τη Διαφορά

Σας ευχαριστώ
υ.Γ.  Γνωρίζω ότι το ανωτέρω κείμενο εκφράζει εμένα κι έχω 

την ευθύνη του

θ ε σ μ ι κα

ΕφαρμογΗ
ΚαταΣτατιΚού
Στην πράξη

ή
στα λόγια;

Από την
ΜΙΤΣΑ ΒΟΡΒΗ

Εκπρόσωπο Ομίλου Λάρισας
Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης  

της 28-29 Απριλίου 2018
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ην Παρασκευή 22 Ιουνίου τα Μέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής Δέσποινα Βλα-
χοπούλου, Βαρβάρα Σκαρβέλη και  Ελέ-
νη Κυριακού Κακάβα, συνεδρίασαν στα 
γραφεία της Ένωσης.

Παρέλαβαν 29 φακέλους από την Πρόεδρο της 
Σ.Ε.Ε. η οποία δήλωσε ότι ενήργησε όπως ορίζει το 
καταστατικό της Ένωσης και οι Κανονιστικές  διατά-
ξεις. Μέσα στους κλειστούς φακέλους υπήρχαν 2 κλει-
στοί άσπροι φάκελοι σφραγισμένοι από την Ένωση με 
τα ψηφοδέλτια ομοίως σφραγισμένα.

Η Εφορευτική Επιτροπή καταμέτρησε τους σφρα-
γισμένους φακέλους οι οποίοι βρέθηκαν 58. Έγκυροι 
54, άκυροι 4. 

Στη συνέχεια προχώρησε στο άνοιγμα των φακέ-
λων, όπου καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια. Ευρέθη-
σαν 54. Έγκυρα 52 άκυρα 2.

Αφού έγινε η καταμέτρηση των σταυρών για κάθε 
μία υποψηφιότητα διαπιστώθηκε ότι εκλέγονται όλες 
αφού έλαβαν το 50% +1.

Τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

Το παρόν αποτελεί περίληψη του πρακτικού 
της Εφορευτικής Επιτροπής το οποίο βρίσκε-
ται στο αρχείο της Ένωσης.

Το Δ.Σ. της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 
συγχαίρει ολες τις φίλες που εκλέχθηκανκαι τους εύ-
χεται μία δημιουργική Σοροπτιμιστική διετία.

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ από την Πρόεδρο και τα 

μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης στην Εφορευτική Επιτρο-
πή και ιδιαιτέρως στην Βαρβάρα Σκαρβέλη που ήρθε 
από το Ρέθυμνο της Κρήτης για να ασκήσει τα καθή-
κοντά της ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής των 
εκλογών δια αλληλογραφίας της Σ.Ε.Ε.

Για το Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε. η Πρόεδρος 
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση

 Αντιπρόεδροι Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Μαρκάκη Ελένη

 Αναπληρωματική εκπρόσωποι Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Κουτσουκέλη Αλεξάνδρα

 Εξελεγκτική Επιτροπή Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Περούλη - Σκούρτη Έλσα

 Επιτροπή Οικονομικών Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Λουφάκη - Ανανιάδου Ρέα

 Επιτροπή Επέκτασης Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Αεράκη Ειρήνη
  Τάχου Αικατερίνη

 Επιτροπή Διαιτησίας Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Καραγιάννη Δέσποινα
  Σπανού - Καλλιάφα Άννα
  Χατσιοπούλου Αικατερίνη

Αποτελέσματα
Εκλογών ΣΕΕ
διετία 2018-2020
δι’ αλληλογραφίας

ε κ λ ο γ ε ς

Τ

?
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ίναι σε όλους γνωστό ότι τα 
Κυκλαδονήσια δεν φημί-
ζονται ιδιαίτερα για τα εύ-
φορα εδάφη τους και, αν 
υπάρχει κάτι που προσελ-

κύει σε αυτά τόσο τους Έλληνες, όσο και 
τους ξένους τουρίστες είναι η άγρια πα-
ράξενη ομορφιά τους που τα κάνει να 
μοιάζουν με τεράστιους ογκόλιθους πε-
ταμένους, εική και ως έτυχε, στην ολάνοι-
κτη γαλανή αγκαλιά του Αιγαίου. Πηγή 
πλούτου και βιοπορισμού των κατοίκων 
υπήρξε από αρχαιοτάτων χρόνων τόσο η 
θάλασσα, όσο και τα ποικίλα πετρώματα 
που ήταν ήδη γνωστά από την Αρχαιότη-
τα. Δεν είναι τυχαίο ότι το παριανό μάρ-
μαρο χρησιμοποιήθηκε για την οικοδό-
μηση ναών και αγαλμάτων και ότι μαζί με 
το πεντελικό θεωρείται πρώτο σε ποιό-
τητα. Στο αρχαιολογικό Μουσείο της Σύ-
ρου βρίσκεται μαρμάρινο πρωτοκυκλαδι-
κό ειδώλιο που χρονολογείται στο β΄μι-
σό της 3ης χιλιετίας, μαρμάρινος κρατή-
ρας (α΄μισό της 3ης χιλιετίας), επιτύμβι-
ες στήλες και αγάλματα ελληνιστικής και 
Ρωμαϊκής περιόδου. Στη Νάξο, εκτός των 
πολλών μαρμάρινων ειδωλίων και αγαλ-
μάτων που κοσμούν τις προθήκες του 
Μουσείου, εύκολα μπορεί, όποιος σκά-
βει το χωράφι του, να βρει ειδώλια κυ-
ρίως νεολιθικά από πωρόλιθο ή μάρμα-
ρο. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι στην Τή-
νο υπάρχει σχολή για την γλυπτική τέχνη 
και πολλοί αξιόλογοι σύγχρονοι γλύπτες 
έχουν κυκλαδίτικη καταγωγή με προ-
εξάρχοντα τον πασίγνωστο Γιαννούλη 
Χαλεπά. Το όνομα της Σύρου αναφέρε-
ται στην Οδύσσεια του Ομήρου και κατά 
πάσα πιθανότητα διαμορφώθηκε από τις 
Φοινικικές λέξεις Ουσύρα (πλούσια) και 
Ουσούρα (ευτυχής) αλλά κατά μια δεύτε-

ρη εκδοχή από τις λέξεις Σουρ ή Συρ που 
σημαίνουν βράχος, κάστρο ή ογκόλιθος. 
Εξάλλου το όνομα του λιμανιού Φοίνι-
κας έλκει την καταγωγή του από την επο-
χή που οι Φοίνικες προσορμίζονταν σαν 
έμποροι στο νησί, πριν εγκατασταθούν, 
τον 6ο π.Χ αιώνα, οι Ίωνες.

Η Μήλος και η Κίμωλος χάρη στην 
ηφαιστειογενή γη τους, από τα προϊστο-
ρικά χρόνια μέχρι τις μέρες μας, βρίθουν 
πολλών ορυκτών. Ο οψιανός λίθος χρη-
σιμοποιήθηκε κυρίως κατά τους προϊστο-
ρικούς χρόνους, τα πετρώματα γύψος, 
καολίνης και θειάφι κατά τους κλασι-
κούς και ελληνιστικούς χρόνους και διά-
φορα μεταλλεύματα αργύρου, κατά τον 
Μεσαίωνα, που έδωσαν στην Κίμωλο το 
όνομα Argentiera. Μέχρι και τη σύγχρο-
νη εποχή υπάρχουν στο νησί τα πετρώ-
ματα του μπετονίτη, της βαρυτίνης κ.ά. 
Το ορυχείο που βρίσκεται στον Αδάμα-
ντα της Μήλου πρέπει να λειτούργησε 
από την 3η χιλιετία π.Χ, ενώ το εργαστή-
ριο οψιανού της Φυλακωπής είναι το μό-
νο γνωστό στο Αιγαίο. Οι αυξημένες χρή-
σεις όλων των ορυκτών έχουν δημιουρ-
γήσει από τη δεκαετία του 1970 μια κα-
τάσταση, όπου παράλληλα με τις μεγά-
λες εταιρίες, κάθε ιδιώτης μπορεί να αγο-
ράσει ή να νοικιάσει γη και να αρχίσει να 
εξορύσσει. Η Μήλος στις μέρες μας είναι 
τραυματισμένη από τεχνητούς κρατήρες 
με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα στρώ-
ματα. Η προσπάθεια διάσωσης όλου του 
φυσικού πλούτου περιλαμβάνει εκτός 
από τον ηφαιστειακό κρατήρα, τις εξα-
γωγικές λάβες στο Βορρά, καθώς και τις 
ακτές με γεωθερμία, όπου το θειάφι δημι-
ουργεί εντυπωσιακούς χρωματισμούς. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα δράσης 
του ΟΗΕ και της UNESCO για τη Μεσό-

