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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 συγκεκριμένα 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:

ΠΙΣΤΕΥΩ

ΠΡΟΣΠΑΘΩ

ΠΕΤΥΧΑΙΝΩ
Συμβουλευτείτε την ανανεωμένη Ιστοσελίδα μας 

στο www.soroptimist.gr
για περισσότερη πληροφόρηση.
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Από την Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου

Αγαπημένες μου φίλες,

Η έρευνα πάντα φέρνει καινούργια στοιχεία τόσο στην επιστήμη όσο 
στην ιστορία και πολλά γεγονότα αναθεωρούνται. Αυτό συνέβηκε 
και στην δική μας ιστορία. Ψάχνοντας βιβλία του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού που μου χάρισαν οι φίλες Β. Σταυριανοπούλου και 

Π. Αθανασίου –και τις οποίες ευχαριστώ θερμά για αυτό– καθώς και αρχεία της 
Ένωσης μας, διαπίστωσα με έκπληξη ότι η Ένωση διανύει το 70ο έτος λειτουργίας 
της και όχι το 60ο που όλες μέχρι σήμερα νομίζαμε. Η ίδρυση της Σοροπτιμιστικής 
Ένωσης Ελλάδος έγινε μαζί με την ίδρυση του 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου 
το 1950. Πρώτη Πρόεδρος Ένωσης η γνωστή σε όλες μας Πασιθέα Ζουρούδη 
Σαλιγγάρου, που παρέμεινε Πρόεδρος Ένωσης για 10 συνεχή έτη. Μέσα στις 
σελίδες του αφιερώματος σε αυτό το τεύχος, θα βρείτε ενδιαφέροντα στοιχεία 
για την ιστορία του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, της Σοροπτιμιστικής Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας, της Ένωσης μας και των Ομίλων της.

Δεν σας κρύβω την έκπληξη και συγκίνηση που ένοιωθα κάθε φορά που 
ανακάλυπτα κάτι καινούργιο, όπως το πρώτο καταστατικό μας που συστάθηκε 
26 χρόνια μετά την ίδρυση της Ένωσης, τους Ομίλους και τα άτομα που το 
υπέγραψαν. Υπάρχει μια μόνο υπογράφουσα το καταστατικό, που εξακολουθεί να 
βρίσκεται στους κόλπους της Οργάνωσής μας. Θα μάθετε ποια διαβάζοντας τις 
σελίδες του αφιερώματος. Ανακάλυψα ποια ιδρυτικά μέλη Ομίλων εξακολουθούν 
και είναι μέλη τους έως σήμερα. Η μία συγκίνηση μετά την άλλη. Δυστυχώς, αυτή 
την τόσο σημαντική για εμάς χρονιά, η εμφάνιση του COViD-19 μας ανάγκασε 
να ακυρώσουμε την ετήσια Γενικής μας Συνέλευση και τα περισσότερα από τα 
εορταστικά μας σχέδια. Θα γιορτάσουμε όμως τα 70 μας χρόνια με αυτό το έντυπο 
αφιέρωμα και με την έκδοση ενός επετειακού γραμματοσήμου.

Αν και οι συνθήκες μας ανάγκασαν να τηρούμε τις φυσικές αποστάσεις, 
διατηρήσαμε ωστόσο στενά την ψυχική και την σοροπτιμιστική μας επαφή 
και αντιμετωπίσαμε διάφορα κοινωνικά προβλήματα όπως το οξύ πρόβλημα 
της ενδοοικογενειακής βίας και της οικονομίας με εξορμήσεις και μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όλο αυτό το διάστημα του COViD-19 και των 
απαγορεύσεων, οι Σοροπτιμίστριες βοηθήσαμε την τοπική κοινωνία στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας και των παράλληλων επιπτώσεων, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων μας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας με την ελπίδα και την ευχή τα 
χρόνια της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος να αυγαταίνουν. Τα μέλη μας 
και οι δραστηριότητές μας να αυξάνονται και να γινόμαστε όλο και πιο ορατές 
στην κοινωνία. Οι Sor-optimists πάντα αισιόδοξες να βρίσκουν τρόπους να 
εξελίσσονται και να προσφέρουν. να πετυχαίνουν τους στόχους για την βελτίωση 
της ζωή των γυναικών και των παιδιών, εφ όσον πιστεύουν σε αυτούς και 
προσπαθούν για την ευόδωση τους.

Να είστε υγιείς, να είστε ασφαλείς και να περάσετε ένα πανέμορφο καλοκαίρι!

Με την αγάπη μου
Μαρία-Ευρυδίκη

Θα συνεχίσουμε το 
έργο μας με την ελπίδα 

και την ευχή τα 
χρόνια, τα μέλη και 

οι δραστηριότητες της 
Σοροπτιμιστικής Ένωσης 
Ελλάδος να αυξάνονται και 
να γινόμαστε όλο και πιο 
ορατές στην κοινωνία.
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Φέτος μπήκαμε σε μια νέα δε-
καετία για τον Σοροπτιμισμό 
στην Ελλάδα.

Γιορτάζουμε όχι μόνο τα εβδομήντα 
χρόνια Σοροπτιμισμού στη χώρα μας 
με την ίδρυση του «Ιδρυτικού» Ομίλου 
Αθηνών που χάρη στη δυναμική Ιδρυ-
τική Πρόεδρο Πασιθέα Ζουρούδη-Σα-
λιγγάρου τον έφερε στην Ελλάδα, αλ-
λά σύμφωνα με τα καταστατικά και τα 
70 χρόνια της Σ.Ε.Ε., που τότε λεγόταν 
«Εθνική Ένωση», με πρόεδρο την πα-
νάξια Δωδεκανήσια Πασιθέα.

Είναι μια χαρμόσυνη επέτειος κι 
όλοι οι Όμιλοι αλλά και η Σ.Ε.Ε. προ-
γραμμάτισε εορτασμούς για τον μεγά-
λο αυτό σταθμό της Οργάνωσής μας.

Δυστυχώς, όμως, όλα ανατράπη-
καν στη ζωή μας και στη ζωή όλου του 
πλανήτη, με τη φοβερή πανδημία του 
COViD-19 ή, όπως είναι γνωστή σε 
όλους μας, κορωνοϊός!

Χάθηκαν σχέδια, όνειρα, προγραμ-
ματισμοί. Όμως δεν πειράζει. Προ-
γράμματα ακυρώνονται ή αναβάλλο-
νται για αργότερα. Εκείνο που πρέπει 
να παρακαλάμε, οι ανθρώπινες ζωές 
να μην πλήττονται και να μην ακυρώ-
νονται.

Διάβασα κάπου ότι ο Αινείας που 
πρωτοστατούσε σχεδόν σε όλες τις 
μάχες, ηττήθηκε από τους Αχαιούς. 
Ακολούθησαν οι γνωστές λεηλασί-
ες. Επειδή ήταν ήρωας αν και εχθρός 
τους, του επέτρεψαν να πάρει από το 
σπίτι του ότι πολυτιμότερο είχε και 

που θα μπορούσε να το σηκώσει στα 
χέρια του, πριν οι στρατιώτες αρχί-
σουν τις λεηλασίες.

Ο Αινείας μπήκε στο σπίτι του και 
σε λίγο βγήκε κουβαλώντας στους 
ώμους του τον ηλικιωμένο, ανήμπο-
ρο και τυφλό πατέρα του τον Αγχίση.

Αυτός ήταν ο θησαυρός που 
έπρεπε να διασώσει!

Αυτό σε απάντηση ορισμένων,ευ-
τυχώς ελαχίστων, που ύψωσαν τη φω-
νή τους, πως δεν πειράζει κι αν χαθούν 
μερικοί υπερήλικες!

Ξεχνώντας ότι άν υπάρχουμε ,το 
χρωστάμε σε αυτούς τους υπερήλικες 
που πρέπει να προστατεύουμε και να 
τιμούμε. Είναι οι ρίζες μας,και δίχως 
αυτές δεν μπορούμε να υπάρξουμε.

Βλέπουμε όμως πως παρ’ όλες τις 
δυσκολίες, οι Σοροπτιμίστριες των δια-
φόρων Ομίλων προσπαθούν, διατηρώ-
ντας την αισιοδοξία και την ψυχραιμία 
τους, για ένα καλύτερο αύριο, συνεχί-
ζοντας το έργο μας, διατηρώντας το 
όραμά μας και κυρίως βοηθώντας τις 
δύσκολες τούτες ώρες τον συνάνθρω-
πό μας που βρίσκεται σε ανάγκη.

Φίλες μου,
Soror Optima, αδελφή για το κα-

λύτερο, με αισιοδοξία ας αντικρίσου-
με το μέλλον, ας πάρουμε δυνάμεις η 
μία από την άλλη για να πολεμήσουμε 
τον άγνωστο αόρατο εχθρό!

Με αγάπη
Καίτη

Oι Σοροπτιμίστριες 
των διαφόρων Ομίλων 

προσπαθούν, 
διατηρώντας την αισιοδοξία 

και την ψυχραιμία τους 
για ένα καλύτερο αύριο, 

συνεχίζοντας το έργο μας, 
διατηρώντας το όραμά μας 

και κυρίως βοηθώντας 
τις δύσκολες τούτες ώρες 

τον συνάνθρωπό μας 
που βρίσκεται σε ανάγκη.

Αγαπημένες μου φίλες,

α π ο  τ η ν  ε κδ ο τρ ι α

Μείνετε ασφαλείς
Μείνετε Υγιείς

Η Πρόεδρος,  το Δ.Σ. της Ένωσης και η Εκδότρια σας εύχονται 
Καλό Καλοκαίρι
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GOVERNORS 
MEETING 2020

Λόγω της Πανδημίας 
του COViD-19 το 
προγραμματισμέ-

νο GM ακυρώθηκε και αντ’ 
αυτού έγινε στις 27/6/2020 
ένα e- GM μέσω ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας στο οποίο 
έλαβαν μέρος 47 από τις 51 
Governors. Μετείχε με δικαίωμα μόνο ομιλίας μια Coordinator 
(συντονίστρια) των Single Clubs Ισπανίας. Από Ελληνικής 
πλευράς συμμετείχαν οι Governors Ελένη Μπρεδάκη 2018-
2020 και Μιμίκα Κουρή 2019-2021.

Ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν:
uu Τα πρακτικά του GM 2019 με 47 ψήφους
uu Ο οικονομικός απολογισμός της διετίας 2017-2019 με 44 
ψήφους και 3 αποχές.

uu Η ημερήσια αποζημίωση για τις 
Governors στο GM 2021 στην Κρα-
κοβία, Πολωνία με 46 ψήφους και μια 
αποχή:

uu Ξενοδοχείο Μονόκλινο δωμάτιο: 110 € 
/ διανυκτέρευση

uu Ξενοδοχείο Δίκλινο δωμάτιο: 120 € / 
διανυκτέρευση

uu Ο Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 
2019-2021 με 45 θετικές ψήφους, 1 αρ-
νητική και 1 αποχή.

uu Η προτεινόμενη για εκπρόσωπος της 
SiE στο EWL Gertrud Åström, με 46 
θετικές ψήφους και 1 αποχή.

uu Οι 23 Υποτροφίες συνολικής αξίας 
100.000 ευρώ με 46 θετικές ψήφους 
και 1 αποχή.

uu Τα 15 προγράμματα Action Fund συνο-
λικής αξίας 44.000 ευρώ με 46 θετικές 
ψήφους και 1 αποχή

uu Για το θέμα Κατανομή Πλεονάσματος 
(Απαιτήσεις ψηφοφορίας: Απλή πλει-
οψηφία) Η Γερμανική Ένωση υπέβαλε 
νέα πρόταση που υποστηρίχθηκε από 
τα SCs San Marino και Λιχτενστάιν και 
τις Ενώσεις Αυστρίας, Βελγίου, Δανίας, 
Ολλανδίας, Ελβετίας. Δεδομένου ότι η 
ψηφοφορία ήταν διαδικτυακή και δεν 
μπορούσε να αλλάξει η δομή της, δόθη-
κε στα τα μέλη η επιλογή να ψηφίσουν 
«αποχή» για να ακυρώσουν την ψηφο-
φορία προκειμένου να επαναληφθεί και 
να συμπεριληφθεί η γερμανική πρό-
ταση. Έτσι, η πρώτη πρόταση του SiE 
κατανομής πλεονάσματος 2019 πήρε 

ν ε α  α π ο  τ η ν  ε υ ρ ω π α ι κ ή  ο μ ο σ π ο ν δ ί α  ( S I E )

Πρόταση για διανομή πλεονάσματος 1η Αρχική Πρόταση
Δ.Σ. SIE

2η Εναλλακτική
Πρόταση SIE

3η Πρόταση 
Γερμανικής Ένωσης

Προς διάθεση € 153. 512,33 153. 512,33 153. 512,33
Μεταφερόμενο κέρδος € 512,33 357,48 512,33
Για Disaster and Recovery Fund € 50.000,00 25.000,00
Για Action Fund- για χρήση εντός 2 ετών € 33.000,00 103.000,00
Για το SI President’s Appeal «Road to Equality» € 50.000,00 50.000,00 25.000,00
Για το SIE Congress 2021 € 20.000,00
*  COVID-19 – βοήθεια για Ενώσεις και S.Clubs 

(3 ευρώ/μέλος) 103.154,85

Η SiE διοργάνωσε τον έβδο-
μο διαγωνισμό φωτογρα-
φίας με τίτλο: Μέσα από 

τα Μάτια των Σοροπτιμιστριών 
στον οποίο όλα τα μέλη της SiE κλή-
θηκαν να συμμετάσχουν.

Οι νικητήριες φωτογραφίες επι-
λέχθηκαν από μια κριτική επιτροπή, 
αποτελούμενη από τον inge Withof, 
βοηθό διευθυντή προγράμματος SiE 
και πρόεδρο της επιτροπής. Maria-
Luisa Frosio, Σύμβουλος Εκπαίδευ-
σης Ειδικής Εργασίας SiE Elena Savu, 
Επιτροπή επέκτασης SiE, Αλεξάνδρα 
Κουτσουκέλη, Επιτροπή Υποτροφι-
ών SiE.

Το 1ο βραβείο του διαγωνι-
σμού φωτογραφιών 2020 κέρδι-
σε η Rana Yaycioglu «Rice Field 
Worker», Si Adana, Τουρκία. Το 2ο 

βραβείο του διαγωνισμού κέρδισε 
η Michaela Kasper «Στοπ στην Βι-
ία», Si Kitzbühel, Αυστρία. Το 3ο 
βραβείο του διαγωνισμού κέρδισε η 
ismet Arikanturk «Αυτοπεποίθηση», 
Si Σμύρνη, Τουρκία.

Διαγωνισμός Φωτογραφίας SIE

3ο Βραβείο
Ismet Arikanturk

1ο Βραβείο,
Rana Yaycioglu

2ο Βραβείο,
Michaela Kasper
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FLASH NEWS

Νέα ημερομηνία έναρξης: 12-15 Νοεμβρίου 2020, Abidjan

Περισσότερες Πληροφορίες: https://siafrica.org/EN/home

Κάθε χρόνο, η SiE απο-
νέμει βραβεία για κο-
ρυφαία έργα σε κάθε 

στόχο του Si: εκπαίδευση, χει-
ραφέτηση των γυναικών, βία 
κατά των γυναικών, υγεία, επι-
σιτιστική ασφάλεια και βιωσι-
μότητα.
Η φετινή λίστα νικητών είναι:

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ SiE Bi-
ENNiUM 2019-2020: Clubs of 
Budapest Corvinus (Ουγγαρία),

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΕΝΩΣΗΣ: 
Ένωση Ιταλίας. Donne @ Lavoro 
Si SOSTiENE στο Carcere: Μια 
νέα διάσταση της ελευθερίας 
για τις γυναίκες στη φυλακή μέ-
σω πρακτικής άσκησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Φινλανδί-
α-Club of Helsinki-Meri, σε συ-
νεργασία με Si Espoo, Si Espoo-
Meri, Si Helsinki, Si Helsinki iii 
Helsingfors, Si Helsinki-Erottaja, 
Si Kauniainen-Grankulla, Si 
Vantaa. Εκδήλωση για την Ημέ-
ρα των Κοριτσιων 2019 στο Φιν-

λανδικό Κέντρο Επιστημών 
Heureka.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑ-
ΜΩΣΗ: Τουρκία, Όμιλος Άγκυ-
ρας. Αντιμετώπιση των αναγκών 
διαφόρων επαγγελματικών ερ-
γαστηρίων για γυναίκες στη φυ-
λακή

ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
Γαλλία, Club of Agen. Ηλεκτρο-
νικά βραχιόλια συνδεμένα με 
τηλεφωνικό δίκτυο για έκκληση 
βοήθειας «ELLES».

ΥΓΕΙΑ: Όμιλος Κουβέιτ, Κου-
βέιτ. TAP - Πρόγραμμα ευαισθη-
τοποίησης για τη θαλασσαιμία 
(Μεσογειακή αναιμία)

ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 
Λόγω λιγότερων από 10 υπο-
βολές που υπήρχαν στην κατη-
γορία αυτή, η κριτική επιτροπή 
δεν μπόρεσε να αξιολογήσει κα-
μία επαρκή σε αυτόν τον Στόχο 
του Προγράμματος, σύμφωνα με 
τις οδηγίες βραβείων βέλτιστης 
πρακτικής.

BEST PRACTICE
AWARDS
2019-2020

Υποτροφίες της SIE
Οι Ελληνίδες υπότροφες για τις υποτροφίες 
της SiE 2020-2021 είναι:
–  Ελένη Παπαδημητρίου, Αρχιτέκτων, από 

τον Όμιλο «Μακεδονία», 4.500 € για Μετα-
πτυχιακές Σπουδές στην Ολλανδία.

–  Μαρία-Ελένη Χατζή, Αρχιτέκτων, από τον 
Όμιλο Καβάλας, 5.000 € για Μεταπτυχιακές 
Σπουδές στην Γερμανία.

Μετάφραση-Επιμέλεια: 
Μ. Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020

μηδέν ψήφους, η εναλλακτική πρόταση του SiE 
πήρε 6 ψήφους και υπήρχαν 41 αποχές. Το θέμα 
ξανατέθηκε σε 2η ψηφοφορία με e-mails. Ψήφισαν 
50 από τις 51 Governors. Έλαβαν η 1η πρόταση 2 
ψήφους, η 2η πρόταση 9 ψήφους και η 3η πρόταση 
36, αποχές 3.

Εγκρίθηκε η 3η Πρόταση της Γερμανικής Ένωσης.

Οι τρεις προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία είναι 
οι ακόλουθες:
uu Στην ψηφοφορία για εκλογή Ταμία της SIE 2021-
2023 έλαβαν: Maria isabel Mendes Pereira: 29 
ψήφους, Hüray Böke:16 ψήφους, Αποχή: 2. Καμία 
υποψήφια δεν έλαβε το απαιτούμενο 2/3 των ψή-
φων και ως εκ τούτου. Έγινε 2η ψηφοφορία με τα 
εξής αποτελέσματα, Maria isabel Mendes Pereira: 
30 ψήφους, Hüray Böke:19 ψήφους, Αποχή: 1.

Εκλέχθηκε η Maria Isabel Mendes Pereira, από την 
Ένωση Πορτογαλίας.

Το νέο καταστατικό και η μετεγκατάσταση της 
έδρας της SiE θα αποφασιστούν στο GM του 2021.



Νέα
από την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Σημαντική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 
τις μέρες της «καραντίνας» 

Σημαντική αύξηση των καταγγελιών για περιστατι-
κά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε τις ημέρες 
της «καραντίνας» και του υποχρεωτικού εγκλεισμού 

στο σπίτι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η τηλεφωνι-
κή γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενει-
ακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων τον τελευταίο μή-
να έλαβε συνολικά 1.769 κλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Γενικής Γραμματείας, οι κλήσεις για περιστατικά βί-
ας τον Απρίλιο έφθασαν τις 1.070, ενώ οι αντίστοιχες κλή-
σεις το Μάρτιο ήταν 325. Εξίσου ανησυ-
χητική είναι η αύξηση των κλήσεων για 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας τον 
Απρίλιο, με 648 κλήσεις. Οι κλήσεις για πε-
ριστατικά ενδοοικογενειακής βίας σχεδόν 
τετραπλασιάστηκαν το μήνα της «καραντί-
νας» σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 
το Μάρτιο, που καταγράφηκαν 166 κλήσεις 
για παρόμοια περιστατικά.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι 7 στα 10 περιστατι-
κά βίας καταγγέλθηκαν από τα ίδια τα θύματα και 3 στα 10 
καταγγέλθηκαν από τρίτα πρόσωπα, όπως γονείς, παιδιά, 
αδέρφια, γείτονες και φίλοι. «Είναι φανερό πως η καμπάνια 
ενημέρωσης για τη στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας κι-
νητοποίησε τις ωφελούμενες, καθώς και τα τρίτα πρόσωπα 
στο να προχωρήσουν σε επικοινωνία με τη γραμμή SOS και να 
καταγγείλουν τα περιστατικά βίας» δήλωσε η Γενική Γραμμα-
τέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Μα-
ρία Συρεγγέλα, τονίζοντας πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό το 
γεγονός ότι εννιά στα δέκα άτομα που κάλεσαν στη γραμ-
μή SOS 15900, τόλμησαν για πρώτη φορά να αναφέρουν το 
περιστατικό βίας, να ζητήσουν στήριξη και να στείλουν με τη 
σειρά τους σε όλες τις γυναίκες το μήνυμα «Μένουμε σπίτι αλ-
λά δεν μένουμε σιωπηλές».

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα περισσότε-
ρα θύματα βίας ήταν σύζυγοι - σύντροφοι (στο 61% των πε-
ριστατικών). Δηλαδή, 485 σύζυγοι - σύντροφοι τον Απρί-
λιο βίωσαν σκληρές εικόνες που δύσκολα θα ξεχάσουν, ενώ 
έντονο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι το 10% 
των περιστατικών βίας αφορούσε σε παιδιά (77 παιδιά). 
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το 8% των περιστατικών βί-
ας αφορούσε σε πρώην συζύγους - πρώην συντρόφους (56 θύ-
ματα) και 67 περιστατικά αφορούσαν περιστατικά βίας κατά 
γονέων και αδελφών (9%).

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, σε χρονικά διαστήματα όπου 
το ζευγάρι περνάει περισσότερο χρόνο μαζί, τα περιστατικά 

βίας αυξάνονται. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός πως οι δύο 
σύζυγοι ή σύντροφοι μοιράζονται επιπλέον χρόνο μαζί και η 
τριβή θα φέρει στην επιφάνεια πιο γρήγορα και πιο εύκολα 
συμπεριφορές που περικλείουν βία, οποιασδήποτε μορφής. 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό όμως να γνωρίζουμε πως ένας 
άντρας που δεν είναι βίαιος, δεν θα γίνει ξαφνικά εξαιτίας μιας 
δύσκολης κατάστασης που μπορεί να αντιμετωπίζει. Ίσως να 
γίνει πιο επιθετικός με συχνότερα ξεσπάσματα επιθετικής συ-
μπεριφοράς, ο άντρας που ήδη επέλεγε αυτόν τον τρόπο να 

σχετίζεται με τη σύζυγο ή σύντροφό του.
Η κύρια ηλικιακή ομάδα που κάλεσε στη 

γραμμή SOS, ήταν από 40-54 ετών (27%), με αμέ-
σως επόμενη την ηλικιακή ομάδα των 25-39 ετών 
(18%). Η οικογενειακή κατάσταση της πλειοψη-
φίας των ωφελουμένων ήταν έγγαμες (52%), με 
παιδιά (62%) και απασχολούμενες (21%).

Τέλος, όσον αφορά στα αιτήματα των ωφε-
λούμενων, το 40% ήθελε ψυχοκοινωνική στή-

ριξη και το 36% νομική συμβουλευτική και βοήθεια. Επιπλέον, 
σε περιπτώσεις παιδιών γυναικών θυμάτων βίας υπήρξε συνερ-
γασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. 41 κλήσεις αφορούσαν αι-
τήματα φιλοξενίας σε ξενώνες. Μάλιστα 15 περιστατικά ήταν 
έκτακτα και χρειάστηκε να απομακρυνθούν τα θύματα άμεσα 
από το περιβάλλον τους. Τα θύματα και τα παιδιά τους φιλοξε-
νήθηκαν σε ειδικά καταλύματα που εξασφάλισε η Γενική Γραμ-
ματεία σε συνεργασία με την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία.

Η Γ. Γραμματέας του Γραφείου Μαρία Συρεγγέλα συγχά-
ρηκε προσωπικά την ΣΕΕ για την καμπάνια της για την εξάλει-
ψη της ενδοοικογενειακής βίας την περίοδο του COViD-19 και 
μετέφερα και τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού.

Επιμέλεια:
Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2028-2020
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Στις 22 Μαΐου η ΣΕΕ συμμετείχε στην διαδικτυ-
ακή συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας 
και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, με θέμα 
την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας την περίοδο 
της πανδημίας. Την συνεδρίαση συντόνιζε η βουλευ-
τής Σοφία Βούλτεψη Πρόεδρος της Επιτροπής Ισό-
τητας. Παρούσα η Γενική Γραμματέας του Γραφείου 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
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Οι πρώτες αναφορές για Γιορτή της Μητέρας και της μητρό-
τητας έρχονται από την αρχαία Ελλάδα. Η μητέρα Γη (Γαία) 
σύζυγος του Ουρανού είναι η προσωποποίηση της φύσης, 

που γεννά όλο τον κόσμο και λατρεύεται σαν η υπέρτατη θεότητα. Η 
λατρεία περνά στη συνέχεια στην κόρη της, Ρέα, σύζυγο και αδερφή 
του Κρόνου. Η Ρέα λατρεύεται σαν η «Μητέρα των Θεών», καθώς 
φαίνεται να είναι η πρώτη, που γέννησε με τοκετό και ανάθρεψε τα 
παιδιά της με μητρικό γάλα. Επίσης λατρευόταν η θεά Κυβέλη, μητέρα 
των θεών, όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος («Κυβέλα, Μάτερ θεών»).

Στην Ορθόδοξη Ελλάδα η γιορτή της μητέρας συνδέθηκε από το 
1929 με την εορτή της Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου). Τότε που η ορ-
θόδοξη εκκλησία γιορτάζει την Παναγία με τον Ιωσήφ που πηγαίνουν 
τον 40ήμερο Ιησού στο Ναό για ευλογία. Όμως κατά την δεκαετία του 
1960, ο εορτασμός ατόνησε και ενισχύθηκε η δυτικόφερτη συνήθεια 
εορτασμού της 2ης Κυριακής του Μαΐου. Η εκκλησία όμως επιμένει 

στην παλαιά ημέρα εορτασμού και διοργανώνει σχετικές εκδηλώσεις.
Αλλά πότε καθιερώθηκε η 2η Κυριακή του Μαΐου ως Ημέρα 

της Μητέρας;
Ο 28ος πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον ήταν εκείνος που 

καθιέρωσε επισήμως τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως ημέρα «δη-
μόσιας έκφρασης αγάπης προς τις μαμάδες» στις 9 Μαΐου του 1914. 
Ωστόσο, «μητέρα» της γιορτής θεωρείται η Αμερικανίδα Ann Maria 
Reeves Jarvis, Η μητέρα της Άννας Τζάρβιιν διοργάνωσε για πρώτη 
φορά το 1865 ένα κίνημα με το όνομα Mothers Friendships Day και 
συναντήσεις με το όνομα Mothers Day Meetings, κατά τις οποίες οι 
μητέρες αντάλλασσαν απόψεις και εμπειρίες. Η ανάγκη για την τιμη-
τική αυτή της μητρότητας προέκυψε από την προσωπική της τραγω-
δία. Από τα 13 της παιδιά, μόλις τα 4 κατάφεραν να φτάσουν έως την 
εφηβεία. Πέθαναν από ασθένειες κοινές της εποχής (ιλαρά, τυφοει-
δή πυρετό, διφθερίτιδα), απώλειες που ενέπνευσαν την Jarvis να ανα-

Γι    ρτή της Μάνας
10η Mαΐου 2020

Αφιερωμένο στη μάνα, μαμά, μα-
νούλα, μητέρα, μήτρα. Στο βα-
σικό ρόλο που έχει δοθεί από τη 
Μητέρα Φύση στη γυναίκα μα-

ζί με την ευλογία να είναι αυτή που το σώ-
μα της θα αποτελέσει το καταφύγιο-πέρασμα 
της ζωής μέχρι αυτή να γεννηθεί. Στη γυναί-
κα που είναι πλασμένη να συνεχίζει την αέ-
ναη αλυσίδα της ζωής και να στέκεται δίπλα 
στα παιδιά της μέχρι αυτά να συνεχίσουν 
το δικό τους ανεξάρτητο ταξίδι. Γνωρίζουμε 
όλες πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο. Και 
πόσο δύσκολη είναι αυτή η επιλογή στην κα-
θημερινότητα μας με τις τεράστιες απαιτή-
σεις. Αποτελεί όμως ανάγκη βιολογική, ανά-
γκη επιβεβαίωσης, ανάγκη αγάπης, ανάγκη 
προσφοράς για όλες μας. Και το κυριότερο 

κοιτάζοντας τα παιδιά μας αποτελεί το δικό 
μας προσωπικό αγώνα να συνεχίσουμε να δί-
νουμε ζωή, να συνεχίσουμε τη ζωή και να κά-
νουμε τον κόσμο αυτό καλύτερο και ομορφό-
τερο. Ως σοροπτιμίστριες προσπαθώντας να 
βελτιώσουμε το ρόλο των γυναικών στον κό-
σμο και να κάνουμε ένα κόσμο καλύτερο για 
όλους δε θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αν 
δε γνωρίζαμε το μέγιστο καθημερινό αγώνα 
μας με τα παιδιά και τις οικογένειές μας. Ο 
αγώνας αυτός δεν είναι εύκολος. Είναι δύ-
σκολος, δύσβατος και άγνωστος. Όμως μας 
γεμίζει με μικρές χαρές και νίκες. Και αυτές 
οι νίκες φέρνουν τη καθημερινή χαρά, την 
ευτυχία, χτίζουν τα όνειρα, οριοθετούν τους 
στόχους μας και δίνουν την ελπίδα πως πρέ-
πει να συνεχίσουμε με κουράγιο και δύναμη 

στην επόμενη ημέρα. Ειδικά σήμερα εν μέσω 
πανδημίας και πρωτόγνωρων καταστάσεων η 
ελπίδα αυτή αποκτά άλλη βαρύτητα και ση-
μασία.

Στη μάνα, λοιπόν. Σε εκείνη τη γυναίκα 
που μας έφερε στη ζωή, σε εκείνη που ήταν 
ή είναι δίπλα μας και μας στηρίζει, σε εμάς 
που έχουμε παιδιά, στις κόρες μας που θα γί-
νουν κι αυτές μητέρες ή που έχουν γίνει ήδη. 
Στη μάνα είναι αφιερωμένο και το άγαλμα 
στο κέντρο του πάρκου του Αγίου Κωνστα-
ντίνου Βόλου, στην παραλία της πόλης, προ-
σφορά του Α’ Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου 
το 1975. Το έργο είναι δημιουργία του γλύπτη 
Νικολάου Ίκαρη (1915-1994). Κάθε χρόνο με 
αφορμή τη γιορτή της μητέρας οι Σοροπτιμί-
στριες του ομίλου ερχόμαστε εδώ και το στο-
λίζουμε με λουλούδια μετά τον πρωινό εκκλη-
σιασμό και την καθιερωμένη αρτοκλασία. Εκ-
κλησιασμός και αρτοκλασία δεν έγινε εφέτος 
λόγω των συνθηκών. Μαζευτήκαμε όμως γύ-
ρω του, τηρήσαμε κανόνες και αποστάσεις 
και το γεμίσαμε με ανοιξιάτικα λουλούδια σε 
τρεις διαφορετικές στιγμές και σε τρεις δια-
φορετικές ολιγομελείς ομάδες. Με συγκίνη-
ση μεγάλη. Σκεφτήκαμε τις μητέρες μας. Σκε-
φτήκαμε τα παιδιά μας. Σκεφτήκαμε όλα όσα 
συμβαίνουν. Αλήθεια τι θα λέγαμε ως μαμά-
δες αυτές τις ημέρες; Τι θα μας έλεγαν οι μα-
μάδες μας; Τι λέμε στη μαμά μας; Τι θα λέγα-

Μαμά
Μαμά… Μανούλα… Μαμάαα...

Που είσαι μαμά; Ακούς μαμά; Τι θέλεις μαμά; Που είναι αυτό μαμά; 
Πάλι δίκιο έχεις μαμά; Ναι θα βγω μαμά… Μαμάαα…

Μη φωνάζεις μαμά… Δε θα κρυώσω μαμά… Δε θ’ αργήσω μαμά… 
Δε θα μπλέξω μαμά… Πονάω μαμά… Πεινάω μαμά…

Φοβάμαι μαμά… Γερνάω μαμά… Μη φεύγεις μαμά… Το ξέρω μαμά…
Θα προσέχω μαμά.. Σ’ έχω ανάγκη μαμά…

Αχ και να χωνόμουν στην αγκαλιά σου μαμά και να έμενα εκεί για πάντα…
Σ’ αγαπάω μαμά… Μαμά μου…
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λάβει δράσει ώστε να βοηθήσει την κοινότητά της 
στη μάχη κατά των παιδικών ασθενειών. Επίσης το 
1870 η Julia Ward Howe είχε διοργανώσει μια εκ-
δήλωση φιλειρηνικής συγκέντρω σης μητέρων με 
το σλόγκαν peace and motherhood με σκοπό, τα 
παιδιά να μην στέλνονται στον πόλεμο. H Άννα 
Τζάρβις, μετά την απώλεια της μητέρας της στις 
10 Μαΐου 1905, καθιέρωσε το 1908 την γιορτή 
της μητέρας και με τον τρόπο αυτό πέτυχε να τι-
μά την μητέρα της για πάντα. Η Άννα Τζάρβις 
δεν είχε δικά της παιδιά, επηρεάστηκε, όμως, από 
την εθελοντική δράση της μητέρας της και αφιέρω-
σε την πρώτη επέτειο στην βελτίωση των συνθηκών 
υγιεινής, στην μείωση την βρεφικής θνησιμότητας και 
τον περιορισμό μόλυνσης γάλακτος. Επέλεξε δε το λευκό 
γαρύφαλλο ως το λουλούδι-σύμβολο της Ημέρας της Μητέρας, 
επειδή «το λευκό του χρώμα συμβολίζει την αλήθεια, την αγνότη-
τα και τη φιλευσπλαχνία της μητρικής αγάπης, το μητρικό γάλα· το 
άρωμά του, τη μνήμη και τις προσευχές της».

Όταν το 1914 το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε την Ημέρα της 
Μητέρας ως επίσημη αργία και κάπου εκεί άρχισε η εμπορευματο-
ποίησή της, η Άννα Τζάρβις κήρυξε έναν πραγματικό πόλεμο κα-
τά των εμπόρων, οι οποίοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την 

γιορτή. Λέγεται ότι μια μέρα που έτρωγε σε ένα εστιατό-
ριο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, είδε στο μενού μια σα-
λάτα ειδικά φτιαγμένη για τον εορτασμό της Ημέρας. 
Την παράγγειλε και όταν της την έφεραν, την άδεια-
σε στο πάτωμα, πλήρωσε και έφυγε. Αποφασισμένη 
και μαχητική, η Τζάρβις οργάνωσε μποϊκοτάζ, απεί-
λησε με μηνύσεις, επιτέθηκε ακόμη και στην Πρώτη 
Κυρία των ΗΠΑ Ελιάνορ Ρούσβελτ, που προσπαθού-
σε να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπίες χρη-
σιμοποιώντας την Ημέρα της Μητέρας. Αγανακτισμέ-

νη, εισέβαλε σε συνέδρια ζαχαροπλαστών και ανθοπω-
λών, συνελήφθη μάλιστα για διατάραξη κοινής ησυχίας, 

και όταν μια ένωση ανθοπωλών της πρόσφερε μέρος από 
τα κέρδη της συγκεκριμένης ημέρας, όχι μόνο δεν τα δέχτη-

κε αλλά εξοργίστηκε ακόμη περισσότερο. «Υπάρχει ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
του χρόνου που δεν μιλάμε για ΦΤΩΧΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ και δεν ζητάμε 
φιλανθρωπίες για εκείνες», έγραψε η Τζάρβις. Σύμφωνα με το δικό 
της όραμα για την Ημέρα της Μητέρας τα παιδιά θα πρέπει να εκ-
φράζουν την εκτίμησή τους στις μητέρες τους με προσωπικά μηνύ-
ματα, ενδεχομένως να της αγοράζουν ένα λευκό γαρύφαλλο, κυρί-
ως όμως να της αποδίδουν ένα ρόλο σχεδόν ιερό.

Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου,
Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020

με εάν τις είχαμε εδώ και δεν τις έχουμε πια; 
«Να προσέχεις…»

Όλη η αγάπη σε δύο λέξεις. Σαν τη ζεστή 
μητρική αγκαλιά. Να προσέχετε φίλες μου. 
Να μείνετε ασφαλείς, υγιείς, αλλά πάντα αι-
σιόδοξες και δυνατές και σύντομα θα αντα-
μώσουμε και πάλι.

Την ημέρα που έγινε η τοποθέτηση του 
αγάλματος στο πάρκο, τον Απρίλιο του 
1975, ήμουν  τριών ετών. Για τα παιδικά μου 
χρόνια το άγαλμα αποτέλεσε το “σύνορο” 

των παιχνιδιών και αποδράσεών μου, αφού 
από τις μαμάδες μας είχαμε την άδεια να με-
τακινηθούμε μόνο μέχρι εκεί, αλλά και το 
στόχο του πρώτου μακρινού μου ταξιδιού 
στην ελευθερία, όταν δύο χρόνια μετά έβγα-

λα τα βοηθητικά ροδάκια από το 
κόκκινο ποδηλατάκι μου. “Πρέ-
πει να φτάσω στη μάνα” είπα και 
τα κατάφερα. Έμαθα να ποδη-
λατώ σε ένα απόγευμα. Κάπου 
πίσω σίγουρα η δική μου μαμά 
αγωνιούσε μην πέσω. “Στη μά-
να” και πίσω στη μαμά μας όλη 
η ανέμελη παιδική ζωή της πα-
ρέας στο πάρκο. Αυτό ξέραμε 
τότε. Αυτό ήξερα. Εκείνο που 

δεν ήξερα ήταν 
πως όταν μεγά-
λωνα θα γινό-
μουν και εγώ Σοροπτιμίστρια 
και θα συμμετείχα στην ομά-
δα που προσέφερε το άγαλ-
μα αυτό στην πόλη με στό-
χο να “αγκαλιάσει” τις μητέ-
ρες, αλλά και όλες τις γυναί-
κες όπως αγκαλιάζει και η 
μαμά το μικρό της κοριτσά-
κι στο εξαιρετικό αυτό έργο. 
“Στη μάνα”, σε κάθε μάνα, σε 
όλες μας, ευχές από καρδιάς. 

Χρόνια μας πολλά.
Ο μοναδικός Όμιλος που έκανε εκδή-

λωση για την ημέρα της μητέρας το 2020 
ήταν ο Α΄ Βόλου.. Λόγω των ειδικών μέτρων 
για τον περιορισμό της διασποράς του κο-

ρωνοϊού, η κατάθεση των λουλουδιών έγι-
νε σε μικρές ομάδες των μελών του, ώστε να 
μην υπάρξει συγχρωτισμός ή συνωστισμός. 
Σε τρείς διαφορετικές ημέρες τα μέλη επι-
σκέφθηκαν το άγαλμα, κατέθεσαν λουλού-
δια, φορώντας απαραίτητα γάντια και την 
προστατευτική μάσκα. Συγκινητική η στιγ-
μή που το ιδρυτικό μέλος του Ομίλου, η αγα-
πημένη Λίτσα Παρισάκη, απήγγειλε ποίημα 
αφιερωμένο στη μάνα, τη μαμά μας, τη δική 
μας μανούλα, τη μητέρα μας. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛ-
ΛΑ στις ΜΑΜΑΔΕΣ!! ΧΡΟΝΙΑ μας ΠΟΛΛΑ!!

Χριστίνα-Μαρία Λαμπροπούλου, 
μέλος του Α’ Σοροπτιμιστικού

Ομίλου Βόλου

Γιορτή της μάνας. Άνθη στο άγαλμα 
από τον Ά Όμιλο Βόλου. Μάιος 2020.

Γιορτή της Μάνας- Άνθη στο άγαλμα της μάνας,  
δώρο Α’ Ομίλου Βόλου στην πόλη τους. Μάιος 1975.
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Ένα Πάσχα ξεχωριστό, μακριά από την εκκλησία λό-
γω των εκτάκτων μέτρων για την προστασία μας από 
τον COViD-19. Ωστόσο κρατήσαμε τα έθιμα μας, 

βάψαμε τα αυγά, δημιουργήσαμε τα πατροπαράδοτα κου-
λουράκια μας και κάναμε Ανάσταση με την ΤV … ανάψα-
με τις λαμπάδες μας, κάναμε τον σταυρό μας, βγήκαμε στα 
μπαλκόνια μας, ευχόμενοι «Χριστός Ανέστη» στους γειτό-
νους μας, γνωστούς και αγνώστους.

Πάσχα 2020

Σήμερα ξημέρωσε το Πάσχα του 2020, διαφορετικό 
εδώ και πολλά χρόνια. Μόλις τελείωσε η Μεγάλη 
Εβδομάδα των Παθών του Χριστού. Μία εβδομάδα 

παθών που για κάποιους συνανθρώπους μας ακόμη συνε-
χίζεται.

Χθες κάναμε Ανάσταση στα σπίτια μας μόνοι. Και κά-
ποιοι ακόμη πιο μόνοι να παλεύουν για την ζωή τους. Όσοι 
έψαλαν το Χριστός Ανέστη με τους αγαπημένους τους, πρέ-
πει να θεωρούν τους εαυτούς τους τυχερούς. Όσοι έχουν την 
υγεία τους και τα απολύτως χρειαζούμενα για να ζήσουν 
πρέπει να νιώθουν ευγνώμονες. Οι δυσκολίες των καιρών 
μας έκαναν ταπεινόφρονες και ολιγαρκείς.

Κι όμως οι λαμπάδες της Αναστάσεως έκαιγαν. Οι Εκ-
κλησίες βρίσκονται εντός μας, φωτίτσες που τρεμοσβήνουν 
οι ψυχές και καντηλέρια οι καρδιές που ξαγρυπνούν γι αυ-
τούς που υποφέρουν.

Φέρνω εικόνες στο μυαλό μου χαρωπές, με τραπέζια 
γιορτινά, αλλά δεν μεμψιμοιρώ. Νοσταλγώ αλλά δεν πα-
ραπονιέμαι. Θα έρθουν χρονιές καλύτερες, φτάνει να μας 
βρουν όρθιους, και τότε το Πάσχα θα γίνει ξανά λαμπερό.

Από το Σπίτι μου Καλό Πάσχα για όλους!
Ελένη Κάζδαγλη Μαρκάκη

Β’ Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ 2018-2020

Άλλες εποχές Μεγάλη Παρασκευή

Μεγάλη μέρα, γεμάτη θρησκευτικότητα κατάνυξη και 
πόνο για το μεγάλο δράμα του Θεανθρώπου. Εμείς τα 
παιδιά επηρεασμένα από το πνεύμα της ημέρας σιγο-

ψιθυρίζαμε το “σήμερα μαῦρος οὐρανός”. Στο σπίτι γινόταν η ετοι-
μασία για να πάμε στη εκκλησία, η «Αποκαθήλωση» βλέπεις. 
Τίποτε δεν γινόταν αυτή την ημέρα ούτε νοικοκυριό ούτε μαγεί-
ρεμα, δεν έμπαινε κατσαρόλα στη φωτιά, ήταν έθιμο.

Δεν ξέρω γιατί εκείνη την ημέρα έπρεπε όλοι να πάμε στην εκ-
κλησία με τα καλά μας. Θυμάμαι την μητέρα μου ντυμένη με ένα 
μαύρο ταγέρ με λιλά μπλούζα και μία μαύρη καπελίνα από ψάθα 
στολισμένη με ένα μπουκέτο σικλαμέν λουλούδια. Εμείς τα παιδιά 
ομοιόμορφα ντυμένα τα καινούργια ρούχα που η μητέρα με την 
μοδίστρα που ερχόταν στο σπίτι μας είχε ετοιμάσει για την ημέρα 
αυτή. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αυτή την ημέρα της θλίψης, έπρε-
πε να πάμε στην εκκλησία τόσο καλοντυμένοι. Η νόνα μου, μου 
είπε όταν τη ρώτησα «Παιδί μου τιμούμε τον Χριστό και την Ανά-
σταση του που έρχεται». Με το σχόλασμα της εκκλησίας η μητέρα 
μας έφερνε στο μώλο της Αγίου Νικολάου. Εκεί η Καλιδώνα έφερ-
νε από απέναντι - την Ήπειρο - τα αρνιά που θα γίνονταν προσφο-
ρά «οβελίας» σε κάθε σπίτι.

Απόγευμα Μεγάλης Παρασκευής. Το καθιερωμένο προσκύ-
νημα στο Νεκροταφείο. Τιμή στους νεκρούς της οικογένειας. Το 
νεκροταφείο μου προκαλούσε φόβο τότε. Ακόμη και σήμερα σε 
αυτή την ηλικία αυτή την ημέρα νομίζω ότι νιώθω το ίδιο παιδι-
κό συναίσθημα.

Και να το βράδυ. Η ώρα του Επιταφίου. Για μένα ήταν ένας 
σκέτος εφιάλτης καθώς με φόβιζαν οι κρότοι και οι φωτιές. Η ενο-
ρία μας του Αγίου Νικολάου ήταν φημισμένη για τον εκρηκτικό και 
θορυβώδη τρόπο που γιόρταζε τις ημέρες του Πάσχα. Τα βαρελό-
τα που συνέχεια έσκαγαν στους τοίχους της εκκλησίας, τα χάλκου-
να που για ώρα έβγαζαν φωτιά από τα χέρια των θαρραλέων νεα-
ρών της ενορίας με γέμιζαν πανικό. Για μένα ήταν ένας εφιάλτης να 
ακολουθώ την περιφορά του Επιταφίου. Κρατημένη σφιχτά από το 
χέρι του πατέρα μου ήμουν η μόνη από τα άλλα τρία αδέλφια μου 
που ένιωθα αυτόν τον πανικό. Ακολουθούσα την περιφορά μαζί με 
τους άλλους πιστούς και παρά τον φόβο μου έβλεπα καθ’ όλη την 
διαδρομή την κατάνυξη που υπήρχε σε κάθε σπίτι. Η ατμόσφαιρα 
μύριζε λιβάνι και κερί. Τότε τα σπίτια ήταν μονοκατοικίες με μπαλ-
κονάκια απ’ όπου οι γιαγιάδες και ανήμποροι πιστοί παρακολου-
θούσαν την περιφορά του Επιταφίου με ένα αναμμένο κεράκι και 
λίγο λιβάνι να αρωματίζει το πέρασμα του Χριστού.

Καλή Ανάσταση!
Βάσω Μεντζελοπούλου, 

Ιδρυτικό μέλος του Σ.Ο. «Δανιηλίς» Πατρών

Πίνακας του Θεόφιλου: «Οι κουλούρες με τα κόκκινα αβγά,  
Οικογένεια του κυρίου Πάτρισον από το Σικάγο»

Πάσχα 2020
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Λίγο πριν την πρώτη άρση των μέτρων κατά των και 
άνοιγμα της αφοράς ξεκινήσαμε ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΑΣ καθώς θέλουμε να βοηθήσουμε την χώρα μας και 
ιδιαίτερα την γυναίκα.

Η ανεργία και η οικονομική κρίση εκτός που πλήττει πε-
ρισσότερο τις γυναίκες είναι παράγοντες που ενισχύουν την 
ενδοοικογενειακή βία. Η αρχική για την δημιουργία καμπά-
νιας ήταν της Ελένης Γκέκα, μέλος του Σ.Ο. Πατρών «Δανι-
ηλίς», Αναπληρωματική Governor 2019-2020. Δημιουργήσα-
με έξη αφίσες που διακινήθηκαν μια κάθε εβδομάδα μέσω μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης και που κολλήθηκαν σε εμφανή ση-

μεία των πόλεων. Κάποιες από τις αφίσες στάλθηκαν σε όλα 
τα Εμπορικά, Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της 
χώρας παρακινώντας τους να πράξουν κάτι ανάλογο ή να χρη-
σιμοποιήσουν τις δικές μας αφίσες ως καμπάνια για την ενί-
σχυση της Ελληνικής Οικονομίας. Η πρώτη αφίσα δημιουργή-
θηκε από την Πρόεδρο της ΣΕΕ Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου, η 
δεύτερη και τρίτη από την Advocacy Coordinator Μαρία Οι-
κονομίδου, η τέταρτη και Πέμπτη από το νέο μέλος του Ομί-
λου Πειραιά Μυρτώ Αλτάνη και η έκτη από την Μαρία-Ελισά-
βετ Κατσιογιάννη-Λογοθέτη, Διευθύντρια Προγράμματος του 
Σ.Ο. «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης. Ανωτέρω παρουσιάζονται οι 
έξι αφίσες της καμπάνιας μας.

Η καμπάνια της ΣΕΕ για την ελληνική οικονομία

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ στη ΔΥΝΑΜΗ 

και τη ΘΕΛΗΣΗ μας! 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αλλάξουμε τον κόσμο! 

Αγοράζουμε 
Ελληνικά 
Προϊόντα

Στηρίζουμε τις 
Γυναικείες 
Ελληνικές 
Επιχειρήσεις

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στηρίζω 
την τοπική 
αγορά

Μπορώ να 
στηρίξω την 
Ελληνική 
Οικονομία

Να μην χαθούν 
θέσεις εργασίας

ΓΥΝΑΙΚΕΣ = ΘΕΛΗΣΗ = ΔΥΝΑΜΗ  

Οι Σοροπτιμίστριες με μία δυνα-
μική παρουσία στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης και με αφίσες 

ύψωσαν μια δυνατή φωνή στήριξης και 
αλληλεγγύης προς την Ελληνική οικονο-
μία προσφέροντας άμεση βοήθεια στις Ελ-
ληνίδες επιχειρηματίες και εργαζόμενες.

Η υποψήφια Πρόεδρος της ΣΕΕ 2020-
2022 Μερόπη Ορφανού ήταν χορηγός 
εκτύπωσης των αφισών των πέντε Ομί-
λων Θεσσαλονίκης της Θεσσαλονίκης, 
η Πρόεδρος της ΣΕΕ 2028-2020 για τους 
Ομίλους της Θράκης (Ξάνθης, Κομοτη-

νής) και η Βοηθός Διευθύντρια Προγράμ-
ματος Μαρία Οικονομίδου για τους Ομί-
λους Αν. Μακεδονίας (Δράμας, Καβάλας).

