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ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡ ΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεθνής
Σοροπτιμισμός (SI)
είναι μία Παγκόσμια Γυναικεία μη Κυβερνητική
Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει στους κόλπους της γυναίκες Επαγγελματίες
που εμπνέονται από την ευρύτητα και το υψηλό
πνευματικό επίπεδο των στόχων του Σοροπτιμισμού.
Μία οργάνωση με ιδιαίτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τις γυναίκες, τα κορίτσια, τα παιδιά.
Μια παγκόσμια φωνή μέσω της ενημέρωσης, της
συνηγορίας, της δράσης. Σήμερα διαθέτει πάνω από
76.000 μέλη σε περισσότερους από 3.000 Ομίλους
σε 130 χώρες.
Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός εκπροσωπείται στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) με μόνιμη συμβουλευτική θέση,
στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC
κατηγορία 1), συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς
φορείς και οργανώσεις όπως UNICEF, UNESCO, UNEP,
ILO, UNIDO κ.ά. Ο όρος Σοροπτιμισμός είναι λατινογενής και προέρχεται από το SOROR (αδελφή) και
το OPTIMA (άριστη) δηλαδή αδελφή, φίλη για το
καλύτερο.

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 Ομίλων για την προώθηση των στόχων και των ιδανικών του Σοροπτιμισμού, όπως εκφράζονται από
τους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους όλου του κόσμου.
Με το σύνθημα της διετίας μας που είναι:

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
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Στο εξώφυλλο:
«Η Νίκη της Σαμοθράκης»,
έργο μικτής τεχνικής
1.00x0,70, δημιουργία της
Καθηγήτριας - Εικαστικού
Λίνας Τσίλαγα, μέλος
του Ομίλου Ψυχικού,
αφιερωμένο στην
«Θρακιώτικη Προεδρία»
της Ένωσης.

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

Αγαπημένες μου φίλες,

Ε

ίναι η τελευταία μου επικοινωνία μαζί σας ως Προέδρου της
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος και θα ήθελα να σας εκφράσω τις πιο
θερμές μου ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε κατά τη
διάρκεια των δύο ετών της Προεδρίας μου. Ήταν τιμή και χαρά μου να
υπηρετώ την Ένωση και να έχω τη συνεργασία σας και την υποστήριξή σας. Την
πρώτη ημέρα που ανέλαβα το έργο μου δεσμεύθηκα απέναντί σας να εργασθώ
στα θέματα που απασχολούν το Σοροπτιμισμό και την Ένωσή μας με γνώμονα
ότι «το εμείς είναι υπεράνω του εγώ» και ελπίζω να το πέτυχα και ότι συνέβαλα
και εγώ στο να γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός στα θέματα που απασχολούν την
γυναίκα και την ΣΕΕ. Ευελπιστώ ότι και από τη νέα μου θέση ως Governor, θα
εκπροσωπήσω την Ένωσή μας και τη χώρα μας με συνέπεια και ανιδιοτέλεια στην
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όπως έκανα μέχρι σήμερα ως Πρόεδρος.

Δεν θα πάψουμε
να ενδυναμώνουμε
τις γυναίκες και να
τις ενθαρρύνουμε
να σπάσουν την
«γυάλινη οροφή»
να κατανικήσουν τις
έμφυλες διακρίσεις,
καθώς το μέλλον μας
από εμάς εξαρτάται.

Ευχαριστώ και πάλι τον Όμιλό μου για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη που
μου έδωσε καθώς και τα μέλη του ΔΣ και τις Αξιωματούχες της ΣΕΕ για την άψογη
συνεργασία μας και τις δυνατές σχέσεις που αναπτύξαμε. Εύχομαι από καρδιάς
στην νέα Πρόεδρο, το νέο ΔΣ και τις νέες Αξιωματούχες της επερχόμενης διετίας
να είναι το ίδιο αγαπημένες και δημιουργικές. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν
πιο έξυπνα και αποτελεσματικά προγράμματα και επιτυχημένες καμπάνιες
και περισσότερες γυναίκες και παιδιά θα ωφεληθούν από αυτά. Σίγουρα
θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την εξάλειψη της έμφυλης βίας και της
σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, που δυστυχώς δείχνει να έχει
αυξητικές τάσεις, αυτή την δύσκολη για την ανθρωπότητα περίοδο, και παρόλο τις
νίκες μας σε ότι αφορά τους νόμους η πραγματικότητα και τα στατιστικά στοιχεία
δεν είναι ευχάριστα. Δεν θα πάψουμε να ενδυναμώνουμε τις γυναίκες και να τις
ενθαρρύνουμε να σπάσουν την «γυάλινη οροφή» να κατανικήσουν τις έμφυλες
διακρίσεις, καθώς το μέλλον μας από εμάς εξαρτάται. Πρέπει να πιστέψουμε στις
δυνάμεις μας, να προσπαθήσουμε και θα πετύχουμε τον στόχο μας, κατανικώντας
όλα τα εμπόδια. Πίστη και προσπάθεια χρειάζεται.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διανύουμε μία περίοδο γεμάτη δυσκολίες, αλλά και μία
περίοδο που μπορούμε να θέσουμε νέους στόχους, να αναπτύξουμε νέες μεθόδους
δράσης και συχνότερης επικοινωνίας με τα σύγχρονα μέσα για να πάμε σε ένα
καινούργιο αύριο. Εύχομαι αυτή την διετία να λειτουργήσει η Leadership Academy
και η ΣΕΕ να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή με Αξιωματούχους στην SIE.
Θα προχωρήσουμε μπροστά τιμώντας αυτές που αγωνίσθηκαν μέχρι σήμερα
και θα κρατήσουμε τις Σοροπτιμιστικές μας αξίες. Τιμούμε το παρελθόν,
αγωνιζόμαστε στο παρόν για να πετύχουμε ένα καλύτερο μέλλον και να πετύχουμε
τους Σοροπτιμιστικούς μας Στόχους για ένα βελτιωμένο αύριο για την Γυναίκα και
τον κόσμο.

Με την αγάπη μου
Μαρία-Ευρυδίκη
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Ο αχός του αποχαιρετισμού

Φ
Μήπως στις μέρες μας
έχουμε κληρονομήσει
την απληστία και την
αλαζονεία του Ερυσίχθονα
και συνεχώς πλήττουμε
το φυσικό μας περιβάλλον
με την υπερκατανάλωση
των φυσικών πόρων;

θάσαμε στο φθινόπωρο μετά
από ένα πρωτόγνωρο και δύσκολο καλοκαίρι συντροφιά με
τον κορωνοϊό! Μια πανδημία που άλλαξε τη ζωή μας και τη ζωή ολόκληρου του
πλανήτη.
Ο Ερυσίχθων ο Θεσσαλός, γιος του
Τρίοπα και εγγονός του θεού Ποσειδώνα, ήταν φημισμένος για την αλαζονεία
του και την ασέβειά του. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως το όνομά του σημαίνει
κάποιον που ρίχνει βίαια κάτι στο έδαφος, που πληγώνει τη γη. «Έρυσις» είναι
η πληγή και «χθων» σημαίνει γη (πληγωμένη γη). Κάποια μέρα πήγε με κάτι δούλους του στο ιερό άλσος, αφιερωμένο από τους Πελασγούς στη θεά της
Γης, τη Δήμητρα, και τους διέταξε να κόψουν όλα τα δέντρα για να κτίσει το παλάτι του. Δεν δίστασε μάλιστα να κόψει
και το Ιερό Δέντρο της θεάς, τη Λεύκα.
Η θεά Δήμητρα, οργισμένη, έστειλε μια
από τις νύμφες της να βρει τη θεά Πείνα,
ζητώντας της να τιμωρήσει παραδειγματικά τον Ερυσίχθονα. Η θεά Πείνα, γριά,
άσχημη και τρομακτική στην όψη, τρέχει
αμέσως στο παλάτι και βρίσκει τον Ερυσίχθονα να κοιμάται. Η Πείνα φύσηξε το
φαρμακωμένο χνώτο της πάνω του και
γέμισε με τη βρωμερή ανάσα της το στόμα και το στήθος του βασιλιά. Ο Ερυσίχθων ξύπνησε τρελός από πείνα. Τρώει και ξανατρώει, αλλά η πείνα του δεν
καταλαγιάζει. Καταβροχθίζει όλα τα φαγώσιμα, τα ζώα του, τρέχει στους δρόμους και τρώει τις προσφορές από βωμούς, τα ξύλα του σπιτιού του, ό,τι έβρισκε μπροστά του, για να βρεθεί τελικά
στο μέσον έρημης γης, και μη έχοντας τι
άλλο να φάει, αρχίζει να τρώει τις ίδιες
του τις σάρκες, ώσπου πεθαίνει!
Ας σκεφθούμε όμως λιγάκι! Μήπως
στις μέρες μας έχουμε κληρονομήσει την

απληστία και την αλαζονεία του Ερυσίχθονα και συνεχώς πλήττουμε το φυσικό
μας περιβάλλον με την υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων; Αιωνόβια δάση
καταστρέφονται, η ατμόσφαιρα βαραίνει από δηλητήρια κατάλοιπα, παγόβουνα λιώνουν, πλημμύρες και τυφώνες πρωτόγνωροι μας πλήττουν, το κλίμα της γης
συνεχώς επιδεινώνεται και το φαινόμενο
του θερμοκηπίου ολοένα και μας πλησιάζει! Φαίνεται πως το τραγικό τέλος του
Ερυσίχθονα καθόλου δεν μας δίδαξε!
Όμως το φθινόπωρο μας έφερε και
ορισμένα νέα γεγονότα. Αλλαγή σκυτάλης. Νέα πρόεδρος. Αποχαιρετισμοί της
παλιάς. Αλλαγή προεδρίας και αλλαγή τρόπου επικοινωνίας λόγω Covid-19.
Θα κληθούμε να εργαστούμε και να επικοινωνούμε πλέον διαδικτυακά. Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.
Συγχαρητήρια στην αποχωρήσασα
Πρόεδρο Μαρία για την επιτυχημένη
προεδρία της, καθώς και στο Δ.Σ. που
επάξια την πλαισίωνε. Συγχαρητήρια
στη νέα Πρόεδρο Μερόπη και τους συνεργάτες της που την πλαισιώνουν. Θα
’μαστε στο πλευρό τους.
Ευχές στη διάδοχό μου Ζανέτ, με την
υπόσχεση ότι θα είμαι κοντά της σ’ ό,τι
χρειαστεί. Ευχαριστώ την Πρόεδρο Μαρία για την αγαστή συνεργασία μας και
όλες εσάς, φίλες μου, που μας τροφοδοτούσατε ανελλιπώς με υλικό για το περιοδικό μας.
Τελειώνοντας, θα θεωρούσα μεγάλη
παράλειψη να μην ευχαριστήσω τον εκδότη κύριο Μιχάλη Κύρκο για την υποδειγματική συνεργασία μας στην προσπάθεια να βγει το περιοδικό μας όσο
καλύτερο γινόταν, καθώς και την ακούραστη συνεργάτιδα του Αλέκα.
Με αγάπη
Καίτη