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Πάρος, Σύρος, Μήλος, Νάξος Κίμωλος και Σαντορίνη

Απαστράπτοντα πετράδια Σπαρμένα στου Αιγαίου την απεραντοσύνη

Η Μήλος και η 
κίμωλος χάρη στην 

ηφαιστειογενή 
γη τους, από τα 

προϊστορικά χρόνια 
μέχρι τις μέρες μας, 

βρίθουν πολλών 
ορυκτών.

Το ορυχείο που 
βρίσκεται στον 
αδάμαντα της 

Μήλου πρέπει να 
λειτούργησε από την 

3η χιλιετία π.Χ

Ε
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γειο (UN/RAM) έχει εγγράψει την 
Μήλο στον κατάλογο των «100 αρ-
χαιολογικών χώρων της Μεσογεί-
ου» ως σημαντικό αρχαιολογικό 
χώρο και μνημείο της φύσης.

Σε όλη τη μακρά περίοδο ζω-
ής στον αιγαιακό χώρο, η Μήλος 
όφειλε την οικονομική της άνθηση 
στις σημαντικές εξαγωγές οψια-
νού, του ηφαιστιογενούς αυτού 
ορυκτού που αποτελούσε για όλο 
τον αρχαίο κόσμο μοναδική πρώτη 
ύλη κατασκευής αιχμηρών εργα-
λείων καθημερινής χρήσης. Κύρια 
κέντρα εξαγωγής οψιανού στη Με-
σόγειο ήταν, εκτός από τη Μήλο, η 
Νίσυρος στα Δωδεκάνησα και η Λι-
πάρα στη Σικελία. Στο νησί κατοί-
κησαν οι Δωριείς μετά την κάθοδό τους 
στον Ελλαδικό χώρο (1100 π.Χ) και κα-
τάφεραν να ιδρύσουν οικισμό στην περι-
οχή Κλήμα, κάτω από τη σημερινή Πλά-
κα και Τρυπητή καθ’ όλη τη διάρκεια των 
αρχαίων χρόνων μέχρι τους πρώτους με-
ταχριστιανικούς αιώνες, όπου στην περι-
οχή λαξεύθηκαν οι περίφημες Κατακόμ-
βες του νησιού που στέγασαν τους πρώ-
τους Χριστιανούς. Κατά την αρχαιότητα 
η Μήλος παρήγαγε θειάφι που το χρησι-
μοποιούσαν ως απολυμαντικό αλλά και 
στην αμπελουργία. Ο Θεόφραστος, στο 
βιβλίο του «Περί λίθων», το πρώτο γνω-
στό βιβλίο ορυκτολογίας στον κό-
σμο, γράφει για το χώμα της Μή-
λου, την «Μηλιάδα γη», που την 
χρησιμοποίησαν οι ζωγράφοι στην 
αρχαιότητα.

Μεγάλη οικονομική δύναμη 
υπήρξε η πόλις- κράτος της Μήλου 
μετά τους Περσικούς πολέμους (47 
π.Χ.) που συμμετείχε στην Αθηνα-
ϊκή συμμαχία με σημαντική συνει-
σφορά για την συγκρότηση ισχυ-
ρού στόλου.

Στη Νάξο, ανάμεσα στα χωριά 
Κόρωνος και Απείρανθος βρίσκε-
ται η περιοχή με τα ελάχιστα στον 
κόσμο και μοναδικά στην Ελλάδα 
ορυχεία σμύριδας, το κοινώς λε-

γόμενο σμυρίγλι, ενώ γνωστά από 
την αρχαιότητα είναι τα ναξιακά 
μάρμαρα κι ο γρανίτης. Μέχρι το 
1925, η σμύριδα μεταφερόταν με 
μουλάρια στο κοντινότερο λιμάνι 
της Μουτσούνας, επίνειο της Απει-
ράνθου, απ’ όπου φορτωνόταν στα 
πλοία που την παραλάμβαναν. Το 
1925 κατασκευάσθηκε μνημειώδες 
για την εποχή έργο «ο εναέριος σι-
δηρόδρομος», ένα σύστημα με πυ-
λώνες, συρματόσκοινα και βαγονέ-
τα (Τελεφερίκ), με τα οποία μετα-
φερόταν έκτοτε το ορυκτό από τα 
ορυχεία προς τη Μουτσούνα. Το 
1978, το έργο αυτό εγκαταλείφθη-
κε, όταν η διάνοιξη δρόμου έκανε 
ακόμη πιο συμφέρουσα τη μεταφο-

ρά με φορτηγά αυτοκίνητα.
Η σμύριδα είναι ένα ορυκτό που χρη-

σιμοποιείται ως αποξεστικό και λειαντι-
κό για μέταλλα, γυαλί, ξύλο ή πετρώματα 
αλλά και ως αντιολισθητικό για δάπεδα, 
δρόμους και πεζοδρόμια. Η ναξιακή σμύ-
ριδα υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα 
ελληνικά ορυκτά για μεγάλη χρονική πε-
ρίοδο. Η Νάξος αποτελεί ουσιαστικά τη 
μοναδική σμυριδοπαραγωγό περιοχή της 
Ευρώπης, αφού τα συγκεκριμένα ορυχεία 
είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Το απο-
κλειστικό δικαίωμα εξόρυξης σμύριδας 
έχουν οι κάτοικοι των 6 χωριών, Απειράν-

θου, Κορώνου, Δανακού, Κεραμω-
τής, Σκάδου και Μέσης. Οι άνδρες 
άνω των 18 χρονών έχουν τη δυ-
νατότητα να εγγραφούν στους κα-
ταλόγους των σμυριδεργατών και 
να εξορύσσουν τη σμύριδα με την 
υποχρέωση να την παραδώσουν 
στο ελληνικό Δημόσιο που είναι ο 
μοναδικός εκμεταλλευτής. Η σμύ-
ριδα ήταν γνωστή από την αρχαιό-
τητα ως «λίθος η τας ψήφους οι δα-
κτυλιόγλυφοι σμήχουσι». Σε ελεύ-
θερη μετάφραση: Πέτρα με την 
οποία τρίβουν τα εγχάρακτα δα-
κτυλίδια. Από τα αρχεία της ιστορι-
κής και εθνολογικής Εταιρείας δια-
πιστώνεται ότι από το 1625, η σμύ-

Μαρμάρινο 
πρωτοκυκλαδικό 

ειδώλιο.
Β´ μισό 3ης χιλιετίας π.Χ. 

Μουσείο Σύρου.

Μαρμάρινος 
πρωτοκυκλαδικός 

κρατηρίσκος. 
α΄ μισό 3ης χιλιετίας π.Χ. 

Μουσείο Σύρου
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ριδα κυκλοφορούσε ως εμπόρευμα, γε-
γονός που αποδεικνύεται και από τα αρ-
χαιολογικά ευρήματα. Στην κεντρική Νά-
ξο βρέθηκαν σε ανασκαφές σμυριδόλιθοι 
που προφανώς εμπορεύονταν οι κάτοικοι 
του νησιού.