Αφίσες τοποθετήθηκαν σε εμπορικά 
καταστήματα, ιατρεία, κομμωτήρια, άλ-
λες επαγγελματικές στέγες, Βιβλιοθήκες, 
Δημόσιους χώρους, περιφέρειες, δημαρ-
χεία, ΚΤΕΛ, κλπ.

Η εκστρατεία μας φιλοξενήθηκε σε 2 
εφημερίδες του Πειραιά (se-skepseis.gr. 
και Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ) και σε 
ένθετο στην εφημερίδα της Χρυσούπολης 
Καβάλας (Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ).

Ο Όμιλος «Πανόραμα» Θεσσαλονίκης εν δράσει

Ο Όμιλος «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης ξεκουράζεται 
μετά από την δράση

Η Μαριάννα Αυγερινού του Α΄Ομίλου Θεσσαλονίκης, 
η Μερόπη Ορφανού και η Γ.Γ. της Ένωσης Σύλβα Μού-
τσογλου και άλλες Σοροπτιμίστριες στο καθήκον

Ο Όμιλος «Ανατολικής» Θεσσαλονίκης εν δράσει

Οι Σοροπτιμίστριες εν δράσει κολλούν αφίσες



Ο  Όμι λος 
Μακεδονία με 
απόλυτο αίσθη-
μα ευθύνης απέ-
ναντι στην Ελλά-
δα και τους Έλλη-
νες, συμμετείχαμε 
στην Πανελλα-
δική εκστρατεία 
της ΣΣΕ, για την 
στήριξη της  Ελ-
ληνικής Οικονο-
μίας. Τα μέλη του 
ε π ι σ κ ε φ θ ή κ α ν 
την τοπική αγο-
ρά του Ρετζικίου 
και τοποθέτησαν 
αφίσες, στις προ-
θήκες των κα-
ταστημάτων. Η 
ανταπόκριση του 
εμπορικού κό-
σμου ήταν θερμή.
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κα μ π α ν ι α  Σ Ε Ε

Η Πρόεδρος του Ομίλου «Μακεδο-
νία» Σταυρούλα Ανδρεάδου, η Διευ-
θύντρια Προγράμματος Μερόπη 
Ορφανού, η Καίτη Τάχου μέλος της 
επιτροπής επέκτασης της ΣΕΕ και ο 
μαγαζάτορας.

Ο Σ.Ο. Α΄ Βόλου από αρχές Μαΐου στον ηλεκτρονικό τύπο και στα social media 
τις πέντε διαφορετικές αφίσες της Σ.Ε.Ε. με το σχετικό περιεχόμενο. Τύπωσε 200 
αφίσες και τις αφισοκόλλησε σε στην αγορά, σε ιατρεία, κομμωτήρια, βιβλιοπω-
λεία, Δημόσιους χώρους.
Σ.Ο. Κέρκυρας: Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που βιώσαμε το προηγούμενο διά-
στημα, καθώς και της αδυναμίας πραγματοποιήσεως εκδηλώσεων, ο Όμιλος περιο-
ρίστηκε στη διακίνηση της αφίσας της Ένωσης για την υποστήριξη της ελληνικής οι-
κονομίας. Τη δράση συντόνισε η Γραμματέας του Ομίλου Ειρήνη Λαβράνου. Επικοι-
νώνησε με τοπικούς φορείς επιχειρηματικότητας, ιδιώτες επαγγελματίες της αγο-
ράς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αφίσα έτυχε θετικών σχολίων.

Ο Σ.Ο. «Θετις» Βόλου διακίνησε για πέντε εβδο-
μάδες (από αρχές Μαΐου) στον ηλεκτρονικό τύπο 
και στα social media τις πέντε διαφορετικές αφίσες 

της Σ.Ε.Ε. με το σχετικό περιεχόμενο. Τύπωσε 150 
αφίσες και τις αφισοκόλλησε σε δημόσια κτίρια (Δη-
μόσιες και Δημοτικές Υπηρεσίες, Νοσοκομείο, Πα-
νεπιστήμιο, ΔΕΗ κ.α.) και σε Επιχειρήσεις και εργο-
στάσια της τοπικής Αγοράς. Πρόβαλε τη δράση με 
αντίστοιχες φωτογραφίες σε ηλεκτρονικό τύπο.

12 Μαΐου - Διεθνής Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων

Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε το 1965 ως «Διεθνής Ημέρα Αδελφών 
Νοσοκόμων» για να τιμήσει τη γέννηση της Φλόρενς Ναϊτινγκέ-
ιλ, το 1820, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου που θεωρείται η 

ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής.
Η φετινή επέτειος αναδεικνύει περισσότερο από κάθε άλλη φορά τον 

ιδιαίτερο και σπουδαίο ρόλο των Νοσηλευτών/τριών στο Σύστημα Υγείας. 
Οι Νοσηλευτές και οι Νοσηλεύτριες, όλης της χώρας αλλά και ολοκλήρου 
του πλανήτη, με αίσθημα ευθύνης και αυτοθυσίας, σήκωσαν και σηκώνουν 
όλο το βάρος για την αξιόπιστη διαχείριση της πανδημίας του COViD-19. 
Τους αξίζει ένα τεράστιο θερμό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Οι Ελληνίδες Σοροπτιμίστρι-
ες τους εκφράζουν την μεγάλη ευγνωμοσύνη τους.
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Μαίρη Μαγνήσαλη
Σ.Ο. « Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης

Επιμέλεια Αφιερώματος: Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη

28 Όμιλοι 

στα 70 χρόνια
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος

15 πόλεις 

70

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Το έμβλημά του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, που είναι και δικό μας έμβλημα, σχεδιάστηκε 
αρχικά από την Helen Gamble σε ελεύθερο σχέδιο (libertystyle) και υλοποιήθηκε από 
την Anita Houtz Thomson, σχεδιάστρια, του Ομίλου του Okland το 1927 και καθιερώ-

θηκε το 1928 κατά την πρώτη Διεθνή Συνάντηση των Σοροπτιμιστριών στην WASHiNGTON, 
όταν Πρόεδρος των ΗΠΑ Calvin Coolidge, δέχτηκε τις Σοροπτιμίστριες στον Λευκό Οίκο.

Παριστάνει μια νεαρή κοπέλα, που συμβολίζει όλο τον γυναικείο κόσμο, με τα χέρια της υψω-
μένα σε ένδειξη Ελευθερίας και Αποδοχής των Ευθυνών της για το Άριστο και το Κάλλιστο και 
να κρατάει την επιγραφή SOROPTiMiST (ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΑ). Πίσω της υπάρχουν ηλιαχτίδες, 
δεξιά της μια γιρλάντα από δάφνη που συμβολίζει τη επιτυχία και την νίκη και αριστερά της μια 
γιρλάντα από δρυ που συμβολίζουν την δύναμη, το σθένος την ανάπτυξη. Αυτή η γυναίκα συμ-
βολίζει την επιμονή, την αγωνιστικότητα και το ακαταμάχητο θάρρος.

Το όλο σήμα έχει συνδυασμό των χρωμάτων μπλε και χρυσού, που είναι και τα χρώματα της 
Οργάνωσής μας. Ο χρυσός δηλώνει αρετή και εξυπνάδα, το δε μπλε, συνέπεια και πίστη.

Κάτω έχει την επιγραφή iNTERNATiONAL διότι είμαστε μια διεθνής Οργάνωση.
Η πρώτη εγχάρακτη πλάκα, έργο του εθνικά αναγνωρισμένου καλλιτέχνη των ΗΠΑ Victor 

Alonza Lewis, κατοίκου Juneau, βρέθηκε και παρουσιάστηκε στον όμιλο Juneau της Αλάσκας, 
τον Μάϊο του 1950, από την κόρη του καλλιτέχνη, που τη βρήκε σε αυτά που της κληροδότη-
σε ο πατέρας της.

Η Σοροπτιμίστρια Martha Edwards, από τον ίδιο Όμιλο, έγραφε τον Μάιο του 1950 «είμα-
στε υπερήφανες γιατί έχουμε (στον Όμιλο) την πρώτη μήτρα του Σοροπτιμιστικού Εμβλήματος».

Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη

Το 2020 σηματοδοτεί το τέλος μιας εβδομηκονταε-
τίας της Σοροπτιμιστικής Ένωσης και την έναρξη 
της καινούργιας.

Εβδομήντα ολάκερα χρόνια, σε μια συνεχή ανα-
ζήτηση αγάπης, φιλίας αλλά κυρίως προσφοράς.

Προσφοράς σε αναξιοπαθούντες, αλλά και προσφοράς ιδι-
αίτερα στη Γυναίκα και στο παιδί.

Το 1950 δημιουργήθηκε ο πρώτος Όμιλος στην Ελλάδα και  
η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος, που τότε λεγόταν «Εθνι-
κή Ένωση». Πρόεδρος η Πασιθέα Ζουρούδη Σαλίγγαρου, που 
έμεινε Πρόεδρος για 10 χρόνια, ιδρύοντας 5 Ομίλους και ένα 
Venture Club. 

Σκοπός της η επέκταση της ιδεολογίας του Διεθνούς Σορο-
πτιμισμού και η προσπάθεια να αποδείξει ότι οι γυναίκες απο-
τελούν ισότιμα μέλη του Δυτικού κόσμου.

Στα 70 αυτά χρόνια πετύχαμε πολλά, δουλεύοντας επίμο-
να και διακριθήκαμε για το υψηλό επίπεδο των δραστηριοτή-
των μας όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό 
και σε διεθνές.

Σημαντικό το έργο του Σοροπτιμισμού, δίνοντας την ευ-
καιρία στα μέλη να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στην Εκ-
παίδευση, στη προώθηση της θέσης της Γυναίκας την τήρηση 
υψηλών κανόνων Ηθικής, την Ανάπτυξη, τη Φιλία, την προώ-

θηση των στόχων και των ιδανικών του Σοροπτιμισμού, όπως 
εκφράζονται από τους Ομίλους, παγκοσμίως.

Δεν είναι τυχαίο που όλα αυτά τα χρόνια είχαμε άξιες εκ-
προσώπους στην Ευρώπη αλλά και στον Διεθνή Σοροπτιμισμό.

Με πόση υπερηφάνεια αναλάβαμε την προεδρία της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας. Αλλά και σήμερα άξια μέλη μας διακρί-
νονται στον Ευρωπαϊκό και το Διεθνή Σοροπτιμισμό.

Ας μην ξεχνάμε όμως κάτι. Κάποτε ρώτησαν τον Νεύτωνα 
πώς τα καταφέρνεις ολ’ ετούτα; και εκείνος απάντησε: «είναι 
πολύ απλό, πατώντας στις πλάτες αυτών που προηγήθηκαν!»

Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σ’ όλες τις πρωτοπόρες και 
σ΄αυτές που ακολούθησαν όλα αυτά τα 70 Χρόνια.

Δεν ήθελα να κλείσω με ένα θέμα τόσο σοβαρό που συμ-
βαίνει στις μέρες μας και έχει αλλάξει τη ζωή όλων μας. Τη με-
γάλη πανδημία του COViD 19 ή όπως τον λέμε όλοι κορωνοϊό..!

Εύχομαι όπως όλος ο κόσμος, να λήξει κάποια στιγμή αυτή 
η φοβερή πανδημία που αφάνισε τόσους ανθρώπους. Διανύ-
ουμε τον τέταρτο μήνα της νέας χρονιάς μέσα στον φόβο, τον 
πόνο της απώλειας τόσων ψυχών!

Όποια κι αν είναι η συνέχεια εμείς πρέπει να προσπαθή-
σουμε να κρατήσουμε το κουράγιο μας, να υπακούμε πιστά στα 
μέτρα που επιβάλλονται για το καλό μας και με την ελπίδα αύ-
ριο η ζωή μας να είναι καλύτερη.

70 χρόνια Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
Από το 1950

Το έμβλημα
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Σύντομη Ιστορία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Σοροπτιμισμού

To 1911, στο Buffalo της Νέ-
ας Υόρκης, ιδρύθηκε το πρώ-
το Optimist Club, ένας ανδρι-

κός Σύλλογος Υπηρεσιών, του οποίου η 
αποστολή ήταν το «Bring Out the Best 
in Kids» «Να εστιάσουμε στο βέλτιστο 
για τα Παιδιά». Ο πρώτος σύλλογος 
ήταν τόσο επιτυχής που αποφασίστη-
κε να προωθηθεί η ίδρυση νέων συλλό-
γων σε άλλες πόλεις της χώρας. Έτσι, το 
1921, ένας επιχειρηματίας με το όνομα 
Stuart Morrow επισκέφθηκε την περιο-
χή San Francisco Bay στην Καλιφόρνια 
για να αναζητήσει ηγέτες που θα μπο-
ρούσαν να δελεαστούν και να ιδρύσουν 
ένα Optimist club, καθώς είχε ενδιαφέ-
ροντα για την προώθηση τους.

Στο Όκλαντ, ο S. Morrow κάλε-
σε την Διεύθυνση της Σχολής Γραμμα-
τέων Parker-Goddard, υποθέτοντας ότι 
οι άνδρες διευθύνουν την επιχείρηση. Ο 
Morrow έμεινε έκπληκτος ότι το σχο-
λείο ανήκε στην κυρία Mabel Parker και 
την κυρία Adelaide Goddard και δεν δι-
ευθυνόταν από άνδρες καθόλου. Κα-
θώς ο Morrow εξήγησε το λάθος του και 
επρόκειτο να φύγει, η κυρία Goddard 
παρατήρησε: «Όταν οι άνδρες παραδέ-
χονται τις γυναίκες ως μέλη των συλλό-
γων τους, θα με ενδιέφερε». Αυτή η πα-
ρατήρηση προκάλεσε μια ιδέα στον επι-
χειρηματία S. Morrow. Στις 21 Ιουνίου 
το 1921 συγκέντρωσε αρκετές εξαιρετι-
κές επιχειρηματίες στο Όκλαντ της Κα-
λιφόρνια για να συνεχίσουν την ιδέα της 
δημιουργίας ενός συλλόγου υπηρεσιών 
για τις γυναίκες, ανάλογη των ανδρι-
κών. Επέλεξε, λοιπόν, γυναίκες μορφω-

μένες επαγγελματίες και επιχειρηματίες 
από τις πόλεις Άλαμεντ, Μπέρκλεϋ και 
Όκλαντ της Καλιφόρνια και όταν έφτα-
σαν 80 σε αριθμό, σχημάτισε τον Όμιλο 
Alameda Country (Όκλαντ, Καλιφόρ-
νια). Οι πρώτες συναντήσεις γινόταν μια 
φορά την εβδομάδα. Από τις πρώτα μέ-
λη του Ομίλου αυτού τα 8 ήταν απόφοι-
τοι του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ. Στις 
3 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου εξελέ-
γη, στο Όκλαντ της Καλιφόρνια σε εορ-
ταστική συγκέντρωση, η πρώτη Πρόε-
δρος αυτής της γυναικείας Οργάνωσης, 
η Βάιολετ Ρίτσαρτσον Γουάρντ (Violet 
Richardson Ward), δασκάλα φυσι-
κής αγωγής, ιδρυτικό μέλος. Η Violet 
αποδέχθηκε την Προεδρία του πρώτου 
Soroptimist Ομίλου (Soroptimist Club 
of Alameda County) μόνο με την προϋ-
πόθεση ότι η Σοροπτιμιστική Οργάνωση 
θα είχε διεθνή σκοπό και πεδίο εφαρμο-
γής. [πηγή: http://www.sisandiego.org/
soroptimist-founding-history.html]

Το πρώτο Σοροπτιμιστικό Κατα-
στατικό και Κανονιστικές Διατάξεις, 
υπόδειγμα των επόμενων Καταστατικών 
και Διατάξεων Ομίλων και Ενώσεων, συ-
ντάχθηκαν από την Eloise Β. Cushing, 
δικηγόρο, δια βίου Σοροπτιμίστρια, στε-
νότατη φίλη και συνεργάτιδα της Violet.

Η Helena M. Gamble ήταν η πρώ-
τη γραμματέας του 1ου Σοροπτιμιστικού 
Ομίλου Alameda Country. Αργότερα 
έγινε η πρώτη ιστορικός για τη ζωή του 
Σοροπτιμισμού, με σχολαστική συλλο-
γή των πρώτων καταγραφών και φωτο-

γραφιών της Οργάνωσης. Οι Σοροπτι-
μίστριες οφείλουμε μεγάλο μέρος της 
πρώιμης γραπτής ιστορίας μας στην 
Helena Μ. Gamble.

Το πρώτο πρόγραμμα του Ομί-
λου που είχε τίτλο «Save the 
Redwoods» αφορούσε το πε-

ριβάλλον. Μέσω 
αυτού οι γυναίκες 
απηύθυναν έκκλη-
ση για να σωθούν τα 
πανύψηλα αιωνόβια 
κωνοφόρα δέντρα 
Σεκογιας (Giant 
Sequoia Trees), που 
τα έκοβαν αλύπητα 
για υλοτομία. Προ-
σφέροντας νομική 
υποστήριξη η προ-
σπάθειά τους στέφτηκε με επιτυχία. Οι 
γυναίκες κατόρθωσαν με την επιμονή 
τους να αποσπάσουν τη στήριξη του 
κόσμου στο πρόγραμμα αυτό. Σήμερα 
στην Καλιφόρνια υπάρχει το Sequoia 
National Park.

Hotel Oakland - η τοποθεσία των πρώτων 
ιστορικών συναντήσεων και ίδρυσης του Ιδρυ-
τικού Soroptimist Club. [πηγή: http://www.
sisandiego.org/soroptimist-founding-history.]

Violet Richardson Ward Helena M. GambleEloise Β. Cushing
[πηγή: http://www.sisandiego.org/soroptimist-founding-history.html]
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Ιδρυτικά μέλη του 1ου Σοροπτιμιστι-
κού Ομίλου: Άνω σειρά (Αριστερά 
προς Δεξιά): Edna Brown, Ασφάλει-

ες Ζωής, Violet Richardson Ward, δα-
σκάλα Φυσικής Αγωγής, Eloise Cushing, 
δικηγόρος, Emily Wilkie, University 
Press, Gladys Leggett Penland, ασφα-
λιστικός μεσίτης. Κάτω σειρά (Αριστε-
ρά προς Δεξιά): Sarah Hammond, ιδι-
οκτήτρια κεφετέριας, Helena Gamble, 
Campaign Manger, Cassie Moreland, 
D.O.-Οστεοπαθητικός ιατρός και isabel 
Jenkins, κοσμηματοπώλης. [πηγή: 
http://www.sisandiego.org/soroptimist-
founding-history.html]

Το 1924 ο Σοροπτιμισμός έρχεται 
στην Ευρώπη. Ιδρύονται οι πρώτοι Σο-
ροπτιμιστικοί Όμιλοι στην Αγγλία (Λον-
δίνο) και στην Γαλλία (Παρίσι).

Στις 6 Ιανουαρίου, τρεις μόλις μήνες 
μετά τα εγκαίνια του Ομίλου της Καλι-
φόρνιας ένα δεκατριάχρονο κορίτσι πέ-
θανε στη Γαλλία. Το κοριτσάκι είχε ένα 
ξεχωριστό μουσικό ταλέντο. Ο πατέρας 
του, δερματολόγος στο επάγγελμα έπε-

σε σε βαριά κατάθλιψη, 
κάτι που επιδείνωνε τον 
πόνο της γυναίκας του 
Suzanne, γνωστής πλα-
στικής χειρούργου. Τού-
τη ακριβώς τη δύσκο-
λο περίοδο της ζωής της 
η Suzanne Nöel γνώρι-
σε τον Stuart Morrow, 
ο οποίος τη μύησε στον 
Σοροπτιμισμό. Η ιστορία 
της Suzanne Noel μπο-
ρούμε να πούμε πως είναι 
γεμάτη κουράγιο και θέ-
ληση. Στην δύσκολη αυτή 
περίοδο αισθάνθηκε μια 
βαθιά έλξη προς τους κα-
νόνες και τους σκοπούς 
του Σοροπτιμισμού, και 
το 1924 ίδρυσε τον πρώ-
το Όμιλο στην Ευρώπη, 
τον Paris Fondateur. Ο 
Όμιλος του Παρισιού πε-

ριελάμβανε 93 ιδρυτικά μέλη. Βέβαια, το 
1924 οι γυναίκες στη Γαλλία στερούνταν 
ακόμα τα πολιτικά τους δικαιώματα και 
τις προσωπικές τους ελευθερίες.

Το 1926 ιδρύεται ο πρώτος Όμιλος 
στον Καναδά (Vancouver B.C.). Στην 
ετήσια συνάντηση τους στο ‘Οκλαντ οι 
σοροπτιμίστριες συζητούν να ανεξαρ-
τητοποιηθούν από την κηδεμονία του 
S. Morrow. Το ίδιο έτος αρχίζει να εκδί-
δεται τo London Soroptimist. To 1927 o 
S. Morrow μεταβίβασε τα δικαιώματα 
της Οργάνωσης στις σοροπτιμίστριες, 
κατά την διάρκεια του Συνεδρίου τους 
στο Σαν Φραντσίσκο. Δημιουργούνται 
οι Περιφέρειες (Regions) και το έμβλη-
μα της Οργάνωσης.

Στην Ευρώπη την ίδια χρονιά (1927) 
δημιουργείται ο πρώτος Όμιλος Ολλαν-
δίας στην Χάγη και σχηματίζεται η Εθνι-
κή Σοροπτιμιστική Ένωση Ολλανδί-
ας, που είναι η πρώτη Ένωση της Ευρώ-
πης, και λίγο αργότερα ο Όμιλος του Αμ-
στερνταμ. Στην Σκωτία δημιουργείται ο 
πρώτος Όμιλος στην Γλασκώβη και σχη-
ματίζεται η Εθνική Σοροπτιμιστική Ένω-
ση Μ. Βρετανίας.

Το 1928 στο Σοροπτιμιστικό Συνέ-
δριο στην Ουάσινγκτον D.C. δημιουρ-
γούνται δύο Ομοσπονδίες. (i) η Αμε-
ρικανική που συμπεριλαμβάνει τους 
Ομίλους Η.Π.Α. και Καναδά και (ii) 
η Ευρωπαϊκή (Όμιλος Παρισιού –Χά-
γη και Αμστερνταμ ως Εθνική Ένω-
ση Ολλανδίας) και Μ. Βρετανίας και 
σχεδιάζεται η δημιουργία μιας Διε-
θνούς Οργάνωσης της Soroptimist 
International Association (SIA) με δύο 
Ομοσπονδίες. Την ίδια χρονιά το πρώτο 
Venture Club της Αγγλίας, που δημιουρ-
γήθηκε το 1920 στο Bristol συγχωνεύε-
ται με τις Σοροπτιμίστριες της Μ. Βρετα-
νίας. Από τότε και κάθε 4 χρόνια όλοι οι 
Όμιλοι παγκοσμίως συνέρχονται σε Συ-
νέδριο. Το 1929 δημιουργούνται οι πρώ-
τοι Όμιλοι στην Αυστρία (Βιέννη) και 
στην Ιταλία (Μιλάνο).

Το 1930 το Συνέδριο της SiA έγινε 
στο Λονδίνο και όλα τα Venture Clubs 
συγχωνεύονται με τους Σοροπτιμι-
στικούς Βρετανικούς Ομίλους. Και η 
London Soroptimist μετασχηματίζε-
ται στην British Soroptimist. Ιδρύεται η 
Έθνική Σοροπτιμιστική Ένωση Γαλλί-

ας και Ιδρύονται οι πρώτοι Όμιλοι στην 
Γερμανία (Βερολίνο), Ελβετίας (Γενεύη), 
Βέλγιο (Αμβέρσα). To 1931 εκδίδεται το 
American Soroptimist και τα Venture 
Clubs και Youth Clubs ιδρύονται υπό 
την Αμερικανική Ομοσπονδία. Στην Ευ-
ρώπη ιδρύεται ο πρώτος Όμιλος Εσθο-
νίας στο Ταλίν.

To 1932, δημιουργείται ο κώδι-
κας Σοροπτιμιστικής Δεοντολογίας 
και Ηθικής, από την Αμερικανική Ομο-
σπονδία. Ιδρύονται οι πρώτοι Όμιλοι 
στην Ιρλανδία (Μπέλφαστ) και Αλγερία 
(Αλγέρι) (που ήταν τότε μέρος της Γαλ-
λίας) μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδί-
ας. Το 1933 ο Όμιλος της Ουαλίας, της 
Νορβηγίας (Όλσο) και Ουγγαρίας (Βου-
δαπέστη).

Το 1934 η Μεγάλη Βρετανία και Ιρ-
λανδία αποσχίζονται από την Ευρωπαϊ-
κή Ομοσπονδία και σχηματίζουν την δι-
κή τους (FGBi). Έτσι δημιουργούνται 
τρεις Ομοσπονδίες: Αμερικής, Ευρώ-
πης, Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδί-
ας. Το 1936 η Αμερικανική Ομοσπονδία 
ανοίγει τα γραφεία της (Headquarters) 
στην Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. και δημι-
ουργείται ένας ακόμη Ευρωπαϊκός Όμι-
λος στην Δανία (Κοπεγχάγη) που λαμβά-
νει και τον τίτλο της Ένωσης της Δανίας. 
Το 1938 παραμονές του Β’ Παγκοσμίου 
πολέμου οι Όμιλοι της Ιταλίας, Γερμανί-
ας, Αυστρίας κλείνουν. Την ίδια χρονιά η 
FGBi ξεκινά πρόγραμμα για την ενίσχυ-
ση των προσφύγων από την Αυστρία.

Το διάστημα του Β’ Παγκοσμίου 
πολέμου 1939-1945 δεν πραγματοποι-
είται το Παγκόσμιο Συνέδριο. Οι Ευρω-
παϊκοί Όμιλοι δραστηριοποιούνται 
«υπόγεια» προσφέροντας υπηρεσίες 
σε ανάγκες που δημιουργούνται λό-
γω πολέμου. Ο Όμιλος της Εσθονίας 
κλείνει. Ωστόσο δημιουργούνται η Εθνι-
κή Βελγική Ένωση, Όμιλος στο Δουβλί-
νο, Νέα Ζηλανδία (Wellington) και Αλά-
σκα (Fairbanks) και η Ομοσπονδία Με-
γάλης Βρετανίας –Ιρλανδίας δημιουργεί 
τα γραφεία της στο Λονδίνο.

Από το 1943, η Δρ. Suzanne 
Nöel, η πρωτοπόρος του σο-
ροπτιμιστικού κινήματος 

στην Ευρώπη υποστηριζόμενη από την 
Αμερικανική Ομοσπονδία, προσπα-

Dr. Suzanne Nöel
Charter President 

Soroptimist Club of Paris

Kathleen Vicountess 
Falwell

Charter President 
Soroptimist Club  

of London
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θεί να ξαναϊδρύσει τους Σοροπτιμι-
στικούς Ομίλους στην Ευρώπη. Σε 
αναγνώριση της δράσης της οι Κατα-
στατικοί Χάρτες των Ομίλων της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας επιδίδονται 
στο όνομά της. Το 1944 η Γραμματέ-
ας Συνδέσμου Elizabeth Hawes στέλνει 
μήνυμα από το Λονδίνο στην Αμερικα-
νική Ομοσπονδία που συνεδριάζει στο 
St. Louis, μέσω του BBC. Η Ομοσπονδία 
Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας αρχίζει έναν 
αγώνα για την ανακούφιση των δεινών 
του πολέμου δημιουργώντας ένα Ταμείο 
για αυτό το σκοπό με τελικό ποσό 10.000 
£. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την 
διάρκεια του πολέμου, το 1941, οι Βρε-
τανίδες Σοροπτιμίστριες και οι Σοροπτι-
μίστριες του Καναδά δώρισαν στην Βρε-
τανική κυβέρνηση ασθενοφόρα.

Στο τέλος του Β΄Παγκοσμίου πο-
λέμου, το 1945, η Δρ. Tina Wind εκ-
προσωπεί την Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία (EFSC) στην UNESCO. Οι επιζήσα-
ντες Όμιλοι της EFSC αρχίζουν να επικοι-
νωνούν ξανά μεταξύ τους και οι Σορο-
πτιμίστριες μετέχουν με τον οβολό τους 
στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης. Έχει 
δημιουργειθεί και τροφοδοτείται από τις 
Ομοσπονδίες της Αμερικής και της Βρε-
τανίας ένα Ταμείο βοήθειας για την ανα-
συγκρότηση χωρών που πλήττονται.

Το 1946 τα Διοικητικά Συμβούλια 
των τριών Ομοσπονδιών συναντούνται 
στο Λονδίνο και γιορτάζουν την Αργυ-
ρή Επέτειο της Οργάνωσης. Η Γραμμα-
τέας Συνδέσμου Elizabeth Hawes παρα-
σημοφορείται για τις υπηρεσίες της στον 
πόλεμο. Δημιουργείται η Εθνική Σορο-
πτιμιστική Ένωση Νορβηγίας. Η Helena 
Gamble, Βραβεύει την Δρ. Bertha Lutz 
(Βραζιλία) σε αναγνώριση της συμβο-
λής της στην δημιουργία των Ηνωμένων 
Εθνών, και το 1947 δημιουργείται ο πρώ-
τος Όμιλος στην Νότια Αμερική, στην 

Βραζιλία (Rio de Janeiro).
To 1948 η Soroptimist 

International Association, εί-
ναι πλέον διαπιστευμένη στην 
UNESCO. Και τα Ηνωμένα Έθνη 
στην Γενική τους Συνέλευση στο 

Παρίσι υιοθετούν την διακήρυξη των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμ-
βρίου. Ό Όμιλος του Μιλάνου ξαναλαμ-
βάνει Χάρτα και δημιουργούνται οι πρώ-
τοι Όμιλοι στην Σουηδία (Στοκχόλμη), 
Τουρκία (Κωνσταντινούπολη), Ολλαν-
δικές Δυτικές Ινδίες (Κουρακάο). Ιδρύ-
εται η Εθνική Σοροπτιμιστική Ένωση 
Σουηδίας.

Το 1949 προσφέρονται για πρώτη 
φορά Υποτροφίες εκ μέρους της Ομο-
σπονδίας Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας 
στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδί-
ας. Ιδρύονται ο πρώτος Όμιλος Λουξεμ-
βούργου και η Εθνική Σοροπτιμιστική 
Ένωση Ελβετίας.

Το 1950 γίνεται η επανεισδοχή 
στην Οργάνωση του Ομίλου της 
Βιέννης και η ίδρυση του πρώ-

του Ομίλου στην Ελλάδα (Αθήνα) και 
ο σχηματισμός των Σοροπτιμιστικών 
Εθνικών Ενώσεων Ελλάδος και Ιταλίας.

[Πηγή: History of the Soroptimist Interna-
tional Association “Golden Jubilee 1921-
1971”, Beatrice F. Hyslope, Blaitz Brothers 
Co, Philadelphia, USA, 1971]

Το 1951 ξαναδίνεται η Χάρτα στον 
Όμιλο Βερολίνου και η Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία προδφέρει την δική της 1η Υπο-
τροφία στην Ομοσπονδία της Μ.Βρετα-
νίας - Ιρλανδίας. ο Διεθνής Σοροπτιμι-
σμός δέχεται τη συμβουλευτική Θέ-
ση ΙΙ στην UNESCO και γίνεται δεκτός 
επίσημα στο ECOSOC (Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο) και τα όργανά 
του, στην κατηγορία C.

Το 1952 ο Διεθνής Σοροπτιμισμός 
αναθεωρεί το καταστατικό του σχετικά 
με τις αξιωματούχες του και η Gettrude 
Huitt, της Αμερικανικής Ομοσπονδί-

ας, εκλέγεται η πρώτη Πρόεδρος της 
Soroptimist International Association 
(SIA). Όλες οι Ομοσπονδίες βοηθούν το 
Father Pire’s Village που προσφέρει κα-
ταλύματα στους πρόσφυγες και βοήθεια 
να ενταχθούν σε μια νέα ζωή. Ας σημειω-
θεί ότι ο ιδρυτής του, Βέλγος ιερέας Do-
minique Pire, διδάκτορας θεολογίας και 
καθηγητής της Χριστιανικής Ηθικής έχει 
βραβευθεί με Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 
το 1958 για την δράση του για τους πρό-
σφυγες.

Το 1966 ο Διεθνής Σοροπτιμισμός 
εκπροσωπείται με συμβουλευτική θέ-
ση στη UNICEF και αναγνωρίζεται η 
χρησιμότητα και το ενδιαφέρον των δρά-
σεών του για τα παιδιά.

Το 1971 ο Διεθνής Σοροπτιμισμός 
γιορτάζει τα 50στά γενέθλιά του και 
τότε ιδρύονται οι δύο πρώτοι Όμιλοι 
στην Αφρική: Dakar (Σενεγάλη) και 
Antananarivo (Μαδαγασκάρη).

Το 1978 δημιουργείται η τέταρτη 
Ομοσπονδία του Νοτιοδυτικού Ειρη-
νικού.

Το 1982 εμφανίζεται για πρώτη 
φορά η έκκληση του Προέδρου στις 
10 Δεκεμβρίου, μια διετή Έκκληση που 
παραμένει ισχυρή, φέρνοντας αμέτρητα 
οφέλη σε γυναίκες και κορίτσια σε όλο 
τον κόσμο. Η Πρόεδρος του Διεθνή Σο-
ροπτιμισμού, Catherine Salt, επέλεξε 
το πρώτο έργο έκκλησης της προέδρου 
για το νησί Pulau Bidong της Μαλαισί-
ας, βοηθώντας γυναίκες και παιδιά πρό-
σφυγες. Το Pulau Bidong ήταν το πρώ-
το κέντρο ασύλου που λειτουργούσε σε 
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και παρεί-
χε στέγη, φροντίδα και συντήρηση, συ-
μπεριλαμβανομένων ιατρικών και κοι-
νωνικών υπηρεσιών για πρόσφυγες που 
αναμένουν επανεγκατάσταση. Και μετά 
από αυτό το 1984 ο Διεθνής Σοροπτι-
μισμός αποκτά συμβουλευτική Θέση 
στο ECOSOC (Οικονομικό και Κοινωνι-
κό Συμβούλιο) κατηγορίας 1 ως Γενικός 
Σύμβουλος.. Εκπροσωπείται σε άλλα 
όργανα του ΟΗΕ: UNHCR (Ύπατη Αρ-
μοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες), 
UNEP (Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του 
ΟΗΕ), FAO (Οργανισμό Τροφής και Γε-
ωργίας), IL0 (Διεθνή Οργανισμό Εργασί-
ας), WHO (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Eleanor Roosevelt, 
επίσημη καλεσμένη και ομιλήτρια σε εκδήλω-
ση του Washington DC Club, το 1943.
[Πηγή: https://www.soroptimistinternational.org/
about-us/history/]
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Την ιδέα και το πνεύμα του Σοροπτιμισμού στη χώ-
ρα μας μετέδωσε η Dr. Suzanne Nöel, μέσω του ια-
τρού Ν. Βοϊλα, προς την ιατρό μικροβιολόγο Πασι-
θέα Ζουρούδη-Σαλιγγάρου.

Το μήνυμα της Δρ. Noel για τον Σοροπτιμισμό έγινε αποδε-
κτό από την Passithea με ενθουσιασμό. Για τον σκοποί αυτό συ-
γκέντρωσε 16 νέες γυναίκες, εργαζόμενες με επιτυχία στις επι-
στήμες, τις τέχνες, το εμπόριο, την επικοινωνία και τη δημό-
σια διοίκηση, πρόθυμες να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσί-
ες στους ανθρώπους και την κοινωνία και τις μύησε στις αρχές 
του Σοροπτιμισμού.

Τον Δεκέμβριο του 1950 η Dr. Suzanne 
Nöel, με την πρόεδρο της Σοροπτιμι-
στικής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Clara 
Hammerich, από τη Δανία, έρχεται στο 
σπίτι της Πασιθέας και μυεί τις 16 γυναίκες 
στο Σοροπτιμιστικό ιδεώδες, έτσι δημιουρ-
γήθηκε ο πρώτος ελληνικός Σοροπτιμιστι-
κός Όμιλος, Αθηνών «Ιδρυτικός», η ίδρυ-
ση του οποίου είχε εγκριθεί από το Πρωτο-
δικείο Αθηνών με την αποφαση υπ. Αριθμ. 
9427/14.10.50. Οι Dr. Suzanne Nöel και 
Clara Hammerich παρέδωσαν τον Χάρτη 
του Ομίλου και ιδρύουν την ΕΘΝΙΚΗ ΣΟ-
ΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 

με Πρόεδρο της την Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλιγγάρου [Πη-
γές: The History of Soroptimist international by Janet Haywood, 
1995 -History of the Soroptimist international Association 
“Golden Jubilee 1921-1971”, Beatrice F. Hyslope, Blaitz Brothers 
Co, Philadelphia, USA, 1971- αρχείο Βάσως Σταυριανοπούλου, 
μέλος του «Ιδρυτικού» και Πρόεδρος ΣΕΕ 1992-1994].Την ίδια 
χρονιά η Αμερικανική Σοροπτιμιστική Ομοσπονδία βοηθά μέσω 
της Ελληνικής Ένωσης την χώρα μας και επιχορηγεί την ανοι-
κοδόμηση του παραμεθόριου χωριού Προμαχώνας-Σερρών, στα 
ελληνοβουλγαρικά σύνορα [Πηγή: The History of Soroptimist 
international by Janet Haywood, 1995, σελ.30].

Το 1952 στο Σοροπτιμιστικό Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο στην Κοπεγχάγη, η πρώτη Ελ-
ληνίδα εκπρόσωπος ήταν η πρώτη Πρό-
εδρος του Ομίλου Αθηνών «Ιδρυτικός» 
Μαρία Φλαμπουριάρη, Κερκυραία, πρώ-
τη γυναίκα δικηγόρος του Πειραιά και δεύ-
τερη στην Ελλάδα μετά την Ελένη Καρύ-
δη που έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου το 1925, ένα χρόνο πριν την Μαρία. 
Η Μαρία Φλαμπουριάρη, ήταν ιδρύτρια 
και του «Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημό-

νων». Στο Συνέδριο της Κοπεγχάγης εντυπωσίασε με τη σκέψη 
της και την γλωσσομάθειά της.

H Violet Richardson Ward 1η Σορο-
πτιμίστρια Πρόεδρος στα 90 της 
χρόνια. 
[πηγή: http://www.sisandiego.org/
soroptimist-founding-history.html]

ας), UNIFEM (Ταμείο Ανάπτυξης για τις Γυναί-
κες των Ηνωμένων Εθνών).

Από το 1989, με την πτώση του τείχους του 
Βερολίνου, ιδρύονται και επαναλειτουργούν Όμι-

λοι σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και να δημιουρ-
γούνται Ενώσεις.

Το 1995 γίνεται η 4η Διάσκεψη των Δικαιωμάτων της Γυ-
ναίκας στο Πεκίνο: Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός υιοθετεί την 
Πλατφόρμα για τις δράσεις του ΟΗΕ και την εφαρμόζει στο 
σύνολο των προγραμμάτων του. Εκπρόσωπος της Ελληνικής 
Σοροπτιμιστικής Ένωσης σε αυτό η Βάσω Σταυριανοπούλου, 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης 1992-1994, μέλος του «Ιδρυ-
τικού» Ομίλου.

Το 2000 ιδρύεται ο πρώτος Όμιλος σε χώρα του Maghreb 
στο Marrakesh (Μαρόκο).

Το 2013 o Διεθνής Σοροπιμισμός γίνεται εταιρεία περιορι-
σμένης ευθύνης με την ονομασία Soroptimist International 
Limited. Υπογράφουν σε αυτό στις 13 Αυγούστου 2013, οι Πρό-
εδροι της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Soroptimist international 
of The Americas, inc, που έχει γίνει ήδη εταιρία, της Ευρωπαϊ-
κής Ομοσπονδίας Soroptimist international of Europe με Πρό-
εδρο την Katharina Kaaf, της Ομοσπονδίας του Νοτιοδυτικού 
Ειρηνικού, που έχει γίνει εταιρεία περιορισμένης εγγύησης - 
κατάλληλη νομική μορφή για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
σύμφωνα με τις Νομικές Δομές της Αυστραλίας, Soroptimist 
international of the South West Pacific (public company limited 
by guarantee), και της Ομοσπονδίας της Μ. Βρετανίας και Ιρ-
λανδίας, Soroptimist international of Great Britain and ireland 
Limited, εταιρία περιορισμένης ευθύνης και αυτή.

Το 2018 o Διεθνής Σοροπιμισμός αλλάζει δομή διοίκησης. 
Αποφασίζεται η αρχή του Σοροπτιμιστικού έτους να ταυτίζεται 
με την αρχή του ημερολογιακού έτους, δηλαδή 1η Ιανουαρί-
ου και όχι 1η Οκτωβρίου όπως ήταν έως τώρα. Και η νέα Πρό-
εδρος διετίας θα αναλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου πλέον. Ημε-
ρομηνία έναρξης η 1η Ιανουαρίου 2021.

Το 2020 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποτελείται από 24 
Ενώσει με 1024 Ομίλους και από 93 Single Clubs εκ των οποίων 
δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα 3. Του Monako, του San Marino 
και του Liechtenstein. Εντός του 2020 στις 13-15 Νοεμβρίου 
2020, οι Όμιλοι και οι Ενώσεις της Αφρικής, που ανήκουν στις 
υπάρχουσες Ομοσπονδίες, σχηματίζουν την δική τους Ομο-
σπονδίας και έτσι ιδρύεται η 5η Σοροπτιμιστική Ομοσπονδία 
η Soroptimist International of Africa και η SiE θα απολέσει 
3 Ενώσεις και 38 Single Clubs. Οι Ενώσεις που θα παραμείνουν 
στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα είναι 21: Αυστρίας, Βελγίου, 
Βουλγαρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας, Ελλάδος, Ελβετίας, 
Ισλανδίας, Ισραήλ, Ιταλίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Νορ-
βηγίας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σου-
ηδίας, Τουρκίας, Φιλανδίας. Και 55 Single Clubs. Tα εξής ανά 
χώρα: Αραβικά Εμιράτα 1, Αϊτή 1, Ισπανία 5, Κύπρος 1, Κου-
βέιτ 1, Λίχνενσταϊν 1, Μονακό 1, Σαν Μαρίνο 1, και στις χώ-
ρες της Αν. Ευρώπης Αρμενία 1, Γεωργία 3, Εσθονία 3, Κόσσο-
βο 3, Κροατία 2, Λευκορωσία 2, Μολδαβία 5, Ουγγαρία 6, Ου-
κρανία 5, Σερβία 1, Σλοβακία 3, Σλοβενία 3, Τσεχία 2, Ρωσία 4.

Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου,
Πρόεδρος ΣΕΕ 2028-2020
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Το1953 η Πασιθέα επιτυγχάνει η Ομοσπονδία της Μ. Βρετα-
νίας και Ιρλανδίας μαζί με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, να συ-
νεισφέρουν στην αναμόρφωση της περιοχής του Προμαχώνα 
στα Βόρεια σύνορα της Ελλάδος.
Από το 1950 το ελληνικό κράτος με τη βοήθεια της Ύπατης Αρ-
μοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αρχίζει να κτίζει συ-
γκρότημα πολυκατοικιών για να στεγάσει ομογενείς πρόσφυγες 
του 1922 από τη Μαύρη Θάλασσα, Ρουμανία, Σοβιετική Ένω-
ση και Αρμενία. Το 1955 η Εθνική Σοροπτιμιστική Ένωση Ελ-
λάδος αρχίζει να συνδράμει οικονομικά στο έργο, κινητοποιεί 
την Αμερικανική Σοροπτιμιστική Ομοσπονδία η οποία το 1960, 
το «έτος Προσφύγων» όπως χαρακτηρίστηκε από τα Ηνωμένα 
Έθνη, συνδράμει οικονομικά με 54.000 $ στο κατασκευαστικό 
κόστος και το κόστος εξοπλισμού 16 διαμερισμάτων για 16 οι-
κογένειες και 64 άτομα που στην πλειοψηφία τους ήταν ηλικι-
ωμένα. Η Πασιθέα και ο Ιδρυτικός Όμιλος φρόντισαν αυτά τα 
άτομα έως το 1963 και τέλος της ζωής του τελευταίου γέροντα. 
Τα «προσφυγικά του Καρέα» χαρακτηρίζονται από την Βιργι-
νία Τσουδερού ως «πρότυπος οικισμός» και θεωρούνται «πεί-
ραμα» που πέτυχε. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η συμβολή της μέ-
ριμνας της πολιτείας και των οργανώσεων (όπως το ίδρυμα του 
Αρμένιου Καλούστ Γκιουλμπενκιάνη, η σουηδική οργάνωσης 
περίθαλψης παιδιού Rädda Barnen, η Αμερικανική Σοροπτιμι-
στική Ομοσπονδία και η Εθνική Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλά-
δος) που συμμετείχαν για την εργασιακή αποκατάσταση των 
προσφύγων. Τόσο η κοινωνική πολιτική και βοήθεια όσο και η 
αυτό-οργάνωση των προσφύγων συνέβαλαν στην επιτυχία του 
«πειράματος». [Πηγές: The History of Soroptimist international 
by Janet Haywood, 1995, σελ. 36- History of the Soroptimist 
international Association “Golden Jubilee 1921-1971” (Refugee 
Service a great Achievment) by Beatrice F. Hyslope, Blaitz 
Brothers Co, Philadelphia, USA, 1971 σελ. 110- Eφημερίδα 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (11/4/1962) - Αρχείο Βάσως Σταυριανοπούλου 
Προέδρου ΣΕΕ 1992-2994]

Στο Σοροπτιμιστικό Συνέδριο της Χάγης το 1956 τον Ελ-
ληνικό Σοροπτιμισμό εκπροσώπησε το μέλος του «Ιδρυτικού» 
Ομίλου Τασία Μπάφη, Διευθύντρια Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

Το 1958 τίθεται θέμα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ότι Ενώ-
σεις με μόνο ένα μόνο Όμιλο δεν μπορούν να είναι Ενώσεις αν 
δεν φροντίσουν να επεκταθούν και τους δίνεται χρονικό πε-
ριθώριο να αυξήσουν τους Ομίλους τους. Η Πασιθέα Ζορού-
δη- Σαλιγγάρου ιδρύει τότε τους Ομίλους Α΄ Θεσσαλονίκης το 
1958 και τον όμιλο Ναυπλίου. Και έτσι το 1960 ξαναεπιβεβαι-
ώνεται η ύπαρξη και η λειτουργία της Εθνικής Σοροπτιμιστι-
κής Ένωσης Ελλάδος με Πρόεδρο την Πασιθέα Ζορούδη-Σαλ-
λιγκάρου, η οποία παραμένει Πρόεδρος έως το 1961 που ιδρύ-
ει τον Όμιλο Καβάλας.

Το 1961 αναλαμβάνει Πρόεδρος της Εθνικής Σοροπτιμιστι-
κής Ένωσης Ελλάδος η Α. Παγιατάκη του Ομίλου «Α’ Θεσσα-
λονίκης» έως το 1963.

Τρίτη κατά σειρά Πρόεδρος της Εθνικής Ελληνικής Ένω-
σης 1963-1965 ήταν η Ρίκα Εξάρχου, μέλος του Σ.Ο. Καβάλας.

Η Πασιθέα Ζορούδη- Σαλλιγκάρου συνεχίζει την ίδρυση 
Ομίλων σε όλη την Ελλάδα και το 1963 Ιδρύεται ο ΄Ομιλος Α΄-
Βόλου.

Το 1965-1967 Πρόεδρος γίνεται η Κορνηλία Νιώτη, μέλος 
του Α΄Βόλου και το 1967- 1969 η Γεωργία Τερλίδου, μέλος του 
«Ιδρυτικός» Αθηνών. Το 1969-1970 γίνεται Πρόεδρος η Ελένη 
Τριάντου, και το 1970-1972 η Άννα Θεοδωροπούλου από την 
«Ιδρυτικό» Αθηνών

Το 1970 η Πασιθέα Ζορούδη- Σαλλιγκάρου ιδρύει τον Όμιλο 
Παλαιού Φαλήρου.

Το 1971, κατά το πρότυπο της Ευρώπης, με την φροντίδα της 
Πασιθέας Ζορούδη-Σαλιγγάρου ιδρύεται ένα Ventute Club με 
το σύνθημα «Κοιτάζοντας μπροστά». Στις 21 Ιουνίου 1971, στο 
σπίτι της Πασιθέας, η πριγκίπισσα Gabriella di Giardinelli, Πρό-
εδρος των Venture Clubs της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, παρέ-
δωσε στα μέλη του 1ου Ελληνικού Venture Club τον Καταστατι-
κό Χάρτη, τα σήματα και τις ταυτότητες (τα μέλη ήταν γυναίκες 
από 18-25 ετών). Το πρώτο ΔΣ του Venture Club Αθηνών απο-
τελείτο από τις: Πρόεδρο Καίτη Ποτέα, Αντιπρόεδρο Κική Δε-
λοπούλου, Γεν. Γραμματέα Χριστίνα Βοσνιάδο, Ταμία Ευδ. Οι-
κονομοπούλου. Οι Ε. Οικονομοπούλου, Κική Δελοπούλου, έγι-
ναν μέλη του Ομίλου και υπηρέτησαν διάφορα αξιώματα.

Το 1972-1974 γίνεται Πρόεδρος της ΣΕΕ η Καίτη Αμπατζό-
γλου μέλος του Α΄ Ομίλου Θεσσαλονίκης.

Το 1974 στις 24 Ιουλίου Ιδρύεται ο Όμιλος Ξάνθης από την 
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Τασούλα Καμπουρίδου, μέλος του Σ.Ο. Καβάλας. Η οποία θα εί-
ναι η επόμενη Πρόεδρος της Ένωσης.

1974-1976 Πρόεδρος εκλέγεται η Αναστασία (Τασούλα) Κα-
μπουρίδου. Επί Προεδρίας της, με 6 πλέον Ομίλους στην Ένω-
ση καταχωρείται το 1ο Καταστατικό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΟΡΟ-
ΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα την Καβά-
λα στις 3 Απριλίου 1976. Το Καταστατικό που έχει 11 άρθρα, 
υπέγραψαν στις 22 Ιουνίου 1975, 18 μέλη των Ομίλων «Ιδρυτι-
κός» Αθηνών (Κουμανάκου Νίνα, Καραμούζη Τερψιθέα, Θεο-
δωροπούλου Άννα), «Α’ Θεσσαλονίκης» (Μαρινάκη Νικολέττα, 
Παπαδημητρίου Ρούλα), «Α΄Βόλου» (Ζαφειροπούλου Τασού-
λα, Χατζηκωνσταντίνου Ισμήνη), «Παλαιού Φαλήρου» (Καλια-
μπέτσου Χαρούλα, Ευτυχίδου Ευτέρπη, Τόμπρα Ερμίνα), «Ξάν-
θης» (Γαργάλα Αναστασία, Μελκίδου Χρύσα), «Καβάλας» (Κα-
μπουρίδου Τασούλα Αναστασία, Νικολούδη –Χριστοφορίδου 
Ευαγγελία, Καλαγάκη Ελένη, Οικονόμου Πασχαλίτσα, Κρητι-
κού Ντάμη, Κρανιά Καίτη).