Η πρόεδρος, το Δ.Σ. της Ένωσης και η εκδότρια σας εύχονται Καλή Σοροπτιμιστική Χρονιά.
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νεα απο τον διεθνή σοροπ τιμισμό (SI)

Soroptimist International LAB

Κ

ατά την πρώτη ψηφιακή ετήσια γενική συνέλευση της
του SI, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, ξεκίνησε επίσημα η
λειτουργία του Soroptimist
International LAB. Το SI LAB είναι μια νέα διαδικτυακή
πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τις Σοροπτιμίστριες,
για να πληροφορούνται για το παγκόσμιο έργο υπεράσπισης του Διεθνούς Σοροπτιμισμού στα Ηνωμένα Έθνη, την
έκκληση του Προέδρου του SI, τον Δρόμο για την Ισότητα
(Road to Equality) και πολλά άλλα.
Γίνετε μέλος του SI LAB και μπορείτε να συζητήσετε, να
συνεισφέρετε, να συνεργαστείτε και να συνδεθείτε με τις Σοροπτιμίστριες από όλο τον κόσμο. Καλούνται όλες οι Σοροπτιμίστριες να συμμετάσχουν στην παγκόσμια διαδικτυακή
πλατφόρμα επικοινωνίας.
Για να συμμετάσχετε στο Soroptimist Lab επισκεφθείτε τη
διεύθυνση: https://www.mightynetworks.com
Επιλέξτε: Σύνδεση (δεξιά επάνω γωνία)
Το δίκτυο είναι: SoroptimistLAB

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Ο

ΔΙΕΘΝΉΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΌΣ αρχισε από

τον Αυγουστο του 2020
μια σειρά διαδικτυκών σεμιναρίων (Webinars), μιάς
ώρας, με τίτλο «SI VOICE»,
που από τον Οκτώβριο θα έχουν και διαδυκτιακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Η σειρά διοργανώθηκε από την πρόεδρο του SI Sharon Fisher, και από τις Ayushi Kundu και Olga
Sidenko (SI Road to Equality Coordinators) και Khayanga
Wasike CEO / Πρόεδρο του Willing Hearts Ιnternational.
Η βιντεοσκόπηση του 1ου διαδικτυακού σεμιναρίου
«Exploring the Road to Equality», που πραγματοποιήθηκε
στις 20 Αυγούστου 2020 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο και
όποια επιθυμεί μπορεί να την βρει στην διεύθυνση:
https://www.soroptimistinternational.org/exploring-theroad-to-equality-webinar/
uu Στις 2 Σπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε το 2 ο
webinar της σειράς με τίτλο «Human Trafficking”
εμπορία ανθρώπων.
Συμμετείχαν τρεις Ομιλήτριες:
■■ Η Jacqueline Shapiro, Εκπρόσωπος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού στα Ηνωμένα Έθνη ένα πρόσφατο blog
της Jacqueline βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.
soroptimistinternational.org/world-day-againsttrafficking-in-persons-2/

■■ Η Theresa Flores, συγγραφέας,

ακτιβίστρια, θύμα εμπορίας ανθρώπων και επιζούσα, ιδρύτρια
του SOAP, οργάνωσης που αγωνίζεται για την καταπολέμηση
της σωματεμπορίας κάνοντας
μεγάλες εκδηλώσεις. Περισσότερα για την δράση της στο: https://www.soapproject.org/
■■ Η Evelien Hölsken, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Free a Girl, ενός οργανισμού αφιερωμένου
στην καταπολέμηση της παιδικής πορνείας και ατιμωρησίας, με τον οποίο ο SI πρόκειται να συνεργαστεί. Περισσότερα στο: https://www.freeagirl.com/ Περισσότερες
πληροφορίες: https://www.soroptimistinternational.org/
si-voices-webinar-trafficking-our-girls/
uu Στις 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το to 3 o
webinar της σειράς με τίτλο
«Μιλάμε για τις ηλικιωμένες γυναίκες»
Συμμετείχαν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες Ομιλήτριες:
■■ Η Frances Zainoeddin, η οποία είναι επί του παρόντος
αντιπρόσωπος του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έφυγε από την
Αυστραλία το 1970 για να εργαστεί στα Ηνωμένα Έθνη,
στη Νέα Υόρκη - αρχικά στο τμήμα πληθυσμού του
Υπουργείου Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων και ολοκλήρωσε την καριέρα της, 31 χρόνια αργότερα, ως
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού των Ηνωμένων Εθνών. Μετά τη συνταξιοδότησή της, η Frances
Zainoeddin προσχώρησε στην κοινότητα των ΜΚΟ προκειμένου να προωθήσει περαιτέρω τα ιδανικά των Ηνωμένων Εθνών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα φύλου
και γήρανσης. Η γνώση της για το σύστημα, τις πολιτικές
και τις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών, ήταν ιδιαίτερα
χρήσιμη για τις ΜΚΟ που συμμετέχουν σε συζητήσεις σε
διακυβερνητικές συναντήσεις.
■■ Η Susan B Somers JD, Γενική Γραμματέας του Διεθνούς
Δικτύου για την Πρόληψη της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων. Η S. Somers απέκτησε πτυχίο νομικής το 1984
από το Albany Law School, Albany NY, και είναι κάτοχος
Πιστοποιητικού Γεροντολογικών Σπουδών. Για δύο δεκαετίες, οι τομείς εξάσκησής της επικεντρώθηκαν σε θέματα
πολιτικών δικαιωμάτων, οικογενειακών και ηλικιωμένων,
δηλαδή πρόληψη και δίωξη περί κηδεμονίας και κακομεταχείρισης ηλικιωμένων. Υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, Γραφείο Απάτης Καταναλωτών και Μονάδα Προστασίας Ηλικιωμένων. Έχει εμπειρία στην Οικονομική Εκμετάλλευση
των Ηλικιωμένων και έχει αναπτύξει και έχει παραδώσει
πολλά εκπαιδευτικά μαθήματα σε Τράπεζες, Αστυνομία
και ηλικιωμένους. Υπηρέτησε επίσης ως κρατική διευθύ-
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ντρια του NYS OCFS Bureau of Adult Services. Σήμερα
είναι Πρόεδρος του Διεθνούς Δικτύου για την Πρόληψη
της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων (INPEA), μιας Διεθνούς ΜΚΟ με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς στα Ηνωμένα Έθνη. Εγκαινίασε την πρώτη Ετήσια Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τους Ηλικιωμένους στις 15 Ιουνίου 2006. Κύριος στόχος της Οργάνωσής της είναι προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων για
τον τερματισμό της κακοποίησης, της παραμέλησης και
της βίας σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω συνηγορίας με τα
κράτη μέλη του ΟΗΕ και διεθνείς ΜΚΟ. Ενδιαφέρεται για
την αντιμετώπιση επιβλαβών πολιτιστικών και παραδοσιακών πρακτικών και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με
θέματα ψυχικής υγείας ηλικιωμένων. Συν-προεδρεύει της
ΜΚΟ Comm.on Ageing σχετικά με το Ηλικιωμένους στην
NY, υποεπιτροπή για την προώθηση μιας νέας Σύμβασης.

■■ Η Laura Tamblyn Watts δικηγόρος, συνήγορος, ερευνή-

τρια και σχολιαστής ΜΜΕ. Η δουλειά της επικεντρώνεται
στη νομοθεσία, τη γήρανση πληθυσμού, την κατάχρηση,
την προσβασιμότητα, τη μεταρρύθμιση του νόμου, τη διακυβέρνηση και την κινητοποίηση της κοινής γνώσης. Έχει
υπηρετήσει τα τελευταία δύο χρόνια ως Διευθύντρια Δημόσιας Πολιτικής στο CARP (Καναδική Ένωση Συνταξιούχων) και προηγουμένως ως Εθνική Διευθύντρια του Καναδικού Κέντρου για το Νόμο των Ηλικιωμένων. Διδάσκει επί
του παρόντος στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, όπου είναι
επίσης μέλος του Ινστιτούτου Lifecourse και Γήρανσης.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.soroptimist
international.org/si-voices-webinar-older-persons/ Σύντομα
θα υπάρχουν αναρτημένες και οι βιντεοσκοπήσεις του 2ου και
3ου σεμιναρίου.
Σύνταξη-Επιμέλεια:
Μ.Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (SIE)