Η σημερινή πεταλοειδής μορφή της 
Σαντορίνης οφείλεται στις κατά και-
ρούς ηφαιστιογενείς εκρήξεις που μετέ-
βαλαν το αρχικά στρογγυλό της σχήμα. 
Η όψη του νησιού από την πλευρά του 
ηφαιστείου είναι βραχώδης κι απόκρη-
μνη. Στο Ν.Α άκρο βρίσκεται το βουνό 
του Προφήτη Ηλία με το ομώνυμο Μονα-
στήρι του 18ου αι. που αποτελείται από 
τιτανώδη βράχια και λευκό μάρμαρο. Η 
ηφαιστειακή δραστηριότητα της Σαντο-
ρίνης είναι αποτέλεσμα της καταβύθισης 
της Αφρικανικής πλάκας που γίνεται με 
ταχύτητα 5cm ανά έτος, προς τα Β.Α με 
γωνία 30˚ – 40˚. Η πλάκα της Αφρικής 
λιώνει σε μεγάλο βάθος και στη συνέχεια 
τα λιωμένα πετρώματα ανέρχονται στην 
επιφάνεια της θάλασσας και σχηματίζουν 
τα ηφαίστεια της Μήλου της Σαντορίνης, 
των Μεθάνων και της Νισύρου.

Η λάβα του ηφαιστείου της Σαντορί-
νης δημιουργεί στάχτη που καθιστά το 
έδαφός της πολύ πιο εύφορο από τα άλ-
λα Κυκλαδονήσια. Το νησί φημίζεται για 
την παραγωγή αμπελιών, ντομάτας και 
της γνωστής σε όλους φάβας.

Η Σαντορίνη, καθώς και τα νησιά Θη-
ρασία και Ασπρονήσι είναι απομεινάρια 
του ηφαιστειογενούς νησιού Στρογγύλη, 
της οποίας το κεντρικό τμήμα ανατινά-
χθηκε μαζί με τον κρατήρα του ηφαιστεί-
ου από την Μινωϊκή έκρηξη που έγινε το 
1613 π.Χ. Όταν άρχισε η ηφαιστιογε-
νής δραστηριότητα στη Σαντορίνη, πριν 
2-2,5 εκατομμύρια χρόνια, υπήρχε ένα μι-
κρό νησί που είχε διαμορφωθεί από σχι-
στόλιθους και ασβεστόλιθους. Η ηφαι-
στειακή δραστηριότητα αρχικά έλαβε 
χώρα στην περιοχή του Ακρωτηρίου και 
στις νησίδες Χριστιανά Θήρας. Αυτά τα 
πετρώματα στις μέρες μας έχουν αλλοι-
ωθεί. Πριν περίπου 500.000 χρόνια, δημι-
ουργήθηκε στο Βόρειο άκρο του νησιού, 

το ηφαίστειο της Περιστερίας, το οποίο 
παρήγαγε Ανδεσιτικές λάβες που εκχύ-
νονται από στρώματα ηφαιστείου ως μι-
κρές ροές.

Σήμερα, υπολείμματα του ηφαιστείου 
βρίσκονται στον μικρό προφήτη Ηλία και 
στο μεγάλο βουνό. Συγχρόνως, μικρότε-
ρα ηφαίστεια ήταν ενεργά στις περιοχές 
Μπάλο, Κόκκινη παραλία και Κοκκινό-
πετρα. Πριν 200.000 χρόνια δημιουργή-
θηκε ένα ασπιδωτό ηφαίστειο που ένω-
σε όλες τις γύρω από τη Σαντορίνη νησί-
δες. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα πα-
ρατηρείται ξανά πριν 180.000 χρόνια, μια 
δεύτερη καλντέρα δημιουργήθηκε πριν 
40.000-60.000 χρόνια με ισχυρές εκρή-
ξεις. Ακολούθησε νέα ηφαιστειακή έκρη-
ξη πριν 21.000 χρόνια και, όπως προα-
ναφέρθηκε, η μινωϊκή έκρηξη που έδωσε 
στην καλντέρα το σημερινό της σχήμα.

Η ομορφιά του φυσικού τοπίου των 
Κυκλάδων με την ιδιόμορφη αρχιτεκτονι-
κή, τα λιθόστρωτα στενά δρομάκια, τους 
ανεμόμυλους, τα κάστρα, τις πολυάριθ-
μες εκκλησιές και τα ξωκλήσια, τα μο-
ναστήρια και τους έρημους πια ταρσα-
νάδες είναι πλέον πόλος έλξης τόσο για 
τους Έλληνες, όσο και για τους ξένους. Ο 
τόπος μας κρύβει μύριους όσους πολύτι-
μους θησαυρούς, χίλιες δυο ομορφιές. Ας 
μην αφήσουμε, όσο είναι ακόμα καιρός, 
να γίνουν βορά των αλλοεθνών και των 
αλλοφρόνων.

Μίνα Κόρσου- Καπέλλου
Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας

θ ε μ α τ α

Στη Νάξο, ανάμεσα 
στα χωριά κόρωνος 

και απείρανθος 
βρίσκεται η περιοχή 

με τα ελάχιστα 
στον κόσμο και 
μοναδικά στην 

Ελλάδα ορυχεία 
σμύριδας, το κοινώς 
λεγόμενο σμυρίγλι, 

ενώ γνωστά από την 
αρχαιότητα είναι τα 
ναξιακά μάρμαρα κι 

ο γρανίτης.
Η Νάξος αποτελεί 

ουσιαστικά 
τη μοναδική 

σμυριδοπαραγωγό 
περιοχή της 

Ευρώπης!

Ορυκτά: 
θειάφι και 
βαρυτίνη
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Ιούνιος 
- Στην τελετή λήξης της χρο-

νιάς παρουσιάσαμε τα βιβλία 
των φίλων Σοροπτιμιστριών Καί-
της Δούκα, Νένας Ζήση, Ελέ-
νης Κάσδαγλη- Μαρακάκη, Καί-
της Κάστρο - Λογοθέτη, Νόρας 
Προκοπίου - Πυλόρωφ, Αννας 
Φαχαντίδου.

- Δώσαμε το βραβείο «Λούλα Μαυρουλίδου» στην 
κ. Μαρία Αθανασίου μαθήτρια του Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας Περιστερίου.

Καλό καλοκαίρι σε όλους τους Ομίλους. Σας περι-
μένουμε 9, 10 και 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα για την 
Πανελλήνια Συνάντηση Προέδρων, Διευθυντριών 
Προγραμμάτων και Βοηθών και για να γιορτάσουμε 
όλες μαζί τα 40 χρόνια προσφοράς του Ανατολικού.

Βίκη Κατσαρή
Πρόεδρος

›uΘρακομακεδόνες «Ολυμπιάς»

Ο Όμιλός μας συνεχίζοντας το έργο του και 
την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο και 
ιδιαίτερα στο παιδί επισκέφτηκε το Κέντρο 

Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού «Χατζηπατέ-
ρειο». Η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη με την υποδο-
χή και την επικοινωνία που είχαμε με τα παιδιά. Τους 
προσφέραμε καραμέλες, σοκολάτες, μολύβια, χρώμα-
τα κ.λ.π. Συζητήσαμε με τους ειδικούς παιδαγωγούς 
και με το Δ.Σ. του Ιδρύματος για τα προβλήματα και 
τις ανάγκες τους και τους παραδώσαμε τα χρήματα 
που συγκεντρώσαμε από την εκδήλωση στην «Πινα-

κοθήκη Κουβου-
τσάκη». Επίσης 
η Πέπη Νασιο-
πούλου, μέλος 
του Ομίλου μας, 
προσέφερε ένα 
αναπηρικό αμα-
ξίδιο εις μνήμην 
της αδελφής της 

Ευτυχίας. Τέλος τους υποσχεθήκαμε πως θα είμαστε 
πάντα στο πλευρό τους, αναχωρήσαμε γεμάτες συ-
ναισθήματα ικανοποίησης με τις χειροτεχνίες που μας 
χάρισαν τα παιδιά μαζί με τα χαμόγελά τους.