Σήμερα η μόνη ενεργή Σοροπτιμίστρια από αυτές που υπέ-
γραψαν το 1ο Καταστατικό είναι η φίλη Ντάμυ Κρητικού, του 
Σ.Ο. Καβάλας.

Το 1976 το Venture Club Αθηνών εντάχτηκε στη δύναμη της 
Εθνικής Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος. Μετά τα 1979 τα 
Venture Clubs σε ολόκληρη την Ευρώπη συγχωνεύτηκαν στους 
Σοροπτιμιστικούς Ομίλους.

1976-1978 Πρόεδρος της Ένωσης εκλέγεται η Γεωργία Ταρ-
σούλη, μέλος Σ.Ο. Παλαιό Φάληρο. Το διάστημα της διετίες 
της η Ένωση λαμβάνει χρηματική βοήθεια από την Ευρωπαϊ-
κή Ομοσπονδία για την ενίσχυση των κοριτσιών που είχαν βια-
στεί και μείνει έγκυες από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 

χάρη των δικών της χειρισμών και της τότε Governor Αγγέλας 
Φραντζεσκάκη.

1978-1980 Πρόεδρος γίνεται η Νίκη Καλτσογιάννη μέλος 
Α΄Βόλου.

1980-1982 Πρόεδρος εκλέγεται η Τασούλα Κοκαλιάρη μέ-
λος του Σ. Ομίλου Ν. Σμύρνης η οποία θεσπίζει το inter Study 
Union Program. 
Το 1982 ιδρύονται οι Όμιλοι «Πειραιά» και «Ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης»

Το 1982-1984 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Λούλα Μαυ-
ρουλίδου του Σ.Ο. «Άνατολικός» Αθηνών. Επί Προεδρίας της 
και κατόπιν πρωτοβουλιών της η γλύπτρια Μαρία Παπακων-
σταντίνου κατασκεύασε άγαλμα αφιερωμένο στον ρόλο της 
Γυναίκας, κατόπιν παραγγελίας της ΣΕΕ. Το άγαλμα βρίσκεται 
στην Πλατεία Μαβίλη στην Αθήνα.

To 1984 έως 1988 για δύο διετίες Πρόεδρος της Ένωσης εί-
ναι η Αγγέλα Φραντζεσκάκη-Νταϊφά, μέλος του Σ.Ο. Παλαιό 
Φάληρο. Επί Προεδρίας της ιδρύονται 8 νέοι Όμιλοι που λει-
τουργούν έως σήμερα Οι Όμιλοι: Λάρισας 1985, Κηφισιά-Εκάλη 
το 1986, Χαλκίδας 1986, Γλυφάδας-Βούλας «Νηρηίδες» 1987, 
Δράμας 1987, Κέρκυρας 1987, Πατρών «Δανιηλίς» 1988, «Ψυ-
χικού» 1988.

Μεριμνά ώστε να υλοποιηθεί το 1984 το νέο Καταστατι-
κό της Ένωσης, σύμφωνα με τα ψηφίσματα και κατευθυντήριες 
οδηγίες του G.M. 1982, όπου η Ένωση εμφανίζεται με την ονο-
μασία Διεθνής Σοροπτιμισμός-Σοροπτιμιστική Ενωση Ελ-
λάδος, ονομασία που έχει έως σήμερα. Στο Καταστατικό προ-
στίθεται κατάλληλη έκφραση ώστε η Οργάνωση να μπορεί να 
δέχεται επιχορηγήσεις από τη Πολιτεία.

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος γίνεται μέλος του Συμ-
βουλίου των Ελληνίδων. Πρώτη εκπρόσωπος η Έφη Πετρέα, 
μέλος του Ομίλου Ν. Σμύρνη.

Τον Οκτώβριο του 1984 η Ένωση διοργανώνει μεγάλη εκδή-
λωση, με την συμμετοχή του Εκπροσώπου του ΟΗΕ στην Ελλά-
δα Le Loire, για τις Γυναίκες της Αφρικής.
Το 1984 εκδίδεται το Περιοδικό μας «Ελληνίδες Σοροπτιμίστρι-
ες».

Το 1985 στις 6-8 Δεκεμβρίου η Ένωση διοργανώνει Συνέ-
δριο Σ.E.E. στο Zάππειο Mέγαρο με θέμα «Εφηβεία και Mετε-
φηβεία» με αφορμή το «Έτος Νεότητας».

Έναρξη Προγράμματος Βοράς – Νότος.

Το 1988 -1990 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Νέλλη Ζή-
κα –Τσελεμέγκου, μέλος του Ομίλου «Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης». Επί Προεδρίας της ιδρύονται 6 νέοι Όμιλοι που λειτουρ-
γούν έως σήμερα. Το 1989 ιδρύονται οι Όμιλοι Θρακομακεδό-
νων «Ολυμπιάς», Αθηνών «Λυκαβηττός» και Κομοτηνής «Αρ-
μονία» και το 1990 οι Όμιλοι «Θέτις Βόλου», «Πανόραμα» Θεσ-
σαλονίκης και Ηράκλειο-Κρήτης «Αρετούσα».

Η ΣΕΕ εκδίδει βιβλίο στα Ελληνικά και τις δύο επίσημες 
γλώσσες της SiE (Αγγλικά – Γαλλικά) για την Γυναίκα της Mα-
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κεδονίας (Eλληνικά – Aγγλικά – Γαλλικά). Η παρουσίαση έγινε 
από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης.

Την διετία αυτή συνεχίζονται τα Προγράμματα «inter –
Union Study Program» και «Βοράς- Νότος».

Το 1990 με αφορμή τον εορτασμό των 40 χρόνια του Ιδρυτι-
κού Ομίλου Αθηνών και της Ένωσης πραγματοποιείται Συνέδριο 
της ΣΕΕ για την «Ενσωμάτωση Ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή» στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

1990-1992 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Έφη Πετρέα, μέλος 
του Ομίλου Ν. Σμύρνη. Τροποποιείται το Καταστατικό και δη-
μιουργούνται οι πρώτες Κανονιστικές Διατάξεις που το συνο-
δεύουν και για πρώτη φορά ο κατάλογος των μελών των Ομί-
λων, το Annuaire.

Τα 1992 ιδρύονται 3 νέοι Όμιλοι: «Βυζάντιο» Θεσσαλονί-
κης, «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης και ο Όμιλος «Διώνη» Ιωαν-
νίνων. H Γενική Συνέλευση της ΣΕΕ γίνεται πλέον κατά τα πρό-
τυπα του Governors Meeting. Ο χρόνος διεξαγωγής της Ετή-
σιας Συνάντησης Συντονιστριών γίνεται πλέον στην αρχή 
της χρονιάς, ώστε να δίνεται η ευκαιρία οι Συντονίστριες της 
Ένωσης και των Ομίλων να επεξεργάζονται τα θέματα.

Η Σ.Ε.Ε διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «Βόρειος Ελλά-
δα-Μακεδονία, αδιάλειπτος ιστορική εξέλιξη».
Η ΣΕΕ γίνεται μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών Ελλάδος

Ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα «inter –Union Study 
Program».

1992-1994 στην Προεδρία της Ένωσης εκλέγεται η Βάσω-Γα-
νάτσου Σταυριανοπούλου, μέλος του Ομίλου «Ιδρυτικός» 
Αθηνών. Κατά την διάρκεια της Προεδρίας της:

Το 1993 στις 3 Μαΐου στέλνεται ανθρωπιστική βοήθεια στη 
Bοσνία στα πλαίσια του Focus Programme «Bοήθεια σε πρό-
σφυγες, εκπατρισμένα άτομα» στα πλαίσια του «Έτους της Oι-
κογένειας».

Στις 25-27 Ιουνίου διοργανώνεται το 3ο Eυρωπαϊκό Σορο-
πτιμιστικό Συνέδριο στην Aθήνα. Δημιουργείται το Σοροπτιμι-
στικό Oλυμπιακό Άλσος δίπλα στο Mουσείο της Aρχαίας Oλυ-
μπίας, παρουσία Ελληνίδων και ξένων Σοροπτιμιστριών, υπευ-
θύνων Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας,

Τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους γίνεται Πανηγυρικός εορτα-
σμός της επετείου της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και του Σοροπτιμισμού σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Ομιλητής κ. Χρ. Ροζάκης

Το 1994 στις 22-24 Απριλίου πραγματοποιείται το 4ο Eυρω-
παϊκό Συνέδριο της ΣΕΕ με θέμα «Σύγκλιση πολιτιστικών και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων Eλλάδος –Bουλγαρίας – Pουμα-
νίας – Oυγγαρίας – Eλβετίας σύμφωνα με τις Aρχές της Eυρω-
παϊκής Ένωσης» στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών 
παρουσία της Gisela Freugenberg Προέδρου της Si/E στα πλαί-
σια του Προγράμματος «Φιλία δίχως σύνορα».- Εκδόθηκαν 
πρακτικά (τόμοι δύο) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα που 
διανεμήθηκαν στον Διεθνή Σοροπτιμισμό Si και στις Ενώσεις 
της Ευρωπαϊκής Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας.

Το 1994 η ΣΕΕ πραγματοποιεί Ημερίδα στο Zάππειο με θέ-

μα «Άνδρας – Γυναίκα δυνατότητες συνύπαρξης», Πανηγυρι-
κός εορτασμός για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στην 
αίθουσα τελετών του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» 
και Πανηγυρικός εορτασμός για τη συμβολή της γυναίκας στο 
Μακεδονικό Αγώνα σε συνεργασία με το Μουσείο Μακεδονι-
κού Αγώνα Θεσ/νίκης.

Στέλνεται ανθρωπιστική βοήθεια στο Καρδιολογικό Νοσο-
κομείο Παίδων, Βαρσοβίας.

Στις 18-20 Δεκεμβρίου του 1994 πραγματοποιείται επίσκε-
ψη φιλίας Ελληνίδων Σοροπτιμιστριών στον Όμιλο Βουδαπέ-
στης για σύσφιξη σχέσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμπο-
σίου που οργάνωσε η Ένωση Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη στα 
πλαίσια του εορτασμού «Παγκόσμιο Έτος Οικογένειας». Η Προ-
έδρους της Ελληνικής Ένωσης Β. Σταυριανοπούλου συμμετεί-
χε στο Συμπόσιο με ομιλία της. Στο Συμπόσιο συμμετείχαν επί-
σης η Λαλά Νίκολη, μέλος του Ομίλου «Ανατολικός» Αθηνών 
η οποία οργάνωσε «ειδικό εργαστήριο» και η governor Φωτει-
νή Καλογερά.

Το 1994 πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο του Διεθνούς Σο-
ροπτιμισμού στο San Francisco. Την ΣΕΕ εκπροσώπησε η Β. 
Σταυριανοπούλου.

Το 1994 Ιδρύεται ο Όμιλος Ρεθύμνου «Ερωφίλη». Τροποποι-
είται το Καταστατικό της ΣΕΕ.

1994-1996 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Καίτη Κάστρο, 
μέλος του Σ.Ο. «Ανατολικός» Αθηνών. Κατά την Προεδρία της 
η ΣΕΕ διοργάνωσε Ημερίδα στα πλαίσια «Φιλία δίχως σύνο-
ρα» με τίτλο «H Γυναίκα και τα μέσα επικοινωνίας στη σημερι-
νή κοινωνία» στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Xορν. Παρούσα η Πρόε-
δρος Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας Gisela Freudenberg. Διοργανώ-
νεται Eυρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Σύζευξη φύσης – ανθρώ-
που. Παράγων βελτίωσης βίου εμπέδωση Παγκόσμιας Eιρήνης».

Εκδίδεται κάρτα για τα 75 χρόνια του Διεθνούς Σοροπτιμι-
σμού με φροντίδα της Σ.E.E. και ο EΛTA σφράγισε φακέλλους 
με το σήμα μας για τα75 χρόνια.

Η ΣΕΕ στέλνει Oικονομική ενίσχυση (1.200.000 δρχ.) στους 
σεισμοπαθείς των Γρεβενών και στα ορφανά της Ρουάντα και εκ-
δίδει ειδικό φυλλάδιο για την προστασία από τους σεισμούς και 
τη φωτιά με τους κ. Καθηγητές B. Παπαζάχο και i. Δρακόπουλο

Το 1996 Η Προέδρος της Si/E irmeli Torsonen επισκέφθη-
κε τους Ομίλους των Αθηνών, Θεσ/νίκης και Kαβάλας και γίνε-
ται δεκτή από τους Δημάρχους των πόλεων.

1996-1998 η Τασούλα Καμπουρίδου, μέλος του Ομίλου Κα-
βλας εκλέγεται για δεύτερη φορά Πρόεδρος της ΣΕΕ. Υπό την 
προεδρία της, στις 15-11 Mαΐου 1998 διοργανώθηκε η 1η Πα-
νελλήνια έκθεση ζωγραφικής Eλληνίδων Σοροπτιμιστριών με 
συμμετοχή των Ενώσεων Aυστρίας – iταλίας – Tουρκίας. στην 
Aίθουσα «Παρνασσός». Και έγινε για πρώτη φορά Διαγωνισμός 
διηγήματος – ποιήματος Σοροπτιμιστριών. Στις 10-20 iουλίου 
1998 πραγματοποιήθηκε το 1ο Eυρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλ-
λαγή φιλοξενίας Σοροπτιμιστριών. Την διετία αυτή η ΣΕΕ έστει-
λε στην νήσο Κάσο 3.000.000 δρχ. για τσιμεντόστρωση 2 δρό-
μων. Επίσης η ΣΕΕ έστειλε στον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Mόσχας 
φαρμακευτικό υλικό για 50 φυματικά παιδιά.
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1998-2000 Πρόεδρος η Καλλιρρόη Νίκολη, του Σ. Ομίλου 
«Ανατολικός» Αθηνών. Την διετία αυτή συνεχίστηκε το Ευρω-
παϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής και φιλοξενίας Σοροπτιμιστρι-
ών. και στάλθηκαν φάρμακα στους Γιατρούς του κόσμου.

Το 1999 η Σ.Ε.Ε. συμμετείχε στο παγκόσμιο δίκτυο του BBC: 
The LearningWorld

Το 2000 ιδρύεται ο Όμιλος Θρακομακεδόνων «Φερενίκη».

2000-2002 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Πόπη Αθανασίου. 
Στην διετία της, η ΣΕΕ συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία 
του OHE για τους πρόσφυγες.

Εκδίδεται το Bιβλίο «Oι Ολυμπιακοί Αγώνες από την Αρχαι-
ότητα έως σήμερα». Αφιερωμένο στις Σοροπτιμίστριες όλου του 
κόσμου στο όνομα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Πραγματοποιείται Σοροπτιμιστικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
«Μεσογειακές Ημέρες. H Γυναίκα της Mεσογείου ανά τους αι-
ώνες» σε συνεργασία με Γεν. Γρ. iσότητας.

Το 2000 πραγματοποιείται Hμερίδα της ΣΕΕ με τίτλο «Aν-
θρώπινα Δικαιώματα – Σύμφωνο σταθερότητας στη N.A. Eυρώ-
πη (Ίδρυμα Xορν, Δεκ. 2000).

Το 2001 πραγματοποιείται Hμερίδα της ΣΕΕ με τίτλο Διακί-
νηση και Εμπορία Γυναικών», σε συνεργασία με Γεν. Γραμ. iσό-
τητας (EΣHEA, Δεκ. 2001)

Το 2002 πραγματοποιείται πανηγυρική εκδήλωση αφιερω-
μένη στη μνήμη της Eλένης Σκούρα, πρώτη Ελληνίδα Βουλευ-
τής, μέλος του Σ.Ο. «Α΄Θεσσαλονίκης» με τίτλο «50 χρόνια Πο-
λιτικά Δικαιώματα στην Eλληνίδα», (EΣHEA Mάρτιος 2002)

Πραγματοποιείται Κρουαζιέρα Νέων για παιδιά (κορίτσια) 
Σοροπτιμιστριών, στα πλαίσια του Προγράμματος «Κρουαζιέρα 
των νέων της Eυρώπης. Πολιτισμός και Παράδοση»

Η ΣΕΕ αναπτύσσει πρόγραμμα συνεργασίας με Σ. Όμιλο 
από την Aκτή Eλεφαντοστούν και προσφέρει οικονομική και 
ηθική στήριξη στους Ομίλους της Αλβανίας.

Το 2002 το Καταστατικό τροποποιείται. Προστίθεται ο όρος 
ότι η ΣΕΕ δύναται να μετέχει δυνητικά σε προγράμματα στον 
Τρίτο κόσμο και ότι η τροποποίηση του Καταστατικού μπο-
ρεί να γίνεται μετά 6 έτη, σύμφωνα με απόφαση του Governors 
Meeting 2001.

Ιδρύεται ο Όμιλος Άρτας. Κατά τη διετία 2000-2002, η Σ.Ε.Ε. 
είχε 30 Ομίλους και 1000 μέλη.

2002-2004 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Μαρία Ζαφετ, 
μέλος του Ομίλου Ψυχικού Αθηνών. Επί Προεδρίας της, η ΣΕΕ 
συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό υπογραφών στους χάρτες 
της Ειρήνης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και συμμετείχε στο 
Πρόγραμμα της Oμοσπονδίας «Kούκλες Eιρήνης» με την ελλη-
νική Kούκλα, ειδικά κατασκευασμένα αγαλματίδια Tαναγραίας 
Kόρης από τερακότα. Επίσης εξέδωσε το «Λυπημένο Αρκουδά-
κι» του Σ. Τριβιζά (Θέμα: Βία και παιδί) και το διένειμε δωρεάν 
στους Ομίλους. Η εφημερίδα «Κόσμος του Επενδυτή» επανεξέ-
δωσε το βιβλίο και το κυκλοφόρησε με την εφημερίδα. Η Ένωση 
έστειλε την αγγλική έκδοση στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που 
το ανέβασε ιστοσελίδα της. Η πρώτη παρουσίαση του Βιβλίου 
έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Η ΣΕΕ έχει 
τα δικαιώματα του βιβλίου «Λυπημένο Αρκουδάκι».

Τον Μάρτιο του 2003 η ΣΕΕ, σε ειδική εκδήλωση, τιμά τον 
Πρώτο Γυναικείο Aγροτουριστικό Συνεταιρισμό στην Eλλάδα 
(Λέσβος).

Τον Ιούνιο του 2003 διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη Ευ-
ρωπαϊκή Σοροπτιμιστική Συνάντηση με τίτλο «Tο Kοινό μας 
Mέλλον» με συμμετοχή εκπροσώπων από 15 ευρωπαϊκές χώ-
ρες, παρουσία της Προέδρου της Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας 
Heindrum Konrad και η Ένωση λαμβάνει βραβείο Best Practice 
της SiE για το συνέδριο που έγινε στα πλαίσια του προγράμμα-
τος «Μια παγκόσμια φωνή για τις γυναίκες» (6-8 iουνίου2003). 
Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ ήταν η Ντόρα Πέγκα, μέλος του Σ.Ομί-
λου «Πανόραμα» Θεσσαλονίκης, που ανέλαβε μεγάλο μέρος 
της διοργάνωσης.

Τον Μάρτιο του 2004 η ΣΕΕ βραβεύει δύο Eλληνίδες «Σκα-
πανείς της Eιρήνης» – τις Eυρωβουλευτίνες Άννα Kαραμάνου 
και Pόδη Kράτσα – για την συμβολή τους στη διαμόρφωση του 
Mέλλοντος της Eυρώπης.

Τον Ιούνιο του 2004 η ΣΕΕ διοργάνωσε και πραγματοποί-
ησε την 2η Kρουαζιέρα Nέων από χώρες της Eυρωπαϊκής Oμο-
σπονδίας που την ονόμασε «Ολυμπιακή», σε συγκυρία με τη 
διεξαγωγή των Oλυμπιακών Aγώνων στην Eλλάδα (21-30 Ιου-
νίου)

Το 2004 οι Όμιλοι φύτευσαν στις κατά τόπους έδρες τους 
μια Ελιά, «Tο Δέντρο της Eιρήνης», σε ανάμνηση των Oλυμπι-
ακών Aγώνων του 2004.

Το 2004 η ΣΕΕ κατασκευάζει ασημένια καρφίτσα (Πρωτο-
βουλία του Σ. Ομίλου Ξάνθης) με τον κότινο των Oλυμπιακών 
Aγώνων – παγκόσμιο σύμβολο της Φιλίας και Συνεργασίας με-
ταξύ των λαών για την Eιρήνη.

Το 2004 η ΣΕΕ με τους Ομίλους προσέφεραν οικονομική βο-
ήθεια 7.425 ελβετικών φράγκων για τα θύματα πολέμου και βί-
ας, σε Bοσνία, iράν, iράκ, Πακιστάν.

Το 2004 η ΣΕΕ τιμά την 20χρονη έκδοση του περιοδικού 
«Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες».

Το 2004 η ΣΕΕ συμμετέχει στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο του 
Σοροπτιμισμού στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Εκπρόσωπος της 
Ένωσης η εκλεγμένη Πρόεδρος Νέλλη Ζήκα.

2004-2006 Πρόεδρος για 2η φορά της ΣΕΕ η Νέλλη Ζήκα – 
Τσιλεμέγγου, μέλος του Ομίλου «Ανατολικής Θεσσαλονίκης». 
Κατά την Προεδρία της

Ιδρύθηκε το Σοροπτιμιστικό πάρκο αναμνήσεων στη Θεσ-
σαλονίκη.

Διοργανώθηκε Oικονομικού Forum στη Θεσσαλονίκη με θέ-
μα «Δυνατότητες επιδότησης Γυναικείων επιχειρήσεων από την 
Eυρωπαϊκή Ένωση» σε συνεργασία με την Γραμματεία iσότητας.

Προβλήθηκαν στα Governors Meeting η μαστίχα της Xίου 
το 2005 στη Bιέννη και ο Kρόκος Kοζάνης το 2006 στην Tου-
λούζ.

2006-2008 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Αλίκη Μητσά-
κου-Γεωργίου, μέλος του Σ.Ο. «Ανατολικός» Αθηνών. Επί προ-
εδρίας της,

Η ΣΕΕ εκδίδει γραμματόσημο από τα ΕΛΤΑ με το έργο της 
Β. Μάκου «Οι γυναίκες κτίζουν την Ειρήνη».
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Δημιουργήθηκε Ταμείο για το Πρόγραμμα της Σ.Ε «Υποτροφίες 
& Μικροδάνεια» για γυναίκες με λιγότερες ευκαιρίες και η Υπο-
τροφία Νίνας Κουμανάκου. Η υποτροφία απενεμήθη στην υπο-
ψήφια του Ομίλου Βόλου «Θέτις»

Αποκαταστάθηκε το Σοροπτιμιστικό Ολυμπιακό Άλσος του 
Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας που καταστράφηκε από φω-
τιά.

Το 2007 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο «Οι Γυναίκες 
κτίζουν την Ειρήνη, Πολιτισμός και Περιβάλλον», συμμετείχε η 
πρόεδρος SiE M. Riviere που επισκέφθηκε την Ελλάδα και πα-
ρακολούθησε τη Γ.Σ.

Το 2008 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο «Νερό - Αγα-
θό σε έλλειψη» στο δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας

Το 2008 το Καταστατικό Τροποποιείται.

2008-2010 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Λένα (Ελένη) Κα-
νέλλη-Κουτσελίνη. Η Ε.Κουτσελίνη είναι αυτή που οργάνωσε 
και καθιέρωσε μακροχρόνιο πρόγραμμα της ΣΕΕ για την κατα-
πολέμηση του γυναικολογικού καρκίνου με ενημέρωση και δω-
ρεάν διαγνωστικά τέστ ΠΑΠ σε γυναίκες με χαμηλό εισόδημα 
και γυναίκες της υπαίθρου, σε όλη την Ελλάδα.

Tο σημαντικότερο έργο αυτής της διετίας, για την ίδια την 
Ένωση, είναι η αγορά και ανακαίνιση του Γραφείου της Σοροπτι-
μιστικής Ένωσης Eλλάδος. Για τον σκοπό αυτό διοργανώθηκαν 
το 2009 δύο συναυλίες με την Wiener Johann Strauss Capelle 
υπό την Aιγίδα της Aυστριακής Πρεσβείας Η 1η στο Mέγαρο 
Mουσικής Aθηνών (18 Mαρτίου 2009) και η 2η στο Mέγαρο 
Mουσικής Θεσσαλονίκης, (16 Mαρτίου 2009). Οι συναυλίες δι-
οργανώθηκαν με την αμέριστη βοήθεια της Υπέυθυνης Δημο-
σίων Σχέσεων της ΣΕΕ Ρούλας Ρούτνερ, μέλος του Σ.Ο. Κηφι-
σιά-Εκάλη, η οποία επί προσθέτως συνέβαλε και οικονομικά για 
την αγορά του γραφείου και τον εξοπλισμό του και με προσω-
πική εργασία για την ανακαίνιση του. Η Πρόεδρος της ΣΕΕ Λέ-
να Κουτσελίνη συμπλήρωσε το ποσό που απαιτούνταν για την 
αγορά με δικά της χρήματα.

Το 2010 η ΣΕΕ αποκτά ιδιόκτητο γραφείο 60 χρόνια με-
τά την Ίδρυσή της.

Επιπλέον η ΣΕΕ προσέφερε στο Oγκολογικό Tμήμα του 
Παιδιατρικού Nοσοκομείου «Aγλαΐα Kυριακού» στην Aθήνα, 
ένα Mικροσκόπιο με Σύστημα Aνάλυσης Eικόνας.

Η ΣΕΕ σε εκδήλωση της για την Παγκόσμια Hμέρα της Γυ-
ναίκας στην Aθήνα, στο Ίδρυμα «Θεοχαράκη», βράβευσε 3 Eλ-
ληνίδες Γυναίκες οι οποίες διακρίθηκαν στην Mουσική: Eλένη 
Kαραΐνδρου, Bάσω Παπαντωνίου, Λούλη Ψιχούλη.

Η ΣΕΕ βράβευσε τις εκδότριες του περιοδικού «Eλληνίδες 
Σοροπτιμίστριες».

Η ΣΕΕ βράβευσε τις Σοροπτιμίστριες που έχουν διακριθεί 
ως Συγγραφείς, Zωγράφοι, και Εκδότριες.

Το 2010 πραγματοποιήθηκε Σοροπτιμιστικό Συνέδριο στα 
Ιωάννινα με τίτλο «Υδάτινοι Δρόμοι» (Σεπτέμβριος 2010)

To 2010 ιδρύεται ο Σ. Όμιλος «Δρυάδες» στο Ντράφι Ατ-
τικής

2010-2012 Πρόεδρος της Ένωσης εκλέγεται η Λίλιαν Ζέλ-
λου, μέλος Σ.Ο. «Ανατολικός» Αθηνών. Επί προεδρίας της η 

ενασχόληση της ΣΕΕ με θέματα καταπολέμησης της βίας γίνε-
ται πιο έντονη. Η ΣΕΕ συμμετείχε στο πρόγραμμα της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας για την ίδρυση επέκταση και στήριξη των 
Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών και βοήθησε στην διανομή 
οπτικοακουστικού υλικού με μηνύματα για την ενθάρρυνση των 
γυναικών να σπάσουν την σιωπή τους και να απευθυνθούν για 
βοήθεια στις δομές στήριξης.

2012-2014 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Μαρία Πυργάκη, 
μέλος του Ομίλου «Ιδρυτικός» Αθηνών. Επί Προεδρίας της τον 
Αύγουστο του 2013 έγινε έναρξη του TWiNNiNG PROGRAM 
μεταξύ της Σ.Ε.Ε. και του Single Club Τιράνων-Αλβανίας υπό 
την αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ., με την επίσημη παρουσία της Προέδρου 
της SiE 2011-2013 κ. Kathy Kaaf και της Αντιπροέδρου της SiE 
2011-2013 Leena Viitaniemi, καθώς και της Προέδρου του SC 
Τιράνων και της αμέσως προηγουμένης προέδρου του. Το Πρό-
γραμμα αυτό δυστυχώς δεν προχώρησε καθώς το Club των Τι-
ράνων διαλύθηκε λίγα χρόνια αργότερα.

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας τιμήθηκε ο θεσμός της 
Γ. Γ. Ι. Φ., στα πρόσωπα των Γ. Γ. Ι. Φ. κατά την διάρκεια εκδή-
λωσης με θέμα «Γυναίκα και επιχειρηματικότητα».

Η ΣΕΕ με την βοήθεια των Ομίλων της με αφορμή την Ημέ-
ρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισκέφθηκε το Κατάστημα 
Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών και προσέφερε βοήθεια με 
ρουχισμό και παιχνίδια σε φυλακισμένες γυναίκες και τα παιδιά 
τους, και φαρμακευτικό υλικό για την δράση του Ιατρείου Κοι-
νωνικής Αποστολής της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η εποχή αλλάζει και η ηλεκτρονική αλληλογραφία εισχω-
ρεί όλο και περισσότερο στην ζωή μας και συνεπώς αναπτύσσε-
ται και μεταξύ Ομοσπονδίας-Ένωσης-Ομίλων. Η αποστολή των 
Πρακτικών της Γ.Σ. της ΣΕΕ στους Ομίλους γίνεται πλέον ηλε-
κτρονικά και αρχίζει, πέραν των εγγράφων, να γίνεται και η ηλε-
κτρονική παράδοση των αρχείων της διετίας της εκάστοτε Προ-
έδρου της ΣΕΕ στην επόμενη.

2014-2016 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Μαίρη Σαμαρ-
τζίδου-Πλωμαρίτου, μέλος του Ομίλου «Βυζάντιο» Θεσσαλο-
νίκης. Επί προεδρίας της,

2014 η ΣΕΕ δημιουργεί νέα ιστοσελίδα σε αποκατάσταση 
της προηγούμενης που είχε καταστραφεί.

2015 Ιδρύεται ο Σ. Όμιλος Χανίων (Οκτώβριος) που κλείνει 
τρία χρόνια αργότερα.

Στις 25 Απριλίου του 2016, με εντολή SiE από το Governors 
Meeting 2014 και έγκριση από την Γ.Σ. στις 7 Νοεμβρίου 2015 
η ΣΕΕ τροποποιεί το Καταστατικό της. Αυτό είναι το ισχύον 
Καταστατικό της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.). 
Καταργούνται οι Συντονίστριες και αντικαθιστούνται από την 
Διευθύντρια και Βοηθό Διευθύντρια Προγράμματος που μετέ-
χουν συμβουλευτικά στο Δ.Σ. της Ένωσης.

Η ΣΕΕ προσφέρει φαρμακευτικά είδη προς τον Ερυθρό 
Σταυρό του Κιλκίς για τους πρόσφυγες με την συνεισφορά των 
Ομίλων της και σε δεύτερη φάση υποαλλεργικά φάρμακα για τα 
μωρά των προσφύγων και χάπια απογαλακτισμού για τις λεχώ-
νες με την χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδί-
ας, ως επιβράβευση στο έργο μας.
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Το 2016 κατόπιν των ενεργειών της Προέδρου της ΣΕΕ Μαί-
ρης Σαμαρτζίδου, η Εκκλησία της Ελλάδος αποκηρύττει προη-
γούμενη πλάνη και κάνει άρση του χαρακτηρισμού ότι η ΣΕΕ 
αποτελεί αίρεση. Ήταν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που ταλά-
νιζε την Ένωση αρκετά χρόνια και η Μαίρη Σαμαρτζίδου κα-
τόρθωσε να λύσει.

2016-2018 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Αμαλία Βαρό-
τση-Ραγκούση, μέλος του Ομίλου «Ψυχικό» Αθηνών. Επί προ-
εδρίας της,

Το 2016 η ΣΕΕ προσέφερε χρηματικό ποσό στην ΜΚΟ 
ΠΥΡΝΑ για την δημιουργία τριών εκπαιδευτικών Βαλιτσών 
για το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» και ταξιδεύουν κάθε χρό-
νο σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία σε όλη την χώρα, συμμετέ-
χοντας στο appeal της Προέδρου του SiE, Maria Elisabetta de 
Franciscis, «My book buddy».

Το 2017 η ΣΕΕ χρηματοδότησε την αγορά και εγκατάσταση 
συστήματος κλιματισμού για το σχολείο και την Ιστορική Βιβλι-
οθήκη, που χρησιμοποιείται και ως χώρος εκδηλώσεων και συ-
γκεντρώσεων, της ακριτικής νήσου Κάσου.

Το 2018 η ΣΕΕ ενίσχυσε το πρόγραμμα δωρεάν εκμάθησης 
μουσικής σε παιδιά, της «El Sistema Greece», που στηρίζεται πα-
γκοσμίως σε 60 χώρες υπό την ομπρέλα της UNiCEF με αγορά 
μουσικών οργάνων.

Αυτήν την διετία η ΣΕΕ προσέφερε οικονομική βοήθεια σε 
πλημμυροπαθείς της Μάνδρας Αττικής και σε πυρόπληκτους 
στο Μάτι Αττικής.

Το 2018 η ΣΕΕ μετείχε στην Επιτροπή που συστάθηκε από 
την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και μαζί με άλλες 12 
Γυναικείες Οργανώσεις άσκησαν πίεση ώστε να κυρωθεί η Σύμ-
βαση της Κωνσταντινούπολης από την Βουλή των Ελλήνων τον 
Απρίλιο του 2018.

Κλείνουν οι Όμιλοι «Δρυάδες» Ντράφι (2017) και Χανίων 
(2018).

Η ΣΕΕ έχει συνολικά 28 Ομίλους, γιατί έχουν κλείσει ήδη 
προ δεκαετίας οι Όμιλοι Ναυπλίου, Αλεξανδρούπολης, Άρτας 
και Τρικάλων που είχαν ιδρυθεί παλαιότερα.

2018-2020 Πρόεδρος της ΣΕΕ εκλέγεται η Μαρία–Ευρυδί-
κη Γκράτζιου, μέλος του Ομίλου Ξάνθης. Επί προεδρίας της,

Συνεχίστηκε το πρόγραμμα της προηγούμενης διετίας «Βι-
βλία σε ρόδες».

Η ΣΕΕ πραγματοποίησε το πρόγραμμα «Στηρίζω την γυ-
ναίκα της υπαίθρου». Η έναρξη του Προγράμματος ανακοινώ-
θηκε στην 1η μεγάλη εκδήλωση της διετίας στις 10 Οκτωβρί-
ου 2018 σε Ημερίδα που έγινε στην Θεσσαλονίκη με θέμα «Η 
γυναίκα της υπαίθρου: Εμπειρίες, προκλήσεις, προοπτικές» σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο νίας και το 
Europe Direct Ξάνθης. Η ημερίδα μεταδόθηκε ηλεκτρονικά μέ-
σω live streaming και έτυχε μεγάλης δημοσιότητας από ΜΜΕ 
πανελληνίως και την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
η Υπουργός Β. Ελλάδος, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, εκπρό-
σωποι της επιστημονικής κοινότητας και μέλη γυναικείων συνε-
ταιρισμών. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε όλη την διετία με ημερί-
δες και σχετικές εκδηλώσεις από διαφόρους ομίλους της Ένω-

σης. Το 2020 αγοράστηκαν και προσφέρθηκαν εκ μέρους της 
ΣΕΕ σε τρεις γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς απαραί-
τητα όργανα και εργαλεία για την επεξεργασία και την προώ-
θηση των προϊόντων τους (i) Πορταριά-Πηλίου, ένας φορητός 
υπολογιστής, (ii) Γενισέα-Ξάνθης ένας αεροσυμπιεστής για την 
επεξεργασία ζαχαροκάλαμου, (ii) Γαία- Καστανιές Ν.’Εβρου, κα-
τασκευή αποθήκευσης προϊόντων.

Στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος «Στηρίζω την 
ασφάλεια των Γυναικών της παραμεθορίου περιοχής του Έβρου 
- ασφάλεια συνόρων» την άνοιξη του 2020, λόγω της πίεσης 
των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών συνόρων από ανεξέλεγτη ει-
σβολή μεγάλου πλήθους εξαγριωμένων λαθρομεταναστών, η 
ΣΕΕ προσέφερε υλικά για την ενίσχυση των συνόρων στο Δ΄ΣΣ 
συνολικής αξίας 7.000 ευρώ. Οι Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες έλα-
βαν ευχαρι στή ρια επιστολή από τον Διοικητή του.

Τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2020 στο πλαίσιο του έκτακτου 
προγράμματος λόγω της πανδημίας του COVID-19, οι Όμιλοι 
και η ΣΕΕ ανέπτυξαν πολλαπλή δράση στήριξης της τοπικής 
κοινωνίας απέ ναντι στην πανδημία προσφέροντας ιατροφαρ-
μακευτικό υλικό και ιατρικά μικροόρ γανα σε Ιδρύματα ατόμων 
με σοβαρές ψυχικές αναπηρίες («άσπρες πεταλούδες» Βόλου), 
Γηροκομεία (Ξάνθης, Βόλου, Ρεθύμνου, Χαλκίδας), Δομές Φι-
λοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (Κομοτηνής), Νοσοκομεία 
(Ξάνθης, Καβάλας, Βόλου, Ρεθύμνου κ.α), Δήμους (Ξάνθης) για 
την αντιμετώπιση της έξαρσης του ιού στην πόλη, κυρίως σε οι-
κισμούς μειονοτήτων (μουσουλμανικές κοινότητες, οικισμός ρο-
μά, κ.ά), και με ενημερωτικές ομιλίες μέσω διαδικτύου.

Την άνοιξη του 2020 στα πλαίσια του προγράμματος «Προ-
στατεύω το παιδί» οι Όμιλοι της ΣΕΕ προσέφεραν υλική και οι-
κονομική βοήθεια, στα παιδιά του Ιδρύμα τος «Κιβωτός του Κό-
σμου» σε τρείς δομές του. Στην Αττική, στην Μαγνησία και στην 
Πωγωνιανή-Ηπείρου. Στα πλαίσια του ιδίου προγράμματος το 
καλοκαίρι του 2020 η ΣΕΕ προσέφερε παιδικά υποδήματα σε 
προσφυγική δομή της Β. Ελλάδος.

Η ΣΕΕ αναπτύσσει συνεργασίες με Φορείς του Δημοσίου και 
Οργανώσεις για κοινές δράσεις. Πέρα από την Ημερίδα που δι-
οργάνωσε τον Οκτώβριο του 2018 για τη γυναίκα της υπαίθρου 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο νίας και το 
Europe Direct Ξάνθης, τον Μάρτιο του 2019 διοργάνωσε στην 
Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναί κας, λα-
μπρή εκδήλωση (Ομιλίες, προβολές, απαγγελίες ποιημάτων και 
μουσικοχορευτικά δρώμενα) με θέμα «Οι Γυναίκες που δόξασαν 
και ύμνη σαν τον Μακεδονικό Αγώνα-αφιέρωμα στις γυναίκες 
Μακεδο νο  μάχους και στην Πηνελόπη Δέλτα» σε συνεργασία με 
το κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Παρέστησαν πλήθος επισήμων και εκπροσώπων της Πολιτείας. 
Τον Μάιο του 2019 η ΣΕΕ συμμετείχε στον εορτασμό της Αντι-
περιφέρειας Ξάνθης για τα «100 χρόνια ελεύθερης Ξάνθης» με 
Ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος της γυναίκας στον απελευθερωτι-
κό αγώνα της Ξάνθης». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πα-
ραδοσιακό κτήριο του Χατζηδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου και 
την τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 
η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας του Δ. Ξάνθης, κ.ά. Η 
Πρόεδρος της ΣΕΕ μετείχε στην Οργανωτική επιτροπή του εορ-
τασμού των 100 χρόνων. Στις 11 Οκτωβρίου του 2019 η ΣΕΕ δι-
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οργάνωσε στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Κοριτσιού Ημερίδα με θέμα «Η θέση του κοριτσιού στη ση-
μερινή κοινωνία» σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Θεσ-
σαλονίκης. Παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν την εκδήλωση η εκ-
πρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Β. Ελλάδα, 
ο Υπουργός Β. Ελλάδος, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας, η Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βουλευτές κ.ά. Επί-
σης τον Δεκέμβριο του 2018 και 2019 πραγματοποιήθηκαν, υπό 
την αιγίδα της ΣΕΕ και της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, 
δύο εκδηλώσεις στην Αθήνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
δικαιώματα του παιδιού και των ηλικιωμένων και τον Μάρτιο 
του 2019 εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 
Οι τρεις αυτές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τον 1ο Σορο-
πτιμιστικό Όμιλο στην Ελλάδα τον «Ιδρυτικό» Αθηνών στο αμ-
φιθέατρο της Κυπριακής Πρεσβείας το «Σπίτι της Κύπρου» με 
εξαίρετους Ομιλητές, και συνοδεία κλασσικής μουσικής από την 
πιανίστρια και μέλος του Σ.Ο. Κηφισιά-Εκάλη Έφη Βουρλιώτου.

Η ΣΕΕ συνεργάστηκε με την Διεθνή Αμνηστία στην εκστρα-
τεία της για αλλαγή της έννοιας του βιασμού του άρθρου 336 
του Ποινικού Κώδικα που κατατέθηκε 6 Μαρτίου 2019 στην 
Βουλή των Ελλήνων, κατέθεσε επίσημο υπόμνημα στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης και στις 6 Ιουνίου του 2019 δικαιώνονται. Το 
άρθρο 336 τροποποιείται την ύστατη στιγμή και ο βιασμός 
ορίζεται με βάση την συναίνεση. Ιστορική νίκη του Γυναικεί-
ου κινήματος! Επίσης η ΣΕΕ στήριξε και ζητήσαμε από όλες τις 
γυναικείες οργανώσεις που επικοινωνεί να στηρίξουν τον αγώ-
να της διεθνούς αμνηστίας για την Nasrin Satoudeh.

Η ΣΕΕ συνεργάζεται με άλλες γυναικείες οργανώσεις και 
κατέθεσε το 2019 υπόμνημα διαμαρτυρίας στα ΜΜΕ για την λε-
κτική βία και τα σεξιστικά σχόλια και αστεία που γίνονται από 
ΜΜΕ εις βάρος των γυναικών και καταγγελία, μαζί με την «Δι-
οτίμα», προς το ΕΣΡ για ρεπορτάζ της ΕΡΤ σχετικά με τους βι-
ασμούς.

Η ΣΕΕ κατέθεσε τον Μάιο του 2020, στην Επιτροπής Ισότη-
τας, Νεολαίας κα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των 
Ελλήνων, υπόμνημα με το οποίο ζήτησε στην τροπολογία που 
κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με την αποσυμφόρηση των πι-
νακίων-εκθεμάτων των ποινικών δικαστηρίων, να προστεθεί ρη-
τά ο Ν.3500/06 στις εξαιρέσεις της τροπολογίας, για να μην πα-
ραγραφούν τα αδικήματα ενδοοικογενεια κής βίας.

Η ΣΕΕ λάμβανε τακτική ενημέρωση από το γραφείο της αρ-
μόδιας για θέματα Ισότητας Υφυπουργού και την Γενική Γραμ-
ματέα Ισότητας Φύλων, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας, την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή Ισότητας, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και 
το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Εργαστήριο Μελε-
τών του Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου και μετέφερε την πληροφορία στους Ομίλους 
της. Συνεργάστηκε με την Γ. Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτι-
κής και Ισότητας των Φύλων και στις 12/12/2019 έλαβε μέρος 
μαζί με εκπροσώπους ομίλων σε ενημέρωση με τίτλο «Η Ισότη-
τα των Φύλων: Η Κοινωνία των Πολιτών σε 1ο πλάνο» και στην 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας κα Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων στις 22.5.2020 σε τηλε-
διάσκεψη με θέμα «Ενδοοικογενειακή βία στον καιρό του κορω-

νοϊού: Οι γυναικείες οργανώσεις καταθέτουν την εμπειρία τους».
Η ΣΕΕ είχε τακτική επικοινωνία μέσω e-mail με άλλες γυ-

ναικείες οργανώσεις ενημέρωνε για τις δράσεις της αντάλλα-
σε απόψεις για τα γυναικεία ζητήματα. Έστελνε εκπροσώπους 
(Governor Μιμίκα Κουρή και την υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσε-
ων της ΣΕΕ Ανθούλα Ανακεφάλου) σε συνεδριάσεις και εκδη-
λώσεις, που έκρινε ότι η ΣΕΕ έπρεπε να έχει παρουσία (Ελλη-
νική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, Επιτρο-
πή κατά των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, ΧΕΝ, Πολι-
τικό Σύνδεσμο Γυναικών κ.ά.). Η ΣΕΕ συμμετείχε στην διαδυ-
κτιακή συζήτηση «άξονα για την ισότητα και την συμπεριλη-
πτική ηγεσία», που πραγματοποιή θηκε στα πλαίσια του Delphi 
Economic Forum στις 5/5/2020 που διοργάνωσε το Women On 
Top, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α., υπό την αι-
γίδα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισό-
τητας των Φύλων. Επίσης η ΣΕΕ συμμετείχε στις 24/2/2020 στο 
international Women’s Day 2020 “Making the Case on Female 
Leader ship”, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Τον Οκτώβριο του 2018 η ΣΕΕ μετείχε για πρώτη φορά σε 
περιβαλλοντικό Forum (EcoCity) στην Θεσσαλονίκη και έκα-
νε παρεμβάσεις.

Η ΣΕΕ μετείχε τον Φεβρουάριο του 2019, σε σεμινάριο του 
προγράμματος επιχορήγησης Ενεργών Πολιτών Active Citizens 
Fund, ενημέρωσε και ενθάρρυνε τους Ομίλους για συμμετοχή 
με σκοπό την οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων δράσης τους. 
Ορισμένοι Όμιλοι επωφελήθηκαν του Προγράμματος.

Η ΣΕΕ τον Μάρτιο του 2019 μετείχε στον Διάλογο με τους 
Πολίτες της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, με θέμα: «Το μέλλον της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ μετά το 2020» που δι-
οργανώθηκε από τo  Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρη σης 
Europe Direct Ξάνθης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Παράρτημα Θράκης 
με σκοπό την πληροφόρηση για το πρόγραμμα της «Στηρίζω 
την γυναίκα της υπαίθρου».

Για πρώτη φορά η ΣΕΕ έλαβε μέρος ενεργά στην ΗΜΕΡΙ-
ΔΑ εθελοντισμού (16η) σε ανοικτό χώρο μαζί με άλλες εθελοντι-
κές Οργανώσεις (5/6/2019 στην Πλατεία Συντάγματος) με δι-
κό της περίπτερο και διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού.

Η ΣΕΕ σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων και το Ιστο-
ρικό Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης διοργάνωσε τον Νοέμβρι-
ο-Δεκέμβριο 2018 και 2019 Κινηματογραφικό Αφιέρωμα για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυ-
ναικών.

Η ΣΕΕ με τους Ομίλους της για πρώτη φορά μετέχει σε ακτι-
βιστικές δράσεις. Από τον Νοέμβριο του 2018 καθιερώνονται οι 
16 μέρες ακτιβισμού για την εξάλειψη της βίας κατά των γυ-
ναικών, οι Orange Days (25 Νοεμβρίου-10 Δεκεμβρίου). Καθι-
ερώνει την πορτοκαλί φωταγώγηση δημοσίων ή εμβληματικών 
κτηρίων των πόλεων που εδρεύουν οι Όμιλοί της. Επικοινωνεί 
με πρεσβείες και προξενεία της Ελλάδος σε Ευρωπαϊκές πόλεις 
για να στηρίξουν την εξόρμηση. Εκδίδει βιβλιαράκι με τις δρά-
σεις του 2018, με υπεύθυνη έκδοσης την Β Άντιπρόεδρο της ΣΕΕ 
Ελένη Μαρκάκη και βοηθό την Ζανέτ Καλιακάτσου, Γραμματέα 
του Σ.Ο. «Ανατολικός Αθηνών». Εκτυπώνει slogan κατά της βί-
ας σε πορτοκαλί ομπρέλες, καρφίτσες και υφασμάτινες τσάντες 
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και banner με υπεύθυνη την Βοηθό Διευθύντρια Προγράμμα-
τος Μαρία Οικονομίδου.

Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2018 και 2019 η ΣΕΕ και 
Όμιλοι της (Καβάλας-Δράμας-Ξάνθης-«Θέτις» Βόλου) μετεί-
χαν σε ακτιβιστικές δράσεις σε συνεργασία με την Διεθνή 
Οργάνωση Α21 για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών 
και το Trafficking.

Την διετία αυτή ξεκινά μια έντονη εξωστρέφεια και προβο-
λή των δράσεων της Οργάνωσης μέσω δικτύων κοινωνικής δι-
κτύωσης και συμμετοχής αξιωματούχων και μελών της ΣΕΕ σε 
διαδικτυακές και με φυσική παρουσία συμμετοχές σε εκδηλώ-
σεις Γυναικείων και Ανθρωπιστικών Οργανώσεων και Φορέων. 
Ορίζονται υπεύθυνες Facebook οι Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη και 
Μαρία Οικονομίδου και για το instagram η Β’ Αντιπρόεδρος της 
ΣΕΕ Ελένη Μαρκάκη

Η ΣΕΕ πραγματοποιεί πέντε Καμπάνιες με διακίνηση αφι-
σών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με αφισοκολλή-
σεις για (i) την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών το 2018 και 
2019, (ii) την συμμετοχή και στήριξη των γυναικών στις Αυτοδι-
οικητικές και Ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019, (iii) την εξά-
λειψη της ενδοοικογενειακής βίας την περίοδο του COViD-1, 
Μάρτιος 2020 (iv) την ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας (δη-
μιουργούνται 6 αφίσες) Μάιος-Ιούνιος 2020. Η ΣΕΕ επικοινω-
νεί με τα Εμπορικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητή-
ρια όλης της χώρα και δέχεται τα συγχαρητήρια της Γ.Γραμμα-
τέως Ισότητας και του Πρωθυπουργού, Επιμελητηρίων, καθώς 
και άλλων γυναικείων Οργανώσεων.

Το 2019 διορθώθηκαν τα Ονόματα δύο Ομίλων στον κατά-
λογο της SiE. Το όνομα του Σ.Ο. Α΄Θεσσαλονίκης και το όνο-
μα του Σ.Ο. Θρακομακεδώνων «Ολυμπιάς» γίνεται πλέον Αττι-
κή-«Ολυμπιάς» κατόπιν αιτήματος των Ομίλων.

Το 2019 η εκπαίδευση των Advocacy Coordinators των 
Ενώσεων της SiE γίνεται στην Αθήνα. Η Πρόεδρος της ΣΕΕ 
φροντίζει για την φιλοξενία και την ξενάγηση των Advocacy 
Coordinators και των εκπαιδευτριών τους στην Αθήνα και η ΣΕΕ 
απαλλάσσεται από την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής 
της Ελληνίδας Advocacy Coordinator.