Σ

τις 6 Αυγούστου ζητήθηκε από την Πρόεδρο της
SIE Anna Wszelaczyńska να συνδράμουμε στην διαμαρτυρία της Πολωνικής Σοροπτιμιστικής Ένωσης για την πρόθεση της Πολωνικής κυβέρνησης
να καταργήσει την Σύμβαση της Κων/πολης στην χώρα τους.
Ως Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος ανταποκριθήκαμε στο
αίτημα της Προέδρου της SIE.
Στις 24 Αυγούστου σε διαδικτυακή συνάντηση των Προέδρων των Ενώσεων της Ομοσπονδίας συζητήθηκαν τα πλάνα
δράσεις της επόμενης Σοροπτιμιστικής χρονιάς και τα προβλήματα των Ενώσεων και Ομίλων της Ομοσπονδίας. Τονίστηκε ότι έως τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να σταλεί αναφορά των Ενώσεων για τις δράσεις που θα κάνουν στις
Orange days και ότι θα πρέπει να προβάλλουμε το έργο μας
περισσότερο και στόχο να γινόμαστε πιο ορατές στην κοινωνία. Στις δράσεις, προγράμματα, καμπάνιες μας πρέπει να
φαίνεται καθαρά ότι αγωνιζόμαστε για την γυναίκα. Επίσης
τονίστηκε ότι θα πρέπει να μειωθεί ο χρόνος δοκιμασίας
των δοκίμων μελών μας, γιατί οι νέες γυναίκες είναι πιο ανυπόμονες και αν ο χρόνος δοκιμασίας είναι μεγάλος κινδυνεύουμε να χάσουμε νέα μέλη.
Μας ανακοινώθηκε ότι η Αμερικανική Ομοσπονδία ακυρώνει τις εορταστικές εκδηλώσεις του 2021 για τα 100 χρόνια
Σοροπτιμισμού, λόγω της πανδημίας COVID-19.
Στις 22 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τα αξιώματα της 2ης Διευθύντριας της SIE στον Διεθνή Σοροπτιμισμό και της Υπεύθυνης
Επικοινωνίας της SIE για το σοροπτιμιστικό έτος 2020-2021.
Επί των 45 συνολικών Governors συμμετείχαν 43. Εγκρίθηκαν με 43 ψήφους οι: Kirsti Guttormsen 2η Διευθύντρια της
SIE στον SI και Regine Van Tomme Υπεύθυνη Επικοινωνίας
της SIE 2020-2021. Αναλαμβάνουν την 1η Οκτωβρίου 2020.
Η SIE μας παρακινεί να συμμετάσχουμε στον εορτασμό
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των 100 χρόνων σοροπτιμισμού με δενδροφυτεύσεις σε ανάμνηση του πρώτου σοροπτιμιστικού έργου που ξεκίνησε το
1921 με μια καμπάνια για να σωθούν τα τεράστια δένδρα σεκόγιας στην Καλιφόρνια.
Το σύνθημα είναι:
Φυτέψτε δένδρα για ένα πιο
λαμπρό μέλλον!
Φυτέψτε 1 δένδρο, 10 δένδρα,100 δένδρα ….1000 δένδρα. Φυτέψτε και γίνεται
ορατές στην κοινωνία!
Δημιουργείστε στην περιοχή σας ένα δάσος, ένα κήπο,
κ.ο.κ

EΠOMENEΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(Οι Όμιλοι και οι Ενώσεις Προγραμματίζουν, αλλά
κανείς δεν γνωρίζει αν οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και πως θα γίνουν, λόγω του COVID-19):
Στις 10 Οκτωβρίου 2020 η Πρόεδρος της SIE
Anna Wszelaczyńska θα δώσει την Ιδρυτική χάρτα στο SI Club Wratislavia (Πολωνία).
Στις 6 Μαρτίου 2021 στο Μουσείο Επικοινωνιών του Βερολίνου η Γερμανική Ένωση θα εορτάσει
το «Soroptimist Deutschland Preis».
Στις 1 και 2 Μαϊου 2021 οι Όμιλοι της Γενεύης
θα γιορτάσουν τα 125α γενέθλιά τους.
Σύνταξη-Επιμέλεια:
Μ. Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020

Γ. Γ. Ι . Φ.

Νέα

από την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Πρόγραμμα
«Νταντάδες της Γειτονιάς»

Σ

τις 27 Ιουλίου 2020 η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία
με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ,
ΤΣ και ΕΚΤ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσαν την έναρξη
του σχεδιασμού
και υλοποίησης
τις 24 Σεπτεμβρίου μας ανακοινώθηκε ότι το υπουρτου συγχρηματογείο Προστασίας του Πολίτη. Διεξάγει επιστημονική
δοτούμενου από
έρευνα με σκοπό τη «χαρτογράφηση» των περιστατο Ευρωπαϊκό τικών της ενδοοικογενειακής κακοποίησης εν μέσω της καΚοινωνικό Ταμείο ραντίνας, με ίτλο «Ενδοοικογενειακή Κακοποίηση Κατά τη
προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», στο πλαίσιο του Διάρκεια της Απομόνωσης λόγω του Covid-19 στην ΕλλάΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, σε πιλοτικό
αρχικά επίπεδο, στις αρχές του 2021 με στόχο την καθολική
εφαρμογή του στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 και
αφορά κυρίως τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από έξι μηνών
έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων -κυρίως- γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων
και γενικά της οικογένειας οριζόντια, για τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας
είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού-φύλακα. Ο στόχος του
προγράμματος είναι διττός. Στοχεύει αφενός στην υποστήριξη και τη διευκόλυνση των γυναικών μητέρων και κηδεμόνων, προκειμένου μετά την απόκτηση ενός παιδιού να πετύχουν την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και
τη συνέχιση της επαγγελματικής τους καριέρας και αφετέρου
στη μείωση της αδήλωτης εργασίας μέσω της ενθάρρυνσης δα» διεξάγει Η έρευνα διεξάγεται στο διαδίκτυο, από το Κέάνεργων, κυρίως, γυναικών, κατόπιν πιστοποίησης, να εργα- ντρο Μελετών Ασφάλειας του υπουργείου, με τη συμπλήρωσθούν ως παιδαγωγοί-φύλακες.
ση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και απευθύνεται κυρίως
Από 17/9/2020 οι κλήσεις προς την εθνικής εµβέλειας σε γυναίκες από 16 ετών και άνω, που διαμένουν στην ΕλλάΓραμμή SOS 15900, που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες δα, ενώ στόχος είναι να εντοπιστεί μέσω της έρευνας η έκταθύµατα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άµεσα µε ση και οι μορφές που έχει λάβει η ενδοοικογενειακή βία στην
ένα φορέα αντιµετώπισης της έµφυλης βίας είναι πλέον χω- Ελλάδα. Ο σύνδεσμος προς την έρευνα ώστε να συμμετάσχει
ρίς χρέωση για τις κλήσεις από κινητά τηλέφωνα των εται- κάποια είναι ο εξής: http://ow.ly/59SK30rbmW1. Περισσότερειών Vodafone και Wind και με αστική χρέωση (0,138€/λε- ρες πληροφορίες για την έρευνα έχουν αναρτηθεί και στο site
πτό καθαρή αξία) για τις/τους συνδρομήτριες/τες κινητής τη- του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
λεφωνίας της εταιρείας Cosmote. Ταυτόχρονα υπάρχει δυναhttp://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_conten
τότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γυναικών µέσω της δι- t&perform=view&id=7181&Itemid=703&lang=
εύθυνσης e-mail: sos15900@isotita.gr.
Σύνταξη-Επιμέλεια:
Μ. Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:
Έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία

Σ
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αν θρωπινα δικαιωματα

30 Ιουλίου:

Παγκόσμια Ημέρα κατά
της Εμπορίας Ανθρώπων
(World Day against Trafficking in Persons)

Η

30η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, με πρωτοβουλία της ΟΗΕ, για να αναδείξει την ανάγκη για
πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η εμπορία ανθρώπων, γνωστή
και με τον αγγλικό όρο trafficking, έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία, τη
σεξουαλική εκμετάλλευση, την αφαίρεση οργάνων και ιστών
του σώματος, τους καταναγκαστικούς γάμους, την πώληση
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κ.
Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε στο
φετινό του μήνυμα την ανάγκη «να κάνουμε περισσότερα για να προστατέψουμε τα θύματα εμπορίας και να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση των ευάλωτων ανθρώπων από εγκληματίες».
Τόνισε πως η φετινή Παγκόσμια Ημέρα
κατά της Εμπορίας Ανθρώπων τιμά αυτούς που πρώτοι συνέβαλαν στον τερματισμό του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων: τους αστυνομικούς, τους
κοινωνικούς λειτουργούς, τους επαγγελματίες υγείας, το προσωπικό των
ΜΚΟ και πολλούς άλλους στον κόσμο,
που εργάζονται για την προστασία των
ευάλωτων. «Τους ευχαριστώ και προτρέπω όλες τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες να υποστηρίξουν το έργο τους, μεταξύ
άλλων και μέσω του Εθελοντικoύ Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Θύματα
Εμπορίας Ανθρώπων» είπε ο κ. Γκουτέρες. Στη συνέχεια έκανε ειδική αναφορά
στις επιπτώσεις του κορονοϊού, σημειώνοντας ότι η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε και ενέτεινε πολλές παγκόσμιες ανισότητες, δημιούργησε νέα εμπόδια στο δρόμο της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και άφησε
εκατομμύρια άτομα εκτεθειμένα σε μεγαλύτερο κίνδυνο σεξουαλικής εκμε-
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παιδιών για στρατιώτες. Είναι μια διεθνοποιημένη επικερδής επιχείρηση, με τζίρο 24 δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Έχει υπολογισθεί ότι κάθε χρόνο 21 εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα του trafficking, οι 800.000 στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 49 % των θυμάτων είναι γυναίκες και
23% κορίτσια. Το 59% αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση
και ακολουθεί η καταναγκαστική εργασία με 34%. Τα περισσότερα θύματα διακινούνται εντός των χωρών καταγωγής
τους. Τα θύματα που διακινούνται στο εξωτερικό μεταβιβάζονται σε πλουσιότερες χώρες
[πηγή: socialpolicy.gr].