›uΑθηνών «Ανατολικός»

Απρίλιος 
- Δωρεά βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο 

καθώς και στο Γυμνάσιο Σαμοθράκης.
- Δωρεά βιβλίων στο Λαογραφικό Μου-

σείο Ξάνθης.
- Δωρεά ρούχων στην Πανελλήνια ́ Ενω-

ση φίλων πολυτέκνων.
- Συμμετοχή στη δράση των φίλων του Ογκολογι-

κού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
- Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της τριήμερης Γενι-

κής Συνέλευσης της Σ.Ε.Ε .
Μάιος 

- Δωρεά ρούχων στο Σωματείο Πολυτέκνων Ανα-
τολικής Αττικής «Οι Άγιοι Τερέντιος και Νεονίλλη».

- Δωρεά βιβλίων στο Γυμνάσιο Πάλμου, στο πλαί-
σιο του Προγράμματος του Ανατολικού «Τα βιβλία τα-
ξιδεύουν».

- Δωρεά παιδικών βιβλίων στο δημοτικό σχολείο 
των Αρκιών με τον μοναδικό μαθητή Χρήστο και την 
ψυχή της Ελλάδας, την δασκάλα κ. Μαρία Τσιαλέρα. 

Δρ
ασ

τη
ριό

τη
τες των Ομίλων

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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Στις 18 Μαΐου, ο Όμι-
λός μας αλλά και φίλες 
άλλων Ομίλων πραγ-
ματοποίησε ημερήσια 
εκδρομή στην ιστορική 
«Μονή Μεταμόρφωση 
Σωτήρα Σαγμαντά» και 
στη συνέχεια επισκέ-
φτηκε το Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Θηβών, ένα 
από τα σημαντικότερα 
Αρχαιολογικά μουσεία 
στην Ελλάδα και θαυμά-
σαμε τις μοναδικές συλ-
λογές του που προέρχο-
νται από ανασκαφές της 
Βοιωτίας και καλύπτουν 

χρονολογικά τον πολιτισμό της περιοχής από τα πα-
λαιολιθικά χρόνια έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. 
Τέλος, χαλαρώσαμε τρώγοντας σε τοπική ταβέρνα.

Συμμετείχαμε στην εκδήλωση που οργάνωσε ο Σ. 
Ο. «Ανατολικός» στο ξενοδοχείο «ΑΘΗΝΑΙΣ» για την 
ετήσια απονομή του βραβείου «Λ. Μαυρουλίδου» και 
την παρουσίαση των βιβλίων που έγραψαν φίλες Σο-
ροπτιμίστριες. Στην παρουσίαση συμμετείχε ο Όμι-
λός μας με το βιβλίο «Ευτυχία, η Αρχοντοπούλα της 
Σμύρνης» γραμμένο από την γραμματέα μας Αικατε-
ρίνη Δούκα.

Η Αντιπρόεδρός μας Μαρία Παναγιωτοπούλου 
παρέδωσε στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο της Αρχαίας 
Ήλιδας 40 ζευγάρια καινούργια παπούτσια, από δωρεά 
εργοστασίου. Ακόμη μια Σοροπτιμιστική χρονιά πέρα-
σε και μας άφησε αγαπημένες και ενωμένες.

Τη Δευτέρα 11 Ιουνί-
ου, συναντηθήκαμε για 
ένα αποχαιρετιστήριο 
δείπνο στο Rivira Coast 
Restaurant στη Βούλα, σε 
ένα όμορφο περιβάλλον 
με θέα τη θάλασσα. Στην 
παρέα μας παραβρέθη-
καν πολλές φίλες μας, τα 
νέα μέλη μας καθώς και η 

παλιά Σοροπτιμίστρια και ιδρυτικό μέλος του Ομίλου 
μας Λέλα Κουβαλιά, η οποία πάντα μας στηρίζει και 
μας ενισχύει με δωρεές και την ευχαριστούμε πολύ.

Φεύγοντας η πρόεδρος μαζί με τις ευχές της για 
ένα χαρούμενο και ξεκούραστο καλοκαίρι, μάς χάρι-
σε από ένα αναμνηστικό δώρο.

Σοφία Παπαδημηρίου
Πρόεδρος

›uΚηφισιά - Εκάλη
«Πάντα κοντά στις Γυναίκες»

Στις 18 Ιουνίου, ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος «Κη-
φισιά – Εκάλη» γιόρτασε το κλείσιμο των εργα-
σιών της Σοροπτιμιστικής χρονιάς 2017 – 2018 

και της διετίας 2016 – 2018, με Πρόεδρο την φίλη Κα-
τερίνα Τζίμα.

Σε μια όμορφη βραδυά, στο Ecali Club, με παρόντα 
όλα σχεδόν τα μέλη και παρουσία της Προέδρου της 
Σ.Ε.Ε. φίλης Αμαλίας Βαρότση-Ραγκούση, τιμήθηκε 
η Πρόεδρος Κατερίνα και τής προσφέραμε, ακολου-
θώντας την από ιδρύσεως του Ομίλου παράδοση, ένα 
αναμνηστικό δώρο, μια χρυσή καρφίτσα πέτου, που θα 
της θυμίζει τη διαρεύσασα διετία της Προεδρίας της, 
στην οποία αναγραφόταν η επωνυμία του Ομίλου και 
η διετία «2016-2018».

Τύχη αγαθή, όμως, βοήθησε και η γιορτή αυτή συ-
νέπεσε με την ολοκλήρωση ενός έργου του Ομίλου. Το 
έργο αυτό είχε τον τίτλο «Πάντα κοντά στις Γυναίκες» 
και συνοπτικά έχει ως εξής.

Πριν ένα χρόνο, περίπου, ο Όμιλος πληροφορήθη-
κε ότι οι γυναικείοι θάλαμοι της κλινικής μαστού του 
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας» στερούντο ακόμη και 
απλών καρεκλών, προκειμένου να ξεκουράζονται οι 
συγγενείς χειρουργημένων γυναικών, που τις συντρό-
φευαν ακόμη και τις νύκτες.

Με τα χρήματα που συγκέντρωσε ο Όμιλος από μια 
Εκδήλωση το 2017, και πάλι στο Εcali Club, η οποία εί-
χε οργανωθεί με πρωτοβουλία της Β’ Αντι-
προέδρου, φίλης Λίτσας Κωστόγιαννη, αλ-
λά και με δωρεές φίλων και μελών του Ομί-
λου, συγκεντρώθηκε το αναγκαίο ποσό 
που μας έδινε τη δυνατότητα να προσφέ-
ρουμε στο Γ.Ο.Α.Ν.Α. «ο Άγιος Σάββας» 
και ιδιαίτερα για τους συγκεκριμένους θα-
λάμους γυναικών, 26 πολυθρόνες/κρεββά-
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τια για ξεκούραση και ύπνο των συνοδών των χειρουρ-
γημένων γυναικών. Την επιμέλεια του έργου αυτού είχε 
η Α΄ Αντιπρόεδρος φίλη Ρούλα Ρούτνερ.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαρίστησε πολλά-
κις, τόσο προφορικά όσο και γραπτά τον Όμιλο, εκδί-
δοντας μάλιστα και Δελτίο Τύπου, το οποίο δημοσιεύ-
τηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η συγκέντρωση της 18ης Ιουνίου έγινε σε μια πολύ 
ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, με αρκετή συναισθημα-
τική φόρτιση, αλλά και ηθική ικανοποίηση, αφού έγι-
νε πραγματικότητα ένα πρόγραμμα, μέσω του οποί-
ου προσφέραμε αγάπη και φροντίδα σε γυναίκες που 
την χρειάζονται.

Και όπως διάβασα, τελευταία, εάν η γνώση είναι 
το μυαλό της ιατρικής επιστήμης, τότε ο ανθρωπισμός 
πρέπει να είναι η καρδιά της!