Την διετία αυτή εισάγονται νέες έννοιες στον Σοροπτιμισμό 
και ορίζονται οι αντίστοιχες συντονίστριες (Coordinators). Έν-
νοιες όπως το Mentoring με Coordinator την Α’ Αντιπρόεδρο 
της Ένωσης Πηνελόπη Ράλλη, το Branding με Coordinator την 
Β΄ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελένη Μαρκάκη, το Advocacy με 
Coordinator την Μαρία Οικονομίδου, το Virtual Membership με 
εκπρόσωπο στην SiE Task Force την Ευδοκία Αικατερινάρη, τα 
e-Clubs με Coordinator την Ελένη Μπρεδάκη, το Crowdfunding.

Αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ (i) της SiE και της 
ΣΕΕ (ii) της ΣΕΕ και των Ομίλων. Γίνονται τακτικές τηλεδιασκέ-
ψεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ανταλλαγή απόψεων σε μηνι-
αία σχεδόν βάση από την SiE προς την Πρόεδρο της ΣΕΕ και σε 
αραιότερα χρονικά διαστήματα προς τις Coordinators και την 
Πρόεδρο της Επιτροπής επέκτασης. Η ΣΕΕ επικοινωνεί τακτι-
κότατα με τους Ομίλους μέσω e-mails και τους ενημερώνει για 
όλη την αλληλογραφία της, την πληροφόρηση και την εκπαίδευ-
ση που λαμβάνει από την SiE (μεταφρασμένη), τις ανακοινώσεις 
και εκδηλώσεις άλλων γυναικείων Οργανώσεων και Φορέων.

Οι Διευθύντρια Προγράμματος και η Βοηθός Διευθύντρια 
μετείχαν σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια της ΣΕΕ χωρίς δι-
καίωμα ψήφου. Η άποψή τους λαμβανόταν σοβαρά και ισό-
τιμα υπόψη.

Το 2019 το περιοδικό της ΣΕΕ «Ελληνίδες Σοροπτιμίστρι-
ες» συμπλήρωσε 45 χρόνια λειτουργίας. Έγινε αφιέρωμα στις 
Προέδρους και Εκδότριες που ήταν υπεύθυνες για την έκδοσή 
του και παραμένουν έως σήμερα Σοροπτιμίστριες και οι εκδό-
τριες βραβεύθηκαν κατά την διάρκεια της Ετήσιας Συνάντη-
σης των Προέδρων-Διευθυντριών και Βοηθών Διευθυντριών 
Προγράμματος.

Η ΣΕΕ κέρδισε τέσσερεις υποτροφίες (δύο ανά έτος- κατη-
γορία των STEM), από την SiE, συνολικού ποσού 19.500 ευρώ. 
Οι Ελληνίδες υποψήφιες χαρακτηρίστηκαν ως από τις καλύ-
τερες υποψηφιότητες.

Τρεις Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες βρίσκονται σε θέσεις αξι-
ωματούχων της SiE: Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη εκλεγμένο μέ-
λος της επιτροπής επέκτασης, Νέλη Ζήκα-Τσελεμέγκου εκ-
πρόσωπις της SiE στο EWL 2019-2020, Ευδοκία Αικατερινάρη 
μέλος της Task Force για το E-Membership.

H ΣΕΕ δήλωσε την συμμετοχή της στην Ακαδημία Ηγεσί-
ας της SIE μαζί με άλλες 9 Ενώσεις (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Τουρκία). Άρ-
χισε η ενημέρωση και η μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Η ΣΕΕ κατέθεσε αίτημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας για παραχώρηση γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Ανα-
μένεται η απάντηση.

Για τον εορτασμό των 70 χρόνων της η ΣΕΕ παρήγγειλε επε-
τειακό γραμματόσημο.

Για τον εορτασμό των 100 χρόνων Σοροπτιμισμού «100 
years - 100 women» η ΣΕΕ προώθησε τις υποψηφιότητες 6 Ομί-
λων για διακεκριμένα μέλη τους.

Η ΣΕΕ ζήτησε και πήρε από το Δ.Σ. της SiE, έγκριση να μην 
κλείσει τους Ομίλους που τα μέλη τους είναι λιγότερα από τον 
απαιτούμενο αριθμό, ώστε να τους ανασυγκροτήσει εντός χρο-
νικού διαστήματος τριών σοροπτιμιστικών ετών.

Λόγω της πανδημίας η προγραμματισμένη για τον Μά-
ιο του 2020 Γενική Συνέλευση της ΣΕΕ ακυρώνεται και οι ψη-
φοφορίες για επικυρώσεις, εγκρίσεις και ανάδειξη νέας Προέ-
δρου, Διοικητικού Συμβουλίου, επιτροπών και Governor 2020-
2022 της ΣΕΕ για το 2020-2022 θα γίνουν δια αλληλογραφίας 
τον Σεπτέμβριο του 2020.

Για τον ίδιο λόγο το προγραμματισμένο δια ζώσης Governors 
Meeting τον Ιούνιο του 2020 ακυρώνεται. Γίνεται με e-Meeting 
και τηλεψηφοφορία η επικύρωση πρακτικών, έγκριση του οικο-
νομικού απολογισμού και προϋπολογισμού, των υποτροφιών, 
της εκπροσώπου για το EWL 2020-2021. Θα γίνει δεύτερη ψη-
φοφορία μέσω e-mail για την εκλογή της Ταμία της SiE 2021-
2023. Η απόφαση για μετεγκατάσταση της Έδρας της Ομοσπον-
δίας καθώς και η ψήφιση των νέων καταστατικών SiE, Ενώσεων 
και Ομίλων αναβάλλεται για το επόμενο GM του 2021.

Η ΣΕΕ έχει υποβάλει επανειλημμένως προτάσεις για το νέο 
καταστατικό της SiE. Είναι κατά της αναλογικής ψήφου. Την 
θέση της αυτή την έχει στηρίξει στο GM του 2019 και θα την 
στηρίξη και στην επόμενη συζήτηση.
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Το 1961, στη συνάντη-
ση των Governors στο 
Tampere της Φιλανδίας 
εξελέγη Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας για τη διετία 1962-
1964 η Τασία Μπάφη 
του Ομίλου «Ιδρυτικός» 
Αθηνών. Δυστυχώς, δεν 
υπήρχαν ακόμη οι απα-
ραίτητες υποδομές στην 
Ελλάδα και η Τασία δια-
τήρησε το αξίωμά της μόνο για ένα χρό-
νο και κατόπιν παραιτήθηκε. Στην προ-
εδρία της το περιοδικό LiNK, είχε αναλά-
βει η λογοτέχνης Ρούλα Παπαδημητρί-
ου, Α΄ Ομίλου Θεσσαλονίκης.

Το 1979-1981 η Αικατερίνη (Νίνα) 
Πάλλη-Κουμανάκου, Δικηγόρος Αθη-
νών παρ’ Αρείω Πάγο, σύζυγος του πο-
λυβραβευμένου Στρα-
τηγού Γεωργίου Κουμα-
νάκου, εθελόντρια νο-
σηλεύτρια του Ερυθρού 
Σταυρού, με δράση στον 
2ο Παγκόσμιο πόλεμο, 
εμπειρία και προσφο-
ρά και σε άλλες εμπόλε-
μες περιοχές, άριστη νο-
μικός, άξια Σοροπτιμί-
στρια, πρόθυμη, φιλική, 
διακριτική, έξυπνο πνεύ-
μα, αισιόδοξη, με χιού-
μορ, αυστηρή αλλά δίκαιη, προχώρη-
σε επάξια στην ιεραρχία του Σοροπτιμι-
σμού (Ταμίας, Πρόεδρος, Εκπρόσωπος 
(Governor), τακτική και αναπληρωματι-
κή πολλές φορές) εκλέγεται Πρόεδρος 
του Καταστατικού της SI/E.

Το 1987-1989 εκλέγεται Αντιπρόεδρος 
της SI/E. Το 1989, στο Si Συνέδριο στο 
Noordwik της Ολλανδίας η Νίνα, που 
ήταν ένθερμος υποστηρικτής της δη-
μιουργίας Ομοσπονδίας της Αφρικής, 
προσέφερε στη νέα Si Πρόεδρο Joan 
Backs, ένα κηροπήγιο με πέντε υποδο-
χές, τέσσερις ανοιχτές και μία κλειστή, 

για την Ομοσπονδία της 
Αφρικής.

Το 1991-1993 η Νίνα 
Κουμανάκου εκλέγε-
ται Πρόεδρος της SI/E. 
Ασχολήθηκε περισσό-
τερα με τα Καταστατικά 
όλων των επιπέδων του 
Σοροπτιμισμού, ήταν κα-
τά της συνεχούς αναθεώ-
ρησης και κατά την Προ-

εδρία της στην Si/E ψηφίστηκε η ανα-
θεώρηση του Καταστατικού να γίνεται 
ανά δεκαετία. Πίστευε στην ανάγκη της 
επέκτασης του Σοροπτιμισμού και στην 
ανανέωση των υφισταμένων Ομίλων και 
κατά την διετία της Προεδρία της εγκαι-
νίασε πάρα πολλούς Ομίλους, έτσι ώστε 
η SiE να εμφανίζεται από την Σιβηρία 
(Magadam) και τα Ουράλια όρη, μέχρι 

τον Ατλαντικό. Επισκέ-
φθηκε την Αφρική, τις 
χώρες που λειτουργού-
σαν προγράμματα Σο-
ροπτιμισμού, για να έχει 
μια προσωπική αντίληψη 
των δυνατοτήτων και της 
εξέλιξης δημιουργίας της 
Ομοσπονδίας Αφρικής.

Το Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο που έγινε το 
1993 στην Αθήνα, επί 
Προεδρίας της Νίνας, 

στον Λόφο της Πνύκας, στο χώρο της 
Αρχαίας Δημοκρατίας άφησε άριστες 
εντυπώσεις στους εκλεκτούς και στις 
εκλεκτές καλεσμένους - Si, SΙ/E Πρό-
εδροι και τέως Πρόεδροι, Ακαδημαϊκοί 
και Ειδικοί Επιστήμονες σε θέματα κλι-
ματικής αλλαγής και βιοποικιλότητας. 
Υπεύθυνη διοργάνωσης η Μαρία Ζα-
φέτ μέλος του Σ. Ομίλου «Ψυχικό».

Το σύνθημα της Προεδρίας της ήταν 
«Αναδάσωση», ένα πρόγραμμα ελπί-
δας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Στο 
Governors Meeting του 1992, στην Αθή-
να, ανακοίνωσε μία πρωτοβουλία της, τη 
δημιουργία ενός Σοροπτιμιστικού Ολυ-

μπιακού Άλσους στον αρχαιολογικό χώ-
ρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ως σύμβολο 
φιλίας, συνεργασίας και αλληλοκατανό-
ηση. Επισκέφθηκε, μαζί με Ελληνίδες Σο-
ροπτιμίστριες, τον παραχωρηθέντα από 
το Υπουργείο Πολιτισμού χώρο και φύ-
τεψε το πρώτο δέντρο, μια άγρια ελιά, 
σύμβολο ιερό της Ολυμπίας. Ο Δήμαρ-
χος Αρχαίας Ολυμπίας, που δεξιώθηκε 
τις Σοροπτιμίστριες, είπε: «Διαπιστώνω 
ότι ο Διεθνής Σοροπτιμισμός είναι ένας 
σύγχρονος Ολυμπισμός».

Δημιουργικό μυαλό, ισχυρή θέληση, 
αγωνιστικό πνεύμα. Είχε διοικητικές ικα-
νότητες και την αποκαλούσα «ο Μικρός 
Στρατηγός» της Si/Ε. Κάποτε, σ’ ένα Si 
Συνέδριο διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε Ελ-
ληνική σημαία. Πήγε στο πλησιέστερο 
Ελληνικό Προξενείο, πήρε σημαία, την 
οποία κράτησε η ίδια κατά την παρέλα-
ση των σημαιών. Οι Ελληνίδες Σοροπτι-
μίστριες την εκτιμούσαν, την σέβονταν 
και την αγαπούσαν. Τα ίδια αισθήματα 
είχαν και οι Σοροπτιμίστριες άλλων χω-
ρών που την γνώρισαν στα Σοροπτιμι-
στικά δρώμενα.

1981-1983 Γραμματέας της Ευρωπαϊ-
κής Ομοσπονδίας στο πλευρό της Νί-
νας ήταν η Καίτη Κάστρο μέλος του 
Ομίλου «Ανατολικού» Αθηνών, τότε (με-
τά μετακινήθηκε στον Όμιλο «Βυζάντιο» 
Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια του Συνε-
δρίου, η γραμματέας της SiE Καίτη Κά-
στρο είχε οργανώσει τρεις επιτυχημένες 
εκδρομές. Μία στη Βόρειο Ελλάδα, μία 
στην Κρήτη και μία στην Πελοπόννησο. 
Ο Φιλόξενος Ζευς της Ελλάδας προσέ-
φερε στις Σοροπτιμίστριες τη δυνατότη-
τα να επισκεφθούν σχεδόν όλους τους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και 
όλα τα Μουσεία της Αθήνας.

1989-91 Η Νίνα Κουμανάκου εκλέγε-
ται και πάλι Πρόεδρος της Επιτροπής 
Καταστατικού της SiE

1991-1993 η Νίκη Αγνάντη μέλος του 
Σ.Ο. «Ανατολικός» Αθηνών, Καθηγή-

Συμμετοχή Μελών της ΣΕΕ σε θέσεις της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας (SIE) και στον Διεθνή Σοροπτιμισμό (SI)

1950                  2020
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τρια Ιατρικής, εκλέγεται Συντονίστρια Υγεί-
ας SiE.

1993-1995 για την θέση της Συντονίστρια 
Υγείας της SiE ψηφίζεται η επίσης Καθηγή-
τρια Ιατρικής, η αείμνηστη, Βασιλική (Κι-
κή) Μαλάμου – Μήτση μέλος του Σ.Ο. 
«Διώνη» Ιωαννίνων.

1993-1995 Η Νέλλη Ζήκα Τσελεμέγκου 
μέλος του Σ.Ο. «Μακεδονία» Θεσσαλονί-
κης εκλέγεται μέλος της Επιτροπής Υπο-
τροφιών SiE.

1993-1995 και 1995-1997 Η Μαρία Zαφέτ, 
μέλος του Σ.Ο. Ψυχικού εκλέγεται Συντονί-
στρια Ανθρωπίνων δικαιωμάτων της SiE

1995-1997 η Νέλλη Ζήκα εκλέγεται Πρό-
εδρος της Επιτροπής Υποτροφιών της SiE
1995-1997 και 1997-1999 η Νίνα Κουμανά-
κου γίνεται Πρόεδρος της Επιτροπής Κατα-
στατικού του Si.

1998-2000 και 2000-2001 η Μαρία Ζαφέτ 
γίνεται Συντονίστρια Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων στον Si.

2001-2002 η Λίλιαν Ζέλλου, μέλος του 
Σ.Ο. «Ανατολικός» Αθηνών, παίρνει την θέ-
ση της και γίνεται Συντονίστρια Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων του Si.

2005-2007 η Πόπη Αθανασίου, μέλος του 
Σ.Ο. «Κηφησιά –Εκάλη», εκλέγεται μέλος 
της Επιτροπής Καταστατικού της SiE.

2007-2009 η Π. Αθανασίου εκλέγεται Πρό-
εδρος της Επιτροπής και μέλος της Επιτρο-
πής Καταστατικού του Si.

2014-2017 η Πόπη Αθανασίου γίνεται 
Πρόεδρος του Working Group της SiE για 
το Καταστατικό.

2018-2020 η Ευδοκία Αικατερινάρη, μέ-
λος του Σ.Ο. «Ανατολική Θεσσαλονίκη» γί-
νεται μέλος της Task Force της SiE για τα 
E-Clubs.

2019-2020 η Νέλη Ζήκα –Τσελεμέγκου 
επιλέγεται εκπρόσωπος της SiE στο Ευρω-
παϊκό Λόμπυ Γυναικών στις Βρυξέλλες.

2019-2021 η Αλέξάνδρα Κουτσουκέλη, 
μέλος του Σ.Ο. «Λυκαβηττός» Αθηνών, 
εκλέγεται μέλος της Επιτροπής Υποτροφι-
ών SiE.

Πρόεδροι Σ.Ε.Ε. 1950-2020

Από τη σημερινή επετειακή μας έκδοση δεν έπρεπε ν’ απουσιάζουν τα 
στοιχεία εκείνα που σημάδεψαν τη διαδρομή τόσων σημαντικών Προέ-
δρων της Ένωσής μας.

Δυστυχώς παρά την επίμονη αναζήτησή μου, δεν βρήκα περισσότερα από αυ-
τά που παραθέτω για αυτές που δεν είναι πια εν ζωή, γι’ αυτό και καταθέτω το βα-
θύ σεβασμό όλων μας για όλες εκείνες που άφησαν το ξεχωριστό η κάθε μια τους 
αποτύπωμα.

Από την εκδότρια

1950-1961 ΠΑΣΙΘΕΑ ΖΟΥΡΟΥΔΗ-ΣΑΛΙΓΓΑΡΟΥ †
«Ιδρυτικός» Αθηνών

Η Πασιθέα 
Ζ ο υ -
ρ ο ύ -

δη-Σαλιγγάρου, 
ιατρός μικροβιο-
λόγος, μια σεμνή, 
απλή και αποφα-
σιστική γυναίκα, 
ήταν η ιδρύτρια 
του Σοροπτιμι-

σμού στην Ελλάδα. Γεννήθηκε το 1900 
στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου από Δω-
δεκανήσιους γονείς. Η μητέρα της 
ήταν από την Σύμη (το γένος Αριστεί-
δη Λορεντιάδου).

Ξεκίνησε την κοινωνική δράση της 
από μαθήτρια γυμνασίου όταν συμμε-
τείχε στο δημιουργηθέν προσκοπικό 
σώμα Ελληνίδων, όπου έπαιξε σημαντι-
κό ρόλο και έγινε αρχηγός της ομάδας, 
οργάνωσε και δημιούργησε το πρώτο 
Girl Scouts Club στην Αλεξάνδρεια.

Το 1916 επέστρεψε στην Αθήνα και 
γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή Αθη-
νών. Το 1920 πήρε το πτυχίο της, κα-
θώς τότε η φοίτηση ήταν τετραετής και 
διορίστηκε στο Υγειονομικό Κέντρο 
του κράτους στο Τμήμα Προφυλακτι-
κών Εμβολίων με το βαθμό Γραμματέ-
ως Α΄. Εκεί έκανε μελέτες για τη χολέ-
ρα. Το 1930 ίδρυσε ιδιωτικό Μικροβιο-
λογικό Εργαστήριο με τη βοήθεια της 
αδερφής της, Τερψιχόρης Καραμόζη, το 
οποίο διηύθυνε μέχρι το 1972.

Το 1932 παντρεύτηκε τον οικονο-
μολόγο Νικόλαο Σαλίγγαρο (δήμαρχο 
Χολαργού με αξιόλογη δράση). Υπη-
ρέτησε ως στέλεχος στην ΕΟΝ με τον 
βαθμό Δοκίμου Τετράρχου.

Η Πασιθέα κατά τη διάρκεια της 
Γερμανικής Κατοχής, 1941-1944, ανέ-
λαβε ενεργό ρόλο σε ένα εθνικό δίκτυο 
αντίστασης, το οποίο διένεμε πληρο-
φορίες του BBC της εξόριστης Ελληνι-
κής Κυβέρνησης. Η Passithea διετέλεσε 
αρχηγός γυναικών Τμήματος της Ορ-
γάνωσης Ελευθέρων Ελλήνων με αρχη-
γό τον σύζυγό της. Ήταν υπεύθυνη για 
την ενημέρωση των γυναικών στην Ατ-
τική και τον Πειραιά.

Η Πασιθέα ήταν από τις πρώ-
τες γυναίκες που διαμαρτυρήθηκαν 
στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για 
τον αναλφαβητισμό και την τύχη της 
επαγγελματικής κατάρτισης των γυ-
ναικών στην Ελλάδα, το δικαίωμα των 
γυναικών να ψηφίζουν και την προστα-
σία των νέων από παραβατικές συμπε-
ριφορές. Από το 1954 εκλεγόταν συ-
νεχώς γραμματέας στο ΠΙΚΠΑ (Ίδρυ-
μα Κοινωνικής Πρόνοιας και Ασφά-
λειας για το Παιδί) με Πρόεδρο την Λί-
να Π. Τσαλδάρη, την πρώτη Ελληνίδα 
υπουργό.

Όταν ο ιατρός Νίκος Βοϊλας γυρίζει 
από το Παρίσι και μεταφέρει την δράση 
της Dr. Suzanne Nöel και τις ιδέες του 
Σοροπτιμισμού στην Πασιθέα, αυτή εν-
θουσιάζεται. Συγκεντρώνει 16 νέες γυ-
ναίκες, εργαζόμενες στην δημόσια διοί-
κηση, επιστήμονες και επιχειρηματίες, 
πρόθυμες να προσφέρουν εθελοντικές 
υπηρεσίες στους ανθρώπους και την 
κοινωνία και η Δρ. Noel, με την πρό-
εδρο της Si / E Clara Hammerich, έρ-
χονται στο σπίτι της Passithea τις μυ-
ούν στον Σοροπτιμισμό. Έτσι στις 14 
Οκτωβρίου του 1950 ο πρώτος Σορο-
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πτιμιστικός Όμιλος στην Ελλάδα με το 
όνομα Αθηνών «Ιδρυτικός» εγκρίνεται 
από το Δικαστήριο με αριθμ. απόφασης 
9427/14.10.50. και τον Δεκέμβριο του 
ιδίου έτους ο πρώτος ελληνικός Σορο-
πτιμιστικός Όμιλος λαμβάνει την Χάρ-
τα από την ιδρύτρια του Ευρωπαϊκού Σο-
ροπτιμισμού Dr. Suzanne Nöel κα ταυτό-
χρονα ιδρύεται η Σοροπτιμιστική Ένω-
ση Ελλάδος.

Η Πασιθέα ως Πρό-
εδρος της Σοροπτιμι-
στικής Ένωσης Ελλά-
δος, σε συνεργασία με 
τον Ύπατο Αρμοστή 
του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες, φρόντισε για 
τη μετεγκατάσταση 
στον Καρέα Αττικής, 
ενός μεγάλου αριθμού 
προσφύγων από τη Ρω-
σία, τη Μαύρη Θάλασ-
σα, τη Ρουμανία και την 
Αρμενία. Οι Σοροπτι-
μίστριες έχουν συμμε-
τάσχει στο κόστος της 
κατασκευής κατοικι-
ών και προμήθειας εξο-
πλισμού για 19 οικογέ-
νειες, περίπου 65 άτο-
μα, η πλειονότητα των 
οποίων ήταν ηλικιωμέ-
νοι, και τους φρόντισαν 
μέχρι το τέλος της ζω-
ής τους.

Με τη βοήθεια του 
Ομίλου της και του 
αδελφικού Ομίλου 
Varberg της Σουηδίας, 
υποστήριξε το ειδικό 
σχολείο κοριτσιών στην 
Καβάλα «Αγία Μαρί-
να». Μια άλλη από τις 

ενέργειές της ήταν η δωρεά μιας ηλε-
κτρικής πλεκτομηχανής, για την πρα-
κτική των κοριτσιών του χωριού Καρυ-
διά Ν. Εδέσσης και μια δωρεά βιβλίων σε 
ένα παραμεθόριο χωριό της Κοτρονίας 
Ν. Ροδόπης. Υποστήριξε επίσης τα θύ-
ματα σεισμών (Καλαμάτα, Τουρκία). Επι-
πλέον, προώθησε τη φιλία και τη φιλοξε-
νία των Σοροπτιμιστριών άλλων χωρών 
στην Ελλάδα.

Η Πασιθέα Ζουρούδη ίδρυσε άλλους 
5 νέους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους και 
ένα Venture Club.

Ίδρυσε και άλλους γυναικείους συλ-
λόγους όπως: Ο Σύλλογος Επαγγελματι-
ών και Επιχειρηματικών Γυναικών, η Σύ-
μη Σύλλογος Πνευματικών Γυναικών. Το 
1945 εξέδωσε το Δελτίον, μηνιαία έκδο-
ση Ενώσεως Διανοουμένων Δωδεκανή-
σιων (2.500 φύλα) και στα αγγλικά Listen 
to Greece (800 φύλα). Ήταν Γραμματέας 

του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συνδέσμου 
Γυναικών Επιστημόνων. 
Οργάνωσε τα Κυριακά-
τικα Σχολεία στον Πει-
ραιά και το Σώμα των 
Κοριτσιών «Αετιδείς» 
στον Χολαργό.

Το 1963, ο Βασι-
λιάς των Ελλήνων Κων-
σταντίνος, απένειμε 
την Πασιθέα, τον Με-
γάλο Σταυρό της Τά-
ξης Beneficence, βρα-
βείο γυναίκας που προ-
σφέρει απίστευτα ειδι-
κές υπηρεσίες.

Η Πασιθέα Ζουρού-
δη –Σαλλιγγάρου ήταν 
από τους «Ιδρυτές» του 
Χολαργού όταν την 1η 
Μαρτίου του 1926 μαζί 
με 6 άνδρες ιδρύουν τον 
συνεταιρισμό «εταιρεία 
Αγροπόλεων» με σκοπό 
την αναζήτηση έκτασης 
προς δόμηση και αρχί-
ζουν να δομούν τον Χο-
λαργό. Αργότερα υπήρ-
ξε Πρόεδρος της Κοι-
νότητας Χολαργού και 
πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του. 

Στην κοινότητα αυτή με δικά της έξοδα 
ανήγειρε ένα πνευματικό και κοινωνικό 
κέντρο «Αντιγόνη Ζουρούδη-Μάνα της 
Δωδεκανήσου», όπου στεγαζόταν όλα 
τα δωδεκανησιακά σωματεία, στη μνή-
μη της ενεργού μητέρας της. Δώρισε το 
σπίτι της στον Δήμο Χολαργού που σή-
μερα λειτουργεί ως κοινωνικό και πολι-
τιστικό κέντρο του Δήμου. Έχτισε επίσης 
με δικά της έξοδα ένα σπίτι για ηλικιω-
μένους και παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος 
της ζωής της. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών 
το 1989.

Το 2004, ο Δήμος Χολαργού τιμώ-
ντας την, έβαλε την προτομή της σε ένα 
πάρκο κοντά στο σπίτι της και ονόμα-
σε την οδό μπροστά από το σπίτι της 
«Οδός Αετίδων» στη μνήμη του σώμα-
τος των κοριτσιών που είχε σχηματιστεί 
από την Πασιθέα.

1961-1963
ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ †
Πρώτος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΔΕΧΤΗΚΕ 
ΤΗΝ Πρόε-

δρο Πασιθέα Ζου-
ρούδη-Σαλίγγα-
ρου (1960-61). Ια-
τρός, φυματιολό-
γος. Το 1951 όταν 
για πρώτη φορά η 
γυναίκα αποκτά το 
δικαίωμα του ψηφί-

ζειν και ψηφίζεσθαι η Αριστέα Παγιατά-
κη θέτει υποψηφιότητα. Πήρε τα 2/3 των 
ψήφων. Επειδή δεν προβλεπόταν όμως 
να παίρνει τη Δημαρχία γυναίκα, έγινε 
Δημοτική Σύμβουλος. Αλλά οι ταλαιπω-
ρίες είχαν αρχίσει πολύ νωρίτερα, επει-
δή δεν υπήρχε παρθεναγωγείο. Τελείωσε 
αρρεναγωγείο. Στο Πανεπιστήμιο εκεί-
νη την εποχή δεν γινόταν δεκτή ως γυ-
ναίκα και έτσι αναγκάστηκε να πάει για 
σπουδές στη Γερμανία. Απεφοίτησε από 
την ιατρική και απέκτησε ειδικότητα φυ-
ματιολόγου. Ήταν η πρώτη Κλινικάρχης 
στην Θεσσαλονίκη.

Ως Πρόεδρος της ΣΕΕ έκανε έργο, 
δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρ-
χεία για να το αναφέρουμε.

Το σπίτι της Πασιθέας Ζουρού-
δη-Σαλλιγκάρου- Πνευματικό 
κέντρο του Δήμου Χολαργού
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Η Πασιθέα Ζουρούδη με τον Βασι-
λέα των Ελλήνων Κωνσταντίνο
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1963-1965
ΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ †
Όμιλος Καβάλας 

(αργότερα «Ιδρυτικός» Αθηνών)

Η ΡΙΚΑ ΕΞΑΡ-
ΧΟΥ ήταν 

οδοντίατρος. Επί 
της προεδρίας της 
ο «Ιδρυτικός» Αθη-
νών και η Ένωση 
ανέλαβαν την στή-
ριξη του γηροκομεί-
ου Καρέα, που στέ-
γαζε 90 γέροντες 

από ανατολικές χώρες. Κάθε Χριστούγεν-
να, Πάσχα και το καλοκαίρι τους επισκέ-
πτονταν και τους πήγαιναν δέματα. Αυτό 
συνεχίστηκε ώσπου εξέλιπαν οι γέροντες. 
Απέμειναν μόνο 10 τους οποίους μετέφε-
ραν σε άλλο γηροκομείο. Επίσης έγιναν 
μεγάλες προσπάθειες από μέρους της να 
συμφιλιώσει τα μέλη του Σ. Ομίλου Ναυ-
πλίου που είχαν μεταξύ τους διενέξεις.

Υπήρξαν και άλλα έργα αλλά λό-
γω έλλειψης αρχείων είναι δύσκολο να 
ανευρεθούν και να αναφερθούν.

1965-1967
ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΝΙΩΤΗ †

«Α΄ Βόλου»

Η Κ Ο Ρ Ν Η Λ Ι Α 
ΝΙΩΤΗ, δημο-

σιογράφος και με-
ταφράστρια. Ήταν 
η πρώτη που εν-
στερνίστηκε το μή-
νυμα που έστειλε η 
τότε Πρόεδρος του 
Α΄ Ομίλου Θεσσα-
λονίκης, η γνωστή 

γυναικολόγος ιατρός Αλκμήνη Γιαννα-
κογιώργου και ο σπόρος έπεσε σε γόνιμο 
έδαφος. Η Κορνηλία ήταν η προσωπο-
ποίηση της αγαθότητας. Ήρθε σε επαφή 
με πολλές αξιόλογες Βολιώτισσες και τις 
έπεισε να γίνουν μέλη του Ομίλου που 
ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1963. Ως Πρό-
εδρος της Ένωσης έκανε έργο, δυστυχώς 
δεν υπάρχουν και εδώ αρχεία για να μπο-
ρέσουμε να το αναφέρουμε.

1967-1969
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΡΛΙΔΟΥ †
«Ιδρυτικός» Αθηνών

Η ΓΩΡΓΙΑ ΤΕΡ-
ΛΙΔΟΥ, ζω-

γράφος, ήρθε οι-
κογενειακώς από 
την Κωνσταντι-
νούπολη επειδή ο 
πατέρας της δεν 
θέλησε να υπηρε-
τήσει στον Τουρ-
κικό Στρατό. Η οι-

κογένειά της εγκαταστάθηκε αρχικά στη 
Θεσσαλονίκη, όπου γνώρισε και τον με-
τέπειτα σύζυγό της, συγγραφέα Αλκι-
βιάδη Γιαννόπουλο. Αργότερα κατέβη-
καν στην Αθήνα, όπου επειδή ήταν πολύ 
καλή ζωγράφος, άνοιξε το δικό της ατε-
λιέ. Έκανε το πορτραίτο του Ηλία Βενέ-
ζη, του Πέτρου Χάρη και άλλων διάση-
μων συγγραφέων, επίσης και την προ-
σωπογραφία του πατριάρχη Αθηναγόρα. 
Πνευματικοί άνθρωποι αυτή και ο σύζυ-
γός της πραγματοποιούσαν συχνά φιλο-
λογικές συγκεντρώσεις, όπου κρατούσε 
συντροφιά στους καλεσμένους της παί-
ζοντας πιάνο, γιατί ήταν και πολύ καλή 
μουσικός. Έκανε πολλές εκθέσεις εντός 
και εκτός Ελλάδος. Υπήρχε μέλος του 
Καλλιτεχνικού Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου. Σοροπτιμίστρια και Πρό-
εδρος της Ένωσης με πολυσχιδές έργο, 
το οποίο δεν μπορούμε να το αναφέρου-
με αναλυτικά, διότι δυστυχώς δεν υπάρ-
χουν αρχεία για να μπορέσουμε να ανα-
τρέξουμε σ’ αυτά. Σοροπτιμίστρια ήταν 
επίσης και η αδερφή της Μαίρη Τερλί-
δου, γεωπόνος. Η Γεωργία Τερλίδου πέ-
θανε 1991 πλήρης ημερών.

1969-1970
ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΟΥ †

«Α΄ Βόλου»

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ-
ΦΟΣ ΤΟΥΡΙ-

ΣΜΟΥ. Ως Πρόε-
δρος της Ένωσης 
έκανε έργο. Όμως 
και εδώ λόγω έλ-

λειψης αρχείων δεν έχουμε στοιχεία να 
παραθέσουμε.

1970-1972
ΑΝΝΑ ΓΚΑΓΜΑΤΗ-

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ †
«Ιδρυτικός» Αθηνών

ΨΥ Χ Ο Λ Ο -
ΓΟΣ-ΕΡΕΥ-

ΝΗΤΡΙΑ-ΚΑΘΗ-
ΓΗΤΡΙΑ, ΛΥΚΕΙ-
ΑΡΧΗΣ νυκτερι-
νού σχολείου. Αγω-
νίστρια του «καλού 
αγώνα» σε όλα τα 
επίπεδα και πεδία 

της επιστήμης με αφοσίωση, αγάπη και 
φροντίδα για τους μαθητές. Υπήρξε επι-
κεφαλής αντιαλκοολικού αγώνα για χρό-
νια. Εξαιρετική ομιλήτρια, προστατευτι-
κή για τους νέους.

Σοροπτιμίστρια παράδειγμα και 
υπόδειγμα πίστης και εφαρμογής των 
Σοροπτιμιστικών Αρχών: 1) της φιλί-
ας (η πλέον διαλεκτική και διαλλακτι-
κή που γνώρισα στον Σοροπτιμισμό). 2)
Ελληνίδα Σοροπτιμίστρια που πλήρωνε 
τις συνδρομές ενός ολόκληρου Ομίλου 
του Ναυπλίου για χρόνια, προκειμένου 
στον Ευρωπαϊκό Σοροπτιμισμό οι Ελλη-
νίδες Σοροπτιμίστριες να έχουν μεγαλύ-
τερο αριθμό Ομίλων και να παραμείνουν 
Ένωση. Έφυγε από τη ζωή απροσδόκητα, 
αλλά οι προσδοκίες της για τη ζωή παρα-
μένουν γόνιμες και υποδειγματικές (Άν-
να Κελεσίδου).

1972-1974
ΚΑΙΤΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ †

«Α΄ Θεσσαλονίκης»

ΉΤΑΝ ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΣ. Εκπρό-

σωπος της Ελλά-
δος στον Παγκό-
σμιο Οργανισμό 
Σιτηρών. Τελείωσε 
κι εκείνη, όπως η 
Αριστέα Παγιατά-
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κη, αρρεναγωγείο. Ασχολήθηκε πολύ με 
τα δέντρα, ιδιαίτερα με την ελιά κι έκα-
νε διαλέξεις, ομιλίες, γύρω από το θέμα 
αυτό κι ότι είχε σχέση με το περιβάλλον.

1974-1976, 1996-1998
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) 

ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ†
Όμιλος Καβάλας

Δύο φορές Πρόε-
δρος Ένωσης Ελ-
λάδος

ΕΚ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι -
ΚΟΣ. ΩΣ Πρό-

εδρος το σύνθημά 
της ήταν «Αγάπη 
και αλληλοσεβα-
σμός». Το έργο της 

μεγάλο. Διοργάνωσε δυο Ομιλίες εκδη-
λώσεις αφιερωμένες στην Ημέρα της Γυ-
ναίκας την μία στην Θεσσαλονίκη, στο 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο ((3-3-
97) και η δεύτερη στην Αθήνα (ΑΤΗΕΝΑ-
ΕUΜ, 8-3-98) όπου βράβευσε την αγω-
νιζόμενη Κυπρία Δασκάλα Ελένη Φω-
κά. Διοργάνωσε Διαγωνισμό διηγήμα-
τος - ποιήματος Σοροπτιμιστριών και 
Πανελλήνια έκθεση ζωγραφικής Ελλη-
νίδων Σοροπτιμιστριών με συμμετοχή 
από Ενώσεις Αυστρίας-Ιταλίας-Τουρ-
κίας στην Αίθουσα «Παρνασσός» (5-11 
Μαΐου 1998). Σε εκδήλωση για την Ημέ-
ρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (8-
12-1987) βραβεύει την ΕΛΕΠΑΠ για τα 
60 της χρόνια. Επί της Προεδρίας της η 
ΣΕΕ χρηματοδοτεί την τσιμεντόστρω-
ση δύο δρόμων στην Κάσο (3.000.000 
δρχ.) και στέλνει στον Όμιλο Μόσχας 
φαρμακευτικό υλικό συνολικού βάρους 
1.300.000 kg για 50 φυματικά παιδιά (με 
Συμμετοχή όλων των Ομίλων). Παρουσι-
άζει δρώμενο με τον Ελληνικό παραδο-
σιακό γάμο, και ξεκινά το 1ο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ανταλλαγή φιλοξενίας (10-
20 Ιουλίου 1998). Για τα 75 χρόνια του Si 
παρήγγειλε 50 μετάλλια με το σήμα του 
Σοροπτιμισμού και τον ήλιο της Βεργί-
νας. Επί της Προεδρίας της επικυρώνε-
ται το 1ο Καταστατικό της Ένωσης τον 
Απρίλιο του 1976.

1976-1978
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΡΣΟΥΛΗ †
«Παλαιού Φαλήρου»

ΛΟ Γ Ο Τ Ε -
Χ Ν Η Σ - Σ Υ Γ-

ΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΙΔΙ-
ΚΩΝ διηγημάτων. 
Συνεργάστηκε με 
τον Γρηγόρη Ξε-
νόπουλο στη Δι-
άπλαση των παί-
δων. Μετέφρασε 

τα διηγήματά της στα Γαλλικά, Αγγλι-
κά, Γερμανικά. Μάλιστα ένα διήγημά 
της είχε τον τίτλο «Τη Υπερμάχω Στρα-
τηγώ». Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι με 
υποτροφία. Ιδρυτικό μέλος του Ομίλου 
της. Επί προεδρίας της στο Governor’s 
Meeting που έγινε στο Ισραήλ με την 
Sadun Katipoglou (Τουρκία) Πρόεδρο 
της Si/E είχε καθοδηγήσει την Ελληνί-
δα Governor Αγγέλα Φραντζεσκάκη να 
απαιτήσει από την Ομοσπονδία χρήμα-
τα για τις κοπέλες που είχαν βιασθεί και 
είχαν μείνει έγκυες από την εισβολή των 
Τούρκων στην Κύπρο για να μπορέσουν 
ν’ αγοράσουν τα απαραίτητα για τα μω-
ρά τους, κάνοντας έκκληση στα αδερφι-
κά σοροπτιμιστικά αισθήματα, και το πέ-
τυχαν.

1978-1980
ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ †

«Α΄ Βόλου»

ΙΑΤ Ρ Ο Σ  Μ Ε 
doctorat, βοη-

θός του καθηγητή 
Μαλάμου με ζή-
λο και εξαιρετικές 
επιδόσεις στην επι-
στήμη της. Υπήρξε 
διευθύντρια της Α΄ 
Παθολογικής Κλι-

νικής του Δημοτικού Νοσοκομείου Βό-
λου. Ολοκληρωμένο άτομο με δυνατή 
προσωπικότητα και πολλά ενδιαφέρο-
ντα. Στον Α΄ Όμιλο Βόλου υπήρξε ενερ-
γό και πολύτιμο μέλος και το 1976-1978 
διετέλεσε πρόεδρος Ομίλου και το 1978-
80 Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Άφησε πλούσιο 

έργο, υπήρξε μία πάλλουσα και ζωντανή 
συνείδηση στα δρώμενα της πόλης, αλ-
λά και ολόκληρης της χώρας.

1980-1982
ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
«Ν. Σμύρνης» Αθηνών

(Δεν ανήκει πλέον στην Σοροπτιμιστική Οικογένεια)

ΕΦ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Σ . 
ΟΤΑΝ ο Όμι-

λος Νέας Σμύρνης 
έβγαλε το περιο-
δικό «Σοροπτιμι-
στική Ηχώ» ήταν 
στην Συντακτική 
Επιτροπή, επίσης 
ήταν στη συντα-

κτική επιτροπή του περιοδικού «Ελληνί-
δες Σοροπτιμίστριες». Θέσπισε το inter 
Union Program, το οποίο συνεχίστηκε 
και μετά την Προεδρία της.

1980-1984
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΟΥΛΑ) 

ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΟΥ †
«Ανατολικός» Αθηνών

ΚΑΤΑ Ξ Ι Ω Μ Ε -
ΝΗ ΖΩΓΡΑ-

ΦΟΣ, πεζογράφος, 
επιχειρηματίας. Με 
σπουδές ζωγρα-
φικής στην Αθήνα 
και στην Ακαδημία 
Ζιλιάν στο Παρίσι. 
Μέλος του Καλλι-

τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με εκ-
θέσεις στην Αθήνα, Φλωρεντία Παρίσι, 
κάτοχος χρυσών και αργυρών μεταλλίων 
σε διεθνείς διαγωνισμούς ζωγραφικής. Η 
μυθιστορία της «Το κούρσεμα της Πόλης 
από τους Φράγκους το 1204» προτάθη-
κε για το Βραβείο της Ακαδημίας Αθη-
νών. Ίδρυσε το Ξενοδοχείο «Αθηναϊς» 
στην Αθήνα.

Ιδρυτική Πρόεδρος του Ανατολικού 
Ομίλου Αθηνών (1978). Έκανε γνωστό 
στις Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες το Έργο 
του ΟΗΕ και την συνεργασία του με τον 
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Διεθνή Σοροπτιμισμό. Επίσης ότι ο Διε-
θνής Σοροπτιμισμός ανήκει στις 5 μεγά-
λες Διεθνείς Γυναικείες Οργανώσεις με 
θέση στην κατηγορία 1 του ECOSOC/UN. 
Η συμβολή της Λ. Μαυρουλίδου στους 
τομείς Τέχνης και Πολιτισμού υπήρξε 
καθοριστικός και πολυσχιδής. Ως Πρό-
εδρος της Ένωσης προσκάλεσε τις Ελ-
ληνίδες Γλύπτριες σε εκδήλωση ώστε να 
έλθουν σε επαφή με τα μέλη της Σ.Ε.Ε. με 
στόχο τη δημιουργία αγάλματος αφιερω-
μένο στον ρόλο της Γυναίκας. Ανέθεσε 
το έργο στη γλύπτρια Μαρία Παπακων-
σταντίνου. Το άγαλμα βρίσκεται στην 
Πλατεία Μαβίλη στην Αθήνα. Ο Όμιλός 
της καθιέρωσε βραβείο στην μνήμη της.

1984-1988
ΑΓΓΕΛΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ-

ΝΤΑΪΦΑ †
«Παλαιού Φαλήρου»

Δύο συνεχόμενες διετίες Πρόεδρος της Ένωσης

ΟΙ ΚΟ Ν Ο Μ Ο -
ΛΟΓΟΣ. ΤΟ 

σύνθημά της ήταν 
«Καλύτερες- Πε-
ρισσότερες- Γνω-
στότερες». Ως 
Πρόεδρος η Αγγέ-
λα Φραντζεσκά-
κη, ασχολήθηκε σε 

βάθος με το καταστατικό και συνέβαλε 
στη μετάφρασή του από το Υπουργείο 
Εξωτερικών. Κατόπιν η Φωτεινή Θεο-
λογίτου με την Μαρικέρη Τόμπρα έκα-
ναν την τροποποίηση με βάση τη μετά-
φραση του καταστατικού της Ευρωπαϊ-
κής Ομοσπονδίας. Και για πρώτη φορά 
μπήκε στο Καταστατικό έκφραση για να 
μας αναγνωρίσει η Πολιτεία ως μη Κερ-
δοσκοπικό Σωματείο η Πολιτεία και να 
μας δίνει επιχορηγήσεις. Για τον σκοπό 
αυτό έπρεπε ο Σοροπτιμισμός να εγγρα-
φεί ως μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Ελ-
ληνίδων. Ως εκπρόσωπος στο ΕΣΕ πή-
γαινε η Έφη Πετρέα. Διοργάνωσε Σορο-
πτιμιστικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέ-
μα «Εφηβεία και Μετεφηβεία» (6-8 Δεκ. 
1985), για το «Έτος Νεότητος» στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο και μεγάλη εκδήλωση για 
τις Γυναίκες της Αφρικής, η πρώτη στην 

Ελλάδα (Οκτώβριος, 1984). Δημιουρ-
γεί θεσμό να δίνονται βραβεία σε Ιδρύ-
ματα, Οργανώσεις, Άτομα για τη συμβο-
λή τους στη βελτίωση της ποιότητας ζω-
ής και τον πολιτισμό. Η Ένωση στέλνει 
βοήθεια στους σεισμοπαθείς Καλαμάτας 
και κατορθώνει να πάρει από το Ταμείο 
Action Fund της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας οικονομική βοήθεια για την επιδιόρ-
θωση των βλαβών από τον σεισμό ενός 
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Καλαμά-
τα. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1991. Η 
ελληνική Ένωση συμμετέχει ενεργά στο 
Πρόγραμμα της Si/E Βορράς-Νότος. Η 
ΣΕΕ συμμετείχε στη μεγάλη εκδήλωση 
του Πρέσβη του ΟΗΕ στην Ελλάδα Le 
Loire, όπου οι μέχρι τότε ποικίλες Οργα-
νώσεις μετονομάζονταν σε ΜΚΟ. Υπήρξε 
Νομάρχης Κερκύρας.

1988-1990, 2004-2006 
ΝΕΛΛΗ ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΥ-ΖΗΚΑ
«Ανατολικός» Θεσσαλονίκης

Δύο φορές Πρόεδρος Ένωσης Ελλάδος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 
Μ Η Χ Α Ν Ι -

ΚΟΣ απόφοιτος 
του Α.Π.Θ. Εξέ-
δωσε για λογαρια-
σμό της ΣΕΕ το βι-
βλίο Η ΣΥΜΒΟ-
ΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΙΔΕΑΣ σε ελληνικά και αγγλικά και το δι-
ένειμε στις Σοροπτιμίστριες του SiE. Το 
έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Υπουρ-
γό Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος το πα-
ρουσίασε στο Κυβερνείο Θεσσαλονίκης. 
Επί Προεδρίας της: α) δημιουργήθηκαν 
δανειστικές βιβλιοθήκες στην Δορκά-
δα, Ακροπόταμο, Αμουλιανή, και ενι-
σχύθηκε με βιβλία η βιβλιοθήκη του πο-
λιτιστικού ομίλου Περαίας. β) Πραγμα-
τοποιήθηκε Ευρωπαϊκό συνέδριο με θέ-
μα ΚΟΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕ ΤΙΣ 10 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΜΙ-
ΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Το συνέ-
δριο χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓ Ισό-
τητας του υπουργείου Εσωτερικών. γ) 

Δημιουργήθηκε το ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΑΝΑ-
ΜΝΗΣΕΩΝ με δενδροφύτευση στην νέα 
παραλία Θεσσαλονίκης, από Σοροπτιμί-
στριες στην μνήμη μελών της οικογένει-
ας τους. δ)στα Governors meetings προ-
βλήθηκαν τα Ελληνικά προϊόντα ΜΑ-
ΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ και ΚΡΟΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟ-
ΖΑΝΗΣ σε συνεργασία με τους αντίστοι-
χους συνεταιρισμούς ε) Μερίμνησε ώστε 
να ονομαστεί οδός ΕΛΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΑ 
στην Θεσσαλονίκη, που υπήρξε η 1η Ελ-
ληνίδα Βουλευτής και Σοροπτιμίστρια, 
μέλος του Α΄Ομίλου Θεσσαλονίκης, με-
τά από πρόταση της προέδρου της ΣΕΕ 
Νέλλη Ζήκα, προς το Δημοτικό Συμβού-
λιο Θεσσαλονίκης. στ) Επίσκεψη στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο της προέδρου και 
των μελών του ΔΣ της ΣΕΕ στις Βρυξέλ-
λες και ξενάγηση στους χώρους από Έλ-
ληνες Ευρωβουλευτές, μετά από πρό-
σκληση. ι) Επίσκεψη σε ΚΑΠΗ του Δή-
μου Θεσσαλονίκης και ενημέρωση για 
ιατρική πρόληψη. κ) Ενεργός Συμμετο-
χή σε συναντήσεις μελών της ΕΕ στην 
Ελλάδα, στο Εθνικό Συμβούλιο Ελληνί-
δων και άλλες ΜΚΟ.

Η Νέλλη ως Πρόεδρος της ΣΕΕ έκα-
νε πρόταση προς το υπουργείο Εσωτερι-
κών για νομοθετική τροποποίηση σε θέ-
ματα υιοθεσίας.

Έκανε αφιερώματα σε α) 8 Θεσσα-
λονικείς που έπαιξαν ρόλο στην διαμόρ-
φωση της πνευματικής ζωής του Δήμου 
Θεσσαλονίκης την δεκαετία του 60. β) 
στην πρόεδρο της UNESCO για τις Γυναί-
κες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, Καίτη 
Τζιτζικώστα σαν δημιουργό του μεγαλύ-
τερου δικτύου γυναικών στα Βαλκάνια, 
με κεντρικό ομιλητή τον τότε υφυπουρ-
γό Εξωτερικών

Προώθησε τις υποψηφιότητες για 
εκλογή στην SiE της Κικής Μήτση συ-
ντονίστριας υγείας και Πόπης Αθανα-
σίου στην επιτροπή Καταστατικού. Επι 
Προεδρίας της δόθηκαν σε Ελληνίδες 2 
υποτροφίες από την SiE.