Σεξουαλική εκμετάλλευση,
εργασιακή σκλαβιά (κυρίως
στον αγροτικό τομέα) και
αναγκαστική επαιτεία
είναι οι τρεις μορφές εμπορίας
ανθρώπων που απαντώνται
συχνότερα στην Ελλάδα.
τάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας,
αναγκαστικών γάμων και άλλων εγκλημάτων. Οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν πάνω από το 70% των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας και σήμερα είναι μεταξύ αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία.
ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
και της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα την
Εμπορία Ανθρώπων και τον αγώνα για

την εξάλειψή της. Στην συνεδρίαση μίλησε για την εξάλειψη της Εμπορίας Ανθρώπων η Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρουσία του Πρωθυπουργού.
Δυστυχώς η έκθεση του διεθνούς
γραφείου παρακολούθησης και καταπολέμησης της εμπορίας και διακίνησης των ανθρώπων κατατάσσει
την Ελλάδα στην Κατηγορία 2. Η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε στα ελάχιστα
πρότυπα σε διάφορους κρίσιμους τομείς. Οι αργές διαδικασίες ελέγχου και
οι υπερπλήρεις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων μεταναστών και προσφύγων και των ξενώνων
για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ενίσχυσαν τις ευπάθειες και, ενίοτε, οδήγησαν στην επαναθυματοποίηση των
επιζώντων. Δεν κατέβαλε προσπάθειες
προληπτικής διάγνωσης φαινομένων
καταναγκαστικής εργασίας και εντοπισμού των ασυνόδευτων παιδιών. Η
εξειδικευμένη υποστήριξη για τα θύματα παρέμεινε ανεπαρκής ή μη προσβάσιμη και οι δικαστικές διαδικασίες συχνά διαρκούν από δύο έως έξι χρόνια,
γεγονός που παρεμποδίζει τη συνεργασία των θυμάτων και των βασικών μαρτύρων και οδηγεί σε αθωώσεις των υπόπτων δραστών εμπορίας ανθρώπων.

αν θρωπινα δικαιωματα

Την πενταετία 2014-2018, οι αστυνομικές αρχές στην Ελλάδα κατέγραψαν
μόνο 142 περιστατικά εμπορίας ανθρώπων, με τον αριθμό των αναγνωρισμένων θυμάτων να ανέρχεται σε 229. Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων ήταν
γυναίκες (178 θύματα, ποσοστό 77,7%),
ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρείται η
ύπαρξη ανήλικων μεταξύ των θυμάτων
(60 ανήλικα θύματα, ποσοστό 26,2%). Τα
32 από τα θύματα ήταν Έλληνες πολίτες.
Ωστόσο, οι πολύ περιορισμένοι αριθμοί
καταγγελιών δεν μπορούν να αποτυπώσουν τις πραγματικές διαστάσεις του
φαινομένου. Σεξουαλική εκμετάλλευση,
εργασιακή σκλαβιά (κυρίως στον αγροτικό τομέα) και αναγκαστική επαιτεία είναι
οι τρεις μορφές εμπορίας ανθρώπων που
απαντώνται συχνότερα στην Ελλάδα.
Όπως εξηγεί ο Εθνικός Εισηγητής για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων,
τα στατιστικά στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν την ακριβή εικόνα των πραγματικών
διαστάσεων του φαινομένου.
ΤΟ ΠΡΟΦΊΛ της Εμπορίας ανθρώπων
στην χώρα μας: Όπως αναφέρθηκε κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, δράστες
εμπορίας ανθρώπων εκμεταλλεύονται
ημεδαπά και αλλοδαπά θύματα στην
Ελλάδα. Οι δράστες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι κυρίως Έλληνες και άλλοι Δυτικοευρωπαίοι και Ανατολικοευρωπαίοι, αλλά μερικοί προέρχονται επίσης από την Κεντρική Ασία. Οι
δράστες εμπορίας ανθρώπων υποβάλλουν γυναίκες και παιδιά από την Ανατολική και Νότια Ευρώπη, τη Νότια και
Κεντρική Ασία, την Κίνα, την Γεωργία,
τη Νιγηρία και τη Ρωσία σε σωματεμπορία σε μη αδειοδοτημένους οίκους ανοχής, στον δρόμο, σε κλαμπ, σε σαλόνια
μασάζ και σε ξενοδοχεία. Τα θύματα καταναγκαστικής εργασίας στην Ελλάδα
είναι κυρίως παιδιά και άνδρες από την
Ανατολική Ευρώπη, τη Νότια Ασία και
την Αφρική. Διακινούμενοι εργαζόμενοι
από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και
το Αφγανιστάν είναι ευάλωτοι στη δουλεία για χρέη, στον τομέα της γεωργίας
σύμφωνα με πληροφορίες. Περιθωριοποιημένα παιδιά Ρομά από την Αλβανία,
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εξαναγκάζονται να πωλούν προϊόντα στον δρόμο,
να επαιτούν ή να διαπράττουν μικροκλο-

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Στα θύματα εμπορίας ανθρώπων καθρεφτίζεται η μεγαλύτερη
παρακμή. Αυτονόητο καθήκον μου ο αγώνας κατά της εκμετάλλευσης.

πές. Η αύξηση των ασυνόδευτων παιδιών
στην Ελλάδα έχει αυξήσει τον αριθμό των
παιδιών που είναι ευάλωτα στην εκμετάλλευση. Ασυνόδευτα παιδιά, κυρίως
από το Αφγανιστάν, συμμετέχουν σε σεξουαλική συνεύρεση για λόγους επιβίωσης και είναι ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων. Οι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, ειδικά εκείνες που ζουν στα
νησιωτικά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες στην
εμπορία ανθρώπων. Οι περισσότεροι μετανάστες και αιτούντες άσυλο πιστεύεται
ότι βασίζονται σε διακινητές σε κάποιο
σημείο στη διάρκεια του ταξιδιού τους
και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζονται να υποστούν εκμετάλλευση κατά
την άφιξή τους στην Ελλάδα.
Πέραν όμως των επίσημα αναγνωρισμένων θυμάτων, υπάρχουν πολλά πιθανά θύματα, δηλαδή άνθρωποι που δεν
καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης, αλλά ζητούν φροντίδα από

οργανώσεις και ο αριθμός των οποίων γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί. «Για την περίοδο αυτή ο συνολικός
αριθμός των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών ήταν πολλαπλάσιος», επισημαίνει ο Εθνικός Εισηγητής και προσθέτει ότι ο εντοπισμός και η
αναγνώριση των πιθανών θυμάτων παραμένει μια πρόκληση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια καθώς η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα
μας, «σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό ευάλωτων στην εκμετάλλευση ατόμων, αλλά και μεγαλύτερη δυσκολία στον διαχωρισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (trafficking) από τα θύματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων (smuggling)».
Το γραφείο του Εθνικού Εισηγητή
έχει εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την περίοδο 2019-2023. Στο σχέδιο
αυτό συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία 5
δομών για θύματα εμπορίας ανθρώπων:
2 για άνδρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
2 για ανήλικα (αγόρια και κορίτσια) στην
Αθήνα και 1 για γυναίκες στην Αθήνα.
Προς στιγμή στην περίπτωση των γυναικών η φιλοξενία τους καλύπτεται με τους
υπάρχοντες ξενώνες για θύματα βίας.
ΤΑ ΘΎΜΑΤΑ φίλες μου είναι δίπλα μας.
Τα συναντούμε στους δρόμους, στα φανάρια, στα χωράφια, χρησιμοποιούν τα
μέσα μαζικής μεταφοράς, νοσηλεύονται
στα νοσοκομεία κλπ. Και όμως οι περισσότεροι τα παρακολουθούμε αποσβολωμένοι, κάνοντας βιαστικά την δουλειά μας
και προσπερνάμε αδιάφορα. Μήπως πρέπει να ενεργοποιηθούμε πάνω σε αυτό το
ζήτημα και να ασχοληθούμε περισσότερο;
Επιμέλεια:
Μ. Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020
| ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜIΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 3 3 |
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Ένα μνημείο για τρεις πρωτοπόρους
των δικαιωμάτων των γυναικών

Έ

να επιβλητικό μνημείο
ύψους 4,2 μέτρων αφιερωμένο σε τρεις πρωτοπόρους των δικαιωμάτων των γυναικών- τις Susan
B. Anthony, Elizabeth Cady
Stanton και Sojourner Truthαποκαλύφθηκε στις 31 Αυγούστου 2020 στο Central Park της
Νέας Υόρκης, ως φόρος τιμής στις

γυναίκες που αγωνίζονται. Η ανέγερση του μνημείου συμπίπτει με
τα 100 χρόνια από την υπογραφή
της περίφημης 19ης Τροπολογίας
του Αμερικανικού Συντάγματος
με την οποία αναγνωρίστηκε δικαίωμα ψήφου σε ένα τμήμα του
γυναικείου πληθυσμού των ΗΠΑ
(οι μη Λευκές εξακολουθούσαν
να παραμένουν αποκλεισμένες
από το δικαίωμα του εκλέγειν).
Οι τρεις επιφανείς σουφραζέτες,
που συνέβαλαν στην υπογραφή της 19ης Τροπολογίας, ήταν
Νεοϋορκέζες. Η Stanton ήταν η
πρώτη γυναίκα που το 1866 έβαλε υποψηφιότητα για το Κογκρέσο και, το 1869, ίδρυσε μαζί με
την Antony τη National Woman
Suffrage Association στη Νέα
Υόρκη. Η Truth δραπέτευσε, το
1827, από τη δουλεία στη Νέα
Υόρκη, στρατεύθηκε στο κίνημα
για την κατάργηση της δουλείας
και έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
αμερικανική ιστορία. Έκανε τη
ρηξικέλευθη ομιλία της «Ain’t I
a Woman? (Εγώ δεν Είμαι Γυναί-
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κα;)» στο Συνέδριο για τα Δικαιώματα των Γυναικών, στο Οχάιο,
το 1851.
Το γλυπτό είναι καρπός εκστρατείας της μη κυβερνητικής
οργάνωσης Monumental Women,
η οποία ιδρύθηκε το 2014 με στόχο να απαντήσει στο πρόβλημα
ότι, το 2011, μόνο το 8% των δημόσιων υπαίθριων αγαλμάτων
σε όλες τις ΗΠΑ απεικόνιζαν γυναίκες (έρευνα του Smithsonian
American Art Museum). Στο μνημείο, οι τρεις γυναίκες απεικονίζονται γύρω από ένα τραπέζι ωσάν
να εργάζονται μαζί. Μιλώντας
στους Times της Νέας Υόρκης, η
δημιουργός του γλυπτού Meredith
Bergmann είπε ότι ήθελε να «δείξει γυναίκες που εργάζονται μαζί». «Σκεφτόμουν συνεχώς γυναίκες, σήμερα, να δουλεύουν σε ένα
laptop σε μια κουζίνα, προσπαθώντας να αλλάξουν τον κόσμο»,
προσέθεσε.
Η γερουσιαστής Kirsten
Gillibrand, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή είπε: «Κάθε γυναίκα που ψηφίζει, διαδηλώνει ή υπηρετεί σε κρατική θέση σήμερα, το κάνει στηριζόμενη
σε ό,τι έκαναν αυτοί οι τρεις γίγαντες». Χαιρετισμό απηύθυνε και η
πρώην υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, γνωστή φεμινίστρια, καθώς ξεκίνησε την καριέρα της υπερασπιζόμενη γυναίκες και παιδιά, ως εργαζόμενη στο
Ταμείο Υπεράσπισης των Παιδιών
(Children’s Defense Fund). Η Χ.
Κλίντον το 1995 σε διάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών στο Πεκίνο τάχθηκε κατά των βίαιων πρακτικών
εναντίον των γυναικών και ο τίτλος της ομιλίας της ήταν «τα γυναικεία δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα». Η φράση της
αυτή ενέπνευσε την εκλεγμένη
Πρόεδρο της ΣΕΕ 2020-2022 Μερόπη Ορφανού και την υιοθέτησε
ως σύνθημα της διετίας της.
[πηγές: in.gr, naftemporiki.gr, eurint.polsci.auth.gr]
Σύνταξη-Επιμέλεια:
Μ. Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020