Πόπη Αθανασίου
Βοηθός Δ/ντρια Προγράμματος Ομίλου

›uΠειραιάς

Με αφορμή 
τον εορτα-
σμό της δι-

εθνούς ημέρας Μου-
σείων, ο Όμιλός μας, 
παραβρέθηκε στα επί-
σημα εγκαίνια της μόνι-
μης έκθεσης έργων, του 
σκηνοθέτη Πάνου Αρα-
βαντινού, στη δημοτική 
πινακοθήκη Πειραιά. Η 

ξενάγηση έγινε από την μουσειολόγο κ. Αθηνά Πά-
νου. Ακολούθησε συναυλία με αποσπάσματα απο την 
όπερα CARMEN, με την μεσόφωνο της Λυρικής κ. 
Ελένη Δάβου και BOHEME,από την ομάδα μελοδρα-
ματικής του ωδείου Φίλιππος Νάκας.

Στην πόλη μας 1-10 Ιουνίου, εορτάζονται οι ημέρες 
θάλασσας, με πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού, αθλητι-
σμού, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης. Ο Όμιλός μας, παρα-
βρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής, με τίτ-
λο «θαλασσινές ιστορίες» και στην έκθεση ξύλινων κα-
ραβιών στην Πινακοθήκη Πειραιά.Παρακολουθήσαμε 
και αγώνες ιστιοπλοίας, στον όρμο του Μικρολίμανου.

Στις 14 Ιουνίου, μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου μας, βρε-
θήκαμε σε μια πολύ όμορφη και χαρούμενη βραδιά, 
στο κέντρο EDEM, όπου ο Όμιλος Παλαιού Φαλήρου 
έκλεισε με επιτυχία την φετεινή σοροπτιμιστική χρονιά.

Την ίδια μέρα το πρωί, πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
λήψη pap-test σε μέλη και φίλες του Ομίλου, στο Θρι-
άσιο νοσοκομείο, για 18η συνεχή χρονιά.

Παρακολουθήσαμε την απονομή του βραβείου Λ. 
Μαυρουλίδου, από τον Ανατολικό Όμιλο Αθηνών.

Τα παιδιά του ΠΕΚΑΜΕΑ, υποδέχονται το καλοκαί-
ρι, με την παράσταση, «Η Νεράϊδα και το Παληκάρι», 
στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μοσχάτου. Ο όμι-
λος βρίσκεται πάντα κοντά τους σε κάθε τους εκδήλω-
ση και δεν θα μπορούσε να λείπει απ’ αυτήν.

Τους ευχηθήκαμε καλό καλοκαίρι και τους προ-
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σφέραμε σε συνεργασία με τον Όμιλο του Παλαιού 
Φαλήρου είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, 
για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Λίνα Βλάμου
Πρόεδρος

› Ψυχικό

Στις 2 Απριλίου, η Πρόεδρος Ιωάννα Κοτσαρί-
νη και μέλη του Ομίλου επισκέφτηκαν τα Χω-
ριά SOS, πρόσφεραν δώρα στην ανάδοχη μα-

θήτρια Σακίρα και ενημερώθηκαν για την πορεία της 
εκπαίδευσής της.

Στις 3 Απριλίου και ενόψει του Πάσχα, επισκέφτη-
καν το ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης) όπου πρόσφεραν Πασχαλινά Δώρα (λαμπάδες, σο-

κολατένια αυγά και τσουρέκια) στις 
γυναίκες και τα παιδιά τους. Επίσης 
το μέλος μας Νόμπελη Μαίρη, πρό-
σφερε επιπλέον τρόφιμα στα παι-
διά στη μνήμη του γιού της που τό-
σο νέος έφυγε από τη ζωή. 

Βεβαίως στις 27, 28 και 29 τα μέ-
λη μας συμμετείχαν σε όλες τις εκ-
δηλώσεις που διοργάνωσε η ΣΕΕ 
για την Γενική Συνέλευση έτους 
2018.

Στις 7 Μαΐου, η Πρόεδρος πα-
ρείχε δείπνο στις φίλες του Ομίλου 
και το σπουδαιότερο δόθηκαν σή-
ματα σε 2 νέα μέλη. Με χαρά ανα-
κοινώνουμε ότι είμαστε 24 μέλη 
και συνεχίζουμε για την εγγραφή 
και άλλων.

Στις 8, η Πρόεδρος και η Αντι-
πρόεδρος συναντήθηκαν στην Αθήνα με την Μελί-
να Ανδρουλάκη, μέλος του αδελφοποιημένου Ομίλου 
Luleo Σουηδίας.

Στις 15, συμμετείχαν στην εκδήλωση του «Ανατο-
λικού» στο «ΑΘΗΝΑΙΣ».

Στις 17, μέλη μας παρακολού-
θησαν την εκδήλωση του παραρ-
τήματος Ε.Α.Ε Κηφισιάς, με θέμα 
«το πεπτικό μας σύστημα, αυτός 
ο μεγάλος άγνωστος».

Στις 18, η πρόεδρος συμμετείχε 

στην επίσκεψη του Μουσείου Θήβας που διοργάνωσε 
ο Ομιλος «Ολυμπιάς».

Στις 19 και 20 Μαΐου, μέλη μας –όπως κάθε χρό-
νο– αφού ανέλαβαν να ετοιμάσουν μαρμελάδες, γλυ-
κά του κουταλιού και λικέρ, πήραν μέρος στο festival 
marmalade που διοργάνωσε η ΕΣΤΙΑ στην Πλατεία 
Αγίας Σοφίας του Ψυχικού, με την συμμετοχή πολλών 
τοπικών συλλόγων και γυναικείων οργανώσεων. Τα 
έσοδα διατέθηκαν στην ΕΣΤΙΑ.

Στις 21, μέλη μας συμμετείχαν στην εκδήλωση του 
ομίλου ΛυΚΑΒΗΤΤΟΣ  στο ΛυΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ.

Στις 31, μέλος του ομίλου μας παρευρέθη στην πα-
ρουσία του βιβλίου «Ψίθυροι από το παρελθόν». Συγ-
γραφέας του βιβλίου είναι ο σύζυγος του μέλους μας 
Τσίλαγα Ευαγγελία, καθ. ΤΙ Αθηνών, η οποία συντό-
νιζε την παρουσίαση. 

Την 1η Ιουνίου η πρόεδρος Ιωάννα Κοτσαρίνη, πα-
ρευρέθη στην εκδήλωση στο ΣΤΑυΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ για 
την βράβευση των Πανελληνίων μαθητικών διαγωνι-
σμών ψηφιακής δημιουργίας που συνδιοργάνωσαν η 
εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση του υπουργείου Παι-
δείας και το «ΙΟΑΣ».

Στις 4 Ιουνίου όλα τα μέλη του Ομίλου γευμάτισαν 
στην Ραφήνα, κλείνοντας τις ολομέλειες της σοροπτι-
μιστικής χρονιάς.

Στις 11 Ιουνίου μέλη του Ομίλου μας παρευρέθη-
σαν στην εκδήλωση εορτασμού στο ΠΑΛΛΑΣ για τα 
60 χρόνια από την Ιδρυση της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας

Στις 21 Ιουνίου η Πρόεδρος και η Γραμματέας πή-
ραν μέρος στην ημερίδα του Ευρωπαικού προγράμμα-
τος SMART που διεξήχθη στα Γραφεία της Αντιπροσω-
πείας της Ευρωπαικής Επιτροπής στην Ελλάδα, με θέ-
μα «αντιμετώπιση του φαινομένου οδήγησης υπό την 
επήρεια αλκοόλ».

Μέλη του Ομίλου μας παρευρέθησαν σε εκδηλώ-
σεις άλλων Ομίλων.