Όλες οι εκδηλώσεις της ΣΕΕ καλύ-
φθηκαν από τα ΜΜΕ επίσης δόθηκε πλή-
θος συνεντεύξεων από την πρόεδρο της 
ΣΕΕ. Η Νέλλη Ζήκα βραβεύτηκε από τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης, τις Τ.Ο. Τούμπας 
και. Αρετσούς Θεσσαλονίκης και το «Ιου-
στινιάνειο» Πανεπιστήμιο Διασποράς της 
Νέας Υόρκης.
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1990-1992
ΕΦΗ ΠΕΤΡΕΑ

«Ν. Σμύρνης» Αθηνών
(Δεν ανήκει πλέον στην Σοροπτιμιστική Οικογένεια

Ό Όμιλός της διαλύθηκε)

Η Ε ΦΗ ΠΕ-
ΤΡΕΑ, Πρό-

εδρος της διετί-
ας 1990-1992, νο-
μικός-υποθηκοφύ-
λαξ-διευθύντρια 
κτηματολογικού 
γραφείου. Ο Όμι-
λος της Ν. Σμύρ-

νης έχει κλείσει και δεν λειτουργεί πλέ-
ον. Η Έφη όμως είναι πάντα νοερά μαζί 
μας και έρχεται στις εκδηλώσεις μας. Με 
αφορμή τα 70 χρόνια της ΣΕΕ μας έστει-
λε την ακόλουθη επιστολή που αντανα-
κλά το έργο της:

«Η οργάνωση μας φέτος κλείνει 70 
χρόνια προσφοράς, ενημέρωσης, πράξεις 
αλληλοβοήθειας, αγώνων και διεκδικήσε-
ων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το πε-
ριβάλλον και κυρίως για τη μόρφωση και 
ανύψωση της θέσης της Γυναίκας. Αλή-
θεια πόσα πολλά προσπαθήσαμε; Δεν τα 
καταφέραμε όλα, καταφέραμε όμως μέσα 
στην Ελλαδική Κοινωνία, τους δημόσιους 
φορείς, τα γυναικεία σωματεία, τους δι-
εθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην 
Ελλάδα, να μας παραδέχονται για τους 
αγώνες μας, να μας εκτιμούν και να ανα-
γνωρίζουν την συνεισφορά μας. Είμαστε 
μια από τις οκτώ οργανώσεις που συμμε-
τείχαμε στην συντονιστική των γυναικεί-
ων οργανώσεων με επικεφαλής την αεί-
μνηστη Αλίκη Μαραγγοπούλου για να 
κατορθώσουμε να μπει στην αλλαγή του 
Συντάγματος από τον Κωνσταντίνο Κα-
ραμανλή στο Σύνταγμα το άρθρο 4 και να 
αλλάξει ολόκληρο το οικογενειακό δίκαιο 
αργότερα. Είμαστε ιδρυτικά μέλη της ελ-
ληνικής αντιπροσωπείας του ευρωπαϊκού 
λόμπυ Γυναικών.

Η κάθε πρόεδρος που πέρασε στη 
Σοροπτιμιστική Ένωση άφησε το δικό 
της στίγμα και έβαλε το λιθαράκι που 
έκανε και κάνει τον ελληνικό Σοροπτι-
μισμό μια από τις πρώτες γυναικείες ορ-
γανώσεις στην πατρίδα μας. Ήμουν πρό-
εδρος της ένωσης μας το 1990 – 1992. 

Ήμαστε στο μέσον της σημερινής περί-
που διαδρομής. Προσπάθησα προσφέ-
ροντας τον καλύτερο μου εαυτό να κάνω 
ορισμένες αλλαγές στη διοίκηση της ορ-
γάνωσης σύμφωνα με αυτά που έκανε η 
ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Το σύνθημα της 
προεδρίας μου μου ήταν «Ο καλύτερος 
εαυτός μου στην υπηρεσία του Σοροπτι-
μισμού και στο μέλλον που μας προσκα-
λεί». Νομίζω ότι τα κατάφερα να γίνουν:

Η αλλαγή στον χρόνο και τρόπο δι-
εξαγωγής των εργασιών του ετησίου Συ-
νεδρίου των Συντονιστριών.

Η Σύνταξη των κανονιστικών διατά-
ξεων των Ομίλων.

Η για πρώτη φορά αποστολή, με έξο-
δα της Ένωσης, εθνικής αντιπροσωπείας 
στο Nottingham, στο διεθνές Διοικητικό 
Συμβούλιο και Συνέδριο που ακολούθησε.

Για πρώτη φορά Σύνταξη και έκδο-
ση καταλόγου, κατά Όμιλο, των ελληνί-
δων Σοροπτιμιστριών, με ονοματεπώνυ-
μο, επάγγελμα, διεύθυνση και τηλέφωνο.

Τέλος, αλλά όχι τελευταία σε σπου-
δαιότητα, μάλλον πρώτη, είναι η αλλα-
γή στον τρόπο διεξαγωγής των εργασι-
ών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης των εκπροσώπων των Ομίλων η 
οποία πλέον διεξάγεται κατά το πρότυ-
πο του Governors’ Meeting.

Έγιναν και άλλα μικρά και μεγάλα 
που σφράγισαν τη προεδρία μου. Αυ-
τό συμβαίνει και για κάθε προεδρεία και 
έτσι έχουμε φτάσει σήμερα να είμαστε 
μέσα στη πρώτη πεντάδα των Γυναικεί-
ων Οργανώσεων στην Ελλάδα.

Φίλες μου εύχομαι η οργάνωσή μας 
να ξεπεράσει τα 100 χρόνια γιατί είναι 
πολύτιμη για το γυναικείο κίνημα στην 
Ελλάδα. Με την αγάπη μου και τις κα-
λύτερες ευχές μου».

1992-1994
ΒΑΣΩ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

«Ιδρυτικός» Αθηνών

ΝΟ Μ Ι Κ Ο Σ , 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

Πολιτικών Επιστη-
μών. Τ. Διευθύ-
ντρια του Υπουρ-
γείου Εργασίας.

Το σύνθημα της Προεδρίας της ήταν «Με 
αίσθημα ευθύνης για το μέλλον». Κατά 
την διάρκεια της Προεδρίας της έγινε:

- το 3ο Ευρωπαϊκό Σοροπτιμιστι-
κό Συνέδριο στην Αθήνα, 25-27 Ιουνίου 
1993. Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτρο-
πής Μ. Ζαφέτ, Πρόεδρος Οργανωτικής 
Επιτροπής Σ.Ε.Ε η Πρόεδρος Δ. Σταυ-
ριανοπούλου, Πρόεδρος Ομοσπονδί-
ας, Νίνα Κουμανάκου, Όμιλος Αθηνών 
«Ιδρυτικός».

- η ίδρυση Σοροπτιμιστικού Ολυμπι-
ακού Άλσους. Δίπλα στα Μουσείο της 
Αρχαίας Ολυμπίας. Πρώτη δενδοφύτευ-
ση του Ολυμπιακού Άλσους, παρουσία 
Ελληνίδων και ξένων Σοροπτιμιστρι-
ών, υπευθύνων Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσία και των 
Si/E Προέδρου Νίνας και της εκλεγμέ-
νης ΣΙ/Ε Προέδρου Gizela Greugenberg.

- το 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα 
«Σύγκλιση πολιτιστικών και αναπτυξια-
κών προγραμμάτων Ελλάδος- Βουλγα-
ρίας- Ρουμανίας- Ουγγαρίας- Ελβετίας 
σύμφωνα με τις Αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 
Κέντρο Δελφών, 22-24 Απριλίου 1994.

- Ημερίδα στο Ζάππειο με θέμα «Άν-
δρας – Γυναίκα δυνατότητες συνύπαρ-
ξης», 13 Μαΐου 1993.

- Διήμερο πρόγραμμα ξενάγησης 
συμμετεχουσών στο Ευρωπαϊκό Συνέ-
δριο σε αρχαιολογικούς χώρους Πελο-
ποννήσου (υπεύθυνη Καίτη Κάστρο, 
Γραμ. Ευρ. Ομοσπονδίας Όμιλος Αθη-
νών-Ανατολικός, τώρα Βυζάντιο).

-Τετραήμερο πρόγραμμα ξενάγησης 
σε αρχαιολογικούς χώρους Β. Ελλάδος 
(Καβάλα, Θες/νίκη, Πέλλα, Δίον, Τρί-
καλα) υπεύθυνη Πρόεδρος Ένωσης Β. 
Σταυριανοπούλου.

-Πανηγυρικός Εορτασμός της επε-
τείου της Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου και του Σοροπτι-
μισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών στην αίθουσα Τελετών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλητής κ. Χρ. 
Ροζάκης.

-Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Σ.Ε.Ε. στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Gizela 
Greugenberg Πρόεδρος Si/E «Φιλία δί-
χως σύνορα».

-Έκδοση πρακτικών (τόμοι δύο) στην 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, διανομή 
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Si και Ενώσεις Σοροπτιμιστικής Ομο-
σπονδίας.

-Πανηγυρικός εορτασμός για την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στην αί-
θουσα τελετών του Φιλολογικού Συλλό-
γου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».

-Πανηγυρικός εορτασμός για τη 
συμβολή της γυναίκας στο μακεδονικό 
Αγώνα σε συνεργασία με το Μακεδονι-
κό Μουσείο Αγώνα Θεσ/νίκης.

-Επίσκεψη φιλίας Ελληνίδων Σορο-
πτιμιστριών στον Όμιλο Βουδαπέστης. 
Σύσφιξη σχέσεων. Συμμετοχή και ομιλία 
Προέδρου Ελλ. Ένωσης Β. Σταυριανοπού-
λου στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο που οργά-
νωσε η Ένωση Ουγγαρίας στη Βουδαπέ-
στη, 18-20/11/94 στο πλαίσιο του εορτα-
σμού «Παγκόσμιο Έτος Οικογένειας». Στο 
Συμπόσιο συμμετείχαν η Λαλά Νικολή η 
οποία οργάνωσε «ειδικό εργαστήριο» και 
η Governor Φωτεινή Καλογερά.

-Ίδρυση Σοροπτιμιστικού Ομίλου 
Λευκωσίας Κύπρου και Τιράνων Αλβα-
νίας. Godmother Νίνα Κουμανάκου.

- Προσφέρθηκε ανθρωπιστική βοή-
θεια στο Καρδιολογικό Νοσοκομείο Παί-
δων, Βαρσοβίας.

-Προσφέρθηκε ανθρωπιστική βοή-
θεια στη Βοσνία στα πλαίσια του Focus 
Programme «Βοήθεια σε πρόσφυγες, εκ-
πατρισμένα άτομα» και του «Έτους της 
Οικογένειας».

Στο Si Congress San Francisco την 
Ένωση εκπροσώπησε η Β. Σταυριανο-
πούλου η οποία συμμετείχε και ως τεχνι-
κός Συμβούλου των εκπροσώπων Ένω-
σης στο G.M. (Heidelberg, Hannover).

1994-1996
ΚΑΙΤΗ ΚΑΣΤΡΟ-ΛΟΓΟΘΕΤΗ

«Ανατολικός» Αθηνών, 
σήμερα «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, 
Μ Ε ΤΑ Φ ΡΑ-

ΣΤΡΙΑ θεατρικών 
και λογοτεχνικών 
έργων. Το σύνθημα 
της Προεδρίας της 
ήταν «Ενημέρω-
ση- Εκπαίδευση-Ε-
παγρύπνηση». Ως 

Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. η Καίτη Κάστρο 

έλαβε τιμητικά το 3ο Βραβείο «Γυναίκα 
της Ευρώπης». Σε ειδική τελετή ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης της απένειμε τιμητικό δί-
πλωμα το οποίο η Καίτη έστειλε στην 
Ρούλα Ρούτνερ και κοσμεί το γραφείο της 
Σ.Ε.Ε. Επίσης παρέλαβε τιμητικό μετάλ-
λιο εκ μέρους του Δημάρχου κ. Αβραμό-
πουλου. Επί Προεδρίας της η ΣΕΕ συμμε-
τείχε στο Συνέδριο Ιεράς Μητροπόλεως 
Θηβών και Λειβαδιάς με θέμα: «Η Ορθό-
δοξη Γυναίκα στη σημερινή Ευρώπη». Επί 
Προεδρίας της διοργάνωσε:

-Διαβαλκανικό Σοροπτιμιστικό Συ-
νέδριο στο Ηλέκτρα Παλλάς. Την έναρ-
ξη κήρυξαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
και η Νίνα Κουμανάκου. Κεντρική ομι-
λήτρια η πρόεδρος της UNESCO, Kαί-
τη Τζιτζικώστα. Παρούσες σοροπτιμί-
στριες από Βουλγαρία και Ρουμανία.

-Ημερίδα της Σ.Ε.Ε. στα πλαίσια 
«Φιλία δίχως σύνορα». Καλεσμένη η 
Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Gisela Freudenberg.

-Ευρωπαϊκό Σοροπτιμιστικό Συνέ-
δριο με θέμα «Σύζευξη φύσης-ανθρώ-
που. Παράγων βελτίωσης βίου εμπέδω-
ση Παγκόσμιας Ειρήνης». Κατά την δι-
άρκεια του Συνεδρίου δόθηκε συμβολική 
υποτροφία σε φοιτήτρια που ήρθε πρώ-
τη στη Νομική Σχολή προς τιμή της Νί-
νας Κουμανάκου.

-Ημερίδα της Σ.Ε.Ε. «Η Γυναίκα και 
τα μέσα επικοινωνίας στη σημερινή κοι-
νωνία», στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν.

- Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυ-
ναίκας στην οποία τιμήθηκε η κα. Μα-
ριάννα Βαρδινογιάννη για το έργο της 
στην «Ελπίδα» και τη θέσπιση Ευρω-
παϊκών βραβείων στο ίδρυμα «Γουλαν-
δρή-Χορν».

-Εκδήλωση στο Λήδρα Μάρριοτ υπό 
την αιγίδα και χορηγία του Δημάρχου κ. 
Δ. Αβραμόπουλου. Τα συγκεντρωθέντα 
χρήματα ήταν για το σκοπό του Ευρωπα-
ϊκού προγράμματος για τα ορφανά της 
Ρουάντα και μέρος για παρόμοιο πρό-
γραμμα στην Ελλάδα.

-Εκδήλωση με θέμα για την προστα-
σία από τους σεισμούς και τη φωτιά, με 
ομιλητές τους καθηγητές κ. Παπαζάχο 
και Δρακόπουλο. Παρόντες και αξιωμα-
τικοί του πυροσβεστικού σώματος. Έκ-
δοση σχετικού φυλλαδίου για την προ-
στασία από τους σεισμούς και τη φωτιά.

-Επίσκεψη της προσκεκλημένης από 
τη Σ.Ε.Ε. Προέδρου Si/E irmeli Torsonen 
στην Αθήνα, Θεσ/νίκη και Καβάλα. Στην 
Αθήνα έχει δεκτή από το Δήμαρχο κ. 
Αβραμόπουλο και στη Θεσσαλονίκη από 
το Δήμαρχο κ. Κοσμόπουλο.

-Επίσημη τελετή στην οποία τιμήθη-
καν όλες οι τέως πρόεδροι της Ένωσης, 
στις οποίες απονεμήθηκε τιμητικό δί-
πλωμα και καρφίτσα που θα φορούν οι τ. 
Πρόεδροι της Σ.Ε.Ε. Το περιδέραιο που 
φορούν οι πρόεδροι της Ένωσης ήταν δι-
κή της ιδέα και το παρήγγειλε στο κατά-
στημα αδελφών Βιλδιρίδη, που ήταν και 
Σοροπτιμίστριες. Στις πλάκες του περι-
δεραίου χαράσσεται το όνομα της εκά-
στοτε προέδρου και η ημερομηνία της δι-
ετίας της.

Στην διετία της η ΣΕΕ έστειλε Οικο-
νομική ενίσχυση (1.200.000 δρχ.) στους 
σεισμοπαθείς των Γρεβενών και για τα 75 
χρόνια του Διεθνούς Σοροπτιμισμού με 
φροντίδα της Σ.Ε.Ε. εκδόθηκε κάρτα και 
ο ΕΛΤΑ σφράγισε φακέλους με το σήμα 
για τα 75 χρόνια της Οργάνωσης.

Έγινε προσπάθεια με υπεύθυνη την 
προηγούμενη πρόεδρο Βάσω Σταυρι-
ανοπούλου με επιστολές, επισκέψεις 
και συναντήσεις με τους αρμόδιους ιε-
ρείς να επιτευχθεί άρση του αιρετικού 
χαρακτηρισμού της Οργάνωσής μας.

Η Πρόεδρος Καίτη Κάστρο –Λογο-
θέτη έκανε επισκέψεις σε Ομίλους και 
φρόντιζε σε κάθε επίσημη εκδήλωση να 
υπάρχει το παρόν των τοπικών αρχών. Η 
Ένωση έστελνε ανελλιπώς τις κυριότερες 
εκδηλώσεις της στο Σοροπτιμιστικό link.

1998-2000
ΛΑΛΑ ΝΙΚΟΛΗ

«Ανατολικός» Αθηνών
(Δεν ανήκει πλέον στην Σοροπτιμιστική Οικογένεια)

ΚΑΘΗΓΗ ΤΡΙ Α 
ΤΗΣ Β’ βάθ-

μιας εκπαίδευσης. 
Το σύνθημά της 
ήταν «Δικαίωμα 
στην παιδεία, ανά-
πτυξη και συμμετο-
χή με νέες προσεγ-
γίσεις».

1950                  2020
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Έργο της διετίας της ήταν η διοργά-
νωση Διαγωνισμού Έκθεσης ιδεών για 
παιδιά 16-18 ετών (20-3-99), σε συνερ-
γασία με το Κέντρο Πληροφοριών του 
ΟΗΕ, και Έκθεσης μικρών ζωγράφων.

Η ΣΕΕ συγκέντρωσε φάρμακα και τα 
έστειλε στους γιατρούς του κόσμου και 
είχε συνεργασία με ΟΗΕ και άλλους Διε-
θνείς Οργανισμούς.

Η ΣΕΕ έκανε προτάσεις Σ.Ε.Ε. στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενσω-
μάτωση των Ίσων Ευκαιριών στις Πολι-
τικές Ισότητας των φύλων, κατόπιν πρό-
σκλησης Ελληνίδων μελών του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου.

Μετείχε στον κοινωνικό διάλογο στη 
Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Lobby Γυ-
ναικών στους Δελφούς και ήταν επιτυ-
χία της ΣΕΕ να πραγματοποιηθούν οι Ερ-
γασίες του Lobby στη χώρα μας Συμμε-
τείχαν σε αυτό Σοροπτιμίστριες από την 
SiE και SiBi.

Η Σ.Ε.Ε. συμμετέχει κατόπιν πρό-
σκλησης στο παγκόσμιο δίκτυο CNN: 
The Learning World.

Διοργάνωσε το 2ο Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα, ανταλλαγής φιλοξενίας.

2000-2002
ΠΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«Κηφισιά-Εκαλή» Αθηνών

ΝΟ Μ Ι Κ Ο Σ . 
ΤΟ Σύνθη-

μα της Προεδρίας 
της ήταν «Εργα-
ζόμαστε με Ενθου-
σιασμό για το Σο-
ροπτιμισμό». Έρ-
γο της:

- Τηρήθηκαν και τιμήθηκαν όλες οι 
Παγκόσμιες Ημέρες, που έχουν υιοθετη-
θεί από τον ΟΗΕ, δηλ. η 10η Δεκεμβρί-
ου (Ημέρα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) 
και η 8η Μαρτίου (Ημέρα της Γυναίκας).

Την 10η Δεκεμβρίου 2000 έγινε Εκδή-
λωση στο Ίδρυμα Χόρν (Πλάκα), με ομι-
λητές την Μαρία Ζαφέτ, τον Πρέσβη Σπ. 
Δοκιανό και την Πρόεδρο της ΣΕΕ Π.Α-
θανασίου.

Την 8η Μαρτίου 2001 έγινε λαμπρός 
εορτασμός στον Όμιλο Ιωαννίνων, υπό 
την αιγίδα της Σ.Ε.Ε., με θέμα την ‘‘Ημέ-

ρα της Γυναίκας’’ και ομιλητές την Πρό-
εδρο Σ.Ε.Ε. Π.Αθανασίου, την Κική Μί-
τση, Πρόεδρο του τοπικού ομίλου και 
την κ. Ερμηνεία Φωτιάδου, Συγγραφέα 
– Λαογράφο.

Την 10η Δεκεμβρίου 2001: Ημέρα 
αφιερωμένη στα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου, εστιασμένη στο Trafficking Γυ-
ναικών, συνεορτασμός Σ.Ε.Ε. και των 5 
Ομίλων Θεσσαλονίκης, με ομιλητές, την 
κ. Θεανώ Παπαζήση, Επικ. Καθηγ. Αστι-
κού Δικαίου του Α.Π.Θ., τον κ. Σταύρο 
Μπουφίδη, Ιατρό Δ/ντή του Κέντρου 
Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστη-
ρίων και μέλος της οργάνωσης ‘‘Ιατροί 
χωρίς Σύνορα’’ και τον κ. Γ. Κοκκίνης, Δ/
ντή Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Την 8η Μαρτίου 2002: Ημέρα αφι-
ερωμένη στη Γυναίκα για τα 50 Χρό-
νια Πολιτικά Δικαιώματα στην Ελληνί-
δα και στη μνήμη της πρώτης Γυναίκας 
Βουλευτού, Ελένης Σκούρα. Ομιλητές: η 
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε., Π. Αθανασίου, η κ. Μ. 
Τσανάκη, Νομάρχης Πειραιώς και η κ. Ε. 
Παναγιωτοπούλου, Δήμαρχος Φιλοθέης, 
με θέμα ‘‘ Η Ενδυνάμωση της Γυναικείας 
Συμμετοχής στην Εκλογική Διαδικασία 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης’’. Συντόνιζε 
η κ. Λ. Ζέλλου.

-Η Ένωση συμμετείχε, συνδράμοντας 
οικονομικά, σε όλα τα προγράμματα της 
Ομοσπονδίας και του Si, όπως επίσης 
και στο Appeal (έκκληση) της Προέδρου 
του Si, που αναφέρονταν, για το 2000 
στο ‘‘Stop Trafficking’’, σε συνεργασία με 
την UNiSEF και MiRAMED, το 2001 στο 
‘‘Legacy for Learning’’ για εκπαίδευση 
κοριτσιών στην Μογγολία και το 2002 
στο ‘‘Building Peace among Children’’ 
στην Αφρική.

-Η Σ.Ε.Ε. συμμετείχε, με οικονομική 
ενίσχυση, στο γενικό πρόγραμμα του Si 
‘‘Limbs for Life’’ για τα θύματα ναρκών.

-Συνεργασία της Ένωσης με το Γρα-
φείο της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες, με εκπρόσωπο του 
Γραφείου της Αθήνας την κ. Florida Rojas 
Rodrigquez, που έλεγε …. η Σ.Ε.Ε. και δη 
η Πρόεδρος είναι λαμπρό παράδειγμα συ-
νεργασίας, υποστήριξης και ειλικρινούς 
δέσμευσης σε ανθρωπιστικά θέματα, επ’ 
ωφελεία των προσφύγων στην Ελλάδα.

-Εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων το 
2004, στην Αθήνα, η ΣΕΕ εξέδωσε 30.000 

τεύχη, στην Αγγλική γλώσσα, με θέμα 
‘‘Οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά την Αρχαι-
ότητα’’. Εστάλησαν από 2 τεύχη σ’ όλους 
τους Ομίλους του Διεθνούς Σοροπτιμι-
σμού, με την έκκληση και αφιέρωση «Οι 
Σοροπτιμίστριες όλου του κόσμου να γί-
νουν ‘‘Πρέσβυρες’’ της Ολυμπιακής Εκε-
χειρίας και της Ειρήνης», τουλάχιστον κα-
τά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

-Παράλληλα, συμμετέχοντας στην 
Πολιτιστική Ολυμπιάδα η ΣΕΕ προκή-
ρυξε διαγωνισμό για τις Σοροπτιμίστρι-
ες όλων των Ομίλων της SiE, συμπερι-
λαμβανομένων και των Single Clubs, με 
θέμα «Το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώ-
νων κατά την Αρχαιότητα και η απήχη-
σή του στον κόσμο σήμερα - Η ιερή εκε-
χειρία». Η συμμετοχή συνίστατο να γρά-
ψουν οι υποψήφιες ένα δοκίμιο, μέχρι 3 
δακτυλογραφημένες σελίδες. Συστάθη-
κε ad hoc Επιτροπή, που έστειλε σχετική 
επιστολή στα (τότε) 1037 Clubs τη Ευ-
ρώπης. Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο 
συγγραφέας Β. Βασιλικός, Πρέβυς της 
Ελλάδας στην UNESCO και μέλη οι Σο-
ροπτιμίστριες Μαίρη Μαρσέλου, Νανά 
Καφετζοπούλου και Μαριάννα Καλο-
μοίρη. Τα βραβεία ήταν: 1ο Βραβείο, πα-
ραμονή μιας εβδομάδας στην Αθήνα με 
ξεναγήσεις, φιλοξενία, κ.λ.π., όλα δω-
ρεάν. Το 2ο και 3ο Βραβείο ήταν ένα βι-
βλίο σχετικό με τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Αναμνηστικό Δίπλωμα θα απεστέ-
λετο σ’ όλες τις συμμετέχουσες. Η προ-
κήρυξη έγινε την 1η Οκτωβρίου 2001 
και ο διαγωνισμός έληγε 31η Μαρτίου 
2002. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος Σο-
ροπτιμίστριες από 15 χώρες της Ομο-
σπονδίας, καθώς και η Chris Knight, 
Συντονίστρια Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, από το Queensland της Αυστραλί-
ας, η οποία ήταν εθελόντρια στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Σίδνευ. Το 1ο βρα-
βείο έλαβε η Beate Gruhin-Schiessa, 
από τη Γερμανία, το 2ο βραβείο η Marie- 
Claire Burnand, από τη Γαλλία και το 
3ο η Marga Akkerman από την Ολλαν-
δία. Τα ευχαριστήρια και τα καλά σχόλια 
ήταν αμέτρητα και ενθουσιώδη. Η ιδέα 
για το Διαγωνισμό ανήκε στην Συντονί-
στρια Παιδείας της ΣΕ.Ε., Μαίρη Βόγκα, 
η οποία και εκπροσώπησε τη Σ.Ε.Ε. στην 
Ιταλία, γιατί ο Όμιλος Avellino-Napoli 
πρότεινε στις Δ/νσεις των Σχολείων της 
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πόλης του, να διοργανώσουν, με το ίδιο 
θέμα, διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών 
των σχολείων και στους νικητές τα βρα-
βεία απένειμε η Γεν. Πρόξενος Ελλάδος 
στη Νάπολη κ. Κρίστα Παναγιωτοπού-
λου και η Μαίρη Βόγκα.

-Η Επιτροπή Επέκτασης της Σ.Ε.Ε. 
με την έγκριση του Δ.Σ. ίδρυσε νέο Όμι-
λο, στην Άρτα, με τη βοήθεια του Σ.Ο. 
Ιωαννίνων, ο οποίος ανέλαβε και την 
επίβλεψη του νέου Ομίλου.

-‘‘Μεσογειακές Ημέρες’’. Η Σ.Ε.Ε. δι-
οργάνωσε από 30 Αυγούστου έως 1 Σε-
πτεμβρίου 2002, Συνέδριο στην Αθήνα 
με θέμα ‘‘Η Γυναίκα της Μεσογείου δια 
μέσου του Χρόνου’’ σε συνεργασία με 
τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Ομιλη-
τές ήταν: ο κ. Εμμανουήλ Μικρογιαννά-
κης, Καθηγητής Ιστορίας ΕΠΚΑ, η κ. Σο-
φία Σπηλιωτοπούλου, Δικηγόρος, Εμπει-
ρογνώμων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κ.κ. 
Ρόδη Κράτσα και Άννα Καραμάνου, Ευ-
ρωβουλευτές και Συντονίστρια η τ. Πρό-
εδρος Σ.Ε.Ε. κ. Β. Σταυριανοπούλου-Γκα-
νάτσου. Προηγήθηκε χαιρετισμός δικός 
μου, ως Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. και της Hanne 
Jensbo, ως Πρόεδρο SiE. Το Συνέδριο πα-
ρακολούθησαν Σορ/στριες από τις Ενώ-
σεις Βελγίου, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισραήλ, 
Ισπανίας, Τουρκίας, Παπούα Νέα Γου-
ϊνέα, Αλβανίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, 
Μάλτας και πάρα πολλές Ελληνίδες.

-’Κρουαζιέρα Νέων της Ευρώπης’’. Η 
Σ.Ε.Ε. διοργάνωσε επίσκεψη στην Ελλά-
δα, διάρκειας 7 ημερών, για παιδιά/κο-
ρίτσια Σοροπτιμιστριών της Ευρώπης, 
προκειμένου να γνωρίσουν τον Πολιτι-
σμό και την Παράδοση της Ελλάδας. Η 
ιδέα της διοργάνωσης, η επίβλεψη και η 
φιλοξενία των παιδιών ήταν της άξιας 
και άοκνης Συντονίστριας Καλής Θέλη-
σης, κ. Φωτεινής Καλογερά.

-Πρόγραμμα Συνεργασίας με την 
Ακτή του Ελεφαντοστούν, μέσω της Ελλη-
νίδας Γεν. Προξένου, κ. Μ. Κεσεσίογλου.

-Η Σ.Ε.Ε. τίμησε την τ. Πρόεδρο Βά-
σω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου για το 
έργο της, το ήθος της και την όλη προ-
σφορά της στο Σοροπτιμισμό.

-Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπου-
λος, έκανε την τιμή στη Σ.Ε.Ε να δεχθεί 
την ηγεσία της στο Προεδρικό Μέγαρο 
και να ξεναγήσει, προσωπικά τις Σορο-

πτιμίτριες. Στην επίσκεψη αυτή συμμε-
τείχαν οι τ. Πρόεδροι Σ.Ε.Ε. κ. Β. Σταυ-
ριανοπούλου-Γκανάτσου, η Πόπη Αθαν-
σίου ως Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. και η Ρούλα 
Ρούτνερ, Γεν. Γραμματέας Σ.Ε.Ε., η οποία 
είχε και την πρωτοβουλία της επίσκεψης.

- Η Σύνδεσμος της Ευρωπαϊκής Ομο-
σποδίας με το Si, Elke Schilberg, προ-
σκάλεσε την Πρόεδρο της Ένωσης, Πό-
πη Αθανασίου, μαζί με άλλες 15 Σορο-
πτιμίστριες, να επισκεφθούν τη Γεωργία 
και ειδικότερα την πόλη Garga της Απ-
χαζίας, που εφαρμοζόταν ένα πρόγραμ-
μα του Si. Δυστυχώς η ημερομηνία συνέ-
πιπτε με τη Γενική Συνέλευση της Σ.Ε.Ε. 
και η συμμετοχή της Ελληνίδας Προέ-
δρου ήταν αδύνατη.

- H Πρόεδρος της ΣΕΕ Πόπη Αθανα-
σίου είχε την τιμή να παρακολουθήσει, ως 
σιωπηλή Παρατηρήτρια, μαζί με άλλες 13 
Σορ/τριες από την SiE, κατόπιν προσκλή-
σεως, το τελευταίο Δ.Σ. της απερχόμε-
νης Προέδρου Si, Jane Zimmerman, και 
το 1ο Δ.Σ. της νέας Προέδρου Si, irmeli 
Torssonen από τη Φιλανδία. Ήταν προ-
σκεκλημένη της SiE Προέδρου Ayla 
Selcuk, στην όμορφη πόλη του Potsdam 
(Γερμανία) από 3 – 8 Αυγούστου 2001. 
«Ήταν ειλικρινά πολύ-πολύ ενδιαφέρον, 
γιατί εκεί έμαθα πως λειτουργεί ο Σορο-
πτιμισμός», εξιστορεί η ίδια.

2002-2004
ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΤ †
«Ψυχικό Αθηνών»

ΜΕ ΤΑ Φ ΡΑ -
ΣΤΡΙΑ. ΤΟ 

σύνθημα της ήταν 
«Γυναίκες – Γέφυ-
ρα για την Ειρήνη». 
Τα προγράμμα-
τά της ήταν «Ίσες 
Ευκαιρίες», «Βία – 
Trafficking», «Παι-

δί και Βία». Κατά την διάρκεια της Προε-
δρίας της έγιναν εκδηλώσεις για την Πα-
γκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σε ειδική 
εκδήλωση σε ξενοδοχείο της Αθήνας, η 
Ένωση τίμησε τον Πρώτο Γυναικείο Αγρο-
τουριστικό Συνεταιρισμό στην Ελλάδα 
(Λέσβος). Η Ένωση βράβευσε δύο Ελλη-
νίδες: «Σκαπανείς της Ειρήνης»- τις Ευ-

ρωβουλευτίνες Άννα Καραμάνου και Ρό-
δη Κράτσα- για τη συμβολή τους στη δι-
αμόρφωση του Μέλλοντος της Ευρώπης. 
Η Πρόεδρος της SiE Heindrum Konrad 
επισκέφτηκε το Συνέδριο της ΣΕΕ στην 
Θεσσαλονίκη που έγινε στα πλαίσια του 
προγράμματος «Μια παγκόσμια φωνή 
για τις γυναίκες». Η ΣΕΕ κέρδισε Βραβείο 
Best Practice για το Συνέδριο. Διοργανώ-
θηκε Ευρωπαϊκή Σοροπτιμιστική Συνά-
ντηση «Το Κοινό μας Μέλλον» με συμ-
μετοχή εκπροσώπων από 15 ευρωπαϊκές 
χώρες, παρουσία της Προέδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

- Αναπτύχθηκε το Πρόγραμμα «Το 
Δέντρο της Ειρήνης». Οι Όμιλοι φύτευ-
σαν στις κατά τόπους έδρες τους από 
μια Ελιά σε ανάμνηση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004.

-Οι Όμιλοι και η ΣΕΕ προσέφεραν 
οικονομική βοήθεια χρηματικού ποσού 
7425 ελβετικών φράγκων για τα θύματα 
πολέμου και βίας, σε Βοσνία, Ιράν, Ιράκ, 
Πακιστάν.

-Η ΣΕΕ μετείχε στο Πρόγραμμα της 
Ομοσπονδίας «Κούκλες Ειρήνης» με την 
ελληνική Κούκλα, ειδικά κατασκευασμέ-
να αγαλματίδια Ταναγραίας Κόρης από 
τερακότα.

-Η ΣΕΕ εξέδωσε το «Λυπημένο Αρ-
κουδάκι» του Σ. Τριβιζά (Θέμα: Βία και 
Παιδί). Το βιβλίο διατέθηκε δωρεάν 
στους Ομίλους.

Από το 2006 μετά από απόφαση της 
Ετήσιας Γ.Σ. έπαψε να  είναι Σοροπτιμί-
στρια.

2006-2008
ΑΛΙΚΗ ΜΗΤΣΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Ανατολικός» Αθηνών
(Δεν ανήκει πλέον στην Σοροπτιμιστική Οικογένεια)

ΙΑΤΡΟΣ. ΤΟ σύν-
θημά της ήταν 

«Εξωστρέφεια – 
Διεύρυνση- Ανά-
πτυξη». Έργα της 
Προεδρίας της 
ήταν:

- Η Έκδοση 
γραμματοσήμου 

από τα ΕΛΤΑ με το έργο της Β. Μάκου 
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«Οι γυναίκες κτίζουν την Ειρήνη».
- Η Δημιουργία Ταμείου για το πρό-

γραμμα της Σ.Ε.Ε. Υποτροφιών και Δα-
νείων για γυναίκες με λιγότερες ευκαιρί-
ες (πρωτοπόρο πρόγραμμα στην Ελλά-
δα) και η Υποτροφία Νίνας Κουμανάκου 
(απενεμήθη στην υποψήφια του Ομίλου 
Βόλου «Θέτις»).

-Η αποκατάσταση του Σοροπτιμιστι-
κού Ολυμπιακού Άλσους του Μουσείου 
της Αρχαίας Ολυμπίας που καταστρά-
φηκε από τη φωτιά.

- Ημερίδα «Καινοτομίες γυναικών 
και Ανάπτυξη», στο Συνεδριακό Κέντρο 
ΣΠΑΠ στην Αρχαία Ολυμπία.

- Ημερίδα «Νερό-Αγαθό σε έλλειψη» 
στο δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

- Ταχτοποίηση τραπεζικών και εφο-
ριακών εκκρεμοτήτων των παρελθόντων 
ετών και ανανέωση της ιστοσελίδας.

2008-2010
ΛΕΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ

«Λυκαβηττός» Αθηνών

ΙΑΤΡΟΣ. ΑΝΑ-
Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α 

Καθηγήτρια της 
Ιατρικής Σχολής 
του Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθη-
νών. Σύνθημα της 
«Συνεργασία - Φι-

λία- Ενότητα», πιστεύοντας παράλληλα 
στην Εργατικότητα, την Υπευθυνότητα 
και την Προσφορά. Κατά την διάρκεια 
της Προεδρίας της το Δ.Σ. της Ένωσης 
ανταποκρίθηκε πλήρως στους σκοπούς 
της Ένωσης και λειτούργησε ακολου-
θώντας πιστά το Καταστατικό. Η Πρόε-
δρος, τα Μέλη του Δ.Σ., όλες οι Αξιωμα-
τούχοι καθώς και τα Μέλη των τεχνικών 
επιτροπών έχαιραν της αποδοχής των 
μελών των Ομίλων.

Η Πρόεδρος Λένα Κουτσελίνη ξεκί-
νησε την προεδρία της από τη Θεσσαλο-
νίκη πλαισιωμένη από την Β’ Αντιπρό-
εδρο Ελένη Βλαχοδήμου και την υπεύ-
θυνη Δημ. Σχέσεων Ρούλα Αποστολά-
κου-Ρούτνερ και ακούραστη επισκέφθη-
κε σχεδόν όλους τους Ομίλους. Η εκδό-
τρια Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη σε συνερ-

γασία πάντα με την πρόεδρο Λένα Κου-
τσελίνη επιμελήθηκαν την έκδοση δύο 
πανηγυρικών τευχών για τα 25 χρόνια 
του περιοδικού το ένα και το άλλο για 
τον χρυσό  ιωβηλαίο των 50 χρόνων 
της Σ.Ε.Ε. ομολογουμένως ένα επιτυχη-
μένο επετειακό τεύχος που περιλαμβά-
νει όλη την ιστορία της Οργάνωσής μας 
από της ιδρύσεώς της αλλά και με ανα-
φορά στην Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία (SiE)

Η Ένωση γιόρτασε την «Ημέρα της 
Γυναίκας» στον πρώτο χρόνο της προ-
εδρίας στη Θεσσαλονίκη και την Αθή-
να καλώντας με τη διαμεσολάβηση της 
υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων Ρούλας 
Αποστολάκου- Ρούτνερ, τη Βιεννέζικη 
Ορχήστρα Johan Strauss Capaelle στα 
αντίστοιχα Μέγαρα Μουσικής.

Το δεύτερο χρόνο η Ημέρα της Γυ-
ναίκας γιορτάστηκε στην Αθήνα με 
μουσική εκδήλωση στο Μέγαρο Θε-
οχαράκη. Στη σημαντική αυτή εκδήλω-
ση τιμήθηκαν 3 Γυναίκες που έχουν δια-
κριθεί στη Μουσική: η Ελένη Καραΐν-
δρου, η Βάσω Παπαντωνίου και η Λού-
λη Ψυχούλη.

Στη Θεσσαλονίκη με υπεύθυνη την 
εκδότρια του περιοδικού της ΣΕΕ Καί-
τη Κάστρο-Λογοθέτη οργανώθηκε για 
τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναί-
κας μια σημαντική εκδήλωση με επίση-
μη προσκεκλημένη την Πρύτανη Ελέ-
νη Γλύκατζη-Αρβελέρ και τον Δημοσι-
ογράφο-συγγραφέα Κώστα Μπλιάτκα. 
Βραβεύθηκαν οι γυναίκες εκδότριες της 
Θεσσαλονίκης.

Η Ένωση οργάνωσε για την Ημέρα 
του Σοροπτιμισμού και των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων δυο σημαντικές εκ-
δηλώσεις. Τη πρώτη (Δεκέμβρη 2008) 
με ομιλήτρια την κ. Ψαρούδα-Μπενά-
κη και τη δεύτερη (Δεκέμβρη 2009) με 
ομιλητή τον διακεκριμένο νομικό κ. Δη-
μήτρη Σιάτρα.

Η πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της 
ΣΕΕ προσέφεραν εκ μέρους της Ένω-
σης ειδικό μηχάνημα απαραίτητο στο 
Ογκολογικό τμήμα του Παιδιατρικού 
Νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού, («Σύ-
στημα Μικροσκόπησης και ανάλυσης 
εικόνας»).

Στη διάρκεια της διετίας προσετέ-
θη ένας ακόμη Σοροπτιμιστικός Όμι-

λος στην οικογένεια της Σοροπτιμιστι-
κής Ένωσης Ελλάδος, στο Ντράφι Αττι-
κής. Τα Εγκαίνια του Ομίλου αυτού με 
την επωνυμία «Δρυάδες» εορτάστηκαν 
με λαμπρότητα τον Σεπτέμβρη 2010.

Τον Σεπτέμβρη 2010 οργανώθηκε 
επίσης Συνέδριο στα Γιάννενα από τον 
εκεί όμιλο υπό την αιγίδα και συνεργα-
σία της ΣΕΕ, για το «Νερό και το Περι-
βάλλον», με ομιλίες διακεκριμένων Κα-
θηγητών, το οποίο σημείωσε μεγάλη επι-
τυχία και κοινωνική απήχηση.

Και ένα όνειρο 50 ετών έγινε επιτέ-
λους πραγματικότητα. Η Ένωση απέκτη-
σε δική της Στέγη που επιμελήθηκαν με 
προσωπική προσφορά, περισσή χαρά και 
μεράκι μαζί με την Πρόεδρο Λένα Κου-
τσελίνη η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
Ρούλα Αποστολάκου- Ρούτνερ βοηθού-
μενη από το σύζυγό της. Τα Εγκαίνια του 
γραφείου έγιναν μέσα σε μία συγκινητι-
κή ατμόσφαιρα με την συμμετοχή πολ-
λών Σοροπτιμιστριών, αφού ένα όνειρο 
50 ετών έγινε επιτέλους πραγματικότητα.

Στη Στοά του βιβλίου διοργανώθη-
κε εκδήλωση προκειμένου να γίνει η πα-
ρουσίαση του έργου των Σοροπτιμιστρι-
ών. Πολλές φίλες Σοροπτιμίστριες συγ-
γραφείς, ζωγράφοι, κλπ. παρουσίασαν 
το έργο τους και έλαβαν αναμνηστική 
πλακέτα.

Υπήρξε άψογη συνεργασία με τα άλ-
λα Γυναικεία Σωματεία και τις ΜΚΟ από 
την εκπρόσωπο της Ένωσης Βάσω Σταυ-
ριανοπούλου-Γκανάτσου

Δύο εορταστικές εκδηλώσεις (Ιανου-
άριος 2009 και Ιανουάριος 2010) για την 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας διορ-
γανώθηκαν επίσης με επιτυχία και με-
γάλη συμμετοχή των φίλων Σοροπτιμι-
στριών, από το ΔΣ της Σοροπτιμιστικής 
Ένωσης.

Η Ένωση υποστήριξε τα προγράμμα-
τα του Si και της Si/E.

Η Πρόεδρος έλαβε μέρος στο 
Governor’s Meeting του 2010 που έγι-
νε στη Γάνδη και στη συνάντηση με τις 
προέδρους των Ενώσεων Si/E στα πλαί-
σια του Governor’s Meeting όπου πάρ-
θηκαν σημαντικές αποφάσεις.

Η Ένωση κατά τη διετία 2008-2010 
λειτούργησε υποδειγματικά ακολουθώ-
ντας τις διατάξεις του Καταστατικού και 
των Κανονιστικών Διατάξεων.

1950                  2020



 38 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 3 2 |

2010-2012 
ΛΙΛΙΑΝ ΖΕΛΛΟΥ

«Ανατολικός» Αθηνών

ΠΟ Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. 

Δημοσιεύεται αυ-
τούσια η επιστολή 
που έστειλε για το 
αφιέρωμα στα 70 
χρόνια της Ένωσης:

«Στην διετία 
μου έγινε επανεκκίνηση του φεμινιστικού 
έργου της Οργάνωσης. Το κυριότερο έρ-
γο της διετίας 2010-2012 που είχα την τι-
μή να ηγούμαι της Σοροπτιμιστικής Ένω-
σης Ελλάδος, θεωρώ ότι ήταν η εντατι-
κή ενασχόληση μου σε όλα τα επίπεδα με 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυ-
ναικών, όπως ανέφερα στην Γενική Συνέ-
λευση των Εκπροσώπων των Ομίλων και 
έλαβα την αντίστοιχη έγκριση. Η πρό-
σφατη (τότε) ψήφιση του Νόμου 3500 
για την κατάσταση των γυναικών και την 
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βί-
ας, επέβαλε την συστράτευση όλων των 
δυνάμεων του γυναικείου κινήματος για 
την πλήρη εφαρμογή του.

Ύστερα από τιμητική πρόσκληση της 
Γενικής Γραμματέως Ισότητος, συμμετεί-
χα στο πρόγραμμα της ΓΓΙ για την ίδρυ-
ση, επέκταση και στήριξη των Συμβουλευ-
τικών Κέντρων που με πολύ κόπο άρχισαν 
να δημιουργούνται στις περιφέρειες. Ως 
Ένωση βοηθήσαμε στην διανομή οπτικοα-
κουστικού υλικού με μηνύματα για την εν-
θάρρυνση των γυναικών να σπάσουν την 
σιωπή τους και να απευθυνθούν για βοή-
θεια στις δομές στήριξης.

Η δράση εκτός από την συμμετοχή σε 
ημερίδες ευαισθητοποίησης περιλάμβα-
νε και επικοινωνία μέσω ανοικτού δικτύ-
ου με όλη την Ελλάδα. Παράλληλα ζήτη-
σα από τους Ομίλους μας να συστρατευ-
θούν και να ενταχθούν στα τοπικά προ-
γράμματα των Αρχών για την ευαισθητο-
ποίηση των τοπικών κοινωνιών για την 
επίτευξη του στόχου, τόσο του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού, όσο και των γυναικείων 
κινημάτων, που είναι η εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών. Δυστυχώς, έχουν πε-
ράσει 10 χρόνια και βρισκόμαστε στο ίδιο 
σημείο, παρά τις προσπάθειες που έχουν 
γίνει και το πλήρες νομοθετικό πλαίσιο 

που υπάρχει. Τα στερεότυπα δεν αλλά-
ζουν εύκολα, ιδίως όταν οι κοινωνικοοι-
κονομικές συνθήκες είναι δυσμενείς».

2012-2014
ΜΑΡΙΑ ΠΥΡΓΑΚΗ

«Ιδρυτικός» Αθηνών
(Δεν ανήκει πλέον στην Σοροπτιμιστική Οικογένεια 

μετά από την Γ.Σ. του 2015)

ΑΡ Χ Α Ι Ο Λ Ο -
ΓΟΣ. ΤΟ σύν-

θημά της ήταν «Κα-
τανοώ- Επιχειρώ- 
Υπερασπίζομαι». 
Επί προεδρίας της 
το 2013 η Πρόε-
δρος, το ΔΣ και μέ-

λη των Ομίλων της ΣΕΕ με αφορμή την 
Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επι-
σκέφθηκαν το Κατάστημα Κράτησης Γυ-
ναικών Ελαιώνα Θηβών και προσέφεραν 
βοήθεια με ρουχισμό και παιχνίδια σε φυ-
λακισμένες γυναίκες και τα παιδιά τους. 
Επίσης το 2013 συγκεντρώθηκαν φάρμα-
κα από όλους τους Ομίλους και προσφέρ-
θηκαν για τη δράση του Ιατρείου Κοινω-
νικής Αποστολής στον Ιερό Ναό Αποστό-
λου Παύλου του Σταθμού Λαρίσης (με τη-
λεοπτική κάλυψη).

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας 
το 2013 η ΣΕΕ τίμησε τον θεσμό της Γ. Γ. Ι. 
Φ., στα πρόσωπα των Γ. Γ. Ι. Φ. του έτους 
εκείνου κατά την διάρκεια εκδήλωσης με 
θέμα «Γυναίκα και επιχειρηματικότητα». 
Την λαμπρή εκδήλωση πλαισίωσε κου-
αρτέτο εγχόρδων από τα μουσικά σύ-
νολα του Δήμου Αθηναίων. Με την ίδια 
αφορμή το 2014 προσφέρθηκαν νυχτικά 
σε νοσηλευόμενες ασθενείς στο Αντικαρ-
κινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Άγιος Σάββας».

Το 2013 η ΣΕΕ παρουσίασε σε ευ-
ρύ κοινό την μέθοδο θεραπείας παθήσε-
ων του κεντρικού και περιφερικού νευρι-
κού συστήματος, των μυών, των αρθρώ-
σεων και των λειτουργικών συστημάτων 
VOJiTA – (συνδυασμένη Μουσικοθερα-
πεία και Φυσικοθεραπεία). Μοιράσθη-
καν βιβλία της Ε.Ε. για την ευαισθητοποί-
ηση και προστασία των παιδιών από την 
σεξουαλική παρενόχληση. Το 2014 διορ-
γάνωσε ξενάγηση στην περιοδική έκθε-
ση «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων» του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθη-
νών σε 15 παιδιά (με τους συνοδούς τους) 
της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών με 
και χωρίς αμαξίδια.

Το 2014 διοργάνωσε εκδήλωση, στο 
Ιλίου Μέλαθρον, με τίτλο «Περιβαλλο-
ντικοί ρύποι στην καθημερινή μας δια-
τροφή», στα πλαίσια της ετήσιας Γ.Σ. της 
ΣΕΕ. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης 
βγήκε ψήφισμα για την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Η ΣΕΕ μετείχε δια της Προέδρου της, 
Μ. Πυργάκη, στην Μόνιμη Επιτροπή Ισό-
τητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων, σε 
Ημερίδα της ΓΓΙΦ στο Ναύπλιο και συ-
νεργάστηκε για την χαρτογράφηση των 
γυναικείων σωματείων της χώρας που 
πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κοι-
νωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Η Μ. Πυργάκη φρόντισε για την 
έναρξη του TWiNNiNG PROGRAM μετα-
ξύ της Σ.Ε.Ε. και του Single Club Τιρά-
νων-Αλβανίας. Έκανε την επίσημη έναρ-
ξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 
2013 υπό με την παρουσία της Προέδρου 
της SiE 2011-2013 κ. Kathy Kaaf και της 
Αντιπροέδρου της SiE 2011-2013 Leena 
Viitaniemi, καθώς και της Προέδρου και 
της ΙΡΡ του SC Τιράνων, Elda Hallkaj και 
Marjela Zajmi.

Διοργάνωσε δυο Σοροπτιμιστικά Σε-
μινάρια (22, 29 Μαρτίου, 2014) στο «Κα-
ποδιστριακό» εντευκτήριο του ΕΚΠΑ, για 
το νέο Οργανωτικό μοντέλο της SiE και 
μετείχε στην ενημέρωση/εκπαίδευση αξι-
ωματούχων της SiE «Training in Geneva» 
(23-25 Μαΐου 2014) όπου ανακοινώθη-
καν τα νέα δεδομένα της Οργάνωσης και 
αναλύθηκε ο ρόλος της Διευθύντριας και 
της Βοηθού Διευθύντριας Προγράμμα-
τος σε επίπεδο Ένωσης και Ομίλου. Κα-
τά την διάρκεια της εκπαίδευσης μαζί με 
άλλες Σοροπτιμίστριες από άλλες χώρες 
επισκέφθηκε την έδρα της SiE και τα γρα-
φεία του ΟΗΕ.