Περιγράφει ο Θουκυδίδης: Το φοβερότερο, όμως, απ' όλα σε
τούτο το κακό ήταν η κατάθλιψη, όταν καταλάβαινε κανείς ότι
αρρώστησε (γιατί τους έπιανε αμέσως απελπισία, παραδίνονταν και δεν αντιστέκονταν), και το ότι, επειδή κολλούσαν την
αρρώστια ο ένας από τον άλλο καθώς περιποιούνταν κάποιον,
πέθαιναν αράδα σαν πρόβατα∙ κι αυτό ήταν το πιο ολέθριο.

Πανδημία Κορωνοϊού-Λοιμός Αθηνών
21ος αιώνας - 5ος αιώνας
Βίοι παράλληλοι

Η

ιστορία επαναλαμβάνεται. Παίρνοντας στοιχεία
από τις περιγραφές του
Θουκυδίδη, που έζησε τον
Λοιμό των Αθηνών την
εποχή του Περικλή και
του Ιπποκράτη, που ζούσαν στην πόλη, μπορούμε να βρούμε ομοιότητες
που μας δηλώνουν πως η
ιστορία επαναλαμβάνεται.
Δυστυχώς, η περιοδικότητα των διαφόρων επιδημιών υπήρχε, υπάρχει και θα
υπάρχει, θυμίζοντάς μας
πως πρέπει να διατηρούμε τα μέτρα της ατομικής

υγιεινής και την τήρηση
των αποστάσεων.

Το 430 π.Χ., στο δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου, η πόλη-κράτος των Αθηνών πολιορκούνταν από τους Σπαρτιάτες. Η επιδημία, και όχι
ακόμη πανδημία, εμφανίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου ερχόντουσαν όλες οι προμήθειες. Ο
Θουκυδίδης αναφέρει πως
η ασθένεια προήλθε από
την Αιθιοπία, πέρασε κατόπιν στην Αίγυπτο και τη Λιβύη, στην Ανατολική Μεσόγειο και κατέληξε στην πόλη των Αθηνών. Δυστυχώς,
όλοι οι κάτοικοι και τα ζώα

ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ
– Ο Λοιμός των Αθηνών (430 π.Χ.), ένας τυφοειδής
πυρετός σκότωσε τα 2/3 του πληθυσμού της Αθήνας
σε τέσσερα χρόνια.
– Η Μαύρη Πανώλη στον 14ο αιώνα, στην Ευρώπη.
Υπολογίζεται ότι οι νεκροί έφτασαν τα 75 εκατομμύρια. Η ασθένεια προήλθε από την Ασία και μέσω
της Μεσογείου διαδόθηκε στην Ευρώπη.
– Πανδημίες Χολέρας κατά τον 19ο αιώνα, προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων.
– Η Ισπανική γρίπη (1918-1920), η οποία προκάλεσε 50 εκατομμύρια νεκρούς τους πρώτους έξι μήνες.
– Η πανδημία γρίπης το 2009, η οποία υπολογίζεται ότι προκάλεσε 575.400 θανάτους σε 214 χώρες.
(Πηγή: Σύμβουλος Υγείας)

σ ταχυολογηματα
λόγω της πολιορκίας ήταν συνωστισμένοι μέσα στα τείχη και υπέφεραν από έλλειψη τροφίμων. Ο Θουκυδίδης, ο οποίος μολύνθηκε από τη νόσο αλλά επέζησε, μας την περιγράφει.
Όπως και τώρα, η νόσος αιφνιδίασε
τους πάντες, διότι δεν υπήρξε κάτι παρόμοιο και οι γιατροί δεν ήξεραν πώς να
το αντιμετωπίσουν. Φυσικά ήταν κι εκείνοι που μολύνονταν από την ασθένεια
και πέθαιναν πρώτοι λόγω της συχνής
και συνεχούς επαφής με τους ασθενείς.
Όπως και τώρα, πέθαναν πολλοί άνθρωποι, ακόμα και ο Περικλής και όλη του η
οικογένεια από τον λοιμό των Αθηνών. Ο
λοιμός εμφανίστηκε στην Αθήνα το 421

Ο Λοιμός των Αθηνών.
Έργο του Μίχιελ Σβέιρτς (1618–1664)

π.Χ. και επέστρεψε τον χειμώνα του 427
π.Χ. Ο Θουκυδίδης περιγράφει παραστατικά τα συμπτώματα της ασθένειας. Τα
οποία ήταν ισχυρός πονοκέφαλος, πυρετός, εξανθήματα στο σώμα, ερεθισμός
στα μάτια, στον φάρυγγα και στη γλώσσα. Και όλα αυτά συνοδεύονταν από
ισχυρό βήχα. Κατόπιν η νόσος κατέβαινε
από το στήθος στο στομάχι, ακολουθούσε ναυτία και εμετός και η εκπνοή μύριζε
άσχημα. Ο θάνατος ερχόταν την έβδομη
ή την ένατη μέρα από την εμφάνιση της
νόσου. Αν κάποιοι κατάφεραν να επιζήσουν, εμφάνιζαν διάρροια και οι περισσότεροι πέθαιναν από εξάντληση. Το τραγικό είναι ότι ακόμη και οι σκύλοι και τα
όρνεα δεν πλησίαζαν τα άταφα πτώματα στους δρόμους. Κι αν κάποια από αυτά τα έτρωγαν, πέθαιναν μετά από λίγο.
Ο Ιπποκράτης, που πίστευε ότι η νόσος
μεταδιδόταν αερογενώς, άναβε φωτιές σε
διάφορα μέρη για να καεί ο μολυσμένος
αέρας, κι αυτό γιατί είχε παρατηρήσει ότι
δεν προσβάλλονταν οι σιδηρουργοί.
Αιώνες μετά, ζώντας την πανδημία
του κορωνοϊού, μπορούμε να φανταστούμε τι είχαν υποστεί οι Αθηναίοι τότε, δίχως ειδική ιατρική βοήθεια και ιδιαίτερες γνώσεις. Μπορούμε επίσης να δούμε τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες,
για να δικαιολογήσουμε τον τίτλο

Σύνταξη - Επιμέλεια:
Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη

Τ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
«Το Πάσχα του καλοκαιριού»