Ιωάννα Κοτσαρίνη
Πρόεδρος 
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›uΠρώτος Όμιλος Βόλου
ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Τη Μεγάλη Τετάρτη μέλη του Ομίλου μας 
επισκεφτήκαμε τη Στέγη Κακοποιημένης Γυναίκας 
«ΜΕΡΙΜΝΑ» συνεπείς στη διαρκή υποστήριξή μας σε 
γυναίκες που φιλοξενούνται εκεί, καλύπτοντας αρκε-
τές ανάγκες τους σε τρόφιμα και είδη ατομικής καθα-
ριότητας. Τον ίδιο μήνα πολυπληθής ομάδα μελών μας 
επισκεφτήκαμε το ΜΟυΣΕΙΟ της ΠΟΛΗΣ του ΒΟΛΟυ 
για την έκθεση «Της ΜΟΔΑΣ…τα γυρίσματα» σε ένα 
ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα ενδύματα Βολιωτών έως 
το μέσον του 20ου αιώνα. Ακολούθησε ελαφρύ δείπνο.

Μετά την εκλογική διαδικασία στον Ομιλό μας 
για την ανάδειξη των νέων αξιωματούχων 2018-2019, 
συμμετείχαμε στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΕ με επτά 
μέλη μας, όπου είχαμε την εκλογή της Δ.Π του Ομί-
λου μας Κίρκης Παπαδήμα στην Επιτροπή Επέκτα-
σης της ΣΕΕ.
ΜΑΪΟΣ: Στις 13 Μαϊου, συμμετέχοντας στη γιορτή 
προς τιμήν της Μητέρας και της μητρότητας, είχαμε 
αρτοκλασία σε ναό της περιοχής μας με εναπόθεση 
ανθέων σε μνημείο αφιερωμένο στη Μητέρα μέσα στο 
Πάρκο του Αγ. Κωνσταντίνου, που στήθηκε με ενέρ-
γειες των μελών του Ομίλου μας, επί προεδρίας Καλο-
καιρινού Ελένης. Ακολούθησε πρωϊνός καφές και συ-
ζήτηση με φιλική διάθεση.

23 Μαϊου ημέρα Τετάρτη, πιστεύοντας πως προ-
σθέτουμε ένα λιθαράκι στον πολιτισμό της πόλης μας, 
βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο, όπως και πέρισυ, για την 
εκδήλωση του Ομίλου μας με το Σχολείο Δεύτερης Ευ-
καιρίας Βόλου. Κεντρικός Ομιλητής της εκδήλωσης ο 
κ. Κώστας Μάγος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, με θέμα: «Εκπαίδευση για όλους»: 
Ενα αίτημα διαχρονικά σταθερό. Ευχάριστη έκπληξη 
ο κ. Μάγος γνώρισε τον Σοροπτιμισμό και την προ-
σφορά του στον άνθρωπο από τους αείμνηστους γο-
νείς του, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Επίσης παρου-
σιάστηκε φιλμάκι με πρώην εκπαιδευόμενη του ΣΔΕ, 
υποστηρικτικό του θεσμού. Ολο το εκπαιδευτικό προ-

σωπικό και οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Βόλου μαζί με 
τα μέλη του Ομίλου μας ήμασταν παρόντες στην βρά-
βευση από τον Όμιλό μας της εκπαιδευόμενης Χρυ-
σούλας Βαργιάμη και του εκπαιδευόμενου Αγγέλου 
Δημόπουλου που συνοδεύτηκε απο χρηματικό ποσό. 
Και οι δύο εκπαιδευόμενοι είναι νέοι, πολύτεκνοι γο-
νείς. Ακολούθησε πλούσιο μπουφέ, χορηγία του ξενο-
δοχείου ΠΑΡΚ, της βιομηχανίας ΕΨΑ και του εργαστη-
ρίου αρτοσκευασμάτων Τοπούζογλου.

Μετά από προσπάθειές μας που διήρκησαν επί δι-
ετία και που ξεκίνησαν με κατάθεση αιτήματός μας 
στις 29/8/2016, ο Δήμος Βόλου, μέσω του Αντιδημάρ-
χου Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περι-
ουσίας, μάς παραχωρεί ένα χώρο σε δικές του εγκα-
ταστάσεις, για τη στέγαση του πολύχρονου αρχείου 
του Ομίλου μας.

Συνεχίζονται οι επαφές μας με την Αντιπεριφε-
ρειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων κα. Δωροθέα Κο-
λυνδρίνη για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το 
Ιδρυμα ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς και τον Ομιλο ΘΕΤΙΣ. 
Έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και Σποράδων και 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου πολλά μέλη του 
Ομίλου μας συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις, 
τόσο του Πανεπιστημίου, όσο και διαφόρων άλλων 
Ομίλων που δραστηριοποιούνται με πλούσιο έργο 
στην πόλη μας.

Μαρία Αγνουσιώτη
Πρόεδρος

› Όμιλος «Θέτις»
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018: Ομιλία του ιατρού Βασίλη Σλατινό-
πουλου με θέμα «Σοβαρά νοσήματα που σχετίζονται 
με το περιβάλλον, τη διατροφή, την οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση». Μία πολύ επίκαιρη και ενδια-
φέρουσα εκδήλωση ειδικά γιά την πόλη του Βόλου που 
προβληματίζεται γιά το θέμα της καύσης σκουπιδιών 
RDF από τοπικές βιομηχανίες.

Επίσκεψη στο Μουσείο της Πόλης και ξενάγηση 
στην έκθεση «της Μόδας τα γυρίσματα» - μία αναδρο-
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μή στις τάσεις της μόδας του περασμένου αιώνα που 
υπαγορευόταν από το κοινωνικό και οικονομικό κλί-
μα της εποχής, τη θέση της γυναίκας και τους αγώνες 
της για χειραφέτηση.
ΜΑΪΟΣ 2018: Πρώτη δημόσια παρουσίαση του μυ-
θιστορήματος της Ελένης Μαρκάκη με τίτλο “Καφέ 
Ρουαγιάλ” στο PUBLiC. Μεγάλη προσέλευση κοινού, 
υπέροχες ομιλήτριες, ανάρπαστο το βιβλίο, συγκινη-

μένη η συγγραφέας - μία 
εξαιρετική εκδήλωση.

Πρώτη επαφή γνωριμί-
ας με την “Κιβωτό του Κό-
σμου” στο Διμήνι. Προ-
σφορά εκπαιδευτικού υλι-
κού και δημιουργικών παι-
χνιδιών στα 23 παιδιά που 
φιλοξενούνται εκεί, συζή-
τηση και ενημέρωση από 
τις κοινωνικές λειτουργούς 
για τις ανάγκες τους - μία 
δράση που θα έχει συνέ-
χεια και τα επόμενα χρό-
νια.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018: Κλείσιμο 

χρονιάς - εισδοχή νέου μέλους - αλλαγή Προεδρίας.
Μίτση Πασιά

Πρόεδρος
›uΔράμας

Πραγματοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία, η 
27η Ανθοκομική Έκθεση από τον Σοροπτι-
μιστικό Όμιλο Δράμας, σε συνεργασία με το 

Δήμο Δράμας και τη Δεκποτά.
Ευχαριστώ το Δήμαρχο Δράμας κο Χριστόδου-

λο Μαμσάκο και τον πρόεδρο της Δεκποτά κο Γεώρ-
γιο Ψαρρά, για την αμέριστη συμπαράστασή τους. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους χορηγούς 
μας, που χωρίς τη συμβολή τους δε θα ήταν δυνατή η 
αξιοπρεπής διοργάνωση της ανθοκομικής μας έκθε-
σης, και συγκεκριμένα τους Νεογάλ, Θ. Μιχαηλάκη, 
Γατίδη Fresh, Star Βορείου Ελλάδος, Art Studio, Κώ-

στας Ιωαννίδης «το 
βιβλιοπωλείο σου», 
Welcome Stores Ζα-
χαριάδης, Κτήμα 
Γέννημα Ψυχής και 
Super Market Γου-
ντσίδης.

Ευχαριστώ θερ-
μά όλους τους ανθο-
καλλιεργητές για το 
δυναμικό παρόν που 
δίνουν κάθε χρό-
νο σ΄αυτή τη γιορτή, 
καθώς και τους πολι-
τιστικούς συλλόγους 
που ομορφαίνουν το 
πρόγραμμα των εκ-
δηλώσεών μας.