Για πρώτη φορά στην Ένωση, εστά-
λησαν με ηλεκτρονικό τρόπο τα Πρακτι-
κά της Γ.Σ. της ΣΕΕ στους Ομίλους. Έκανε 
ηλεκτρονική παράδοση των αρχείων της 
διετίας της στην επόμενη Πρόεδρο της 
ΣΕΕ. Δημιούργησε με χρήματα της ΣΕΕ 
νέα ιστοσελίδα της Οργάνωσης η οποία, με 
την λήξη της θητεία της ως πρόεδρος της 
ΣΕΕ, έπαψε να εμφανίζεται στο διαδίκτυο. 
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Μετά από απόφαση της Ετήσιας Γενι-
κής Συνέλευσης του 2015 έπαψε να  είναι 
Σοροπτιμίστρια.

2014-2016
ΜΑΙΡΗ ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ – 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ
«Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΤΟ 
σύνθημα της 

διετίας της ήταν 
«Όλες μαζί μπο-
ρούμε». Δημοσι-
εύεται αυτούσια η 
επιστολή που έστει-
λε για το αφιέρωμα 

στα 70 χρόνια της Ένωσης και αφορά το 
έργο της:

«Ασχοληθήκαμε με την ενδυνάμωση 
του ρόλου κάθε ομίλου που αποτελεί το 
κύτταρο της Ένωσης. Με τις επισκέψεις 
μου σε όλους τους ομίλους πολλά από τα 
μέλη αποφάσισαν να ενεργοποιηθούν πε-
ρισσότερο και να μετέχουν πιο ουσιαστι-
κά έχοντας την ενθάρρυνσή μας. Με τον 
τρόπο αυτό επιβάλαμε εργασιακή ειρήνη 
σε έναν χώρο έντονων αντεγκλήσεων μέ-
χρι τότε.

-Επιφέραμε τροποποιήσεις στην διε-
ξαγωγή της γενικής συνέλευσης οι οποί-
ες βοήθησαν ώστε να γίνει συντομότερη 
και πιο ευέλικτη.

-Μεταφέραμε τα διευρυμένα διοικη-
τικά συμβούλια σε περιόδους μακριά από 
την συνάντηση προέδρων και συντονι-
στριών του Νοεμβρίου και την γενική συ-
νέλευση του Μαΐου για να ενημερώνουμε 
τις σοροπτιμίστριες τέσσερις φορές τον 
χρόνο για τις δράσεις και τα προγράμμα-
τα του σοροπτιμισμού.

-Δημιουργήσαμε μια απλή και ευέλι-
κτη ιστοσελίδα για να μπορεί η κάθε μία 
να την χειρίζεται εύκολα.

-Μετά από παλινωδίες και καθυστε-
ρήσεις της προηγούμενης διοίκησης απο-
κτήσαμε το νέο μας καταστατικό μέσα 
από μία έκτακτη γενική συνέλευση.

-Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά της 
ένωσης, παρά το πολλά χρέη που παρα-
λάβαμε, προσφέροντας ένα μεγάλο οικο-
νομικό μαξιλάρι και στην επόμενη διοίκη-
ση της ένωσης.

-Κερδίσαμε ευρωπαϊκό έδαφος έναντι 
των άλλων κρατών στο προσφυγικό με την 
μεγάλη μας προσφορά σε φαρμακευτικά 
είδη προς τον Ερυθρό Σταυρό του Κιλκίς 
και με την δεύτερη προσφορά μας σε υπο-
αλλεργικά φάρμακα για τα μωρά των προ-
σφύγων και χάπια απογαλακτισμού για τις 
λεχώνες πρόσφυγες με χρήματα της ευρω-
παϊκής ομοσπονδίας σαν επιβράβευση του 
έργου που φέραμε σε πέρας.

-Έγινε άρση του αιρετικού χαρακτη-
ρισμού της ένωσής μας από την εκκλησία 
της Ελλάδος, με την αποστολή εκ μέρους 
μου δύο επιστολών που απέδειξαν την πί-
στη μας στο Ορθόδοξο δόγμα μας.»

2016-2018
ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΡΩΤΣΗ-ΡΑΓΚΟΥΣΗ

«Ψυχικό» Αθηνών

ΔΗ Μ Ο Σ Ι Ε Σ 
ΣΧΕΣΕΙΣ. Το 

σύνθημα της διετί-
ας της ήταν «Η Δύ-
ναμή μας είναι η 
Θέλησή μας». Δη-
μοσιεύεται αυτού-
σια η επιστολή που 

έστειλε για το αφιέρωμα στα 70 χρόνια 
της Ένωσης και αφορά το έργο της:

«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση απο-
δέχθηκα την επιστολή της φίλης και εκ-
δότριας του περιοδικού μας, Καίτης Κά-
στρο-Λογοθέτη, ενόψει του επετειακού 
τεύχους, να μεταφέρω τις πιο «δυνατές» 
στιγμές και τα έργα που σημάδεψαν την 
διετία της Προεδρίας μου. Είναι πολλά τα 
συναισθήματα και γλυκές οι αναμνήσεις 
από εκείνες τις ημέρες που με κάνουν να 
θέλω να τις αναπολώ. Αναμνήσεις γεμά-
τες αγάπη, φιλία, συνεργασίες και δημι-
ουργία. Κάπως έτσι θυμάμαι την διετία 
του 2016 -2018 και εύχομαι να άφησε την 
ίδια γλυκιά θύμηση σε όλες σας.

Δυστυχώς, το κείμενο αυτό μας βρί-
σκει εν μέσω μιας πανδημίας, του covid-19 
(κορωνοϊού), που έχει στερήσει την ζωή σε 
χιλιάδες συνανθρώπους μας σε όλον τον 
κόσμο και μας έχει υποχρεώσει να απομο-
νωθούμε σε έναν κατ’ οίκον περιορισμό, 
αντιλαμβανόμενοι πλήρως την σημασία 
της προστασίας του υπέρτατου αγαθού 
της υγείας. Παράλληλα όμως, πιστεύω, 
μας κάνει να αντιληφθούμε την ανάγκη 

της προσφοράς και της κοινωνικής δρά-
σης που τόσα χρόνια υπηρετούμε ανιδιο-
τελώς ως Σοροπτιμίστριες.

Με μεγάλη χαρά, θέλω να σας πω ότι 
στα Πανελλήνια Προγράμματα που είχα 
προτείνει στην αρχή της Προεδρίας μου, 
ανταποκριθήκατε σχεδόν όλοι οι Όμιλοι, 
γεγονός που με γέμισε χαρά αλλά και ένα 
αίσθημα ευθύνης μεγαλύτερο, για την 
επιτυχή τους πραγμάτωση.

Το πρώτο Πρόγραμμα αφορούσε το 
ακριτικό νησί της Κάσου που είχε 1.000 
κατοίκους, 180 παιδιά και Γυναίκα Δή-
μαρχο. Με την συνεργασία 22 Ομίλων, 
μαζεύτηκαν €4.000 με τα οποία αγορά-
στηκαν, κατόπιν εισηγήσεως της Δημάρ-
χου, air condition για το σχολείο και την 
Ιστορική Βιβλιοθήκη του νησιού, που 
χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων 
και συγκεντρώσεων.

Το δεύτερο Πρόγραμμα, «Συμμετέ-
χω και εγώ», αφορούσε το Παιδί. Με την 
συμμετοχή 22 Ομίλων, όπου αγόρασαν 
Ετήσια Ημερολόγια – Ατζέντες, τα οποία 
εκδόθηκαν από την Σ.Ε.Ε, αγοράσθηκαν 
μουσικά όργανα για την ενίσχυση του 
«El Sistema Greece», ενός προγράμμα-
τος δωρεάν εκμάθησης μουσικής σε παι-
διά, που στηρίζεται παγκοσμίως σε 60 χώ-
ρες υπό την ομπρέλα της UNiCEF.

Ακολουθώντας την προτροπή της SiE 
για συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκά Προ-
γράμματα, συμμετείχαμε στο «My book 
buddy» της Προέδρου του SiE, Maria 
Elisabetta de Franciscis, στέλνοντας €750, 
και συμμετείχαμε στο αντίστοιχο Ελλη-
νικό Πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες» της 
ΠΥΡΝΑ, με αγορά 3 βαλιτσών που ανή-
κουν πλέον στην Σ.Ε.Ε. και ταξιδεύουν 
κάθε χρόνο σε 1.000 Δημοτικά και Νη-
πιαγωγεία σε όλη την χώρα. Το ελληνι-
κό Πρόγραμμα υιοθέτησαν και Όμιλοι ως 
συνεχιζόμενο Πρόγραμμα.

Παράλληλα, υπηρετώντας τους σκο-
πούς της Ένωσης και δείχνοντας εμπρά-
κτως την κοινωνική συνεισφορά μας, συ-
γκεντρώσαμε χρήματα για δύο εθνικές 
τραγωδίες, τους πλημμυροπαθείς της 
Μάνδρας και τους πυρόπληκτους στο 
Μάτι.

Άφησα για το τέλος την συμμετοχή 
της Σ.Ε.Ε, δια μέσω εμού, ως Προέδρου, 
στην Επιτροπή που δημιουργήθηκε, με 
άλλες 12 Γυναικείες Οργανώσεις, για την 
κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντι-
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νούπολης από την Βουλή των Ελλήνων. 
Είχε υπογραφεί από το 2011 και μόλις 
τον Απρίλιο του 2018, έπειτα από δεκά-
δες συναντήσεις και πιέσεις της Επιτρο-
πής με φορείς, πολιτικά κόμματα, Υπουρ-
γούς και Βουλευτές, πετύχαμε την κύρω-
σή της, όπου πλέον τα Γυναικεία θέματα 
εισήλθαν σε μια νέα βάση.

Φίλες μου, σας ευχαριστώ για την συ-
νεργασία μας αυτά τα δύο χρόνια. Η καρ-
διά μου γεμίζει από αγάπη και χαρά θυ-
μούμενη όλες σας, μία προς μία, σε όλη 
την Ελλάδα όπου βρέθηκα κοντά σας και 
δουλέψαμε μαζί κάνοντας πράξη το σύν-
θημα της διετίας μου, «Η Δύναμή μας εί-
ναι η Θέλησή μας». Θα ξανασυναντηθού-
με Φίλες μου, σίγουρα και πιο δυνατές!»

2018-2020
ΜΑΡΙΑ-ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Όμιλος Ξάνθης

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ–
Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α -

ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ 
Δρ. Υγιεινολόγος 
Μηχανικός. Καθη-
γήτρια Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανι-
κών Δ.Π.Θ. σε Θέ-

ματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Υδα-
τικών Πόρων και Επεξεργασίας Λυμά-
των. Σύνθημά της «Πιστεύω-Προσπα-
θώ-Πετυχαίνω». Δημοσιεύεται αυτούσια 
η επιστολή που έστειλε για το αφιέρωμα 
στα 70 χρόνια της Ένωσης και αφορά το 
έργο της:

«Αγαπημένες μου φίλες παρέλαβα 
την σκυτάλη από άξιες Προέδρους, στην 
πλειοψηφία τους. Αυτό με κάνει να είμαι 
περισσότερο υπεύθυνη και προσεκτική 
στο λειτούργημά μου. Γιατί θεωρώ ότι η 
άσκηση Προεδρίας είναι ένα λειτούργη-
μα, ένα χρέος προς την Οργάνωση.

Με πίστη στις ιδέες του Σοροπτιμι-
σμού συνεχίζω το έργο των προηγούμε-
νων Προέδρων της ΣΕΕ, από την θέση 
της Προέδρου, που μου εμπιστευτήκατε 
με την ψήφο σας πριν τρία χρόνια.

Το διάστημα της διετίας μου έλα-
βα μια συνεχή εκπαίδευση, από την Σο-
ροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία, σε Σοροπτιμιστικά θέματα. Παρα-
κολούθησα 18 Σοροπτιμιστικά Σεμινά-

ρια, ένα δια ζώσης και τα υπόλοιπα με 
τηλεδιασκέψεις σε θέματα Οικονομικά, 
Advocacy, Mentoring, Branding, Virtual 
Development, Extension, Leader ship 
Academy, crowdfunding, Στρατηγικής 
της SiE, Προβολής της Οργάνωσης, τή-
ρηση Προσωπικών δεδομένων. Προσπά-
θησα να μεταφέρω σε όλα τα μέλη αυτές 
τις γνώσεις με μεταφράζοντας και στέλ-
νοντας στους Ομίλους τα σχετικά εγχει-
ρίδια που εξέδωσε η SiE καθώς και με πα-
ρουσιάσεις στις συναντήσεις μας. Προ-
σπάθησα να κάνω κοινωνούς όλα τα μέ-
λη στην πληροφορία και αλληλογραφία 
που λαμβάναμε ως Ένωση τόσο από την 
Ομοσπονδία μας όσο και από άλλες γυ-
ναικείες Οργανώσεις και Φορείς.

Προσπάθησα να δώσω μεγαλύτερη 
προβολή και εξωστρέφεια στην Οργά-
νωση συνεργαζόμενη με άλλες Γυναικεί-
ες Οργανώσεις και Δημοσίους Φορείς τό-
σο με κοινές διοργανώσεις εκδηλώσεων 
και δράσεων όσο και με συμμετοχή σε δι-
κές τους εκδηλώσεις κάνοντας αισθητή 
την παρουσία μας και προβάλλοντας το 
έργο μας. Την διετία μου η ΣΕΕ διοργά-
νωσε τρεις Ημερίδες και μια μεγάλη εκ-
δήλωση με μεγάλη προβολή στα ΜΜΕ, 
συνεργαζόμενη με Περιφέρειες και άλ-
λους φορείς. Μετείχαμε σε εκδηλώσεις 
της Γ.Γ. Ισότητας Φύλων, Πανεπιστημί-
ων και άλλων Επισήμων Φορέων και ση-
μαντικών Οργανώσεων. Έχουμε εκπρο-
σώπηση και παρουσία σε πολλά δρώμε-
να που αφορούν τις γυναίκες. Μετείχα-
με πρώτη φορά σε μεγάλη κοινή Ημερίδα 
Εθελοντικών Οργανώσεων υπό την Αιγί-
δα του Δήμου Αθηναίων. Ακολουθώντας 
το ρεύμα της εποχής και τις επιταγές της 
SiE η προβολή των δράσεών μας έγινε αυ-
τό το διάστημα πιο έντονη, με την βοή-
θεια σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης (facebook, instagram, e-mails).

Το περιοδικό μας με πληθώρα ύλη 
συνεχίζει να διανέμεται σε έντυπη και για 
πρώτη φορά σε ηλεκτρονική μορφή στα 
μέλη μας και σε πολλές γυναικείες Οργα-
νώσεις και Φορείς.

Την διετία αυτή υλοποιήθηκαν ακτι-
βιστικές δράσεις σχετικά με την εξάλει-
ψη της βίας κατά των γυναικών και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με μεγάλη εξω-
στρέφεια και προβολή σε όλη την Ελλά-
δα. Υλοποιήθηκαν 5 καμπάνιες και διακι-
νήθηκαν 10 αφίσες για την εξάλειψη της 

βίας κατά των γυναικών, την συμμετο-
χή και στήριξη των γυναικών στις εκλο-
γές του 2019, την εξάλειψη της ενδοοικο-
γενειακής βίας την εποχή του COViD-19, 
την στήριξη της ελληνικής Οικονομίας 
και της εργαζόμενης γυναίκας και επι-
χειρηματία. Συνεχίστηκε ένα πρόγραμ-
μα της προηγούμενης διετίας και υλοποι-
ήθηκαν άλλα τέσσερα νέα (περισσότερες 
λεπτομέρειες στην ιστορία της ΣΕΕ την 
περίοδο της προεδρίας μου 2018-2020)

Υποβλήθηκαν υπομνήματα διαμαρ-
τυρίας για ζητήματα που θίγουν την γυ-
ναίκα σε υπουργεία, ΕΣΡ, Βουλή (περισ-
σότερες λεπτομέρειες στην ιστορία της 
ΣΕΕ την περίοδο της προεδρίας μου 2018-
2020) με επιτυχή αποτελέσματα.

Υποβλήθηκαν προτάσεις για τροπο-
ποίηση άρθρων του σχεδίου του κατα-
στατικού της SiE.

Ενθάρρυνα τα μέλη μας να διεκδικούν 
θέσεις αξιωματούχων στην SiE και αγωνί-
στηκα για την εκλογή τους. Καλλιεργή-
θηκαν σχέσεις με άλλες Ενώσεις της SiE. 
Επισκέφτηκα την Ένωση της Ρουμανίας 
και πολλούς Ομίλους της δικής μας Ένω-
σης. Προσπάθησα να είμαι κοντά και πά-
ντα διαθέσιμη για πληροφορίες σε όλα τα 
μέλη της ΣΕΕ.

Παρευρέθηκα, επισήμως προσκεκλη-
μένη από το Γραφείο της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, σε δύο εκδηλώσεις κατά τις 
επισκέψεις του Προέδρου της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας στην Ξάνθη. Ως Ένωση 
στείλαμε συγχαρητήρια επιστολή στην 
νέα Πρόεδρο της Ε.Δ.

Φίλες μου, σας ευχαριστώ πολύ για 
την συνεργασία μας για το διάστημα της 
Προεδρίας μου έως σήμερα. Η αγαστή αυ-
τή συνεργασία μας, μου έδωσε δύναμη για 
να συνεχίσω και να φέρω εις πέρας το έρ-
γο μου. Αν έγινε κάποιο έργο αυτή την δι-
ετία, για το οποίο είμαστε περήφανες, αυ-
τό οφείλεται σε σας. Χωρίς την συνεργασία 
των Ομίλων καμία Πρόεδρος και Διοικητι-
κό Συμβούλιο δεν παράγουν έργο.

Λυπάμαι πολύ για τις φίλες που χάσα-
με από κοντά μας κατά την περίοδο της 
Προεδρίας μου. Εύχομαι τα επόμενα χρό-
νια να είμαστε περισσότερες σε πλήθος 
και δραστηριότητες και να είμαστε γερές 
και αγαπημένες να γιορτάσουμε και την 
επόμενη δεκαετία. Και εφ όσον πιστεύου-
με στις ιδέες του Σοροπτιμισμού, θα προ-
σπαθούμε και θα πετυχαίνουμε.

Χρόνια μας Πολλά!»
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Το ΧΘΕΣ και το ΣΗΜΕΡΑ των Ομίλων της ΣΕΕ 
στην πορεία των 70 χρόνων της

Ίδρυση Ομίλων, τα Πρώτα και τα σημερινά Διοικητικά Συμβούλια
(Γίνεται αναφορά μόνο στους 28 ενεργούς Ομίλους της ΣΕΕ)

Σ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» (από το 1950)

Έμβλημα: Η θεά Αθηνά, η θεά της Σοφίας. Έδωσε το όνομά της 
στην πόλη όπου ιδρύθηκε ο πρώτος Σοροπτιμιστικός Όμιλος 
στην Ελλάδα, ο Ιδρυτικός.

Ίδρυση Ομίλου. 
Στις 13 Δεκεμβρί-
ου 1950 έγινε η 
επίσημη τελετή της 
ίδρυσης του Ομί-
λου. Την ιδρυτι-
κή χάρτα παρέδω-
σε η Dr Suzanne 
Noel (Γαλλία) 
Ιδρυτική Πρόε-
δρος του Α΄ Ευ-
ρωπαϊκού Ομίλου 
Παρισ ίων-Par i s 
Fondateur, επί 
Προεδρίας Si/E 
Clara Hammerich 
(Δανία). Ιδρυτι-
κή Πρόεδρος του 
Σοροπτιμιστικού 
Ομίλου «ΙΔΡΥΤΙ-
ΚΟΣ» η Μαρία 
Φλαμπουριάρη.

Ιδρυτικά Μέλη: 16
Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλιγγάρου, Μαρία Φλαμπουριάρη, Ηλέ-
κτρα Αργυροπούλου, Έλλη Πολίτου, Γεωργία Ταρσούλη, Αντι-
γόνη Μαρκοπούλου, Ντίνα Πετρουτζή, Τασία Μπάφη, Νίνα 
Πάλλη-Κουμανάκου, Καίτη Ροσσά, Στέλλα Παπαδάκη, Μή-
τσα Περρωτή, Ρενέ Στάντζου, Τερψιχόρη Ζουρούδη-Καρα-
μούζη, Έλλη Ζουρούδη-Αντύπα, Ευφροσύνη Δημητρακοπού-
λου-Λόντου

Σήμερα ο Όμιλος έχει 13 μέλη. Δεν υπάρχει κανένα από τα 
ιδρυτικά μέλη

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Ευανθία-Ανθούλα Ανακεφάλου, Πρόεδρος
Παναγιώτα Νικοπούλου, Α’ Αντιπρόεδρος
Δρ. Παναγιώτα Βοσκού, Γενική Γραμματέας
Παναγιώτα Νικοπούλου, Ταμίας
Μαρία Κωνσταντινίδου, Μέλος
Βασιλική Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου, Μέλος

Χαρίκλεια Γιαννοπούλου, Ειδική Γραμματέας
Ανθούλα Ροδίου, Δ/ντρια Προγράμματος
Σωτηρία Ασανίνα-Ρήγα, Βοηθός Δ/ντριας Προγράμματος
Εκπρόσωποι του Ομίλου: Χαρίκλεια Γιαννοπούλου, Αικατερί-
νη Παπαδάκου
Αναπληρωματική: Φωτεινή Καλογερά

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ:
Ανθούλα Ανακεφάλου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Αναστασία Σωτηριάδου, Αναπληρωματική Governor 2018-
2019

Σ.Ο. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ά » (από το 1958)

Έμβλημα: Ο Άγιος Δημήτριος, ο μεγαλομάρτυρας πολιούχος 
της Θεσσαλονίκης, που μαρτύρησε στα χρόνια του Διοκλη-
τιανού

Ίδρυση Ομίλου. Στις αρ-
χές του 1958 έγινε η επίση-
μη τελετή της ίδρυσης του 
Ομίλου. Την ιδρυτική χάρ-
τα παρέδωσε η Jacqueline 
Chevalier (Γαλλία) Πρόε-
δρος Si/E. Ανάδοχος η Πα-
σιθέα Ζουρούδη-Σαλιγ-
γάρου (Αθηνών-Ιδρυτικός). 
Ιδρυτική Πρόεδρος του Σο-
ροπτιμιστικού Ομίλου «Α΄ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» η Αρι-
στέα Παγιατάκη.

Ιδρυτικά Μέλη: 17
Αρίστη Ν. Παγιατάκη, 
Αγλαΐα Μ. Τσέτσουρα, Θέα 
Π. Λεκκού, Μαριάννα Μο-
σχίδου, Θέτις Φραντζή, 
Ελισάβετ Πολυχρονιάδου, 
Αλκμήνη Γιαννακογιώργου, 
Μαρίκα Καβούλη, Ζωή Αλι-
βιζάτου-Σάββα, Δρόσα Νικολάου, Κλημεντίνη Α. Παπαγιάν-
νη, Μαριάννα Αθ. Παπαγιάννη, Βικτωρία Ζαρούκα-Παπαδο-
πούλου, Ευτυχία Νανάκου, Δέσποινα Μουλοπούλου, Μαίρη 
Στεφανίδου, Κ.Σ. Μαραντζίδου

Σήμερα ο Όμιλος έχει 11 μέλη. Δεν υπάρχει κανένα από τα 
ιδρυτικά μέλη

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη Φωτογραφία του Ομίλου (Κοπή 
Πίτας-Ιανουάριος 2020)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου  
(Νοέμβριος 2019-Orange days)
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Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Σαλτουρίδου Μαρία
Γραμματέας: Γκουτζιούλη Φρειδερίκη (Φρέντη)
Α’ Αντιπρόεδρος: Μιχαηλίδου-Παντούδη Άννα
Β’ Αντιπρόεδρος: Ρίζου Λένα
Ταμίας: Σαμαρά Μιμή
Διευθύντρια Προγράμματος: Δόση Μαρία
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Μάνου Δώρα
Εκπρόσωποι: Στογιάννη Καίτη- Ρίζου Λένα
Αν. Εκπρόσωποι: Γκουτζιούλη Φρέντη-Νικολαϊδου Τασούλα
Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ:
Πηνελόπη Ράλλη, Α΄ Αντιπρόεδρος-υπεύθυνη mentoring, 
Μαριάννα Αυγερινού, Πρόεδρος Επιτροπής Υποτροφιών, Ρί-
ζου Λένα, Μέλος Επιτροπής Διαιτησίας

Σ.Ο. «ΚΑΒΑΛΑΣ» (από το 1961)

Έμβλημα: Ο βασιλεύς Φίλιππος επάνω σε άρμα. Η αρχαία πό-
λη των Φιλίππων και ιδρύθηκε από αυτόν απέχει 18 χιλιόμε-
τρα από την πόλη της Καβάλας.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 8 Μαΐου 1962 έγινε η επίσημη τελε-
τή ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η A. 

Toiny Nicander (Φιλανδία) 
Πρόεδρος Si/E. Ανάδοχοι οι 
Πιτυκάκη Μαρία, Εξάρ-
χου Ρίκα, Καζάζη Λευκή. 
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Αριστέα 
Παγιατάκη (Θεσσαλονί-
κης Α΄). Ιδρυτική πρόεδρος 
του Σοροπτιμιστικού Ομί-
λου «ΚΑΒΑΛΑΣ» η Πιτυκά-
κη Μαρία.

Ιδρυτικά Μέλη: 20
Αρβανίτη Έρση, Ασημακο-
πούλου Μαριάννα, Βαφειά-
δου Ευδοξία, Γκότση Ισμή-
νη, Δίγκα Άρτεμις, Εξάρ-
χου Ρίκα, Αξάρχου-Αλημί-
ση Φρειδερίκη, Καζάζη Λευ-
κή, Καμπουρίδου Μαρίκα, 
Κατάκη-Παπαδημητρίου 
Νιόβη, Κιάντου-Τσακάλωφ 
Τούλα, Λαμπαδίτου Μυρτώ, 
Μαρμαρινού Τασούλα, Πα-

παευαγγέλου-Ιωαννίδου Τασούλα, Πιτσκάκη Μαρία, Πύρρου 
Αλίκη, Σιδηροπούλου Νόπη, Τέγου-Κατσαμπή Κατίνα, Τσικρι-
τζή Καίτη, Τσούρμα Μάρθα

Σήμερα ο Όμιλος έχει 20 μέλη. Δεν υπάρχει κανένα από τα 
ιδρυτικά μέλη

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Ευαγγελία Οικονομίδου
Α’ Αντιπρόεδρος: Εύα Παπαϊωάννου
Β’ Αντιπρόεδρος: Φούλη Καμηλαρίδου
Ταμίας: Ιωσηφίνα Σεχλίδου

Γραμματέας: Ευγενία Κατζάκη
Μέλη: Μιχαηλίδου Ρωξάνη, Βασιλειάδου Σοφία
Διευθύντρια Προγράμματος: Σοφία Αλεβιζάκη
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Δέσποινα Δρένου
Εκπρόσωποι: Τασούλα Κυπριώτου, Εύα Παπαϊωάννου
Αναπληρωματικές Εκπρόσωποι: Καμηλαρίδου Φούλη, Κατζά-
κη Ευγενία

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ:
Μαρία Οικονομίδου, Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος, 
Advocacy Coordinator
Εύα Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Επιτροπής Διαιτησίας
Φούλη Καμηλαρίδου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών

Σ.Ο. «Ά  ΒΟΛΟΥ» (από το 1963)

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

Ίδρυση Ομίλου. Στις 20 Οκτωβρίου 1963 έγινε η επίσημη τε-
λετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η 
κα Άννα-Μαρία Πετράτσι-Βέρνι (Ιταλία) Αντιπρόεδρος της 
Si/E. Ανάδοχος η Αλκ-
μήνη Γιαννακογιώρ-
γου (αντιπρόεδρος Α΄ 
Ομίλου Θεσσαλονίκης). 
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. Λούλα 
Μαυρουλίδου (Αθηνών 
Ανατολικός). Ιδρυτική 
Πρόεδρος του Σοροπτι-
μιστικού Ομίλου «Α΄ ΒΟ-
ΛΟΥ» η Ευγενία Αγορο-
πούλου.

Ιδρυτικά Μέλη: 31
Αγοροπούλου Ευγενία, 
Αδάμ Έλλη, Αλεξάν-
δρου Φωτ., Αναγνωστο-
πούλου Τάσα, Αναστα-
σίου Θέλξη, Αναστασο-
πούλου Σούλα, Αντωνί-
ου Πόπη, Γαντζού Τίτσα, 
Γκουντελιά Παρ., Γρίβα 
Αιμ., Ζαραφωνίτου Χαρ., 
Καλοκαιρινού Ελένη, Κατσέμη Αρ., Κολιού Νίτσα, Κουκουβί-
νου Μαρίκα, Μακρή Κυβέλη, Μεταφτσή Μαρία, Νιώτη Κορν., 
Ξηραδάκη Εργάνη, Παπαδημητρίου Μαίρη, Παπαθανασί-
ου Νίκη, Ποζιοπούλου Μαίρη, Πόπωτα Μαίρη, Σακελλαρίου 
Αικ., Σαρατσή Έρση, Σταυροπούλου Ελ., Τριάντου Ελ., Τσούκα 
Αικ., Χατζηκωνσταντίνου Εύχαρις, Χριστοδούλου Κική, Ψιώ-
τα Ελένη

Σήμερα ο Όμιλος έχει 31 μέλη. Δεν υπάρχει κανένα από τα 
ιδρυτικά μέλη

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Ευαγγελία Γκόλια
Αντιπρόεδρος: Ελένη Τσικρικώνη

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία Ομίλου
(Orange Days-Nοέμβριος 2019)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου
(Νοέμβριος 2019-Orange Days)
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Αντιπρόεδρος: Ροσσάνα Πώποτα
Γραμματέας: Λώρα Νασίκα
Ταμίας: Ελένη Κότογλου
Μέλος: Κατερίνα Κύρκου
Μέλος: Μαίρη Κίντη
Διευθύντρια Προγράμματος: Κίρκη Παπαδήμα
Βοηθός Δ. Προγράμματος: Αθηνά Κωστίκα
Εκπρόσωποι: Αμαλία Σέϊδου, Μαριέττα Παπαθανασίου
Αναπληρωματικοί Εκπρόσωποι: Χριστίνα Λαμπροπούλου

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ:
Κίρκη Παπαδήμα, Πρόεδρος Επιτροπής Επέκτασης

Σ.Ο. «ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» (από το 1970)

Έμβλημα: Ο Ποσειδώνας, θεός της θάλασσας, σε άρμα συρό-
μενο από θαλάσσιους ίππους. Το έμβλημα του Δήμου Π. Φα-
λήρου, ως παραθαλάσσια πόλη.

Ίδρυση Ομίλου. 
Στις 9 Φεβρουαρί-
ου του 1970 έγινε η 
επίσημη τελετή της 
ίδρυσης του Ομί-
λου. Την ιδρυτική 
χάρτα παρέδωσε η 
Eva Kreuzer (Αυ-
στρία) Πρόεδρος 
Si/E. Πρόεδρος 
Σ.Ε.Ε. η Ελένη 
Τριάντου (Α΄ Βό-
λου). Ανάδοχος η 
Γεωργία Ταρσού-
λη. Ιδρυτική Πρόε-
δρος του Σοροπτι-
μιστικού Ομίλου 
«ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗ-
ΡΟΥ» η Γεωργία 
Ταρσούλη.

Ιδρυτικά Μέλη: 28
Ταρσούλη Γεωργία, Αντωνιάδου Αγγέλα, Μανωλίδου Αλέ-
κα, Κιουρτσιδάκη Μαίρη, Λεκάκου Βαρβάρα, Καζηλάρη Θε-
οδώρα, Φραντζεσκάκη Αγγέλα, Δραγώνα Ευρύκλεια, Νταλιά-
νη Μερόπη, Παπαναστασίου Ιωάννα, Μιχαλοπούλου Βαρβά-
ρα, Καραγιαννίδου Ελευθερία, Τόμπρα Ερμίνα, Νικολαίδου 
Μαρία, Νικολοπούλου Πόπη, Ντάνου Ελευθερία, Σαγίρογλου 
Ρούμπη, Καλιαμπέτσου Χαρούλα, Κυριακάκου Περσεφόνη, 
Κοπάνου Κάτια, Σκορδούλη Σοφία, Ζήκα Σοφία, Κεσίσογλου 
Θάλεια, Σμιτ Αγγελική, Τσιπρούδη Αικατερίνη, Βλαχοπούλου 
Δέσποινα, Ευτυχίδου Έπη, Περρωτή Μαρία

Σήμερα ο Όμιλος έχει 12 μέλη. Εκ των οποίων τα 2 είναι 
Ιδρυτικά (Δέσποινα Βλαχοπούλου και Σοφία Ζήκα)

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Μαρία Ιωαννίδου
Γραμματέας Και διευθύντρια προγράμματος: Πέγκυ Μπαλα-
μπίνη

Α’ Αντιπρόεδρος: Αννα Μόσχου
Β» Αντιπρόεδρος: Διαλεχτή Καλπαξη
Ταμίας: Αλίκη Λαμπρινού
Βοηθός Δίευθύντρια Προγραμματος: Σοφία Ζήκα
Εκπρόσωποι: Δέσποινα Βλαχοπούλου, Ευαγγελία Καπνίδου
Αναπληρωματικές Εκπρόσωποι: Μαρία Ζώτου, Άννα Μόσχου

Σ.Ο. «ΞΑΝΘΗΣ»  (από το 1974)

Ίδρυση Ομίλου: Στις 22 Ιουνίου 1974 έγινε η επίσημη τελε-
τή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η 
Eva Skaarberg (Νορβηγία), Ταμίας Si/E. Ανάδοχος η Τασού-
λα Καμπουρίδου (Πρόεδρος Ομίλου Καβάλας). Πρόεδρος 
Σ.Ε.Ε.: Καίτη Αμπατζόγλου (Θεσσαλονίκης Α΄). Ιδρυτική 
Πρόεδρος του Σοροπτι-
μιστικού Ομίλου «ΞΑΝ-
ΘΗΣ» η Σοφία Τσομπά-
νογλου.

Ιδρυτικά Μέλη: 22
Ανδρέου Ι., Αντίκα Λ., 
Βόγδου Ε., Βογιαντζο-
πούλου, Δερέ, Ευαγγε-
λογιάννη Ε., Κωνσταντι-
νίδου, Μανασή, Μαργα-
ριτοπούλου Χαρίκλεια, 
Ναβροζιάδου, Παντα-
ζή, Παπανικολάου, Παυ-
λίδου, Πετροχείλου, Σα-
μαρά, Σερεμέτη Κατί-
να, Στυλιανίδου Ασπα-
σία, Τζάρτου Μαίρη, Το-
κατλή, Τριανταφυλλίδου 
Βασιλική, Τσομπάνο-
γλου Σοφία, Χρηστίδου

Σήμερα ο Όμιλος έχει 12 μέλη. Δεν υπάρχει κανένα από τα 
Ιδρυτικά μέλη. Η Ιδρυτική Πρόεδρος Σοφία Τσομπάνογλου εί-
ναι επίτιμο μέλος του Ομίλου.

To ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Χριστίνα Ζλάτκου-Μίτογλου: Πρόεδρος
Χρυσούλα Μπακιρτζή: Α΄ Αντιπρόεδρος
Βίκυ Μιχαλοπούλου: Β΄ Αντιπρόεδρος
Σοφία Καράκου: Γραμματέας
Κοτσανίδου Ξένια: Ταμίας
Ρίτσα Δερέ: Διευθύντρια Προγράμματος
Μαρία Πασιαδοπούλου: Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος
Εκπρόσωποι: Γεωργία Ιντζέ και Αλίκη Τοντικίδου
Αναπληρώτριες Εκπρόσωποι: Σοφία Καράκου, Χρυσούλα 
Μπακιρτζή

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ:
Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ
Ρίτσα Νότα –Δερέ, Πρόεδρος Επιτροπής Καταστατικού
Σοφία Καράκου, Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής
Γεωργία-Θεοδώρα Ιντζέ, Επικοινωνίια με μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου
(Ιανουάριος 2020)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου
(Νοέμβριος 2019-Orange Days)
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Σ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» (από το 1978)

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

Ιδρυτικά Μέλη: 20
Αθανασούλη Άλκηστη, 
Βέα Σόνια, Δάβαρη-Μαυ-
ρουλίδου Ελένη, Δέδε –
Μιχαήλ Μαρία, Ζαφετ 
Μαρία, Καζάνη-Μαυρου-
λίδου Βίλμα, Καραβιτου 
Γιώτα, Κοροξενίδου Άφρω, 
Καμαρη Ελένη, Κουρού-
ση –Κώτσου Βούλα, Μαυ-
ρουλίδου Ελευθερια (Λού-
λα), Νίκολη Λαλά, Παπα-
δόγγονα Ελένη, Τζαβαρα, 
Τρίχα Λίντια, Τριχοπού-
λου Αντωνία, Τζατζαλου 
Μαιρη, Τσίτση Σιμόν, Φι-
λη Αιγλη, Χατζηθεοδώρου 
Αντιγόνη

Σήμερα ο Όμιλος έχει 27 
μέλη. Εκ των οποίων το 
1 είναι Ιδρυτικό (Δάβα-
ρη-Μαυρουλίδου Ελένη)

Το ΔΣ και Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Βίκυ Κατσαρή
Γραμματέας: Ζανέτ Καλιακάτσου
Α’ Αντιπρόεδρος: Χαρά Κωνσταντινοπούλου
Β Αντιπρόεδρος: Τσολοζίδη Μαίρη
Ταμίας: Χριστιάννα Θεοχάρη
Διευθύντρια Προγράμματος: Βίκυ Μπαγάνη
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Ελένη Κουρή
Μέλη: Βέτα Σπύρου, Ντίνα Ταραντίλη
Εκπρόσωποι: Θεανώ Μουρούκα, Ελενη Κουρή
Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ
Μιμίκα Κουρή, Governor 2017-2019, 2019-2021
Γρηγορία Κορδοπάτη, Μέλος Επιτροπής Καταστατικού

Σ.Ο. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (από το 1982)

Έμβλημα: Λιοντάρι. Οφείλεται στο παλαιότερο όνομα της πό-
λης Porto-Leone. Το λιοντάρι εκφράζει την περηφάνια και τη 
δύναμη που πρέπει να έχει κάθε Σοροπτιμίστρια.

Ίδρυση Ομίλου.  Στις 18 Ιουνίου 1982 έγινε η επίσημη τελε-
τή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η 
Charlotte von Loeper (Γερμανία) πρ. Πρόεδρος Si/E. Ανά-
δοχος η Δέσποινα Βλαχοπούλου (Π. Φαλήρου). Πρόεδρος 
Σ.Ε.Ε.: Τακούλα Κοκκαλιάρη (Ν. Σμύρνης). Ιδρυτική Πρόε-

δρος του Σοροπτι-
μιστικού Ομίλου 
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ» η Λίνα 
Βλάμου.

Ιδρυτικά Μέλη: 21
Αλαφραγκή Αν-
δριανή, Αποστολί-
δου Μαρία, Βλάμου 
Ελένη (Λίνα), Βούλ-
γαρη Γεωργία, Δού-
κα Γεωργία, Ζουμή 
Αθηνά, Ιωσηφί-
δου Μιράντα, Καλ-
κούνου Αναστασία, 
Κολογεροπούλου 
Μαρία, Κανελλά-
κου Ασπασία, Καρ-
τά Αικατερίνη, Κρά-
τσα Άννα, Κυπριώ-
του Δέσποινα, Κων-
σταντινίδου Δήμη-
τρα, Κωστογιάννη Γαρυφαλλιά, Μπέκα Άννα, Μπέκα Νίκη, 
Ξεπαπαδάκη Μάρω, Πάγκου Στέλλα, Παπακωνσταντή Καλ-
λιόπη, Σταμούλη Κυριακή

Σήμερα ο Όμιλος έχει μέλη εκ των οποίων 1 είναι Ιδρυτικό 
(Βλάμου Ελένη (Λίνα))

Τα μέλη του ΔΣ και οι Αξιωματούχες του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Βλάμου Ελένη (Λίνα)
Α’ Αντιπρόεδρος: Γκομούζα-Μιχαήλ Μαρία
Β’ Αντιπρόεδρος: Νοταρά Κική
Ταμίας: Ζαχαριάδου Μέλπω
Γραμματέας: Σοφία Διμέλα
Μέλη: Σπέρτου Νίκη-Σλούρτη Μάγδα
Διευθύντρια Προγράμματος: ΡοΥγγέρη-Ανδρούλη Ευαγγελία
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Ρουγγέρη Χάρις
Εκπρόσωποι: Γκομούζα-Μιχαήλ Μαρία, Σκούρτη Μάγδα
Αναπληρωματικές Εκπρόσωποι: Ρουγγέρη-Ανδρουλή Ευαγγε-
λία, Ζαχαριάδου Μέλπω

Σ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» (από το 1982)

Έμβλημα: Μέγας Αλέξανδρος. Συμβολίζει την εξάπλωση του 
ελληνικού πολιτισμού και τη διάδοση του ελληνικού πνεύμα-
τος σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 9 Οκτωβρίου 1982 έγινε η επίσημη τελετή 
της ίδρυσης του Ομίλου. 
Την ιδρυτική χάρτα πα-
ρέδωσε η Brigitte Gilles, 
Πρόεδρος Si/E Γερμα-
νίας. Ανάδοχοι η Ζωή 
Τσελεμέγκου (Θεσσα-
λονίκης Α΄). Πρόεδρος 
Σ.Ε.Ε.: Λούλα Μαυρου-
λίδου (Αθηνών-Ανατο-
λικός). Ιδρυτική Πρόε-

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου (Πρωτοχρο-
νιάτικη Πίτα, Ιανουάριος 2020

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου
(Ιανουάριος 2020-Κοπή Πίτας)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας
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δρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΟΣ» η Νέλλη Ζήκα.

Ιδρυτικά Μέλη: 14
Αντωνιάδου Βίκυ, Βασιλά-
κου-Γεωργιάδου Φρούλη, Ζή-
κα Νέλλη, Ζελομοσίδου Κά-
τια, Θεοδωροπούλου Νένα, 
Καραγιάννη Κατερίνα, Κου-
κάρη Ειρήνη, Μπενφοράδο 
Βεατρίκη, Μπρόβα Μιράντα, 
Πούλιου Μαίρη, Προκοπίου 
Νόρα, Σαπουντζή Μάρθα, 
Τσαμούρη Ρίτσα, Χατζηαυ-
γουστή Θώμη

Σήμερα ο Όμιλος έχει 11 μέ-
λη εκ των οποίων τα 4 είναι 

από τα Ιδρυτικά (Θεοδωροπούλου Νένα, Μπρόβα Μιράντα, 
Πούλιου Μαίρη, Προκοπίου Νόρα)

Το Δ.Σ και οι αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Αλεξανδρίδου Άννα
Α’ Αντιπρόεδρος: Νιτσα Τσίτρου
Β’ Αντιπρόεδρος: Ελλη Τρυφεροπούλου
Ταμίας: Ευδοκία Γουλα Αικατερηνάρη
Γραμματέας: Όλγα Ανστασοπούλου
Διευθύντρια Προγράμματος: Μπέτυ Ροϊδου -Κάσδαγλη
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Θάλεια Μαντοπούλου
Εκπρόσωποι: Νενα Θεοδορωπούλου, Ολγα Αναστασοπούλου
Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ:
Πούλιου Μαίρη, Διευθύντρια Προγράμματος ΣΕΕ
Ευδοκία Αικατερινάρη, Αναπληρωματική Governor 2019-
2021, Μέλος της Task Force e-Membership της SiE

Σ.Ο. «ΛΑΡΙΣΑΣ» (από το 1985)

Ίδρυση Ομίλου. Στις 24 Μαΐου 1985 έγινε η επίσημη τελε-
τή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η 
Gertie von Kaan-Pakesch (Αυστρία), Πρόεδρος Si/E Γερμανί-
ας. Ανάδοχοι η Τζούλια Κατερινάκου (Πρόεδρος Ομίλου Βό-
λου Α΄). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. Φαλή-
ρου). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΛΑΡΙ-
ΣΑΣ» η Ελένη Δεσποτοπούλου.

Ιδρυτικά Μέλη 21
Αγγελοπούλου Ευαγγελία, Αγραφιώτου Αφροδίτη, Αποστολο-
πούλου Δήμητρα, Αρμακά Καίτη, Αρχοντή Ουρανία, Δάρτζα-
λη Μαριέτα, Δεσποτοπούλου Ελένη, Ζαγόρου Ηλέκτρα, Θε-

οχάρη-Κουτσιαρή 
Όλγα, Καραμαρία 
Άσπα, Καράμπα 
Ευαγγελία, Καρύ-
δη Χριστίνα, Κυ-
παρίσση Πέρυ, Μι-
χαλουδάκη Μαί-
ρη, Μπουζιά Εύα, 
Νικολαίδη Βέτα, 
Παλαμίδα Λένα, 

Παπαγιάννη Τάντα, Τζιαστού-
δη Πόπη, Χατζή Ιφιγένεια, Χα-
τζημπύρου Βασιλική

Σήμερα ο Όμιλος έχει 8 άτομα 
εκ των οποίων κανένα ιδρυτι-
κό. Ο Όμιλος θα είναι σε ανα-
στολή την επόμενη διετία και 
ανασύσταση.

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Βασιλική Κρίτσα
Α’ Αντιπρόεδρος: Κάτια Χατσιοπούλου
Β’ Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Λακιώτη
Ταμίας: Ελένη Λαδίκα
Γραμματέας: Κατερίνα Φρέτσιου
Μέλη: Όλγα Κούτσιαρη, Ελισάβετ Βελώνη
Εκπρόσωποι: Μίτσα Βορβή, Άννα Μανωλοπούλου
Αναπληρωματικοί Εκπρόσωποι: Λόλα Κουτσιαρή, Λαδίκα Λένα

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ:
Κάτια Χατσιοπούλου, Μέλος Επιτροπής Διαιτησίας

Σ.Ο. «ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΚΑΛΗ» (από το 1986)

Έμβλημα: Δύο χέρια ενωμένα. Συμβολίζει φιλία, σύσφιξη ειλι-
κρινών σχέσεων μεταξύ των μελών, αλλά και των Σοροπτιμι-
στριών γενικότερα, αλληλεγγύη και αγάπη.

Ίδρυση Ομίλου. Την 1η Ιουνίου 1986 έγινε η επίσημη τελετή 
της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Eva 
Skaaberg (Νορβηγία), Πρόεδρος Si/E. Ανάδοχος η Τασία Καλ-
κούνου (Πρόεδρος Ομίλου Πειραιώς). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Αγγέ-
λα Φραντζεσκάκη (Π.Φαλήρου). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σορο-
πτιμιστικού Ομίλου «ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΚΑΛΗ» η Πόπη Αθανασίου.

Ιδρυτικά Μέλη: 35
Αθανασίου Π., Αλαμάνου Γ., Αλεβιζοπούλου Ε., Αποστόλου Α., 
Βαλλίδη Ε., Βλάχου Ε., Βουρλιώτου Ε., Γερολυμάτου Α., Γκού-
μα Ε., Γρυπάρη Α., Κλαουδάτου Ν., Κλάψη Τ., Κολοβού Ε., Κο-
ντουλάκου Ν., Κοτσαλή Τ., Κρητικού Π., Λογοθέτη Κ., Μά-
ντακα Α., Μαρκόγιαννη Α., Μαρτίνη Α., Μιέστρη Ε., Μιχα-
ήλ Α., Οικονόμου Κ., Παιζάνου Σ., Παπαδάκη Μ., Πιπέρη Σ., 
Ρούτνερ Ρ., Σακελλαρίου Σ., Σίνη Α., Σταματοπούλου Ε., Ταμ-
βακοπούλου Ε., Τσίγκου Α., Φίλντιση Α., Χαραλαμποπούλου 
Λ., Χατζηχρήστου Ε.

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου 
2019

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου 
(Πίτα Ομίλου-Ιανουάριος 2020)

Η τελευταία φωτογραφία του Ομίλου (Ιούνιος 2020) μαζί με την Πρό-
εδρο της επιτροπής επέκτασης της ΣΕΕ Κίρκη Παπαδήμα, την Πρόεδρο 
και Αντιπρόεδρο του Σ.Ο. Α’ Βόλου σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και 
ανασυγκρότησης του Ομίλου.
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Σήμερα ο Όμιλος έχει 25 μέλη εκ των οποίων 8 είναι Ιδρυ-
τικά(Αθανασίου Πόπη, Βλάχου Ελευθερία, Βουρλιώτου Έφη, 
Γκούμα Έλσα, Κλάψη Τάτα, Κοτσαλή Τζέλα, Ρούτνερ Ρούλα, 
Χαραλαμποπούλου Λίνα).

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πόπη Αθανασί-
ου, Πρόεδρος, 
Ελευθερία Βλά-
χου, Α’ Αντιπρό-
εδρος, Ρούλα 
Ρούτνερ, Β’ Αντι-
πρόεδρος,Βάλη 
Παλαιολόγου, 
Γραμματέας, Κα-
τερίνα Ευαγγέ-
λου, Ταμίας, Λί-
τσα Κωστόγιαν-
νη, Μέλος,Γε-
ωργία Κυβέλου, 

Μέλος,Κλαίρη Ζερζιβίλη, Δ/ντρια Προγράμματος.
Εκπρόσωποι Ομίλου 2018 – 2020, Έφη Βουρλιώτου και 2019 
– 2021 Μαριάννα Γκαβέλα
Υπεύθυνη Τύπου: Έφη Βουρλιώτου
Τα κενά στα λοιπά αξιώματα τα καλύπτει το Δ.Σ.

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ:
Ρούλα Ρούτνερ-Αποστολάκου, Υπεύθυνη Γραφείου ΣΕΕ

Σ.Ο. «ΧΑΛΚΙΔΑΣ»  (από το 1986)

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

Ίδρυση Ομίλου. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1986 έγινε η επίση-
μη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέ-

δωσε η Lucette Degerman (Λουξεμβούργο), Πρόεδρος Si τον 
ΟΗΕ. Ανάδοχος η Βέτα Σπύρου (Αθηνών-Ανατολικός). Πρόε-
δρος Σ.Ε.Ε.: Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. Φαλήρου). Ιδρυτική 
Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «ΧΑΛΚΙΔΑΣ» η Δή-
μητρα Παπαμιχαήλ.