ο 431 συνήλθε η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο. Εκεί
της δόθηκε ο τίτλος «Θεομήτωρ» ή «Θεοτόκος». Η Μαρία
ως Θεομήτωρ απέκτησε πλέον παγκόσμια
λατρεία. Άπειρες εικόνες φιλοτεχνήθηκαν,
τροπάρια και ύμνοι ύμνησαν Εκείνη. Αν δε
αναφερθούμε στις γιορτές που καθιερώθηκαν στη χάρη Της, είναι πολλές.
Στις 8 Σεπτεμβρίου η γέννηση της Θεοτόκου. Στις 21 Νοεμβρίου τα Εισόδια.
Στις 2 Φεβρουαρίου η Υπαπαντή. Στις 25
Μαρτίου ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
και στις 15 Αυγούστου η Κοίμηση της Θεοτόκου.
Η Ελλάδα τιμά όλο τον χρόνο την Παναγία και την αποκαλεί: Παναγία η Μεγα- ταν σ’ ένα σημείο που Εκείνη τού υπέδειξε.
λόχαρη, Παντάνασσα, Οδηγήτρια, Ψυχο- Όσο όμως κι αν έψαξαν, στάθηκε αδύνασώστρια, Γλυκοφιλούσα, Μυροβλήτισσα, το να τη βρουν. Περίπου έναν χρόνο αργόΠλατυτέρα των Ουρανών, Βρεφοκρατού- τερα, η μοναχή Πελαγία είδε το ίδιο όρασα, Γοργοεπήκοο, Αειπάρθενο και με άλλα μα και με τη βοήθεια του επισκόπου Τήπολλά επίθετα.
νου Γαβριήλ άρχισαν να σκάβουν στο σηΗ μεγάλη γιορτή είναι το Δεκαπενταύ- μείο όπου η μοναχή είδε στο όραμά της.
γουστο. Το αξιοπερίεργο είναι ότι γιορτά- Το μόνο όμως που βρήκαν ήταν τα θεμέζεται σε κλίμα χαράς και μεγαλοπρέπειας λια ενός παλιού βυζαντινού ναού. Η μονακαι όχι λύπης η μέρα του θανάτου της. Αυ- χή Πελαγία, όμως, επέμενε, ήξερε σύμφωτό έχει κάποιο συμβολισμό, δεν πενθεί ο να με το όραμά της ότι η εικόνα βρισκόταν
λαός τον θάνατο, γιατί ο θάνατος νικήθη- εκεί που τους υποδείκνυε. Σταμάτησαν οι
κε και η Παναγία «μετέστη προς τη ζωή».
αναζητήσεις και πάνω στα ερείπια του παΆπειρες μεγάλες και μικρές εκκλησί- λιού βυζαντινού ναού άρχισαν να χτίζουν
ες είναι αφιερωμένες στη Μεγαλόχαρη. έναν άλλο ναό, αφιερωμένο στη ΖωοδόΟ Δεκαπενταύγουστος είναι αφιερωμέ- χο Πηγή. Κι όμως, στις 30 Ιανουαρίου του
νος στην Παναγία. Εκεί εναποθέτει ο λα- 1923 ένας εργάτης, καθώς έσκαβε, η αξίνα
ός την ελπίδα του, πως όλες οι δυσκολίες του κτύπησε στο ιερό ξύλο και έκπληκτος
και οι πόνοι μπορούν να ξεπεραστούν από είδε να ξεπροβάλλει μέσα από τα χώματα
τη χάρη Της.
η Ιερή Εικόνα! Το 1971 με νομοθετικό διάΚαραβάνια ολάκερα με πλοία, αυτο- ταγμα το νησί ανακηρύχτηκε ιερό, κι έτσι
κίνητα και άλλα μέσα, πηγαίνουν
ορδές προσκυνητών καταφθάνουν
να προσκυνήσουν. Πλοία γεόχι μόνο από την Ελλάδα, αλμάτα τάματα οδεύουν προς
λά και από το εξωτερικό,
όλες τις εκκλησίες της
κάθε Δεκαπενταύγουστο,
Μεγαλόχαρης, αλλά ο
να προσκυνήσουν στη χάκύριος όγκος οδεύει προς
ρη Της, να την ευχαριστήτην Παναγιά της Τήνου.
σουν για κάποιο τάμα που
Πάμπολλες οι εκκληπραγματοποιήθηκε ή να
ζητήσουν την αρωγή της,
σίες, ο χώρος όμως περιορισμένος, και θα αναφερελπίζοντας όλοι σε κάποιο
θούμε στην Παναγία της
θαύμα. Η ξύλινη εικόνα
Τήνου. Ένας γέροντας
είναι ολόκληρη καλυμμέκηπουρός, ο Μιχάλης
νη από πολύτιμα αφιερώΠολυζώης, πολύ πριν την
ματα των πιστών.
Επανάσταση του 1821, είΣύνταξη - Επιμέλεια:
δε ένα όραμα, πως η εικόΚαίτη Κάστρο-Λογοθέτη
Αγία Πελαγία η Τηνία
να της Παναγίας βρισκό| ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜIΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 3 3 |
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>> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΕ
Φέτος η ετήσια Γενική Συνέλευση έγινε εξ αναβολής
και για πρώτη φορά διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Την πρώτη ημέρα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 στις 9:00 άρχισε η ηλεκτρονική σύνδεση
των εκπρόσωπων των Ομίλων της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM.

Η

Πρόεδρος της Ένωσης Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου καλημέρισε τις συνδεδεμένες εκπροσώπους και έκανε
ανάγνωση του ονομαστικού καταλόγου των
Σεπτεμβρίου εκπροσώπων των Ομίλων της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος για την επιβεβαίωση των συμμετεχόντων. Ήταν συνδεδεμένες αρχικά 30 εκπρόσωποι από τις
52 και δεν υπήρξε απαρτία. Ως εκ τούτου αναμέναμε έως τις
10:00 οπότε άρχισε, σύμφωνα με την πρόσκληση και Ημερήσια
διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, η δεύτερη Συνέλευση ανεξαρτήτου απαρτίας η οποία δύναται να λάβει έγκυρες αποφάσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπροσώπων που πα-

Σάββατο

5
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ρευρίσκονται με βάση το άρθρο 5§3(ε) του
ισχύοντος Καταστατικού της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος. Εν τούτοις, στις 10:00
συνδέθηκαν 35 εκπρόσωποι από τις 52, ήτοι
υπήρξε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/3 των
εκπροσώπων που απαιτείται με βάση το καταστατικό και για την κανονική απαρτία.
Η Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου
αφού έκανε την εναρκτήρια Ομιλία της ζήτησε να προταθούν υποψήφιες για την θέση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Η
Ελένη Γκέκα εκπρόσωπος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών πρότεινε την Εύα Παπαϊωάννου εκπρόσωπο του Ομίλου Καβάλας.
Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή και η
Εύα Παπαϊωάννου εκλέχτηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Γ.Σ. 2020. Τότε η Πρόεδρος της ΣΕΕ της ζήτησε να
προτείνει Γραμματέα της Συνέλευσης και η Εύα Παπαϊωάννου
πρότεινε την δεύτερη εκπρόσωπο του Ομίλου Καβάλας Ευγενία Κατζάκη. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σώμα των εκπροσώπων και η Ευγενία Κατζάκη εκλέχτηκε Γραμματέας της ΓΣ του 2020.

››› Η Εφορευτική Επιτροπή

Η

Πρόεδρος της Συνέλευσης διάβασε τα ονόματα των
Σοροπτιμιστριών που προτείνονται για την εφορευτική επιτροπή των δια αλληλογραφίας εκλογών.
Όλες οι υποψήφιες για την εφορευτική επιτροπή είναι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Ομίλων της Θεσσαλονίκης. Όπως
εξήγησε η Πρόεδρος της Ένωσης αυτό έγινε για λειτουργικούς
και πρακτικούς λόγους μιας και το άνοιγμα των φακέλων θα
γίνει στην Θεσσαλονίκη. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή και ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέχτηκαν οι:
Μαρία Σαλτουρίδου (Πρόεδρος Α’ Ομίλου Θεσσαλονίκης-Δικηγόρος) - Αναπληρωματική Φρέντυ Γκουτζούλη
(Γραμματέας Α’ Ομίλου Θεσσαλονίκης, Αν. Εκπρόσωπος Ομίλου), Αλεξανδρίδου Άννα (Πρόεδρος του Ομίλου Ανατολικής
Θεσσαλονίκης) - Αναπληρωματική Ευδοκία Αικατερινάρη (Εκπρόσωπος Ομίλου), Μαίρη Σαμαρτζίδου, (Εκπρόσωπος Ομί-
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και οι Αποφάσεις της
λου «Βυζάντιο»-Δικηγόρος) - Αναπληρωματική Φιφή Βρετοπούλου (Γραμματέας Ομίλου και Αν. Εκπρόσωπος Ομίλου-νομικός), Σταυρούλα Ανδρεάδου (Πρόεδρος του Ομίλου «Μακεδονία») - Αναπληρωματική Τάχου Καίτη (Εκπρόσωπος Ομίλου), Δέσποινα Αμαραντίδου (Πρόεδρος του Ομίλου ‘Πανόραμα») - Αναπληρωματική Αγάπη Μουσαφίρη (Εκπρόσωπος
Ομίλου -Δικηγόρος). Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέχτηκε η
Μαίρη Σαμαρτζίδου.

Η

Πρόεδρος της Ένωσης ζήτησε προ ημερησίας διατάξεως να συζητηθεί κατά την διάρκεια της Γ.Σ. το
θέμα ανοίγματος βιβλιαρίου στα ονόματα της νέας
Προέδρου που θα εκλεγεί και της νέας Γραμματέως με σκοπό
να μεταφερθούν εκεί κάποια χρήματα του Ταμείου της Ένωσης
για διευκόλυνση της νέας Διοίκησης, έως να ανοίξει εκ νέου ο
Λογαριασμός της ΣΕΕ ο οποίος θα κλείσει στις 30 Σεπτεμβρίου και θα ανοίξει μετά από έξι μήνες, αντί να τους δοθούν σε
ρευστό. Έγινε ομόφωνα αποδεκτό, από τα μέλη της Συνέλευσης, να συζητηθεί το θέμα.
Στην συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα η νέα Ημερήσια Διάταξη. Ακολούθησε η ομόφωνη έγκριση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Μαΐου 2019 και οι αναφορές της Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύντριας και Βοηθού Διευθύντριας Προγράμματος, Εκδότριας Περιοδικού, Υπεύθυνης Γραφείου, Προέδρων Επιτροπών
Καταστατικού, Επέκτασης, Υποτροφιών, Διαιτησίας, Οικονομικών, Governors της ΣEE και της εκπροσώπου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος στην Task Force της SIE για το Virtual
Membership για το διάστημα 1 Απριλίου 2019 έως 31 Ιουλίου 2020. Εγκρίθηκαν ομόφωνα επίσης η αναφορά Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον οικονομικό απολογισμό από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020 και τον οικονομικό απολογισμό από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2020 και η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος για την ευθύνη καλής διαχείρισης των χρημάτων
της Ένωσης για το χρονικό διάστημα 1η Απριλίου 2019 έως 31
Μαρτίου 2020 και από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2020.
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από 1η Απριλίου 2020 έως
30 Σεπτεμβρίου 2020. Διαφωνία εξέφρασε μόνο η εκπρόσωπος του Ομίλου Ψυχικού Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση. Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός από 1η Οκτωβρίου 2020 έως
31 Μαρτίου 2021.

››› Εγκρίθηκαν ομόφωνα:
Να ζητηθεί από την Τράπεζα που βρίσκεται ο Λογαριασμός της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος η έκδοση e-banking για τις εκάστοτε υπεύθυνες του Ταμείου της ΣΕΕ

❶

(Πρόεδρο και Ταμία). Η ανάγκη αυτή καθίσταται αναγκαία ιδιαίτερα τώρα με τις συνθήκες της πανδημίας του COVID-19.
Η λειτουργία της Ακαδημίας Ηγεσίας (Leader Academy)
σε συνεργασία με άλλες Ενώσεις της SIE (Αυστρία, Ιταλία, Πολωνία, Ελβετία ή εναλλακτικά την Γαλλία). Η Πρόεδρος της Ένωσης Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου ανέφερε ότι για
την λειτουργία της Ακαδημίας έχει διασφαλιστεί το ποσό των
10.000 ευρώ που ζητά να παραμείνει στο Ταμείο της Ένωσης για
αυτόν τον σκοπό για όποτε η διοργάνωση θα γίνει στην Ελλάδα. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα. Η εκπρόσωπος του
Ομίλου Πάτρας ανέφερε ότι έχουν κάνει ήδη προεργασία για
να γίνει η διοργάνωση στην Πάτρα ή στην Ολυμπία. Πρόθυμοι
για την διοργάνωση δήλωσαν επίσης οι Όμιλοι Ξάνθης, Καβάλας και Α’ Βόλου.