Επίσης ευχαριστώ 
τους μαθητές των 
δημοτικών σχολείων 
του δήμου μας, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνι-
σμό ζωγραφικής μας καθώς και τους διευθυντές για 
την άψογη συνεργασία τους.

Τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς όλους εσάς, που μας 
τιμάτε όλα αυτά τα χρόνια με την παρουσία σας και 
συμβάλλετε ουσιαστικά στο να συνεχίσουμε το κοινω-
νικό έργο μας. Εύχομαι, και του χρόνου με υγεία, να εί-
μαστε πάλι όλοι μαζί σε αυτή τη γιορτή.

Ελματζόγλου Λένα
Πρόεδρος

› Κέρκυρας
Απρίλιος

Συμμετοχή στη Γ.Σ. Εκπροσώπων Ομίλων Σ.Ε.Ε. 
στην Αθήνα με δύο εξουσιοδοτημένα μέλη μας (Πρό-
εδρος Χαϊδόγλου και Β΄ Αντιπρόεδρος Αγγελοπού-
λου) και μία ακόμη Σοροπτιμίστρια, τη Μίλκα Παπα-
ναστασίου.
Μάιος 7/5/18. 

Σε αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρ-
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κυρας έγινε η παρουσί-
αση του βιβλίου της Σο-
ροπτιμίστριας Νόρας 
Πυλόρωφ «Συνένοχοι». 
Το παρουσίασαν οι συ-
μπολίτες μας συγγρα-
φείς Χαρούλα Βερίγου 
και Τάσος Ψαρρής με 

συντονίστρια τη δημοσιογράφο Κατερίνα Κατσαρού.
Μίλησε επίσης η κ. Πυλόρωφ που απάντησε και 

στις ερωτήσεις των πολλών και εκλεκτών παρευρι-
σκομένων. Η ομολογουμένως ενδιαφέρουσα εκδήλω-
ση έκλεισε με δείπνο που ο Όμιλός μας πρόσφερε στη 
συγγραφέα και στους συντελεστές της παρουσίασης.
Ιούνιος 18/6/18

Συμμετοχή στην «Ημέρα Εθελοντισμού» που ορ-
γάνωσε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας και 
η Μ.Κ.Ο. Equal. Στον κεντρικό πεζόδρομο της πό-

λης μας, μαζί με τις άλ-
λες εθελοντικές οργανώ-
σεις, στήσαμε το τραπε-
ζάκι μας με τα περιοδι-
κά «Ελληνίδες Σοροπτι-
μίστριες», τις κάρτες αυ-
τοεξέτασης μαστού, κάρ-
τες για τη βία κατά των 

γυναικών, Σοροπτιμιστικούς σελιδοδείκτες και γενι-
κά υλικό που αφορούσε την Οργάνωσή μας και ειδι-
κά τον Όμιλό μας, ενημερώσαμε γυναίκες που ήρθαν 
κοντά μας, προσφέροντάς τους και το προαναφερθέν 
υλικό, και τελικά η παρουσία μας εκεί ήταν μια ακόμη 
ευκαιρία εξωστρέφειας του Ομίλου μας.

Η Σοροπτιμιστική μας χρονιά θα κλείσει με Ολομέ-
λεια στις 22/6/18 και αποχαιρετιστήριο δείπνο σε τα-
βέρνα στο Παλιό Λιμάνι.

Καλό καλοκαίρι στις αξιωματούχους Σ.Ε.Ε. και 
Ομίλων και σε όλα τα μέλη τους.

Τζένα Ανδριώτη
υπεύθυνη περιοδικού

›uΗρακλείου «Αρετούσα»

Ο Όμιλός μας, έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη 
πίττα του στο σπίτι της προέδρου όπως συ-
νηθίζεται. Μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα, καλό 

φαγητό, μουσική και χορό και προσφορά συμβολικών 
δώρων από την Πρόεδρο περάσαμε μια όμορφη βρα-
διά στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Μέλη του Ομίλου μας επιστέφτηκαν και ξεναγή-
θηκαν από τον Διευθυντή του Παιδικού Χωριού Κρή-
της κ. Π. Παπαδάκη το σπίτι που εξοπλίστηκε από το 
Σ.Ο. Ηρακλείου.

Έγινε το πρώτο από μια σειρά σεμιναρίων ψυχο-
λογικής στήριξης/ενδυνάμωσης των κοριτσιών του 
Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων. Πρόκειται για 
κέντρο υποδοχής κοριτσιών που φιλοξενούνται εκεί 
ύστερα από εισαγγελική παραγγελία. Τα σεμινάρια γί-
νονται από τον ειδικό πολύ έμπειρο ψυχολόγο και φί-
λο του Ομίλου μας κ. Γιάννη Ανυφαντάκη. Σημειω-
τέον, ότι ο Όμιλός μας έδωσε 4 υποτροφίες σε κορί-
τσια του ίδιου κέντρου, δύο για την εκμάθηση Αγγλι-
κής γλώσσας και δύο για φροντιστηριακή υποστήριξη 
για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.

Οι Σοροπτιμίστριες του Ομίλου μας, «τσίκνησαν» 
σε ταβέρνα της πόλης μας με καλό φαγητό, μουσι-
κή και χορό. Ορισμένες έκαναν την έκπληξη και ακο-
λουθώντας την παράδοση των ημερών, ήλθαν «ντυ-
μένες».

Οργανώσαμε το πρώτο Σεμινάριο Ομαδικής Λει-
τουργίας για το προσωπικό του Κέντρου Παιδικής 
Μέριμνας Θηλέων και πάλι από τον ειδικό Ψυχολόγο 
κ. Γιάννη Ανυφαντάκη.

Στις 4/3/2018 οργανώθηκε εκδρομή και ολομέλεια 
των μελών του Ομίλου στον Κρουσώνα. Εκεί δεχθήκα-
με τη ζεστή φιλοξενία του μέλους μας Μαρίας Πιτσι-
κάκη και περάσαμε μια πολύ όμορφη μέρα.

Στο Κτή-
μα Καλαθάκη 
πραγματοποι-
ήθηκε το καθι-
ερωμένο gala 
του Ομίλου μας, 
όπου για την 
ημέρα της γυ-
ναίκας, βραβεύ-

εται μια αξιόλογη κυρία για την προσφορά της. Φέτος 
βραβεύτηκε η κυρία Αθηνά Κυριακάκη - Σφακάκη Ξε-
ναγός - Συγγραφέας για την προσφορά της στον εθε-
λοντισμό στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

Έγινε εκκλησιασμός των μελών του Ομίλου μας 
στον όμορφο Κρουσώνα, ύστερα από πρωτοβουλία 
του μέλους μας Μαρίας Πιτσικάκη.

Μέλη του Ομίλου μας, συμμετείχαν σε εκδηλώσεις 

Δραστηριότητες  των Ομίλων
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άλλων Ομίλων όπως το Λύκειο Ελληνίδων, Σύλλογος 
ΕΡΩΦΙΛΗ, Σύλλογος ΕΡΑΤΩ, το Rotary, τον Ερυθρό 
Σταυρό, τις LiONS κ.ά.

Στις 28 και 29 Απριλίου, πενταμελής αντιπροσω-
πεία του Ομίλου μας συμμετείχε στην Γενική Συνέλευ-
ση της ΣΕΕ.