Ιδρυτικά Μέλη: 22
Ακριώτου Ευαγ-
γελία, Βογιατζά-
κη-Πιεράκου Ελέ-
νη, Γαβαλά-Παπα-
δημητρίου Αγγελι-
κή, Γαλάνη Αγγε-
λική, Γκίκα-Κελαϊ-
δίτου Μαργαρίτα, 
Καραπανάγου-Μι-
χαλακοπούλου Ει-
ρήνη, Καφετζο-
πούλου-Αποστο-
λοπούλου Νανά, 
Κ λαδογέ ν η-Λυ-
κίδου Έλλη, Λά-
μπρου-Υπερηφα-
νίδου Μαίρη, Λυ-
μπερίου-Βαλού-
ση Καίτη, Μυστρι-
ώτη-Κονταξή Μα-
ρία, Νάτσου-Ρου-
μάνη Θεώνη, Νι-
κ ο λ ά ο υ - Δ η μ η -
τρίου Γιολάντα, Παπαμηχαήλ-Παναγιωτοπούλου Δήμητρα, 
Παλαιολόγου-Παπαθανασίου Σοφία, Παππά-Στέφα Ελένη, 
Παύλου-Αγαθαγγελίδου Αναστασία, Σκούρα Μαρία, Σωτη-
ρίου-Παπαδοπούλου Ερρικέτη, Τσούμη-Φαρμάκη Ελένη, Φι-
λιππίδου-Ρηγάτου Κλεονίκη (Νίκη), Χρυσάγη-Σπηλιώτη Αση-
μίνα

Σήμερα ο Όμιλος έχει 14 εκ των οποίων 4 είναι ιδρυτικά 
(Γαλάνη Αγγελική, Λάμπρου Μαίρη, Σκούρα Μαρία, Φιλιππί-
δου-Ρηγάτου Κλεονίκη). Η ιδρυτική Πρίεδρος Δήμητρα Πα-
παμηχαήλ- Παναγιωτοπούλου είναι επίτιμο μέλος του Ομίλου.

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχες του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Περγοπούλου-Δεμερτζή Ελένη
Αντιπρόεδρος: Δημητρίου-Νικολάου Γιολάντα
Γραμματέας: Διγαλέτου Δήμητρα
Ταμίας: Παπαδημητρίου-Γαβαλά Αγγελική
Διευθύντρια Προγράμματος: Μαίρη Λάμπρου
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Φιλιππίδου-Ρηγάτου 
Κλεονίκη
Μέλη Δ.Σ.: π. πρόεδρος Κωτσή Μαρία, Νικολάου Ελένη-Ρό-
ζα, Τρίκκα-Αισώπου Κυριακή
Εκπρόσωποι: Καίτη Βοσκού, Χαϊντυ Καραγεώργη
Αναπληρωματικές Εκπρόσωποι: Νικολάου Ελένη-Ρόζα, Σκού-
ρα Μαρία
Ιδρυτική - Επίτιμη πρόεδρος: Παπαμιχαήλ Δήμητρα

Μέλη Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ:
Αγγελική Γαλάνη, Μέλος Επιτροπής Καταστατικού

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου
(Κοπή Πίτας-Ιανουάριος 2020)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου 
(33α Γενέθλια του Ομίλου, Σεπτέμβριος 2019)
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Σ.Ο. «ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (από το 1987)

Έμβλημα: «Απήδαλος Ναυς». (Καράβι χωρίς πηδάλιο (τιμό-
νι), που από την Ομηρική Εποχή χρησιμοποιούσαν οι Φαίακες 
(πρόγονοι των Κερκυραίων) φημισμένοι για τη ναυτική τους 
ικανότητα).

Ίδρυση Ομίλου. Στις 
30 Μαΐου 1987 έγι-
νε η επίσημη τελε-
τή της ίδρυσης του 
Ομίλου. Την ιδρυτι-
κή χάρτα παρέδω-
σε η Lala Azarolli 
(Ιταλία) Πρόεδρος 
της Επιτροπής Επέ-
κτασης Si/E. Ανάδο-
χοι οι Μέλπω Κω-
στακόντη, Αικα-
τερίνη Κορωνάκη 
(Ν. Σμύρνης). Πρόε-
δρος Σ.Ε.Ε.: Αγγέλα 
Φραντζεσκάκη (Π. 
Φαλήρου). Ιδρυτική 
Πρόεδρος του Σο-
ροπτιμιστικού Ομί-
λου «ΚΕΡΚΥΡΑΣ» η 
Ελένη (Νίτσα) Βρυ-
ώνη.

Ιδρυτικά Μέλη: 21
Αρταβάκη Λίνα, Βασιλείου Ευτυχία, Βρυώνη Νίτσα, Γαλάνη 
Καίτη, Ζερβού Έρις, Ζούλα Δανάη, Ζούλα Ελένη, Κομπολίτου 
Νέλα, Κορωνάκη Αμαλία, Κωνσταντή Λένα, Λάσκαρη Ευτυ-
χίαΜακρή Αυγή, Μακρή Μαρί, Νεοχωρίτου Ρένα, Νικηφόρου 
Αννέτα, Σιγανού Ιουλιέττα, Σπίνουλα Αντιγόνη, Τσανταρίδη 
Νταίζη, Τσουκαλά Αικατερίνη, Τσουκαλά Μαριλένα, Τσούτση 
Μίνα

Σήμερα ο Όμιλος έχει 20 μέλη. Εκ των οποίων 1 Ιδρυτικό 
(Λάσκαρη Ευτυχία)

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Γιάννα Κουρκούλου
Γραμματέας: Ειρήνη Λαβράνου
Ταμίας: Ειρήνη Μπιζη - Πουλιέζου
Α’ Αντιπρόεδρος: Τζένη Ανδριωτη
Μέλη: Νταίζη Αγγελοπούλου, Νατάσα Σταθοπούλου.
Εκπρόσωποι: Χριστίνα Χαϊδόγλου, Όλγα Γερογιάννη
Διευθύντρια Προγράμματος: Χριστίνα Χαϊδόγλου
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Ιωάννα Κάντα

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ:
Έλσα Περούλη-Σκούρτη, Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σ.Ο. «ΔΡΑΜΑΣ» (από 1987)

Ίδρυση Ομίλου: Στις 13 
Ιουνίου 1987 έγινε η επίση-
μη τελετή της ίδρυσης του 
Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα 
παρέδωσε η Brigitte Gilles 
(Γερμανία) Governor. Ανά-
δοχος η Άρτεμις Δίγκα (Κα-
βάλας). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: 
Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. 
Φαλήρου). Ιδρυτική Πρόε-
δρος του Σοροπτιμιστικού 
Ομίλου «ΔΡΑΜΑΣ» η Κική 
Βάντζιου.

Ιδρυτικά Μέλη: 25
Αθανασιάδου-Μαραβέ-
λια Χριστίνα, Βάντζιου Κι-
κή, Βαβατζανίδου-Καφε-
τζή Δήμητρα, Βασιλειάδου 
Μάρω, Βασιλειάδου Μαί-
ρη, Γρηγορίου Σοφία, Γιαβανοπούλου-Αραμπατζή Χρυσούλα, 
Γρηγοριάδου-Μαλαματίνη Βασιλική, Γρηγοριάδου-Μυστρίδου 
Σοφία, Κάλτσου Βέτα, Καραγιώργη Ρούλα, Κουλαξίζη Διάνα, 
Κονδυλάκη-Ντινάκη Άννα, Κωνσταντινίδου Νόρα, Λαζαρίδου 
Τζούλια, Μαγκανάρη-Σταφυλάκη Καίτη, Μάρη Λίτσα, Παπα-
δοπούλου-Πετρίδου Χρύσα, Πάτση Εύη, Παρπατούλη Κίτσα, 
Τέγου Μαίρη, Τσάλτα-Αμαραντίδου Πόπη, Χατζηκωνσταντί-
νου-Δαϊλάκη Βασιλική, Παπαδοπούλου-Δίγκα Ελένη, Σιδέ-
ρη-Σαλωνίδου Σούλα

Σήμερα ο Όμιλος έχει μόνο 3 μέλη. Κανένα ιδρυτικό και εί-
ναι υπό ανασυγκρότηση
Εκπρόσωποι: Κοκολάκη Νικολέττα, Περπατούλη Κατερίνα

Σ.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ «ΝΗΡΗΙΔΕΣ» (από το 1987)

Έμβλημα: Μία Νηρηίδα φι-
λοτεχνημένη από τον ζω-
γράφο Ταλαγάνη ειδικά για 
τον Όμιλο. Το κυκλικό σχή-
μα συμβολίζει την ενότη-
τα των μελών, η δάφνη την 
επιβράβευση των προσπα-
θειών τους και το περιστέ-
ρι την αθωότητα, τη γαλήνη 
και την ειρήνη που πρέπει να 
επικρατεί παντού.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 24 
Οκτωβρίου 1987 έγινε η επί-
σημη τελετή της ίδρυσης του 
Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα 
παρέδωσε η Marie-Jeanne 
Bosia (Ελβετία) Πρόεδρος 
Si/E. Ανάδοχοι οι Τασία 

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου
(Κοπή Πίτας, Ιανουάριος 2020)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου 
(2019)
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Καλκούνου, Στέλλα Πάγκου (Πειραιώς). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: 
Αγγέλα Φραντζεσκάκη (Π. Φαλήρου). Ιδρυτική Πρόεδρος 
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ «ΝΗΡΗΙ-
ΔΕΣ» η Μαρικέρη Τόμπρα.

Ιδρυτικά Μέλη: 23
Ειρήνη Κουράκου, Λίλα Βυζά, Αριστέα Νινιού, Κωστούλα Μα-
λάμου, Αλεξάνδρα Κάρτσωνα, Μπέρτυ Ρούση, Κατερίνα Ιωάν-
νου, Μαρία Νομικού, Μαρικέρη Τόμπα, Λιέττα Κατσούφρη, 
Μαργαρίτα Πάγκου, Λουκία Βασιλία, Βάσω Μητροπούλου, 
Νένα Μαυρέα, Μαριάννα Φόρου, Κάθριν Ζαχαρτζή, Νόρα 
Τομάζου, Ινώ Κωνσταντοπούλου, Τζένη Φούρλα, Ελένη Πα-
παγεωργίου, Αννίτα Συρεγγέλα, Αικατερίνη Μακρυνιώτη, Δα-
νάη Κουνάκου

Σήμερα ο Όμιλος έχει 12 μέλη εκ των οποίων τα 4 είναι από 
τα Ιδρυτικά (Κάθριν Ζαχαρτζή, Λιέττα Κατσούφρη, Μπέρτυ 
Ρούση, Τζένη Φούρλα)

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Χρυσούλα Βερέμη
Α Αντιπρόεδρος: Μπέρτυ Ρούσση
Β Αντιπρόεδρος: Κάλια Τσαντάνη
Γραμματεύς: Αλεξάνδρα Κάρτσωνα
Ταμίας: Λιέτα Κατσούφρη
Μέλη: Αλιπράντη Βαρβάρα, Παπαγεωργίου Ελένη
Διευθύντρια: Προγράμματος Brigit Hug
Βοηθός Διευθύντριας Προγράμματος: Τζέννυ Φούρλα
Εκπρόσωπος:Αλιπράντη Βαρβάρα
Αναπληρωματική εκπρόσωπος: Νέλη Διονυσοπούλου

Σ.Ο. «ΨΥΧΙΚΟΥ» (από το 1988)

Έμβλημα: Η Υδρία. Θυμίζει το ψυχικό των κατοίκων που έδω-
σαν νερό στον μαραθωνομάχο όταν σταμάτησε για λίγο και 
συνέχισε να αναγγείλει στους Αθηναίους «νενικήκαμεν».

Ίδρυση Ομίλου. Στις 18 Σε-
πτεμβρίου του 1988 έγινε 
η επίσημη τελετή της ίδρυ-
σης του Ομίλου. Την ιδρυ-
τική χάρτα παρέδωσε η Liv 
Gabrielsen (Νορβηγία) 
Governor. Ανάδοχος η Λού-
λα Μαυρουλίδου (Αθη-
νών-Ανατολικός). Πρόεδρος 
Σ.Ε.Ε.: Αγγέλα Φραντζε-
σκάκη (Π. Φαλήρου). Ιδρυτι-
κή Πρόεδρος του Σοροπτιμι-
στικού Ομίλου «ΨΥΧΙΚΟΥ» 
η Μαρία Ζαφέτ.

Ιδρυτικά Μέλη: 32
Αργυροπούλου Μαρία, Βαλε-
ριάνου Τένη, Γιαννικάκη Τί-
να, Δοξιάδη Ασπασία, Δοξι-
άδη Λέλα, Εμίρη Μαρία, Ευ-
αγγελίου Χρυσούλα, Ευαγγέ-

λου Γαβριέλλα, Ζαφέτ Μαρία, Καραγεωργοπούλου Σούλα, Κα-
ραντίνου Νίτσα, Κεφαλλωνήτου Πόπη, Κωσταρίδη Βάσω, Λε-

ούση Αγλαΐα, Λυμπεροπούλου Άννα, Ματσούκη Κάτια, Μιχα-
ηλίδου Βέρα, Μπάλλα Μαρία, Μπενοπούλου Λένα, Μπάλλα 
Ολυμπία, Νομπέλη Μαρία, Ξυριδάκη Ρένα, Παπαευαγγέλου 
Νάντια, Παπαϊωάννου Διονυσία, Παπαφιλίππου Καίτη, Ράλλη 
Ελβίρα, Τσερώνη Μαίρη, Τσιμή Πόπη, Τσολοζίδη Μαίρη, Χα-
ζανδρά Μαρία, Χαρλαύτη Εύη, Χατζιώτη Έλλη

Σήμερα είναι 22 μέλη εκ των οποίων τα 4 είναι Ιδρυτικά (Ευ-
αγγελίου Χρυσούλα, Ευαγγέλου Γαβριέλλα, Κωσταρίδη Βάσω, 
Νομπέλη Μαρία)

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχες είναι:
Πρόεδρος: Κακάβα Ελένη Γραμματέας: Αποστόλου Βίκυ
Αντιπρόεδρος: Διονυσία Κωνσταντοπούλου
Β΄Αντιπρόεδρος: Ρένα Τσαμαδού
Ταμίας: Παναγιώτα Τσάκαλου
Διευθύντρια Προγράμματος: Κοτσαρίνη Ιωάννα
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Φανη Τσαμαδου
Εκπρόσωποι: Μίνα Κόρσου, Μαίρη Νόμπελη

Μέλη Ομίλου Αξιωματούχες στην ΣΕΕ:
Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση, Αμέσως Προηγούμενη Πρόεδρος
Λίνα Τσίλαγα, Μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών

Σ.Ο. ΠΑΤΡΩΝ «ΔΑΝΙΗΛΙΣ» (από το 1988)

Έμβλημα: Η Δανιηλίς, Πατρινή αρχόντισσα (10ος αι.). Πρώτη 
γυναίκα βιομήχανος η οποία με τη δημιουργικότητά της κα-
τέστησε την Πάτρα, πρώτη βιομηχανική πόλη του Βυζαντίου.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 10 
Δεκεμβρίου του 1988 έγι-
νε η επίσημη τελετή της 
ίδρυσης του Ομίλου. Την 
ιδρυτική χάρτα παρέδωσε 
η Marie Delemenester 
(Βέλγιο) Governor. Ανά-
δοχος η Καλιρρόη (Λα-
λά) Νικολή (Αθηνών 
Ανατολικός). Πρόεδρος 
Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (Θεσσαλονίκης Ανατολικός). Ιδρυτική 
Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου ΠΑΤΡΩΝ «ΔΑΝΙΗ-
ΛΙΣ» η Κατίνα Φουρτούνη.

Ιδρυτικά Μέλη: 23
Αγγελάκη-Μαλάκη Ρούλα, Ανδρουλάκη Λία, Βαγενάκη Λέ-
να, Βαράκη Αθηνά, Βούτουνα Τζένη, Γκολφινοπούλου Ευγε-
νία, Ηλιοπούλου Ελένη, Κιτσούκαλη Ντορίνα, Κονταγιαννο-
πούλου Νίτσα, Κουτσογεωργοπούλου Ελένη, Μαραγκού Λένα, 
Μεντζελοπούλου Βάσω, Μπορονικολού Τούλα, Παπουτσάκη 
Τζένη, Πετσάλη Νίκη, Πλέσσα Κούλα, Πραποπούλου Αθηνά, 
Σκαρτσή Ευαγγελία, Σκαρτσή Ξένια, Σταυροπούλου Νταίζη, 

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου (Χριστου-
γεννιάτικο Μπαζάρ, Δεκέμβριος 2019)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερες φωτογραφίες του Ομίλου   (Ιανουάριος 2020, Κοπή Πίτας Ομίλου)

1950                  2020
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Τουμπανάκη-Ευσταθίου Σία, Τζικούνη Μαρία, Χριστοπουλί-
δου Μπία

Σήμερα ο Όμιλος έχει 11μέλη εκ των οποίων 1 ιδρυτικό 
(Μεντζελοπούλου Βάσω)

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχες του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Γεωργία Μοσχονά
Α΄Αντιπρόεδρος: Ελένη Γκέκα
Β’ Αντιπρόεδρος: Άννα Καλιάφα
Ταμίας: Παυλίνα Μπαρτζίλα
Γραμματέας: Γεωργία Μαντέλη
Μέλη: Γεωργία Κηπουρού, Νάντια Καμπόυρη
Διευθύντρια Προγράμματος: Παναγιώτα Βάθη
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Κατερίνα Παρασκευο-
πούλου
Εκπρόσωποι: Ελένη Γκέκα, Λιλια Παντέλη
Αναπληρωματικές Εκπρόσωποι: Γεωργία Μοσχονά, Άννα 
Καλλιάφα, Γεωργία Μαντέλη

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχες στην ΣΕΕ
Ελένη Γκέκα, Αναπληρωματική Governor 2019-2020

Σ.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ» (από το 1989)

Έμβλημα: Ανθέμιο, κόσμημα αρχαίων ναών. Αρμονία: σύζυγος 
του Κάδμου, εκπροσώπηση αρμονίας στη φύση, στις τέχνες, 
στην ποίηση, προστάτιδα της οικογενειακής ευτυχίας.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 6 Μαρτίου του 1989 έγινε η επίσημη τελε-
τή της ίδρυσης του 
Ομίλου. Την ιδρυ-
τική χάρτα παρέ-
δωσε η Helen Van 
Themsche (Βέλγιο) 
Αντιπρόεδρος Si/E. 
Ανάδοχος η Ρί-
σα Γαλούση (Όμι-
λος Ξάνθης). Πρό-
εδρος Σ.Ε.Ε.: Νέλ-
λη Ζήκα (Θεσ-
σαλονίκης- Ανα-
τολικός). Ιδρυτι-
κή Πρόεδρος του 
Σοροπτιμιστικού 
Ομίλου ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ» 
η Άσπα Τσιπλιά-
γκου-Γεραρδή.

Ιδρυτικά Μέλη: 23
Αποστολίδου Άννα, Βουκουβάλα Βασιλική, Γεμενετζή Μάρω, 
Δαλακούρα Αικατερίνη, Δώδου Χριστίνα, Θεοδωρίδου Παρα-
σκευή, Καλδιριμτζή Άννα, Καμπούρη Άννα, Κατερινάκη Ζα-
φειρία, Μαργώνη Αθανασία, Ματσικίδου Χαρίκλεια, Μηναΐ-
δου Ηρώ, Μυλωνά Άννα, Παναγοπούλου Θεοδώρα, Πανταζή 
Άννα, Παπαϊωάννου Ειρήνη, Παπουτσή Όλγα, Συλίβου Άρτε-
μις, Τσιρλιάγκου Ασπασία, Τσιρογιάννη Αθηνά, Τσολακίδου 
Δέσποινα, Φινοκαλιώτου Μαρία, Χατζησιδέρη Αικατερίνη

Σήμερα ο Όμιλος έχει 10 μέλη εκ των οποίων 1 Ιδρυτικό 
(Τσιρλιάγκου Ασπασία). Ο Όμιλος είναι σε ανασυγκρότηση, 
αυτή την διετία λειτούργησε με την στήριξη 6 μελών από άλ-
λους Ομίλους. Θα δοθούν έως το τέλος του Σοροπτιμιστικού 
έτους 2020 σήματα σε δύο δόκιμα μέλη.
Πρόεδρος: Τσιρλιάγκου Άσπα
Γραμματεύς: Καράμπαμπα Ελένη
Ταμίας: Κοσμίδου –Μαρκίδου Αλίκη
Διευθύντρια Προγράμματος:: Καράμπαμπα Ελένη
Βοηθός Διευθύντριας Προγράμματος: Κοσμίδου-Μαρκίδου 
Αλίκη

Σ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ «ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ» (από το 1989)

Έμβλημα: Αθηναϊκά ακροκέραμο με μορφή γυναίκας. Σύμβο-
λο του τόπο σύστασης, ίδρυσης και λειτουργίας του Ομίλου.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 27 Μα-
ΐου 1989 έγινε η επίσημη τε-
λετή της ίδρυσης του Ομίλου. 
Την ιδρυτική χάρτα παρέδω-
σε η Sadun Katipoglu (Τουρ-
κία) πρ. πρόεδρος Si/E. Ανάδο-
χος η Νίκη Μαρνέρη (Π. Φα-
λήρου). Governor Σ.Ε.Ε. Πρόε-
δρος Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (Θεσ-
σαλονίκης- Ανατολικός). Ιδρυ-
τική Πρόεδρος του Σοροπτιμι-
στικού Ομίλου ΑΘΗΝΩΝ «ΛΥ-
ΚΑΒΗΤΤΟΣ» η Ελένη Κουτσε-
λίνη.

Ιδρυτικά Μέλη: 37
Αβραμίδου Κατερίνα, Αγιου-
τάντη Άννα, Αλατζατζή Άσπα, 
Αποστολοπούλου Σοφία, Αρ-
γυρού Ντόρα, Γεωργαντά Λί-
λυ, Γρηγοροπούλου Ντιάννα, 
Δρούγκα Πέπη, Ζέλου Αίγλη, 
Καλκούνου Ηρώ, Καλλία Έφη, Καμπόλη Άννα, Κανέλλη Γε-
ωργία, Καπούλα Χαρά, Κατσίχτη Βίβιαν, Κομνηνού Έλλη, Κο-
ζώνη Βίλυ, Κοντοδήμα Κάτια, Κουτσελίνη Ελένη, Κουτσουκέ-
λη Αλεξάνδρα, Κυρώζου Ευρυδίκη, Μανδρέκα Τάνια, Μπο-
ρονικολού Μαρία, Μπουντοκαλάκη Θέλκα, Μπενάκη Ελένη, 
Μπίλλη Λίζα, Παλαιολόγου Ερατώ, Παπακριβοπούλου Φώφη, 
Παπακωνσταντίνου Τάνια, Πισκερά Λίτσα, Σιούρδη Μαρία, 
Σπάθη Ελένη, Σπηλιοπούλου Χαρά, Σταυρουλοπούλου Άννα, 
Συνοδινού Ρένα, Τσούκαλη Αθηνά, Φυκούρα Καρολίνα

Σήμερα ο Όμιλος έχει 13 μέλη εκ των οποίων 5 είναι Ιδρυ-
τικά (Αλατζατζή Άσπα, Κανέλλη Γεωργία, Κουτσελίνη Ελένη, 
Κουτσουκέλη Αλεξάνδρα, Παλαιολόγου Ερατώ)

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Ερατώ Παλαιολόγου
Αντιπρόεδροι: Στόκκου Μαρία, Λένα Κουτσελίνη
Γραμματέας: Βάσω Μπαλτήρα,
Ταμίας: Χρυσούλα Γκίνη
Διευθύντρια προγράμματος: Έφη Ζησοπούλου,

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου (Πίτα Ομί-
λου, Φεβρουάριος 2019)

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου 
(Ιούνιος 2019, Γενέθλια του Ομίλου)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας
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Βοηθός Διευθύντρια προγράμματος: Αντιγόνη Χατζηβασιλεί-
ου
Εκπρόσωποι: Μαρία Στόκου, Έφη Ζησοπούλου,
Αναπληρωματικές Εκπρόσωποι: Λένα Κουτσελίνη, Βάσω 
Μπαλτήρα
Μέλη: Μαρία Γαργάλα, Γεωργία Τόλια

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι
Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη, Μέλος επιτροπής Κατστατικού της 
SiE

Σ.Ο. ΑΤΤΙΚΗ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»  (από το 1989)

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

Ίδρυση Ομίλου. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1989 έγινε η επίση-
μη τελετή της ίδρυσης 
του Ομίλου, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Grand 
Chalet της Κηφισιάς. Την 
ιδρυτική χάρτα παρέ-
δωσε η Elisabeth Back-
Impallomeini (Ιταλία) 
Πρόεδρος Si/E. Ανάδο-
χος η Σούλα Κοκολέ-

τσου (Βουλιαγμένης). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (Θεσ-
σαλονίκης- Ανατολικός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμι-
στικού Ομίλου ΑΤΤΙΚΗ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» η Ελένη Βλαχοδήμου. 
Παρούσα η Νίνα Κουμανάκου
Η αρχική Ονομασία του Ομίλου ήταν ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
«ΟΛΥΜΠΙΑΣ» μετονομάστηκε στο ΑΤΤΙΚΗ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» 
το 2019 κατόπιν απόφασης του Ομίλου και έγκρισης από την 
Πρόεδρο της SiE. Ό Όμιλος έχει τώρα την έδρα του στον Χο-
λαργό όπου βρίσκεται και η οικία της πρώτης Προέδρου της 
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Πασιθέας Ζουρούδη –Σαλλιγκάρου 
πνευματικό κέντρο του δήμου Χολαργού τώρα.

Ιδρυτικά Μέλη: 30
Αμπατζίδου Καλλιόπη, Απιδοπούλου Ευθ., Βαρελά Φανή, Βε-
ρούκα Μαίρη, Βλαχοδήμου Ελένη, Βόγκα Βασιλική, Ζερικιώτη 
Αικατερίνη, Καρανίκα Πηνελόπη, Κατάρα Λέλα, Καφέτση Αι-
κατρίνη, Κιούση Αντιγόνη, Κοκολάκη Κωνταντίνα, Κουβαλιά 
Ελένη, Κωτσόγιαννη Αθηνά, Λαζαρή Αλεξάνδρα, Μακρή Χα-
ρίκλεια, Μαντζιάρα Ασημίνα, Μπρατσιάκου Αικατερίνη, Πα-
ναγιωτοπούλου Μαρία, Πέτικα Βενετία, Πεχλιβανίδη Ελένη, 
Πολύδωρα Μαίρη, Πούλη Ιωάννα, Σαββοπούλου Ειρήνη, Σαβ-
βοπούλου Μαρία, Σταμούλη Βασιλική, Στόγια Ελένη, Στόγια 
Καλλιόπη, Τσατσάνη Ζωή, Τσιρέκα Αγνή

Σήμερα ο Όμιλος έχει 11 μέλη εκ των οποίων τα 2 είναι 
ιδρυτικά (Αμπατζίδου Καλλιόπη, Παναγιωτοπούλου Μαρία)

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Βασιλική Βέλλιου
Αντιπρόεδρος: Ρουμπίδου Ελευθερία
Γραμματέας: Παπαευαγγελίου - Νασιοπούλου Πέπη
Ταμίας: Παπαδημητρίου Σοφία
Διευθύντρια Προγράμματος: Μαρία Παναγιωτοπούλου
Βοηθός Διευθύντρια Προγραμματος: Μαυράκη Αιμιλία
Εκπρόσωποι: Δρ. Δούκα Αικατερίνη
Αναπληρωματική Εκπρόσωπος: Αμπατζίδου Πόπη

Σ.Ο. ΒΟΛΟΥ «ΘΕΤΙΣ» (από το 1990)

Έμβλημα: Θέτις, θεσσαλική θαλάσσια θεότητα, σύζυγος του 
Πηλέα, μητέρα του Αχιλλέα. Συμβολίζει τη δυναμική προσπά-
θεια των μελών για ένα καλύτερο μέλλον.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 28 
Απριλίου του 1990 έγινε η 
επίσημη τελετή της ίδρυ-
σης του Ομίλου. Την ιδρυ-
τική χάρτα παρέδωσε η 
Marianne Barner (Σου-
ηδία) Governor. Ανάδο-
χος η Τίτσα Γαντζού (Βό-
λου Α΄). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: 
Νέλλη Ζήκα (Θεσσαλο-
νίκης- Ανατολικός). Ιδρυ-
τική Πρόεδρος του Σορο-
πτιμιστικού Ομίλου ΒΟ-
ΛΟΥ «ΘΕΤΙΣ» η Μαρία 
Μητράκη.

Ιδρυτικά Μέλη: 27
Αποστολάκη Σοφία, Βαΐ-
τση Τζωρτζίνα, Βαρσάμη 
Πόπη, Βασιλειάδου Λίτσα, 
Ζαπάντη Βάλια, Καντίκου 
Μαρία, Καλιντζέου Θέκλα, 
Καραμανλή Αίγλη, Κόκκα-
λη Εύη, Κοντοδήμα Κάτια, 
Λύτρα Γεωργία, Λαζαρί-
δου Ελένη, Λάμπρου Κα-
τερίνα, Λιώλου Δήμητρα, 
Μαργαρίτη Γιούλα, Μαρ-
κάκη Ελένη, Μητράκη Μαρία, Οικονομίδου Γιάννα, Παπαδο-
πούλου Αντιγόνη, Πασιά Μίτση, Σαμαρά Ντόρα, Στεφανίδου 
Δάφνη, Στράκα Βιβή, Τέζα Λόλα, Τσάνη Νίκη, Τσοποτού Μα-
ρία, Χαρμάνη Ζήνα

Σήμερα ο Όμιλος έχει 25 μέλη εκ των οποίων τα 8 είναι 
Ιδρυτικά (Ζαπάντη Βάλια, Λαζαρίδου Ελένη, Μαρκάκη Ελέ-
νη, Οικονομίδου Γιάννα, Πασιά Μίτση, Σαμαρά Ντόρα, Στρά-
κα Βιβή, Χαρμάνη Ζήνα)

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Ζήση Νένα
Αντιπρόεδρος Α: Πασιά Μίτση

Ημέρα  παράδοσης της ιδρυτικής χάρτας

Πρόσφατη φωτογραφία του Ομίλου (Ολομέλεια Ομίλου, Ιούνιος 2020)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Λήξη Σοροπτιμιστικού έτους 2019-2020
(17 Ιουνίου 2020)

Νεότερη φωτογραφία Ομίλου
(Χειμώνας 2020)

1950                  2020
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Αντιπρόεδρος Β: Μάνη Μαρία
Γραμματέας: Τσουραπα Ασπα.
Γραμματέας Β: Ριζου Βίλλια.
Ταμίας: Στράκα Μπιμπη.
Ταμίας Β: Παντη Μαρία
Διευθύντρια Προγράμματος: Πασια Μιτση.
Βοηθός Διευθύντριας Προγράμματος: Μπακάλη Εύη.
Εκπρόσωποι: Σαμαρά Ντόρα και Καραγιάννη Πέπη.

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχοι στης ΣΕΕ:
Ελένη Μαρκάκη, Β΄Αντιπρόεδρος
Μίτση Πασιά, Μέλος Επιτροπής Οικονομικών
Πέπη Καραγιάννη, Μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας

Σ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» (από το 1990)

Έμβλημα: Ο ήλιος της Βεργίνας, έμβλημα της αρχαίας Μακε-
δονικής Δυναστείας. Κοσμεί τη χρυσή λάρνακα που βρέθηκε 
στον τάφο του Φιλίππου.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 26 Μαΐου 1990 έγινε η επίσημη τελε-
τή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η 
Gerda Hojgaard (Δανία) Governor. Ανάδοχοι οι Νέλλη Ζή-
κα, Μαίρη Πούλιου (Θεσσαλονίκης Ανατολικός). Πρόεδρος 
Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (Θεσσαλονίκης- Ανατολικός). Ιδρυτι-
κή Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» η Μαρία Ιωαννίδου.

Ιδρυτικά Μέλη: 26
Αναστασιάδου Λέτα, 
Αστρεινίδου Πηνελόπη, 
Δούκα Λένα, Εσκιάδου 
Χαρούλα, Καγιάβη Ελέ-
νη, Κορίτσογλου Τασού-
λα, Μακρίδου Λένα, Μα-
κρίδου Πόπη, Μιχαηλίδου 
Ανθή, Μπαλοδήμου Μα-
ρία (Ιδρυτική Πρόεδρος), 
Μπερατλή Έφη, Μπουλά-

κη Άρτα, Παπαδάμου Φωτεινή, Παπαδήμα Μάχη, Παυλίδου 
Μαρία, Πέγκα Ντόρα, Πενέλη Βούλα, Ράκυνα Ντόλυ, Σουρ-
νοπούλου Άννυ, Συμεωνίδου Μαίρη, Τσεκερίδου Νένη, Τσώ-
χου Άννα, Τσώχου Άσπα, Φωστηροπούλου Σύλβια, Χαραλα-
μπίδου Στελλίνα, Χρηστακίδου Κυριακή

Σήμερα ο Όμιλος έχει 20 μέλη εκ των οποίων τα είναι Ιδρυ-
τικά (Αστρεινίδου Πηνελόπη, Κορίτσογλου-Μοσχοβακου Τα-
σούλα, Πέγκα Ντόρα, Πενέλη Βούλα, Συμεωνίδου Μαίρη, Τσε-
κερίδου Νένη, Τσώχου Άσπα, Φωστηροπούλου Σύλβια.

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Αμαραντίδου Δέποινα
Γραμματέας: Μουσαφίρη Αγάπη
Ταμίας: Λουφάκη-Ανανιάδου Ρέα
Διευθύντρια Προγράμματος: Τσεκερίδου Νένη

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχες της ΣΕΕ
Αστρεινίδου Πηνελόπη, Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής
Λουφάκη-Ανανιάδου Ρέα, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών

Σ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΑΡΕΤΟΥΣΑ» (από το 1990)

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

Ίδρυση Ομίλου. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1990 έγινε η επίση-
μη τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέ-
δωσε η Maria-Luisa Azzaroli-Pucceti (Ιταλία) Γραμματέας 
Si/E. Ανάδοχος η Αργυρώ Φωτιάδου (Βουλιαγμένης). Πρόε-
δρος Σ.Ε.Ε.: Νέλλη Ζήκα (Θεσσαλονίκης- Ανατολικός). Ιδρυ-
τική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗ-
ΤΗΣ «ΑΡΕΤΟΥΣΑ» η Ιωάννα Μηλιαράκη. Ιωαννίδου.

Ιδρυτικά Μέλη: 26
Βαρδάκη Ελένη, Βογιατζάκη Ελένη, Γαγάνη Εύα, Γραμματικά-
κη Μαρίτα, Δηλαβεράκη Νίνα, Επανωμεριτάκη Αθηνά, Κανα-
κάκη Σάντυ, Καλογεροπού-
λου Ρίτσα, Κλαψινού Μαί-
ρη, Κοτζάκη Αγγέλα, Λασιθι-
ωτάκη Έρη, Μαραζάκη Ελέ-
νη, Μαράκη Αγγέλα, Μαράκη 
Μαρία, Μεταξά Μαρίνα, Με-
ταξαράκη Φιλία, Μηλιαρά-
κη Ιωάννα, Μπρεδάκη Ελέ-
νη, Νικάκη Λιλίκα, Παπαδά-
κη Μάρω, Παπαδοπούλου Ρέ-
να, Πατεράκη Κατερίνα, Πα-
χιαδάκη Μαίρη, Πετρίδου Ιω-
άννα, Τζοβενή Μιράντα, Σφα-
κάκη Αθηνά

Σήμερα ο Όμιλος έχει 21 
μέλη εκ των οποίων 5 είναι 
Ιδρυτικά. (Καλογεροπούλου 
Ρίτσα, Μαράκη Αγγέλα, Μη-
λιαράκη Ιωάννα, Μπρεδάκη 
Ελένη, Τζοβενή Μιράντα).

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Αιθουσάκη Γεωργία
Α΄Αντιπρόεδρος: Καλογεροπούλου Ρίτσα
Β’ Αντιπρόεδρος: Πιτσικάκη Μαρία
Γραμματέας: Αθενάκη Ζωή
Ταμίας: Τσαπάκη Σταματία
Μέλη: Καλογεροπούλου Νένα, Μωράτη Αλίκη
Διευθύντρια Προγράμματος: Χατζάκη Μαρία
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Μηλιαράκη Ιωάννα
Εκπρόσωποι: Φραγκάκη Μαίρη

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχες της ΣΕΕ
Μπρεδάκη-Μαρινέλλη Ελένη, Governor 2019-2020
Ειρήνη Αεράκη, Μέλος Επιτροπής Επέκτασης

Σ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΟ» (από το 1992)

Έμβλημα: Σχηματική απεικόνιση της Βυζαντινής Θεσσαλονί-
κης. Ο τίτλος από την περιοχή Βυζάντιο-Καλαμαριάς προς τι-
μήν της λαμπρής ιστορικής βυζαντινής περιόδου της πόλης.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου 
(Ιανουάριος 2020)

1950                  2020
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Ίδρυση Ομίλου. Στις 18 Απριλίου του 1992 έγινε η επίσημη 
τελετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδω-
σε η Νίνα Κουμανάκου Πρόεδρος Si/E. Ανάδοχος η Μαίρη 
Πούλιου (Θεσσαλονίκης Ανατολικός). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Έφη 
Πετρέα (Ν. Σμύρνης). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστι-
κού Ομίλου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΟ» η Μαρούλα Πα-
πουτσή.

Ιδρυτικά Μέλη: 22
Ανδρεάδου Μαλβίνα, Αν-
δριανοπούλου Ηλέκτρα, 
Γραμματικού Νικολέττα, 
Δημητριάδου Ιωάννα, Ευ-
σταθίου Μαρία, Ζωγράφου 
Τασούλα, Κανελλοπούλου 
Αθηνά, Καπόλα Ολυμπία, 
Κλαδά Ιωάννα, Κοζύρη Ευ-
αγγελία, Λιάντα Νόπη, Μα-
σούρα Δάφνη, Μπλέρη Να-
νά, Νταβαρίνου Νανά, Ορ-
φανάκου-Αριστοτέλους 
Μάγδα, Παυλίδου Χριστί-
να, Παπουτσή Μαρούλα, 
Σαμαρτζίδου-Πλωμαρίτου 
Μαρία, Σεπιτάνου Πολυξέ-
νη, Φιλοξενίδου Θεοδοσία, 
Χριστοδουλίδου Φιφή, Φι-
νοκαλιώτη Μαρία

Σήμερα ο Όμιλος έχει 21 μέλη εκ των οποίων 8 είναι ιδρυτι-
κά. (Ανδρεάδου Μαλβίνα, Δημητριάδου Ιωάννα, Καπόλα Ολυ-
μπία, Κλαδά Ιωάννα, Λιάντα Νόπη, Νταβαρίνου Νανά, Σα-
μαρτζίδου-Πλωμαρίτου Μαρία, Φιλοξενίδου Θεοδοσία).

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Αννα Φαχαντίδου+
χρέη προέδρου η Α’ αντιπρόεδρος Νανά Νταβαρίνου
Γραμματέας: Φιφή Βρετοπούλου
Β’ Αντιπρόεδρος: Όλυ Καπόλα
Ταμίας: Τακαλιάνη Μαρία
Μέλη: Ζιζή Θερμασώνη και Μαίρη Μαγνήσαλη
Διευθύντρια Προγράμματος: Μαρία Κατσιογιάννη Λογοθέτη
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Μαλβίνα Ανδρεάδου
Εκπρόσωποι: Μαίρη Σαμαρτζίδου και Μαρία Κατσιογιάν-
νη Λογοθέτη
Αναπληρωματικές Εκπρόσωποι: Νανά Νταβαρίνου

Μέλη Ομίλου Αξιωματούχοι στην ΣΕΕ
Σύλβα Μούτσογλου, Γενική Γραμματέας
Ρίτσα Γαλούση, Ταμίας
Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη, Εκδότρια Περιοδικού
Μαρία-Ελισάβετ Κατσιογιαννη-Λογοθέτη, Βοηθός Εκδότριας

Σ.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΔΙΩΝΗ» (από 1992)

Έμβλημα: Παριστάνει τη Διώνη δίπλα στο Δία ως «ομόκλινη 
και ομώνυμη» αυτού. Σπάνια παράσταση ανδρός και γυναι-
κός να απεικονίζονται ομότιμα. Το δίδραχμό είναι πλαισιωμέ-
νο από κλάδους της ιέριας φηγούς (είδος βαλανιδιάς της Δω-

δώνης) και αμπέλου. Στα κλαδιά επικάθονται τρία πουλιά, οι 
τρεις ιέριες (μάντεις) του ιερού της «Διώνης» στη Δωδώνη Ιω-
αννίνων.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 9 Μαΐου 1992 έγινε η επίσημη τελετή της 
ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η Guite 
Mourer (Γαλλία) Συντονίστρια Περιβάλλοντος Si/E. Ανάδο-
χος η Αννέτα Νικηφόρου (Κέρκυρας). Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: Έφη 
Πετρέα (Ν. Σμύρνης). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστι-
κού Ομίλου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΔΙΩΝΗ» η Κική Μίτση.

Ιδρυτικά Μέλη: 31
Βαζάκα Μαρία, Γιωβάν-
νη-Γκίκα Λένα, Γκλίνα-
βου-Χρηστίδη Αγγέλα, 
Δογορίτη Μάχη, Δόνου 
Μαρούλα, Δρούγκα Γε-
ωργία, Ζαλοκώστα Κάλ-
λη, Ζήκα Έφη, Καλύβα 
Έλλη, Καράμπαλη Βάντα, 
Καραμάνη Λαμπρινή, Κα-
τσανάκη-Οικονόμου Ελένη, Κατσαράκη-Νικολαΐδη Αφροδί-
τη, Κοντούρη Μίνα, Κωνσταντοπούλου-Ζέρβα Ασπασία, Λέκ-
κα Ασπασία, Μαλάμου-Μήτση Κική, Μαλετσίδου Ουρανία, 
Μάργαρη-Γκοντού Βούλα, Μέρτζιου-Ζαμπίρη Τάνα, Νικολα-
ΐδη Μαίρη, Ντζιόκα Ελένη, Παγκέ-Λέκκα Τζένη, Παππά Αθη-
νά, Παπαδάκη-Σταυρουλάκη Γεωργία, Παπαδημητρίου Άντα, 
Παπαδοπούλου Ερμιόνη, Παπαδοπούλου Μάρθα, Παπαστύ-
λου Σοφία, Σιαμοπούλου-Μαυρίδη Αντιγόνη, Τζούμα Γαλάτεια

Σήμερα ο Όμιλος έχει 14 μέλη εκ των οποίων 6 Ιδρυτικά 
(Γκλίναβου-Χρηστίδη Αγγέλα, Κατσαράκη-Νικολαΐδη Αφρο-
δίτη, Μέρτζιου-Ζαμπίρη Τάνα, Νικολαΐδη Μαίρη, Ντζιόκα 
Ελένη, Παπαδάκη-Σταυρουλάκη Γεωργία).

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Κατσαράκη-Νικολαϊδη Αφροδίτη
Α΄Αντιπρόεδρος: Μάτσα Αλέγρα
Β’Αντιπρόεδρος: Βαϊα Οικονομίδου
Γραμματέας: Νικολαϊδη Μαίρη
Ταμίας: Ντζιόκα Ελένη
Διευθύντρια Προγράμματος: Μάτσα Αλέγρα

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχες της ΣΕΕ:
Βαϊα Οικονομίδου, μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών

Σ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (από το 1992)

Έμβλημα: Ο Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας. Επέτυχε την πο-
λιτική ενοποίηση των Ελλήνων. Συμβολίζει το πνεύμα ενότη-
τας των μελών.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 17 Οκτωβρίου 1992 έγινε η επίσημη τε-
λετή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η 
Νίνα Κουμανάκου (Αθηνών-Ιδρυτικός) Πρόεδρος Si/E. Ανά-
δοχος η Νέλλη Ζήκα (Θεσσαλονίκης Ανατολικός). Πρόεδρος 
Σ.Ε.Ε.: Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου (Αθηνών-Ιδρυτι-
κός). Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» η Πανδώρα Γιαννιώτου.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας
Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου

1950                  2020
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Ιδρυτικά Μέλη: 21
Αδάμ Μαρία, Αν-
δρεάδου Σταυ-
ρούλα, Αποστολί-
δου Σοφία, Ασλα-
νίδου Νίκη, Βερ-
γιάδου Φανή, 
Βλάχου Αικατε-
ρίνη, Γιαννιώτου 
Πανδώρα, Εφραι-
μίδου Σοφία, Δή-
μου Ματίλδη, Ιω-
αννίδου Μαρλέ-
να, Κωτούλα Ντί-
να, Μαρκαντω-
νάκη Ευαγγελία, 
Μπαμπάνη Μα-
τούλα, Παγώνη 
Μάγδα, Περπατί-
δου Φώφη, Ρωσ-

σίδου Λένα, Σαγιόγλου Μαρία, Σαρρή Δώρα, Σιφνιάδου Σού-
λα, Τάχου Καίτη, Φωτούδη Σούλα

Σήμερα ο Όμιλος έχει 11 μέλη εκ των οποίων 5 Ιδρυτικά 
(Ανδρεάδου Σταυρούλα, Αποστολίδου Σοφία, Ασλανίδου Νί-
κη, Περπατίδου Φώφη, Τάχου Καίτη).

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Σταυρούλα Ανδρεάδου
Γραμματέας: Φλώρα Χασάπη
Αντιπρόεδρος: Νίκη Ασλανίδου
Ταμίας: Νώπη Ναζίρη
Διευθύντρια Προγράμματος: Μερόπη Ορφανού
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Σοφία Αποστολίδου
Εκπρόσωποι: Σοφία Αποστολίδου, Φλώρα Χασάπη
Αναπληρωματικές Εκπρόσωποι: Νίκη Ασλανίδου, Νόπη Ναζίρη

Μέλη του Ομίλου Αξιωματούχες της ΣΕΕ
Καίτη Τάχου, Μέλος της Επιτροπής Επέκτασης

Σ.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΕΡΩΦΙΛΗ» (από το 1994)

Έμβλημα: Δύο δελφίνια, το έμβλημα της πόλης. Ερωφίλη, εί-
ναι η ηρωίδα της ομώνυμης τραγωδίας του Κρητικού Γεωργί-
ου Χορτάτση.

Ίδρυση Ομίλου. Στις 9 Ιουλίου του 1994 έγινε η επίσημη τελε-
τή της ίδρυσης του Ομίλου. Την ιδρυτική χάρτα παρέδωσε η 
Margaret Mewton (Ελβετία) Governor. Ανάδοχος η Ιωάννα 

Μηλιαράκη (Ηρακλεί-
ου Κρήτης). Πρόεδρος 
Σ.Ε.Ε.: Βάσω Σταυρια-
νοπούλου-Γκανάτσου 
(Αθηνών-Ιδρυτικός) . 
Ιδρυτική Πρόεδρος του 
Σοροπτιμιστικού Ομίλου 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
«ΕΡΩΦΙΛΗ» η Βαρβάρα 
Σκαρβέλη.

Ιδρυτικά Μέλη: 21
Βαονάκη Πόπη, Βογια-
τζή-Λυρώνη Νικολέτα, Γιαν-
νούλη Μαρία, Δουλγεράκη 
Κατερίνα, Θυμιατζή-Κρε-
βατσούλη Ελένη, Ιερωνυμά-
νη Μαρία, Καραδάκη Μα-
ρίνα, Λίτινα Ελένη, Μπενά-
κη-Πόπωτα Αννίτα, Παπα-
δάκη Ελευθερία, Παπατζα-
νή Ευαγγελία, Παυλοπού-
λου Νοέλα, Προκοπάκη Έλ-
σα, Σακαράκη Μαρία, Ση-
φακάκη Κλεονίκη, Σκαρ-
βέλη Βαρβάρα, Σπυρλιδά-
κη Μαρία, Σταγάκη Ειρήνη, 
Συνατσάκη Μαρία, Σφηνιά 
Κατερίνα, Τσίχλη Ζαμπία

Σήμερα ο Όμιλος έχει 18 
μέλη εκ των οποίων 4 Ιδρυ-
τικά (Δουλγεράκη Κατερί-
να, Σκαρβέλη Βαρβάρα, Σπυρλιδάκη Μαρία, Τσίχλη Ζαμπία).

Το ΔΣ και οι αξιωματούχοι του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Στριλιγκα –Καλλέργη Μαρία
Α΄Αντιπρόεδρος: Σκαρβέλη Βαρβάρα
Β’Αντιπρόεδρος: Σταρένιου-Μπριλάκη Ζωή
Γραμματέας: Μανωλιτζά-Δουλιανάκη Άννα
Ταμίας: Μποτάκη-Δεληγιώργη Πολύμνια
Μέλος: Μυριοκεφαλιτάκη-Τρουλλίνου Ελένη, Συνατσάκη 
Μαρία
Διευθύντρια Προγράμματος: Κοτζάκη-Περάκη Αγγέλα
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Βουρβαχάκη Άρτεμις
Εκπρόσωποι: Κουτσελεδάκη-Καπετανάκη Ειρήνη, Δουλγερά-
κη-Πανούση Κατερίνα
Αναπληρωματικές Εκπρόσωποι: Σπυριδάκη Μαρία, Τσίχλη 
Ζάμπια

Σ.Ο. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ «ΦΕΡΕΝΙΚΗ» (από το 2000)

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

Ίδρυση Ομίλου. Στις 4 Νο-
εμβρίου του 2000 έγινε η 
επίσημη τελετή της ίδρυ-
σης του Ομίλου. Την ιδρυτι-
κή χάρτα παρέδωσε η Birgit 
Catter (Δανίας) Governor. 
Ανάδοχος η Ελένη Βλαχο-
δήμου. Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: 
Πόπη Αθανασίου. Ιδρυτική Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού 
Ομίλου ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ «ΦΕΡΕΝΙΚΗ» η Τζέλλα Τρια-
νταφύλλου.

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Πρόσφατη φωτογραφία του Ομίλου 
(Πίτα Ομίλου, Ιανουάριος 2020)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας

Νεότερη φωτογραφία του Ομίλου από επί-
σκεψη στα χωριά  SOS το 2019

Εισδοχή νέου του μέλους Χρυσούλας Βελιβα-
σάκη στον Όμιλο (10 Ιουνίου 2020)

Η παράδοση της ιδρυτικής χάρτας
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Καλλιτεχνικές Διακρίσεις/Βραβεύσεις Μελών της ΣΕΕ από SI, 
SIE και Διεθνείς Οργανισμούς που ο Σοροπτιμισμός είναι μέλος
2014 Η Βύλλη Μάκου, του Ομίλου Κη-

φ ι σ ι ά- Ε -
κάλη κέρ-
δισε πρώ-
το βρα-
βείο στον 
Διαγωνι-
σμό φω-
τογραφί-

ας της SIE με θέμα 
«Γυναίκες και κο-
ρίτσια για ένα Υγι-
ές Περιβάλλον», 
για την φωτογρα-
φία της “Blue + 
Yellow = Green”

2016 Η Βύλλη Μάκου, κέρδισε ξανά το 
πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό φωτο-

γραφίας της 
SIE με θέμα 
« Πρ ο ώ θ η σ η 
της εκπαίδευ-
σης στους το-
μείς του STEM 
για γυναίκες 
και κορίτσια», 
για την φωτο-

γραφία της «Encouraging Girls in STEM».