❷

Η Πανελλήνια Συνάντηση Εργασιών Προέδρων, Διευθυντριών και Βοηθών Διευθυντριών Προγραμμάτων
από την επόμενη χρονιά (το 2021) να γίνεται τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου για καλύτερο και έγκαιρο Προγραμματισμό των δράσεων των Ομίλων, με δεδομένο ότι το Σοροπτιμιστικό έτος θα ξεκινά πλέον την 1η Ιανουαρίου.

❸

››› Δεν εγκρίθηκαν:
Η αναμόρφωση της έκδοσης του περιοδικού «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες» με σκοπό τη μείωση του κόστους
και την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων για την Ένωση που

❶
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θα διατεθούν σε προγράμματα και υποτροφίες της ΣΕΕ και για
την Ακαδημία Ηγεσίας. Η Πρόεδρος της ΣΕΕ πρότεινε να καταργηθεί η τριμηνιαία έκδοσης και να αντικατασταθεί με ετήσια έκδοση Λευκώματος δράσεων Ομίλων και Ένωσης, Αποφάσεων Ετήσιας Συνάντησης Προέδρων και Διευθυντριών Προγράμματος, Αποφάσεις Συνέλευσης και GM. Μηνιαία να υπάρχει μια ηλεκτρονική έκδοση με τις δράσεις των Ομίλων και της
Ένωσης υπό μορφή news letter. Η νέα αυτή φόρμα πρόκειται
να υλοποιηθεί μετά την έγκριση του νέου καταστατικού της
ΣΕΕ. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή.
Δεν έγινε δεκτή η Πρόταση της Προέδρου της ΣΕΕ Μαρίας –Ευρυδίκης Γκράτζιου για άνοιγμα βιβλιαρίου στα
ονόματα της νέας Προέδρου και Ταμία της Ένωσης.

❷

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, εν ώρα εργασίας

H

Πρόεδρος της ΣΕΕ διάβασε επιστολή της Προέδρου
και της Γραμματέως του Ομίλου Λάρισας με την
οποία πληροφορούν το Σώμα της Γ.Σ. ότι τα περισσότερα μέλη του Ομίλου αποχωρούν από τον Σοροπτιμισμό.
Παραμένει μόνο το μέλος τους Λόλα Κουτσιαρή. Η Πρόεδρος
της ΣΕΕ εξήγησε ότι ο Όμιλος Λάρισας τίθεται σε αναστολή
λειτουργίας με την άδεια της Ομοσπονδίας. Η Σοροπτιμιστική
Ένωση Ελλάδος έχει πάρει τρίχρονη άδεια από την Ομοσπονδία για την ανασυγκρότηση τριών Ομίλων της που έχουν λιγότερα από τον προβλεπόμενο αριθμό μέλη. Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Επέκτασης Κίρκη Παπαδήμα πήρε τον λόγο και
ενημέρωσε για τον αγώνα που έκανε όλη την χρονιά για την
ανασύσταση του Ομίλου Λάρισας και την τελευταία, καταλυτική για την αποχώρηση και μελών του Ομίλου, συμπεριφορά
του τέως μέλους του Ομίλου Λάρισας Μίτσας Βορβή.
Έληξε η Συνεδρίαση της 1ης Ημέρας.
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››› 2η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Τ

ην 2η ημέρα της Γενικής Συνέλευσης Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020
ώρα 10:00, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου BAHAR, που είχε ορισθεί για το άνοιγΣεπτεμβρίου
μα των ψηφοδελτίων των δια αλληλογραφίας
προγραμματισμένων αρχαιρεσιών Αξιωματούχων της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 2020-2022 (λόγω της έκτακτης
ανάγκης που δημιούργησε ο COVID-19), πραγματοποιήθηκε
από την εκλεγμένη εφορευτική επιτροπή ο έλεγχος και η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, το άνοιγμα τους και η καταμέτρηση των ψήφων, σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη. Παρούσες σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας ήταν η Πρόεδρος
Μαίρη Σαμαρτζίδου, το τακτικό μέλος Σταυρούλα Ανδρεάδου
και τα αναπληρωματικά μέλη Ευδοκία Αικατερινάρη, Καίτη
Τάχου και Αγάπη Μουσαφίρη. Εψήφισαν όλοι οι Όμιλοι (28).
Τα ψηφοδέλτια των δύο Ομίλων (Λάρισας και Δράμας), που
είναι σε αναστολή λειτουργίας, εξαιρέθηκαν. Από κάθε τακτο
ποιημένο Όμιλο ψήφισαν δύο (2) εκπρόσωποι. Κατατέθηκαν
πενήντα δύο (52) φάκελοι (26 τακτοποιημένοι Όμιλοι x 2 εκπρ/ποι) εκ των οποίων οι δύο (2) ήταν άκυροι και πενήντα (50)
έγκυροι. Βρέθηκαν 50 έγκυρα ψηφοδέλτια για κάθε υποψηφιότητα και καταμετρήθηκαν οι ψήφοι τους.
Το υπογεγραμμένο Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής παραδόθηκε από την Πρόεδρο της Μαίρη Σαμαρτζίδου
στην Πρόεδρο της ΣΕΕ 2018-2020 Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου.
Η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κράτησε αντίγραφο
του Πρακτικού Εκλογών.
Την ίδια ημέρα στις 18:30 συνδεθήκαμε και πάλι διαδικτυακά μέσω του ΖΟΟΜ για να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα
της δια αλληλογραφίας ψηφοφορία όπως καταγράφηκαν και
επικυρώθηκαν από την εφορευτική Επιτροπή.
Επειδή η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν κατάφερε να συνδεθεί, η Πρόεδρος της Ένωσης διάβασε το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και ανακοίνωσε τα αποτελέσματα: Μετά την καταμέτρηση των ψήφων εκλέγονται για
την διετία 2020-2022 (από 1/10/2020 έως 31/12/2022) οι εξής:

Κυριακή

6

ετησια γενικη συνελευση ΣΕΕ

››› Aποτελέσματα της δια αλληλογραφίας ψηφοφορίας
uu Για το ΔΣ της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος

Πρόεδρος:
Α’ Αντιπρόεδρος:
Β’ Αντιπρόεδρος:
Ταμίας:

Μερόπη Ορφανού
Ιωάννα Κοτσαρίνη
Ρέα Λουφάκη
Βασιλική Βέλιου

με 39 ψήφους
με 43 ψήφους
με 27 ψήφους
με 50 ψήφους

στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 2020-2022

Τακτική: Μαρία-Ευριδίκη Γκράτζιουμε 46 ψήφους
Αναπληρωματική: Κίρκη Παπαδήμα
με 38 ψήφους
uu Προγράμματα
Διευθύντρια Προγράμματος: Μαρία Οικονομίδου
με 49 ψήφους
Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος: Ευαγγελία Γκόλια
με 47 ψήφους

ΤΕ Χ ΝΙΚ Ε Σ ΕΠΙΤΡΟΠΕ Σ
uu Επιτροπή Καταστατικού

με 30 ψήφους
με 32 ψήφους
με 30 ψήφους

uu Επιτροπή Επέκτασης

Φούλη Καμηλαρίδου
Κατερίνα Κύρκου
Άννα Σπανού-Καλιάφα
Επομένως Πρόεδρος της Επιτροπής
αναδεικνύεται η Φούλη Καμηλαρίδου

με 44 ψήφους
με 29 ψήφους
με 37 ψήφους

uu Επιτροπή Υποτροφιών

Μαριάννα Αυγερινού
Γεωργία-Θεοδώρα Ιντζέ
Λίνα Τσίλαγα
Επομένως Πρόεδρος της Επιτροπής
αναδεικνύεται η Λίνα Τσίλαγα

Πηνελόπη Αστρεινίδου
με 38 ψήφους
Σύλβα Μούτσογλου
με 36 ψήφους
Μίτση Πασιά
με 38 ψήφους
Λόγω ισοψηφίας της Πηνελόπη Αστρεινίδου με την Μίτση
Πασιά έγινε κλήρωση, σύμφωνα με το καταστατικό και τις κανονιστικές διατάξεις, ενώπιον της εφορευτικής Επιτροπής, της
Προέδρου της ΣΕΕ και της εκλεγμένης Προέδρου και Πρόεδρος
της Επιτροπής αναδείχθηκε η Πηνελόπη Αστρεινίδου.
uu Επιτροπή Διαιτησίας

uu Εκπρόσωποι της ΣΕΕ

Σοφία Αποστολίδου
Αγγελική Γαλάνη
Γρηγορία Κορδοπάτη
Επομένως Πρόεδρος της Επιτροπής
αναδεικνύεται η Αγγελική Γαλάνη

uu Εξελεγκτική Επιτροπή

με 32 ψήφους
με 32 ψήφους
με 38 ψήφους

uu Επιτροπή Οικονομικών

Μαρία-Ελισάβετ Κατσιογιάννη-Λογοθέτη με 40 ψήφους
Μπέτυ Ροϊδου με 37 ψήφους
Επομένως Πρόεδρος της Επιτροπής αναδεικνύεται
η Μαρία-Ελισάβετ Κατσιογιάννη-Λογοθέτη.

Ελένη Βλάμου
με 26 ψήφους
Πηνελόπη Ράλλη
με 27 ψήφους
Μαρία Σαγιά
με 29 ψήφους
Επομένως Πρόεδρος της Επιτροπής
αναδεικνύεται η Μαρία Σαγιά.
Η Χριστίνα Ζλάτκου-Μίτογλου με 21 ψήφους και η Γεωργία Μοσχονά με 22 ψήφους αναδεικνύονται Αναπληρωματικά
μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας.»