Στις 9/5/2018 μέλη του Ομίλου μας, συμμετείχαν στον 
εορτασμό των 30 χρόνων της Εταιρείας Φίλων Ν. Καζα-
ντζάκη. Σημειώνεται ότι ο Όμιλός μας, συγκαταλέγεται 
στους φίλους του Μουσείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Στις 14/5/2018 συμμετείχαμε στον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Εβδομάδας κατά της ταχύτητας και ορ-
γανώσαμε σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Ηρα-
κλείου, εκπαιδευτικό σεμινάριο κυκλοφοριακής αγω-
γής για τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου. 
Ομιλητές ήταν η Πρόεδρος του Ομίλου μας που μίλη-
σε για την επικινδυνότητα της υπερβολικής ταχύτητας 
και πρόβαλε ένα χιουμοριστικό βίντεο σχετικό με το 
θέμα, «Το φανάρι που χορεύει», ο υποδιοικητής της 
Τροχαίας Ηρακλείου κ. Καρακούδης και ο αξιωματι-
κός της Τροχαίας κ. Σπυριδάκης που έδωσαν μαθήμα-
τα κυκλοφοριακής αγωγής στους μαθητές. Ο Όμιλός 
μας την ημέρα εκείνη ανακοίνωσε την δωρεά ενός αλ-
κοολομέτρου προς την τροχαία για την διευκόλυνση 

του έργου της.
Στις 2/6/2018 

έγιναν τα εγκαί-
νια του Παιδι-
κού Χωριού SOS 
Κρήτης, παρου-
σία του Προέ-
δρου της Δημο-
κρατίας κ. Παυ-
λόπουλου και 
τοπικών αρχών. 

Κατά την εκδήλωση εγκαινίων βραβεύτηκαν 7 φορείς 
για την προσφορά τους στην ίδρυση του Παιδικού 
Χωριού SOS Κρήτης. Μεταξύ αυτών βραβεύτηκε και 
ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ηρακλείου για την συμβο-
λή του τόσο στην διάδοση της ιδέας όσο και για την 
σημαντική υλική συμβολή του στην ίδρυση του Παι-

δικού Χωριού SOS στο νησί μας. Την εκδήλωση τίμη-
σε δια της παρουσίας της η Πρόεδρος της ΣΕΕ Αμαλία 
Βαρότση - Ραγκούση την οποία ευχαριστούμε θερμά.

Την Κυριακή 3/6/2018 έγινε η Ολομέλεια του Ομί-
λου μας με την παρουσία της Προέδρου της ΣΕΕ Αμα-
λίας Ραγκούση και έγιναν εκατέρωθεν ενημερώσεις.

Ο Όμιλος προσέφερε στην Πρόεδρο δώρα αντι-
προσωπευτικά της Κρήτης εκφράζοντας τη χαρά του 
για την παρουσία της. Ακολούθησε γεύμα σε παραλια-
κό εστιατόρια της πόλης μας με θέα το Ενετικό Λιμάνι.

Στις 29/6/2018 οργανώθηκε επίσκεψη του Ομίλου 
στο εργοστάσιο αφαλάτωσης του Δήμου Μαλεβιζίου 
όπου είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το νερό που 
παράγεται και το οποίο είναι πόσιμο.

Μαρία Μπρεδάκη
Πρόεδρος

›uΡεθύμνου «Ερωφίλη»

Πραγματο-
ποιήθηκε 
ε κ δ ή λ ω -

ση του Σοροπτι-
μιστικού Ομίλου 
ΕΡΩΦΙΛΗ για τον 
εορτασμό της Π. 
Ημέρας του Περιβάλλοντος.

Μανωπιτζά- Δουλιανάκη Άννα
Πρόεδρος
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uu Η Άννα Φαχαντίδου, καθηγήτρια Α.Π.Θ και 
μέλλουσα πρόεδρος του ΣΟ. «Βυζάντιο», εξε-
λέγη Έφορος της Πινακοθήκης της Εταιρίας 
Μακεδονικών Σπουδών.

uu Η Καίτη Κάστρο Λογοθέτη, μέλος του 
Σ.Ο. Βυζάντιο πήρε το Πρώτο Βραβείο 
Διηγήματος για το διήγημά της «Αμμόχω-
στος, η διαμαντόπετρα της Κύπρου», από 
τον Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος 
(Ε.Π.Ο.Κ.). Η απονομή έγινε στις 16 Ιουνίου 
2018 στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μου-
σείου Αθηνών.

Διακρίσεις

›uΠάτρα

Ημερίδα με θέμα «Η Ελλάδα του 
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Του-
ρισμού «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΤΕ-

ΧΝΗ», συνδιοργανώθηκε από τον Σορο-
πτιμιστικό Όμιλο Πάτρας και το Σύλλογο 
Καλών Τεχνών Πάτρας «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑ-
ΛΑΜΑΣ» και έλαβε χώρα στο Μέγαρο 
Αγοράς Αργύρη με Ομιλίες, Προβολές, 
Χορό, Μουσική και Παρουσιάσεις.

Στην Ημερίδα τιμήσαμε την ανάδειξη 
του Ολυμπιακού Ύμνου ως Παγκόσμια 
Πολιτιστική Κληρονομιά με οπτικοα-
κουστική παρουσίαση και θέμα: Ολυμπι-
σμός- Ολυμπιακός Ύμνος- Καλές Τέχνες: 
Παγκόσμια και διαχρονικά σύμβολα του 
Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Τοξοβολίας Δρ. Πέτρος Συνοδινός, Εκπρόσωπος 
του Δήμου και της Περιφέρειας και πλαισίωσαν με τις 
ομιλίες τους. Μεταξύ αυτών και η δική μας Αικατερίνη 
Παρασκευοπούλου, Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου 
Πατρών με θέμα «Αθλούμαι, Ταξιδεύω, άρα εκπολιτί-
ζομαι». Η ημερίδα έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα μελο-
ποιημένων έργων μεγάλων Ελλήνων ποιητών.

Γεωργία Μαντέλη, Γραμματέας

›uΧαλκίδας

Για τις γιορτές του Πάσχα του 
2018, ο Όμιλος μας προσέφερε 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικο-

λάου 50€ στο Φιλόπτωχο Ταμείο του, 
που σιτίζει 70 άτομα.

Συμμετείχαμε στην Γενική Συνέλευ-
ση των εκπροσώπων των Ομίλων που 
έλαβε χώρα στην Αθήνα 28 και 29 Απρι-
λίου.

Πάγια τακτική του Ομίλου μας, η 
προσφορά φαρμάκων στο κοινωνικό 
φαρμακείο της μητρόπολης, η περισυλ-
λογή πλαστικών καπακιών για ανακύ-
κλωση, με σκοπό τη διάθεση αναπηρι-
κών αμαξιδίων σε άτομα που έχουν ανά-
γκη και φυσικά η υποστήριξη των ιδρυ-
μάτων της περιοχής μας.

Στις 28 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε 
το κλείσιμο της σοροπτιμιστικής χρο-
νιάς του Ομίλου Χαλκίδας σε παραθα-

λάσσιο restaurant-beach bar με πολλούς καλούς φί-
λους, ένα υπέροχο βράδυ με πανσέληνο.

Μαρία Κωτσή, Πρόεδρος

›uΟι Χαρές μας
Πολλές ευχές στην αγαπημένη μας φίλη Ελένη Μπρε-
δάκη για την εγγονούλα που απέκτησε.

ΤΑ ΚΑΛυΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Τα καλύτερα έρχονται λέω και προχωρώ.
Πώς; Πώς άφησα τόσα χρόνια εμένα πίσω;
Βαθιά θάλασσα που με ρουφούσε μέσα της.
Και έφτασα στον πάτο της,
έγινα ένα με τα φύκια που μπλέχτηκαν 

στα μαλλιά μου,
και έμεινα εκεί για χρόνια πολλά δεμένη.

Τα καλύτερα έρχονται μου είπες 
και πίστεψα τα λόγια σου.

Με άγγιξαν βαθιά στην καρδιά 
και πήρα θάρρος να συνεχίσω,

Έμαθα να πλέω, δυνάμωσαν τα χέρια μου 
και οι αντοχές μου.

Έκοψα τα μαλλιά μου και ξέφυγα,
βαθιά ανάσα και ανεβαίνω.

Γαρυφαλιά Κάργιαννη

Ποίημα Μαθήτριας Σχολείου Β΄ Ευκαιρίας
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