2017 Η Βύλλη κερδισε ξανά το Πρώτο 
βραβείο σε Διεθνή Διαγωνισμό εικα-

στικής δημιουρ-
γίας CSW61 NGO 
Handbook Cover 
της 61ης Συνόδου 
της Επιτροπής του 
ΟΗΕ για το Καθε-
στώς των Γυναι-
κών. Το έργο της 
έγινε εξώφυλλο 
στο βιβλίο που δι-
ενεμήθη στην 61η 

Σύνοδο των Ηνω-
μένων Εθνών, που 
πραγματοποιήθη-
κε στην έδρα του 
ΟΗΕ στη Νέα Υόρ-
κη, 13-24 Μαρτί-
ου και είχε ως θέ-
μα την «Οικονο-
μική ενδυνάμω-
ση των γυναικών 
στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας».

2019 Η Βύλλη Μάκου έλαβε τιμητική διά-
κριση από τον Διεθνή Σοροπτιμισμό που 

της απενεμήθη από την Πρόεδρο του Δι-
εθνούς Σοροπτιμισμού 2017-2019, Mariet 
Verhoef-Cohen για την συμβολή της στο 
Si President`s Appeal ‘‘Women, Water and 
Leadership’’. Η Βύλλη σχεδίασε και υλοποί-
ησε μια σειρά έργων -αφισών με κεντρική 
ιδέα μια Σοροπτιμιστική σταγόνα νερού, 
έχοντας στόχο την ενημέρω-
ση, προβολή και ανάδει-
ξη της «Έκκλισης της 
Προέδρου»’. Επίσης, 
σχεδίασε και δημι-
ούργησε το κόσμη-
μα ‘Women, Water 
and Leadership’ με 
στόχο την στήριξη 
του Παγκόσμιου Σορο-
πτιμιστικού Προγράμμα-
τος, «Γυναίκες, Νερό και Ηγεσία». ‘Ολα 
τα έσοδα από τις πωλήσεις του συλλεκτι-
κού αυτού κοσμήματος διετέθησαν στο Si 
President`s Appeal, ένα Παγκόσμιο Σορο-
πτιμιστικό Πρόγραμμα με πέντε έργα που 
υλοποιήθηκαν σε πέντε ηπείρους και άλλα-
ξαν την ζωή τόσων πολλών γυναικών και 
κοριτσιών μέσω της Εκπαίδευσης, Ενδυνά-
μωσης και παροχής ευκαιριών.

Ιδρυτικά Μέλη: 22
Ελένη Αγγελή, Άννα Αθηνογένη, 
Μαρία-Αμαλία Δαμάσκου, Ελέ-
νη Κεσσίδου, Βάσω Κεχαγιά, Φα-
νή Κολίβα, Μαρία Λαμπουρίδου, 
Αλίκη Λεφάκη-Λάμπρου, Ιωάν-
να Παπαδοπούλου, Κλειώ Παπα-
δάτου, Μαρία Παγώνα, Βάσω Πα-
παγεωργίου, Σεβαστή Παρασκευ-
οπούλου, Κάθυ-Γεωργία Παρα-
σκευοπούλου, Ελένη Πεχλιβανί-
δου, Όλγα Στάμου, Τασσία Σιμίνα, 
Κυριακή Τσουκαλά, Αθηνά Φωκά, 
Σοφία Φωκά, Μαρία-Ίντα Φώκου, 
Παγώνα Χρονάκη

Σήμερα ο Όμιλος έχει 10 μέλη 
εκ των οποίων 3 ιδρυτικά (Μα-
ρία Λαμπουρίδου, Κλειώ Παπαδά-
του, Όλγα Στάμου).

Το ΔΣ και οι Αξιωματούχοι 
του Ομίλου είναι:
Πρόεδρος: Ελένη Βλχοδήμου
Α ‘ Αντιπρόεδρος: Λαμπουρί-
δου Μαρία
Β’ Αντιπρόεδρος: Γαλίτη Κατε-
ρίνα
Γραμματέας: Καντέρ Πολυξένη
Ταμίας: Κατσανδρή Παρασκευή
Διευθύντρια Προγράμματος: 
Στρατή Γαρυφαλλιά
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμ-
ματος: Φιλιππίνη Μαρία Ιντα
Εκπρόσωποι: Μπρατσιάκου Κα-
τερίνα, Στρατή Γαρυφαλλιά

Πρόσφατη φωτογραφία του Ομίλου 
(1η Συνάντηση μετά τον COVID-19- 
15 Ιουνίου 2020)
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ΟΙ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ και ΓΡΑΦΟΥΝ 
για την Νίνα Κουμανάκου

Η Σοροπτιμίστρια
της Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη

Η ΝΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΗ ήταν εκείνη που με έφερε στον Σο-
ροπτιμισμό κι έγινα μέλος του Ομίλου «Ανατολικός 
Αθηνών».

Η Αγγέλα Φραντζεσκάκη μέσα σ’ ένα Σαββατοκύριακο που 
βρεθήκαμε εκτός Αθηνών μ’ έκανε συνειδητά Σοροπτιμίστρια.

Η Νίνα Κουμανάκου με περιέβαλε με την εμπιστοσύνη της 
και έτσι έγινα Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας επί 
της προεδρίας της.

Η Νίνα Κουμανάκου υπήρξε διακεκριμένη δικηγόρος. Ερ-
γάστηκε ολάκερα 45 χρόνια με δικό της γραφείο, όπου για δύο 
χρόνια στεγάστηκε και η έδρα του Σοροπτιμισμού όταν εξελέ-
γη πρόεδρος Si/Ε. Εκεί για δύο χρόνια είχα τη χαρά να πηγαί-
νω καθημερινά. Εκεί συζητούσαμε όλα τα θέματα, καταστρώ-
ναμε προγράμματα. Ήταν απόλαυση να συνεργάζεσαι μαζί 
της. Όσο μικροκαμωμένη ήταν, άλλο τόσο δυναμική ήταν. Αι-
σιόδοξη, λιγομίλητη, άνθρωπος της λογικής, αυστηρή αλλά 
δίκαιη. Στιγμές στιγμές, έβγαζε μια παιδικότητα όταν γινόταν 
φίλη σου. Οι ξένες την αποκαλούσαν «general».

Κράτησε το τιμόνι του Σοροπτιμισμού σταθερά. Γυναίκα 
με δυνατή προσωπικότητα, ώρες ώρες απόμακρη, αλλά και τό-
σο κοντινή. Είχε τη δύναμη να επιβάλλεται και να είναι πολλές 

φορές ο «ηρεμιστής» των πνευμάτων στις Γενικές Συνελεύσεις.
Νεαρή ήταν όταν έγινε εθελόντρια νοσοκόμος του Ελλη-

νικού Ερυθρού Σταυρού. Είχε δε το θάρρος να υπηρετήσει σε 
στρατιωτικά νοσοκομεία σε εμπόλεμες περιοχές. Παντρεύτη-
κε τον άνδρα που αγάπησε, τον αξιωματικό Γιώργο Κουμανά-
κο. Κάποτε μου εκμυστηρεύτηκε ότι έπαιρνε το άλογο και πή-
γαινε να τον συναντήσει. Ήταν ο μεγάλος έρωτας.

Είχε μια όμορφη οικογένεια. Είχε δυο κόρες και έναν γιο. 
Όλοι τους αξιόλογοι.

Η προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ήταν εξαι-
ρετικά επιτυχημένη και για δύο χρόνια (1991-1993) η καρδιά 
της Ευρώπης κτυπούσε στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα της διετίας ήταν αφιερωμένο στο περιβάλ-
λον και το σύνθημα:

«Plant a tree – Plant a hope»
«Φύτεψε ένα δέντρο – Φύτεψε μια ελπίδα»
Είχα τυπώσει κάρτες με ένα δέντρο και τη λεζάντα και το 

μοιράσαμε όταν πήγαμε στη Γενεύη για το Δ.Σ., το βράδυ στο 
Gala.

Η Νίνα, εντός και εκτός Ελλάδας, έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμη-
σης με την έντονη προσωπικότητά της και τον πολιτισμό της.

Φύτευσε ένα Δένδρο – Φύτευσε μια Ελπίδα
της Μαρία Σαγιά, Δασολόγου, μέλος Ομίλου Ψυχικού

ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ το πρόγραμμα της αείμνηστης Νίνας Κου-
μανάκου ως Προέδρου της Si/E στη διετία 1991 – 
1993. Ένα εμπνευσμένο περιβαλλοντικό πρόγραμ-

μα με ευαισθησία.
Το πρόγραμμα «Αναδάσωση» ήταν το πρόγραμμα της 

Ελληνικής Ένωσης τη διετία 1992-1994 (Πρόεδρος Βάσω 
Σταυριανοπούλου) ακολουθώντας το πρόγραμμα της Si/E. 
Είχα την τύχη και τη χαρά να είμαι συντονίστρια περιβάλλο-
ντος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 1992-1994 και να 
υλοποιήσουμε μαζί με πολλούς Ομίλους το πρόγραμμα αυτό. 
Σε συνεργασία με το πρόγραμμα «εθελοντική αναδάσωση» 
του Υπουργείου Γεωργίας έγιναν πολλά και ωραία περιβαλ-
λοντικά προγράμματα από Σοροπτιμιστικούς Ομίλους όλης 
της χώρας. Θυμάμαι τη βρύση στο άλσος στο Στεφαναβίκειο 
Μαγνησίας, την ανθοκομική έκθεση στη Δράμα που στη συ-
νέχεια έγινε θεσμός, την αναδάσωση στην Αιξωνή Γλυφάδας 
από τον όμιλο Γλυφάδας - Βούλας με 3000 δένδρα με την αεί-
μνηστη Ροζαλία Βότη, τα γλαστράκια με τους σπόρους και τα 
φυτά που δόθηκαν σε σχολεία της Νέας Σμύρνης για να φυ-

τεύσουν τα παιδιά το δενδράκι τους, Αναδασώσεις στην Αττι-
κή από τους Ομίλους Παλαιού Φαλήρου, Ανατολικός Αθηνών, 
Πειραιά και πολλές άλλες δράσεις αναδασώσεων από Ομίλους 
που τώρα μου διαφεύγουν.

Η αείμνηστη Νίνα Κουμανάκου ήταν μια Σοροπτιμίστρια 
Σοβαρή – Ικανή – Αυστηρή και Δίκαιη. Τη γνώρισα από τα 
πρώτα χρόνια της Σοροπτιμιστικής μου ζωής και μαζί με τις 
αξιόλογες γυναίκες Σοροπτιμίστριες, Φωτεινή Θεολογίτου και 
Αγγέλα Φραντζεσκάκη με βοήθησαν πολύ να καταλάβω σω-
στά τι είναι Σοροπτιμισμός, δηλαδή ανιδιοτελής προσφορά, 
με εντιμότητα και ενθουσιασμό.

Η Νίνα, σε ανύποπτο χρόνο μετά την Προεδρία της, με ευ-
χαρίστησε θερμά γιατί στήριξα το πρόγραμμα της Προεδρίας 
της στην Si/Ε. Ξαφνιασμένη της απάντησα ότι ήταν το λιγό-
τερα που μπορούσα να κάνω σαν Δασολόγος Ελληνίδα Σο-
ροπτιμίστρια!

Αφορμή για την κατάθεση των αναμνήσεων αυτών στά-
θηκε το κείμενο της αγαπητής Τζέλας στο προηγούμενο πε-
ριοδικό μας.

1950                  2020



ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ ΓΙΑ COVID-19

› Σ.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: Δράση του Ομίλου για ενίσχυση της 
εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid -19.

Στις δύσκολες ημέρες της πανδημίας ο Όμιλός μας απο-
φάσισε να βοηθή-
σει μια άπορη μαθή-
τρια προσφέροντας 
ένα φορητό υπολο-
γιστή, έτσι ώστε να 
έχει τη δυνατότη-
τα να παρακολου-
θεί, μέσω τηλεδιά-
σκεψης, τις παρα-
δόσεις των μαθημά-
των από τους εκπαι-
δευτικούς του σχο-
λείου της. Η Πρόε-

δρος εκ μέρος του Ομίλου παρέδωσε τον υπολογιστή στο Δή-
μαρχο Αγίας Παρασκευής.

Ο  Ό μ ι -
λός μας στήρι-
ξε την καμπά-
νια της ΣΕΕ για 
την ενδοοικο-
γενειακή βία 
και την ενίσχυ-
ση της Ελληνι-
κής οικονομίας. 
Έκανε ανάρτη-
ση των αφισών 
στο facebook 
και στον τοπικό 
τύπο του Δήμου 
της Αγίας Πα-
ρασκευής.

› Σ.Ο. «ΘΕΤΙΣ» ΒΟΛΟΥ: Στις 7 Απριλίου ο όμιλος Βόλου 
«Θέτις» συμμετείχαμε στην καμπάνια της Σ.Ε.Ε. «ΜΕ-

ΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΙΩΠΗΛΕΣ» - 
Δράσε κατά της ενδοοικογενειακής βίας στη διάρκεια της κα-
ραντίνας. Γραμμή SOS 15900 με δύο δράσεις, Με την διακίνη-
ση της αφίσας της Σ.Ε.Ε. στα social media και με την ενίσχυση 
με 200 ευρώ σε μονογονεϊκή οικογένεια (στην περίοδο του κο-

ρωνοϊού άνεργη μητέρα με δύο 
παιδιά, που είχε υποστεί ενδο-
οικογενειακή βία).

Την ίδια ημέρα παρείχα-
με στήριξη σε 120 ηλικιωμέ-
νους της Μονάδας φροντίδας 
Ηλικιωμένων-Γηροκομείο Βό-
λου, στο νοσηλευτικό προσω-

πικό και τις άλλες εργαζόμενες στο Ίδρυμα παρέχοντας γά-
ντια μιας χρήσεως, επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, αντιση-
πτικά και αφρόλουτρα.

Στις 8 Απριλίου με συντονισμένες προσπάθειες αιμοδοτών 
μελών μας ενισχύσαμε με αίμα το Νοσοκομείο Βόλου με αι-
μοδοσία μελών και φίλων. Δώσαμε 7 μονάδες αίμα, για αρχή.

Στις 10 Απριλίου συμμετείχαμε με δύο μέλη σε διαδικτυακή 
συνάντηση που οργάνωσε η Α21 με σκοπό τον προγραμματι-
σμό δράσεων της Α21, που θα στηρίξει ο όμιλος Θέτις ενάντια 
στην ενδοοικογενειακή βία και το Trafficking.

› Σ.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ: στις 8 Απριλίου έκανε δωρεά στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υγειονομικό υλικό, μάσκες και 

οξύμετρα.

Ενδυνάμωση Γυναικών-Ευπαθών Ομάδων

› Σ.Ο. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ: Πιστές οι Σοροπτιμί-
στριες του Ανατολικού στην πολυετή δράση τους, βρα-

βείο Λούλας Μαυρουλίδου, 
βραβεύσανε και φέτος μια μα-
θήτρια που ξεχώρισε από το 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Περιστερίου. Η Ιωάννα - Μα-
ρία Παναγιώτου είναι μια δυ-
νατή κοπέλα που αγωνίστηκε 
για να ξεπεράσει τα προβλή-
ματα υγείας που τόσο πρόωρα 
και απρόσμενα εμφανίστηκαν 
στην ζωή της. Μια αγωνίστρια 
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Η Πρόεδρος του ομίλου «Ολυμπιάς» Βασιλική 
Βέλλιου με τον Δήμαρχο του Δήμου Αγ. Παρα-
σκευής

Τα μέλη της Θέτιδας Άσπα Τσουράπα και Ντόρα Σαμαρά 
παρέδωσαν υγειονομικό υλικό στο Γηροκομείο Βόλου στην 
περίοδο της καραντίνας.

Το μέλος Ελένη 
Μιχάλη-
Παπαθανασίου σε 
διαδικασία 
αιμοδοσίας. Οι 
Ασημίνα Σέγκλια 
και Αγγελική 
Γιοβάνη με τις 
κόρες της 
συμμετείχαν στην 
Αιμοδοσία του 
Νοσοκομείου Βόλου
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της ζωής που χαρακτηρίζεται για 
την ψυχική της δύναμη που της 
έδωσε κουράγιο να συνεχίσει τις 
σπουδές της. Σε μία σεμνή τελε-
τή ο Ανατολικός, λόγω των ιδιαί-
τερων συνθηκών της πανδημίας, 
τίμησε αυτή την νέα γυναίκα και 
της ευχήθηκε να συνεχίσει με το 

ίδιο πάθος και αγάπη την μαθησιακή της εξέλιξη. Στην εκδή-
λωση η αντιπρόεδρος του ομίλου κ. Χαρά Κωσνσταντινοπού-
λου παρέδωσε στην Ιωάννα το χρηματικό βραβείο μαζί με τον 
συνοδευτικό πάπυρο και την διαβεβαίωσε ότι ο Ανατολικός θα 
είναι αρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια της.

› Σ.Ο. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ «ΦΕΡΕΝΙΚΗ»:
Τα μέλη του 

Ομίλου συγκέντρω-
σαν καπάκια μετέ-
χοντας στη Δράση 
«Μαζεύω καπάκια 
χαρίζοντας χαμόγε-
λο σε άτομα με ανα-
πηρία (ΑΜΕΑ)». Μέ-
σω αυτής της πρω-
τοβουλίας θα καλυ-
φθούν τα έξοδα για 
την αγορά ενός ηλε-
κτροκίνητου αναπη-
ρικού αμαξιδίου.

› Σ.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ: Τα μέλη του Ομίλου προ-
σέφεραν τρόφιμα στο παντοπωλείο του Δήμου Παλαιού 

Φαλήρου. Και στο Σωματείο εθελοντικής αρωγής και φροντί-
δας σε άτομα που πάσχουν από καρκίνο και άλλες σοβαρές 
ασθένειες ‘‘Νέοι Ορίζοντες’’ 12 σεντόνια. Επίσης πρόσφεραν 
για μια εβδομάδα υλικά Δεκατιανού (τοστ με γαλοπούλα κα-
σέρι και κέικ) σε 14 παιδιά με ειδικές ικανότητες στο ΑΜΕΑ 
Αγίας Βαρβάρας.

› Σ.Ο. «ΘΕΤΙΣ» ΒΟΛΟΥ: Το έργο «ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 
ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΜΠΡΑΙΓ» υλοποιείται στο πλαί-

σιο του προγράμματος #Activecitizensfund με φορέα υλοποί-
ησης τον Σοροπτιμιστικό όμιλο Βόλου Θέτις. Η Πρόεδρος Νέ-
να Ζήση και η Program Director του ομίλου Μίτση Πασιά πή-
ραμε μέρος στις 6 Απριλίου διαδικτυακά στο 1ο ενημερωτικό 
webinar του #Activecitizensfund στο πλαίσιο εκπαίδευσης-κα-
θοδήγησης για τον τρόπο με το οποίο θα πρέπει να επικοινω-
νούνται τα επιχορηγούμενα προγράμματα όλων των φορέων. 
Στα 4 επόμενα webinars, για θέματα οικονομικής φύσης και δι-
αχείρισης του προγράμματος, συμμετείχε η Program Director 
Μίτση Πασιά. Στις 10 Ιουνίου παρόλες τις δυσκολίες λόγω κο-

ρωνοιού, στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος του προγράμμα-
τος του σοροπτιμιστικού ομίλου Βόλου Θέτις «ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΜΠΡΑΙΓ», μέλη της Θέτιδας πα-
ραδώσαμε στα γραφεία του σωματείου ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ, 
που είναι οι αποδέκτες του προγράμματος, 4 ειδικές γραφομη-
χανές για γραφή μπράιγ. Η παράδοση αφορούσε την δράση μη-
νός Ιουνίου. Η αγορά της σχετικής γραφικής ύλης-χαρτί μπράιγ 
και η εκτύπωση βιβλίων σε γραφή μπράιγ θα παραδοθούν στα-
διακά μετά την 1η Ιουλίου 2020 και μέχρι 30.10.2020. Το έργο 
έχει εγκριθεί από το #activecitizensfund με διαχειριστή επιχο-
ρήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το #SolidarityNow.

Στις 17 Ιουνίου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την έναρ-
ξη του έργου «Φωτίζοντας τα βιβλία με την γραφή Μπρά-
ιγ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active 
Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης τον Σοροπτιμιστικό όμι-
λο Βόλου Θέτις». Σε μία λιτή, λόγω ειδικών συνθηκών, τελε-
τή παράδοσης που έλαβε χώρα πρίν από λίγες ημέρες παρα-
δώσαμε στα γραφεία του Σωματείου τις 4 γραφομηχανές τύ-
που Perkins, που αποτελεί το πρώτο στάδιο του έργου, ευχό-
μενες να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών τους καθώς 
υποστηρίζουμε την άποψη ότι «τα άτομα με αναπηρία όρασης 
δεν είναι άτομα μειωμένων δυνατοτήτων, αλλά άτομα μειωμέ-
νων ευκαιριών. Το πρόγραμμα Active Citizens Fund, ύψους € 
12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση 
της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανά-
δειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδι-
κασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοι-
νά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη δι-
αχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens 
fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Του προγράμματος επιμε-
λούνται η Πρόεδρος Νένα Ζήση και η Υπεύθυνη προγράμμα-
τος Μίτση Πασιά.

› Σ.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Στις 11/4/2019 με την ευκαιρία του Πά-
σχα, στα πλαίσια της Καλής Θέλησης επισκεφτήκαμε το 

γηροκομείο της πόλης, προσφέροντας γεύμα και φρούτα στους 
τρόφιμους.

Τα μέλη της Θέτιδας Νένα Ζήση, Μαρία Μάνη, Μπιμπή Στράκα, Μαρία 
Μπρουσοβάνα παραδίδουν 4 γραφομηχανές μπράιγ στο Σωματείο 
«Μάγνητες Τυφλοί».

δ ρ α σ ε ι ς  τ ω ν  ο μ ι λ ω ν

H πρόεδρος του Ομίλου Ελένη Βλαχοδή-
μου, η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γαλίτη, η 
Διευθύντρια Προγράμματος Μαρία- Ίντα 
Φιλιππίνη, η Ταμίας Παρασκευή Κατσαν-
δρή και το δόκιμο μέλος μας Ιωάννα Βλα-
χοδήμου



Γενεθλια-Εισδοχη Νεων Μελων

›
Σ.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: Στις 16 Ιουνίου τα μέλη του Oμίλου 
μας σε ανοιχτό χώρο, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα και τις 

αποστάσεις, όπως προτείνουν οι ειδικοί πραγματοποίησαν τη 
Γ.Σ. και εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ για τη διετία 
2020-2022. Έγινε η εισδοχή και το καλωσόρισμα των νέων με-
λών του Ομίλου.

›
Σ . Ο.  Π Ε Ι ΡΑ Ι Α : 
Με πολύ μεγάλη χα-

ρά και ακόμα μεγαλύτε-
ρη προσοχή, συναντηθή-
καμε μετά από τέσσερεις 
μήνες καραντίνας, στο 
γραφικό Μικρολίμανο, 
για να γιορτάσουμε τα 38 
χρόνια, προσφοράς και 
δράσης του ομίλου. Λό-
γω των συνθηκών, ο εορ-
τασμός έγινε χωρίς προ-
σκεκλημένους. Με με-
γάλη χαρά, υποδεχτήκα-
με σαν τακτικό πλέον μέ-
λος, την Μυρτώ Αλτάνη, 
ένα νέο και ταλαντούχο 
κορίτσι, γραφίστρια, που 
από την δόκιμη ακόμα 

περίοδο, έχει προσφέρει στον όμιλο και στην Σ. Ε Ε με τις δύο 
αφίσες που σχεδίασε, για το πρόγραμμα επανεκκίνησης και 
στήριξης της Ελληνικής οικονομίας. Η Πρόεδρος Λίνα Βλά-
μου, την υποδέχτηκε και της παρέδωσε το καταστατικό του 
ομίλου και η διευθύντρια προγράμματος Ευαγγελία Ρουγγέ-
ρη, το σήμα και το μαντήλι του. Το δείπνο ήταν πιο απολαυ-
στικό από κάθε άλλη φορά και οι ευχές για την επόμενη διετία, 
εγκάρδιες, γεμάτες ελπίδα και αισιοδοξία με εκλεγμένη πρό-
εδρο την Μαρία Γκομούζα, άξια σοροπτιμίστρια, με μεγάλη 
εμπειρία και προσφορά στον όμιλο και την Σ. Ε Ε.

›u
Σ.Ο. Α’ ΒΟΛΟΥ: Tην Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το από-
γευμα ο 1ος Όμιλος Βόλου πραγματοποίησε την Ολομέ-

λεια Ιουνίου. Ήταν η πρώτη ολομέλεια που πραγματοποιήθη-
κε μετά την περίοδο εγκλεισμού που βίωσε η χώρα μας σε μια 

προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης του Κοροναιού. Λαμ-
βάνοντας όλα τα μέτρα και τις αποστάσεις, όπως προτείνονται 
από τους αρμόδιους, βρεθήκαμε πολλές φίλες σε χώρο ανοι-
χτό και συγκεκριμένα στον υπέροχα διαμορφωμένο χώρο του 
roof garden του ξενοδοχείου ΠΑΡΚ. Η συγκίνηση και η χαρά 
μας ήταν μεγάλη, καθώς μετά από 2μισυ περίπου μήνες βρε-
θήκαμε και συζητήσαμε για θέματα του ομίλου μας και όχι μό-
νο, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για 
την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Ομίλου για τη διετία 2020-2022.
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Τα γενέθλια του Ομίλου Πειραιά Τελευταία συνάντηση μελών Λάρισας - Α´ Βόλου

Η Πρόεδρος Λίνα Βλάμου, με την νέα 
σοροπτιμίστρια Μυρτώ Αλτάνη και τη 
διευθύντρια προγράμματος Ευαγγε-
λία Ρουγγέρη.



›u
Σ.Ο. Α΄ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ: Στο πλαίσιο της φιλίας και συ-
νεργασίας με τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Λάρισας, η πρόε-

δρος της Επιτροπής Επέκτασης της ΣΕΕ Κίρκη Παπαδήμα συ-
νοδευόμενη από την πρόεδρο του 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου 
Βόλου Ευαγγελία Γκόλια και την αντιπρόεδρο Έλενα Τσικρικώ-
νη πραγματοποίησαν συνάντηση με τα μέλη του Σοροπτιμιστι-
κού ομίλου Λάρισας, στην πρώτη μετά την περίοδο εγκλεισμού 
λόγω κορωνοϊού επίσκεψή τους. Η συνάντηση έγινε στο ‘‘Φρού-
ριο’’ το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2020, (φωτ. σελ. 58).

›
Σ.Ο. «ΘΕΤΙΣ» ΒΟΛΟΥ:  Στις 17 Ιουνίου στην καταλη-
κτική ολομέλεια της χρονιάς στο σπίτι της Νένας Ζήση κά-

ναμε τον απολογισμό της πλούσιας δραστηριότητας του έτους 

που πέρασε, ψηφίσαμε για το Προεδρείο της Σ.Ε.Ε., δώσαμε 
τα σήματα στα νέα μέλη Ελένη Βαίου, Φωτεινή Κωστοπού-
λου, Ελένη Μιχάλη, Μαρία Μπρουσοβάνα, Ειρηάννα Πεκο-
πούλου, καλωσορίσαμε τα καινούργια δόκιμα μέλη Καίτη Βα-
λιάντζα-Χούστη, Όλγα Σταθοπούλου, Νίκη Τσιλιβιδου, δώσα-
με το σήμα στην εκλεγμένη νέα πρόεδρο της Θέτιδας για τη δι-
ετία 2020-2022 Ασημίνα Σέγκλια-Αναστασίου και της ευχηθή-
καμε καλή θητεία. Απολαύσαμε την παρέα, ήπιαμε, το γλεντή-
σαμε και δώσαμε ραντεβού για ακόμη πιο έντονη Σοροπτιμι-
στική δράση από τον επόμενο Οκτώβρη, με το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Στην συνάντηση τηρήθηκαν τα μέτρα πρόληψης 
και πήραν μέρος μόνο τα μέλη του ομίλου, χωρίς άλλους προ-
σκεκλημενους. Με λίγα λόγια ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα: 

ολομέλεια, εκλογές, καινούργια πρόεδρο, υποδοχή 
νέων μελών, διασκέδαση, συντροφικότητα και πά-
νω απ´ όλα ομοθυμία για περισσότερο έργο.

›
Σ.Ο.ΞΑΝΘΗΣ: Όσα μέλη του Ομίλου Ξάν-
θης, «κυκλοφορούν», γιόρτασαν τα 46α γενέ-

θλια του Ομίλου στις 22 Ιούνιου, με την ευχή την 

επόμενη χρονιά οι καταστάσεις να επιτρέπουν με-
γαλύτερες συναθροίσεις και να είμαστε όλες γερές, 
ασφαλείς και παρούσες.

›
Σ.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΕΡΩΦΥΛΗ»:  Στις 10 
Ιουνίου έγινε εισδοχή νέου μέλους στον Όμιλο, 

της κ. Χρυσούλας Βελιβασάκη, οπτικός στο επάγ-
γελμα, με αξιόλογη κοινωνική δράση.

Η Μαρία Μάνη δίνει το 
σήμα στην Ελένη  

Μιχάλη-Παπαθανασίου

Η Πέπη Καραγιάννη  
δίνει το σήμα στην 

Ελένη Βαϊου

Η Μίτση Πασιά 
δίνει το σήμα στην 

Ειρηάννα Γκολέτσου

Η Μπιμπή Στράκα
δίνει το σήμα στην

Μαρία Μπρουσοβάνα

Η Ντόρα Σαμαρά
δίνει το σήμα στην 

Φωτεινή Κωστοπούλου

Η απελθούσα πρόεδρος 
Νένα Ζήση με την

νέα πρόεδρο Ασημίνα 
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Το νέο Δ.Σ. της Θέτιδας για τη διετία 2020-2022
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ε ι δ η σ ε ι ς

 OPEN HEART-OPEN DOOR (OHOD)
Της Κίρκη Παπαδήμα, 
Προέδρου Επιτροπής Επέκτασης 
της ΣΕΕ 2018-2020

Φίλες μου,

Επικοινωνώ μαζί σας για να μοι-
ραστώ τα ευχάριστα συναισθή-
ματα που ένιωσα όταν έλαβα, εν 

μέσω εγκλεισμού, ένα email από την 
Henny Knap-Go, την Ολλανδή αξιωμα-
τούχο, υπεύθυνη για την OHOD (OPEN 
HEART-OPEN DOOR) Community.

Όπως γνωρίζετε, η Καλή Θέληση, η 

Κατανόηση και η Φιλία είναι από τα βα-
σικά χαρακτηριστικά του Σοροπτιμισμού 
και αυτά βρίσκουν την καλλίτερη εφαρ-
μογή τους μέσα από το OPEN HEART-
OPEN DOOR. Το OHOD είναι, κατά βά-
ση, ένα Διεθνές Πρόγραμμα Ανταλλα-
γών, όπου σοροπτιμίστριες συναντούν 
σοροπτιμίστριες αναπτύσσοντας δε-
σμούς φιλίας και ανταλλάσοντας γνώ-
σεις και επαγγελματικές δεξιότητες.

Η Henny, λοιπόν, μας έστειλε την 
αναφορά της Glen Slee, μέλους του 
OHOD και μέλους του Si Karatha and 
District inc., της Δυτικής Αυστραλίας. 
Στην εκτενή αναφορά της η Glen με τίτ-
λο ‘‘The Sincerity of Friendship’’περιγρά-
φει την ευχάριστη εμπειρία που είχε, αυ-
τή και ο σύζυγός της Gary, να συναντή-
σουν και να νιώσουν το Ελληνικό καλω-
σόρισμα από δύο εξαιρετικές φίλες σο-
ροπτιμίστριες, την Φωτεινή Καλογε-
ρά και την Ανθούλα Ανακεφάλου. Την 
σύντομη επίσκεψή τους στην Αθήνα το 
2015, γράφει η Glen, θα την θυμούνται 
χάρις στη βόλτα στην παλιά Αθήνα και 
το γεύμα που τους πρόσφεραν οι δυο φί-
λες στο αγαπημένο τους restaurant. Επί 
πλέον, κατόπιν προτροπής της Φωτεινής 
(η οποία είχε εκπονήσει το πρόγραμμα 
‘‘Ιαματικά Νερά της Ικαρίας’’) επισκέ-

φθηκαν και γνώρι-
σαν την Ικαρία.

Στη συνέχεια 
της επικοινωνίας μας με την Henny, δη-
λώνει χαρούμενη για την δημοσίευση και 
μας ζητά αντίγραφο για να το στείλλει 
στο SiE για το website και το Link.

Σκοπός της, γράφει, είναι να κάνει το 
πρόγραμμα OPEN HEART-OPEN DOOR 
περισσότερο ορατό και να προσελκύσει 
νέες συμμετοχές. Φίλες μου, μιλήστε στα 
μέλη σας γι` αυτό και κάντε το πράξη.

Η Henny θα χαρεί να επικοινωνήσε-
τε μαζί της: Liaison Officer Henny Knap-
Go, Si Club Hilversum-NL, hkhknapgo@
upcmail.nl, info@ohod.eu.

 Νέα από την Νορβηγία
Της Governor 2019-2021 Μιμίκας Κουρή

Η Μολδαβία έχει ένα από τα υψη-
λότερα ποσοστά εμπορίας αν-
θρώπων στην Ευρώπη, καθώς η 

εκτεταμένη φτώχεια και η ανεργία οδη-
γούν πολλούς νέους, κυρίως γυναίκες, 
να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερι-
κό, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών για τη μετανάστευση.

Οι Νορβηγίδες Σοροπτιμίστριες ήρ-
θαν σε επαφή με την ιδρύτρια και αρ-
χισυντάκτη της εφημερίδας Ziarul de 
Gardă της Μολδαβίας, και υπέρμαχο 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυ-
ναικών, Alina Rad. Η εφημερίδα απευ-
θύνεται σε γυναίκες, συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων που προέρχονται από 
αγροτικές περιοχές, για να τους ενημε-
ρώσει για την εμπορία και άλλα σημαντι-
κά ζητήματα που θα μπορούσαν να τις 
επηρεάσουν. Το έργο αποσκοπεί στην 
υποστήριξη της αγωγής του πολίτη και 
της πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων. 
Η ιδέα της Alina Radu για τη δημιουρ-
γία εφημερίδας έρευνας προέκυψε από 
την επιθυμία να ενημερωθεί το κοινό με 
σωστό και αμερόληπτο τρόπο. Ο τηλε-
οπτικός σταθμό ς που ανήκει στην εφη-
μερίδα κέρδισε μια τιμή από τα Ηνωμένα 
Έθνη για τη Βελτίωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Μολδαβία το 2011.

Είχα την τιμή και την χαρά να γνωρί-
σω την κ. Alina Radu η οποία τότε του-
λάχιστον δεν ανήκε στην Σοροπτιμιστι-

ΝΕΑ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣΛοιπές Δράσεις
›

Σ.Ο. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ:  Έγινε απο-
στολή 350 βιβλίων στο Πολιτιστι-

κό κέντρο του Δήμου Μαλεβιδίου 
Κρήτης, στη κοινότητα Φόδελε, για 
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του.

›
Σ.Ο. Ψ ΥΧΙΚΟΥ:  Η πρόεδρος 
του Ομίλου μαζί με την διευθύ-

ντρια προγράμματος Ιωάννα Κοτσα-
ρίνη καθώς και την προηγούμενη πρό-
εδρο της ΣΕΕ Αμαλία Βαρότση-Ρα-
γκούση συμμετείχε στην ημερίδα του 
active citizens fund σχετικά με χρημα-
τοδότηση δράσεων.

›
Σ.Ο. ΘΕΤΙΣ ΒΟΛΟΥ: Στις 20 
Μαϊου στηρίξαμε την βιβλιοπα-

ρουσίαση του νέου βιβλίου της Γιώτας 
Κούγιαλη που διοργάνωσε το βιβλιο-
πωλείο «Πλαστελίνη» στον φιλόξενο 
εξωτερικό χώρο του. Θέλοντας να ενι-
σχύσουμε τις δράσεις εκπαίδευσης και 
πολιτισμού που συστηματικά προωθεί 
στον Βόλο το μέλος μας Φωτεινή Κω-
στοπούλου. Λάβαμε μέτρα προστασίας 
και έτσι τα μέλη μας ξαναβρεθήκαμε σε 
μια δράση στην περίοδο καραντίνας.

Παλαιότερες Εκδηλώσεις Ομίλων
›

› Σ.Ο. ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ: 
Όπως κά-

θε χρόνο ο 
όμιλος Ψυ-
χικού έκοψε 
την βασιλόπι-
τα του σε χα-
ρούμενη εορ-

ταστική ατμό-
σφαιρα στο 
Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο 
«Αμαλία».

› Σ.Ο.  Ψ Υ ΧΙΚΟΥ:  Όπως κάθε 
χρόνο ο όμιλος Ψυχικού έκοψε την 
βασιλόπιτα του σε χαρούμενη εορ-
ταστική ατμόσφαιρα στο πολιτιστικό 
κέντρο Μπενετάδας παρουσία εκπρο-
σώπου του Δημάρχου. Η τυχερή της 
βραδιάς ήταν το μέλος Σούλα Ευαγ-
γελίου.

Η Πρόεδρος του Σ.Ο. 
«Ιδρυτικός» Αθηνών 
κόβει την πίτα του Ομί-
λου
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ε ι δ η σ ε ι ς

κή οικογένεια και να παρακολουθήσω 
την ομιλία της στο Governors Meeting 
στην Λουκέρνη καθώς ήταν μια από τις 
ομιλήτριες στο πλαίσιο των δραστηρι-
οτήτων που διοργανώθηκαν πριν από 
τη συνάντηση του 2018. Μέσα από την 
εμπνευσμένη ομιλία της, απέδειξε πως 
αφιέρωσε τη ζωή της στην υπεράσπιση 
των γυναικών της χώρα της.

Σοροπτιμίστριες από αρκετούς Ομί-
λους στη Νορβηγία άρχισαν να υποστη-
ρίζουν την εφημερίδα από το 2006 ή λί-
γο νωρίτερα δωρίζοντας κεφάλαια, αλ-
λά ο Όμιλος του Baerum αποφάσισε να 
υποστηρίξει μόνιμα την εφημερίδα το 
2012. Οι Σοροπτιμίστριες του Baerum 
θεωρούν αυτή την επένδυση μια σημα-
ντική για την πληροφόρηση και την εν-
δυνάμωση των γυναικών σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα καθώς είναι ζω-
τικής σημασίας για τις γυναίκες να έχουν 
πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Η 
εμπορία ανθρώπων παράγει παράνο-
μα κέρδη 150 δισεκατομμυρίων δολαρί-
ων ετησίως παγκοσμίως, ενώ περίπου 40 
εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι εί-
ναι παγιδευμένοι ως σύγχρονοι δούλοι - 
κυρίως γυναίκες και κορίτσια - σε κατα-
ναγκαστική εργασία και καταναγκαστι-
κούς γάμους, σύμφωνα με τις κορυφαί-
ες ομάδες κατά της δουλείας. Το σχέδιο 
συλλογής οικονομικών πόρων συνεχίζε-
ται! «Αυτό το έργο είναι επιτυχημένο. Εί-
ναι μια μικρή αλλά σημαντική συμβολή 
στην υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και στην ενδυνάμωση των γυναι-
κών στη Μολδαβία».

�Οι Σοροπτιμίστριες 
στο Dubai

Της Βίκυ Κατσαρή, Προέδρου 
του Σ.Ο. «Ανατολικός» Αθηνών

Με τις Σοροπτιμίστριες στο 
Dubai γνωρίστηκα σε προη-
γούμενο ταξίδι μου. Νέες γυ-

ναίκες που μένουν χρόνια εδώ, επαγγελ-
ματικά καταξιωμένες με οικογένεια και 
παιδιά, κάνουν πράξη τις σοροπτιμιστι-
κές αξίες. Σε ένα περιβάλλον που διαφέ-
ρει από τις υπόλοιπες μουσουλμανικές 
χώρες. Εδώ συνυπάρχουν όλοι, σεβόμε-
νοι τα ήθη του κράτους που τους φιλο-
ξενεί. Και λέω φιλοξενεί, γιατί σε πληθυ-
σμό 10 εκατομμυρίων οι Εμιράτι είναι 1,5 
εκατομμύριο και η ανανέωση βίζας πα-
ραμονής είναι ανά δύο χρόνια.

Το Si Club Gulf – Dubai ιδρύθηκε το 
2015 και παρόλο που είναι νέος όμιλος 
έχει κάνει πολλές δραστηριότητες:
uu Εξεύρεση πόρων νερού στην Ουγκά-
ντα,

uu Ιατρική βοήθεια σε παιδιά στην Μα-
δαγασκάρη,

uu Πρωινό σε παιδιά σχολείου στο Ιράν.
Έχει 16 μέλη από τα οποία 15 είναι 

γυναίκες από όλο τον κόσμο, στην πλει-
ονότητα τους Ευρωπαίες και πρόεδρος 
είναι η Linda Merieau, Διευθύντρια της 
τοπικής ΜΚΟ @waterallianceuae, που 
έχει σαν αποστολή την ενημέρωση του 
κοινού για την λειψυδρία. Τον όμιλο 
ίδρυσε η Sareh Ameri που όραμα της εί-

χε την ενδυνάμωση γυναικών και την εκ-
παίδευση των κοριτσιών.

Στις 8 Μαρτίου 2020, την ημέρα 
της γιορτής της γυναίκας, διοργανώ-
θηκε από τον όμιλο σε συνεργασία με 
το Water Alliance, ομιλία με θέμα: «Γυ-
ναίκες που άλλαξαν τον κόσμο» με ομι-
λήτρια την Νορβηγίδα Birgit Liodden, 
ιδρύτρια και διευθύντρια της εταιρίας 
«The Ocean Opportunity Lab». Η Brigit 
στην ομιλία της μας περιέγραψε την 
επαγγελματική της διαδρομή, δηλαδή, 
πως από γυναίκα καριέρας σε διευθυ-
ντικές θέσεις συμμεριζόμενη τις ανησυ-
χίες των νέων της εποχής, για την κλιμα-
τική αλλαγή και τις επι-
πτώσεις της, ξεκίνησε μια 
καμπάνια ενημέρωσης 
για δράσεις φιλικές προς 
το περιβάλλον. Μαζί με 
την Linda αποφάσισαν 
να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους έτσι ώστε να ακου-
στεί παντού η φωνή τους.

Μετά, η Dr. Hanieh 
Erdmann, μέλος του ομί-
λου, αναφέρθηκε στην 
οργάνωση “Pro interplast” της οποί-
ας είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος 
και σε συνεργασία με ιατρικό προσωπι-
κό πραγματοποιεί εγχειρήσεις σε παιδιά 
στην Αφρική. Μέσα από την παρουσία-
ση γνωρίσαμε το έργο τους και είδαμε το 
χαμόγελο των παιδιών τα οποία μπορούν 
να πάνε πλέον στο σχολείο και έχουν φυ-
σιολογική ζωή.

Στο τέλος της εκδήλωσης έδωσαν 

29 Μαΐου 2020
Διεθνής Ημέρα Κυανόκρανων με θέμα Γυναίκες και Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις

Στις 29 Μαϊου 2020 ο ΟΗΕ τίμησε τους άντρες και 
τις γυναίκες που έχουν υπηρετήσει στις ειρηνευτι-
κές επιχειρήσεις του ΟΗΕ και έχασαν τη ζωή τους 

κάνοντας το καθήκον τους. Το θέμα του φετινού εορτασμού 
«Γυναίκες στις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις» υπογραμμί-
ζει τον κεντρικό ρόλο των γυναικών στις επιχειρήσεις του 
ΟΗΕ. Οι γυναίκες έχουν συχνά μεγαλύτερη πρόσβαση 
στις κοινότητες που υπηρετούν, επιτρέποντάς στον ΟΗΕ 
να ενισχύσει την προστασία των αμάχων, να προάγει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να βελτιώσει τη συνολική του 
επίδοση. Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο μήνυμά 
του στον φετινό εορτασμό τόνισε ότι οι γυναίκες βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή υποστήριξης της ανταπόκρι-

σης για τον COVID-19 σε ήδη εύθραυστα περιβάλλοντα 
χρησιμοποιώντας το τοπικό ραδιόφωνο για να διαδώσουν 
μηνύματα δημόσιας υγείας, μεταφέροντας τις απαραίτητες 
προμήθειες πρόληψης στις κοινότητες και υποστηρίζοντας 
τις προσπάθειες των τοπικών ειρηνευτών. Ωστόσο, οι γυ-
ναίκες συνεχίζουν να αποτελούν το 6% του προσωπικού του 
στρατού, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και των φυλα-
κών στις αποστολές. Πρέπει να επιτύχουμε την ίση αντι-
προσώπευση των γυναικών σε όλους τους τομείς της ει-
ρήνης και ασφάλειας.

Επιμέλεια: 
Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου,

Πρόεδρος ΣΕΕ 2028-2020
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τιμητικά βραβεία στην Brigit και στην 
Hanieh και η Linda αφού με καλωσόρι-
σε, μου ζήτησε να μιλήσω. Αναφέρθη-
κα στην Σ.Ε.Ε, στους ομίλους και τα μέ-
λη μας, στον εορτασμό των 70 χρόνων 
καθώς και στις δράσεις μας. Τις εντυ-
πωσίασαν οι δράσεις μας για το 16ημε-
ρο κατά της Βίας των Γυναικών, κα-
θώς και οι δράσεις του Ανατολικού για 
τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, η συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Γενι-
κού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφι-
σιάς «Άγιοι Ανάργυροι» και η συνεργα-
σία με την «Medasset». Τις ευχαρίστη-
σα για την πρόσκληση και ανανεώσαμε 
το ραντεβού μας την Πέμπτη 20 Μαρτί-
ου που ήμουν καλεσμένη στην Ολομέ-
λεια τους. Δυστυχώς όμως τα γεγονότα 
που βιώνουμε, λόγω του κορωνοιού, μας 
ανάγκασαν να ακυρώσουμε την συνά-
ντηση. Κατά την διάρκεια της εκδήλω-
σης αισθάνθηκα πολύ υπερήφανη ως Ελ-
ληνίδα Σοροπτιμίστρια και ως Πρόεδρος 
του Ανατολικού. Φίλες μου, η προσφορά 
μας μέσα από τις δράσεις μας είναι μεγά-
λη. Και δεν διαθέτουμε σαν όμιλος ή σαν 
Ένωση τα αντίστοιχα ποσά.

Τι φταίει λοιπόν που αντί να αυξάνε-
ται ο αριθμός των μελών μας συρρικνω-
νόμαστε; Η απάντηση νομίζω ότι βρίσκε-
ται σε 2 λέξεις: εξωστρέφεια και εμπιστο-
σύνη. Για να προσεγγίσουμε καινούργια 

μέλη πρέπει να τα πλησιάσουμε με τον 
δικό τους τρόπο. Με κοινωνικά μέσα δι-
κτύωσης, με εκδηλώσεις σε δικούς τους 
χώρους, με προώθηση νέων μελών. Κι 
εδώ έρχεται η λέξη εμπιστοσύνη. Πρέπει 
οι μεγαλύτερες να αφήσουμε χώρο στις 
νεώτερες, να τις καθοδηγήσουμε αλ-
λά να μην τις απογοητεύουμε. Γιατί, φί-
λες μου, οι νεώτερες που έρχονται με εν-
θουσιασμό και θέλουν να προσφέρουν 
αισθάνονται εγκλωβισμένες. Δεν πρέ-
πει να φοβόμαστε το νέο αίμα, είναι αυ-
τό που θα ανανεώσει τους ομίλους μας, 
θα τους κρατά ζωντανούς και θα συνε-
χίσει η φωνή μας να ακούγεται παντού. 
Οι Σοροπτιμίστριες είμαστε οικογένεια 
η οποία πρέπει να έχει γερές βάσεις να 
εμπνεύσει τα παιδιά της να συνεχίσουν 

με βάση τις αξίες της. Και η ιστορία θα 
μας μνημονεύει όπως την αείμνηστη 
ιδρύτρια του Σοροπτιμισμού στην Ελλά-
δα Πασιθέα Ζουρούδη.

 Νέα από Βραζιλία

Η φίλη Ελέ-
νη Κυριακού, Πρόε-
δρος του Σ.Ο. Ψυχι-
κού, κατά την διάρ-
κεια επίσκεψή της 
στην Βραζιλία φω-
τογράφησε άγαλμα 
του Σοροπτιμισμού. 
Ο βανδαλισμός των 
αγαλμάτων υπάρχει 
και εκεί.

ε ι δ η σ ε ι ς  -  β ι β λ ι ο ρ α μ α -  ο ι  λ υ π ε ς  μ α ς

Εν μέσω κορωνοϊου κυκλοφόρησε το νέο -Μυθιστόρημα της εκδότριάς μας, πολυγραφότατης Καίτη Κάστρο – Λογοθέτη, 
μέλος του Σ.Ο. «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης, «ΑΙΓΑΙΟ- Αλμύρα και Αίμα» των εκδόσεων Μέθεξις.

Κυκλοφόρησαν επίσης το Μυθιστόρημα της Έλενα Πέγκα, κόρη της φίλης μας Ντόρας Πέγκα, μέλος του Σ.Ο. Πανό-
ραμα Θεσσαλονίκης, «ΑΘΗΝΑ-ΔΕΛΧΙ-ΑΘΗΝΑ», εκδόσεις Άγρα, και η «φρεσκότατη» Ποιητική Συλλογή της Βίβιαν Ζερζεβίλη, 
κόρη της φίλης Κλαίρης Ζερζεβίλη, μέλος του Σ.Ο. Κηφισιά-Εκάλη, «Η ζωή νικάει», εκδόσεις Οσελότος.

Καλοτάξιδα - Καλοδιάβαστα!

ΟΙ ΛΥΠΕΣ ΜΑΣ
– Χάσαμε από κοντά μας την φίλη, παλιά Σοροπτιμίστρια Καίτη Δούκα, μέλος του 

τέως Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ν. Σμύρνης. Καλό Παράδεισο φίλη Καίτη.
– Η φίλη μας και Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ Ελένη Μαρκάκη έχασε τον πολυαγαπημέ-

νο της σύντροφο, σύζυγο και πατέρα των παιδιών της Νίκο. Δυσβάσταχτος ο πό-
νος της από την απώλειά του. Ευχόμαστε στη ψυχή του Καλό Παράδεισο και κου-
ράγιο στην αγαπημένη μας φίλη Ελένη να αντιμετωπίσει τον πόνο της.

– Οι φίλες Ελένη και Μαρία Μπρεδάκη, από το Ηράκλειο, έχασαν την πολυαγαπη-
μένη τους μητέρα. Καλή ανάπαυση στην ψυχή αυτής της άξιας μητέρας. Να είναι 
γερές να την θυμούνται και να τιμούν την μνήμη της.

Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020
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«ΕΠΙΛΕΓΩ
την Ελλάδα για διακοπές

ΕΝΙΣΧΥΩ
τις Ελληνικές επιχειρήσεις

ΣΤΗΡΙΖΩ
την Εγχώρια οικονομία»!

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βγαίνουμε
από το σπίτι

Μένουμε
Ελλάδα