Μ

ετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου συγχάρηκε τις εκλεγμένες και
έδωσε τον λόγο στην εκλεγμένη Πρόεδρο Μερόπη Ορφανού
η οποία μετά την Ομιλία της και τον χαιρετισμό της ανακοίνωσε την Γραμματέα της ΣΕΕ 2020-2022 Καίτη Τάχου, την νέα
Εκδότρια του Περιοδικού «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες» Ζανέτ
Καλιακάτσου και την Υπεύθυνη του Γραφείου της ΣΕΕ για την
διετία 2020-2022 Αμαλία Βαρόστη-Ραγκούση. Το Σώμα των
εκπροσώπων ενέκρινε τις προτεινόμενες.
Η Πρόεδρος της Γ.Σ. Εύα Παπαϊωάννου συνεχάρη τις
εκλεγμένες, ευχαρίστησε τις εκπροσώπους των Ομίλων και τις
Αξιωματούχες της Ένωσης που ήταν συνδεδεμένες και κήρυξε
την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 2020.
Το μέλος του Ομίλου Κηφισιά-Εκάλη Έφη Βουρλιώτου έπαιξε στο πιάνο το τραγούδι του Μ.
Χατζηδάκη «Μια Παναγιά» και το
αφιέρωσε στην απερχόμενη Πρόεδρο της ΣΕΕ Μαρία-Ευρυδίκη
Γκράτζιου και στην εκλεγμένη
Πρόεδρο Μερόπη Ορφανού, λέγοντας ότι η Παναγιά είναι η μάνα
όλων μας και η Πρόεδρος της ΣΕΕ
είναι η «μάνα» των Ομίλων και των μελών τους.
Έτσι με τους γλυκούς ήχους πιάνου, από τα μαγικά δάκτυλα της φίλης Έφης Βουρλιώτου, σε ένα κλίμα συγκίνησης και
ευφορίας έληξε η, για πρώτη φορά στα χρονικά διαδικτυακή,
ετήσια Γενική Συνέλευση της ΣΕΕ.
Εύα Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Γ.Σ. 2020 και
Ευγενία Κατζάκη, Γραμματέας Γ.Σ. 2020
| ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜIΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 3 3 |
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1950

2020

70 χρόνια Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Έκδοση Επετειακού Γραμματοσήμου
για τα 70 χρόνια της ΣΕΕ

Η

Το ΔΣ της ΣΕΕ αποφάσισε
την έκδοση γραμματοσήμου
και φακέλου ως ανάμνηση
των 70 χρόνων λειτουργίας της. Το
γραμματόσημο και οι φάκελοι κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2020. Το
γραμματόσημο φέρει την αφίσα των
70χρόνων όπως αυτή σχεδιάστηκε από την φίλη Βύλλη
Μάκου, μέλος του Σ.Ο. Κηφισιά-Εκάλη.

Βραβεύσεις μελών
«ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ»

«ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ»

Ε

Μ

ε αφορμή τον εορτασμό των
70 χρόνων της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
η Πρόεδρος και το ΔΣ συμβούλιο της
Ένωσης αποφάσισαν να δοθούν τιμητικές διακρίσεις «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ»
σε όλες τις Προέδρους της Ένωσης που
παραμένουν στις επάλξεις της Οργάνωσης, αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο
τους στο τιμόνι της ΣΕΕ και την μακρόχρονη δράση τους και προσφορά στον
Ελληνικό Σοροπτιμισμό. Τιμήθηκαν οι
Νέλη Ζήκα-Τσελεμέκου, Βάσω Σταυριανοπούλου, Καίτη Κάστρο, Πόπη
Αθανασίου, Λένα Κουτσελίνη, Μαίρη Σαμαρτζίδου-Πλωμαρίτου, Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση.
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πίσης με απόφαση της
Προέδρου και του ΔΣ
δόθηκε «ΕΥΦΗΜΟΣ
ΜΝΕΙΑ» σε τρεις φίλες σοροπτιμίστριες με καλλιτεχνικές
ικανότητες και ιδιότητες που
βοήθησαν αφιλοκερδώς την
Ένωση, την Έφη Βουρλιώτου
που ακούραστη δεν αρνείται
ποτέ να μας χαρίσει τις μελωδίες της στο πιάνο σε κάθε μας
εκδήλωση όποτε της το ζητήσουμε, την Βύλλη Μάκου ζωγράφο που έχει σχεδιάσει επανειλημμένως τις μακέτες για
έκδοση γραμματοσήμων της
ΣΕΕ και αυτή την χρονιά σχεδίασε και την αφίσα του εορτασμού των 70 χρόνων της ΣΕΕ
και επί πλέον με το έργο της
έχει διαφημίσει τον Ελληνικό
Σοροπτιμισμό και εκτός συνόρων, και την Λίνα Τσίλαγα,
ζωγράφο/εικαστικό Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που μας χάρισε
αυθεντικούς πίνακές της για
να χρησιμοποιηθούν για εξοικονόμηση χρηματικών πόρων

1950
για προγράμματα της Ένωσης και επί πλέον μας έδωσε το δικαίωμα να κάνουμε αναπαραγωγή μεταξοτυπίες του υπέροχου έργου της «Νίκη της Σαμοθράκης», που οι νυν Αξιωματούχες της Ένωσης καθώς και οι νυν Πρόεδροι των Ομίλων
έλαβαν. Είναι ένα ακόμη δώρο της Λίνας για τα 70 χρόνια της
ΣΕΕ συνδυασμένο με την απερχόμενη «Θρακιώτικη» Προεδρία. Οι τρεις φίλες πέρα από την τιμητική διάκριση έλαβαν,
εκ μέρους της Προέδρου της ΣΕΕ 2018-2020 ως μικρό δώρο
της μεγάλης ευγνωμοσύνης της, και μια σοροπτιμιστική καρφίτσα «ο δρόμος για την Ισότητα» από το appeal της Προέδρου του SI 2019-2021.

Ό

λα αυτά τα τιμητικά αναμνηστικά, εστάλησαν στις
τιμώμενες με courier και δεν τους απονεμήθηκαν
δια ζώσης, δυστυχώς, γιατί η νέα ανησυχητική εξάπλωση του COVID-19 και τα πρόσφατα μέτρα μας οδήγησαν
στην ακύρωση της προγραμματισμένης εορταστικής εκδήλωσης, όπου θα γινόταν η απονομή, την 26η Σεπτεμβρίου στο
restaurant του Μουσείου Ακροπόλεως.
Και βεβαίως στερηθήκαμε την μεγάλη χαρά να αποδώσουμε όλες μαζί τιμή και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε δύο μεγάλες
Κυρίες του Ελληνικού Σοροπτιμισμού, αφανείς ηρωίδες, αλλά
τεράστιο κεφάλαιο της Ένωσής μας:
α) Την φίλη Ανθούλα Ανακεφάλου, Πρόεδρο του Σ.Ο. «Ιδρυτικός»
και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
της ΣΕΕ 2018-2020. Την Ανθούλα
που τόσα χρόνια τρέχει να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη της ΣΕΕ, μια
διαχρονική χορηγό, μία ακούραστη
στρατιωτίνα του Σοροπτιμισμού. Η Ανθούλα ήταν δημοσιογράφος του Ελληνικού Περιοδικού Τύπου EXPRESSION. Διετέλεσε Πρόεδρος (2017-2018) και είναι επίτιμο μέλος του Διαλεκτικού Ομίλου Ελλάδος, Έφορος του Οδηγισμού και Προσκοπισμού, Γραμματέας της ΣΕΕ 2002-2004 στο πλευρό της Μαρί
Ζαφέτ, Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Αθηνών «Ιδρυτικός» τρεις φορές, Δέκα χρόνια Συντονίστρια «Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» και Συντονίστρια «Καλής Θέλησης – Φιλίας»,
πολλάκις εκπρόσωπος του Ομίλου της στον οποίον έγινε μέλος το 1985, μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας Αθηνών, μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Σπιτιού της Ευρώπης Αθηνών, μέλος του
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» Κηφισιάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των «Φίλων της Αστυνομίας Αθηνών», μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΔΕΛΦΟΙ»,
εθελόντρια αδελφή από το
1974, εθελόντρια αιμοδό-

2020
τρια από το 1962, εθελόντρια στους «Γιατρούς του Κόσμου».
Η Ανθούλα έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από όπου και αν πέρασε: i) την ΣΕΕ, με Τιμητικό Δίπλωμα
και Πλακέτα για την προσφορά της στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, ως Εκπρόσωπος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Αθηνών «Ιδρυτικός», ii) την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, με
Τιμητικό Έπαινο και Μετάλιο. iii) το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Αργυρούν Μετάλλιο και Τιμητικό Έπαινο, iv) τον Διαλεκτικό Όμιλο Ελλάδος, με Τιμητική Πλακέτα, v) Τιμητικό Δίπλωμα και Έπαινο από το Σπίτι της Ευρώπης Αθηνών, για τη
συμμετοχή της ως εκπροσώπου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2004, vi) Τιμητική Διάκριση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΔΕΛΦΟΙ» για την κοινωνική της δράση, vii) το Ευρω-Αμερικανό Συμβούλιο Γυναικών (EAWC) της απένειμε το Βραβείο «Θεάς Αρτέμιδος», ως δημοσιογράφο σε επιχειρηματικά
θέματα, καθώς και ως Εθελόντρια για την κοινωνική της προσφορά, viii) την Πολιτεία που την τίμησε με ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ και Τιμητική Πλακέτα για την προσφορά της με 60 αιμοδοσίες για τον συν-άνθρωπο.

β) Την φίλη Ρούλα Αποστολάκου-Ρούτνερ Αντιπρόεδρο
και ιδρυτικό μέλος του Σ.Ο.«Κηφισιά-Εκάλη» και Υπεύθυνη
του Γραφείου της ΣΕΕ 20182020. Η Ρούλα Ρούτνερ διετέλεσε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Εκπρόσωπος του Ομίλου της πολλάκις, Γραμματέας
της ΣΕΕ στο πλευρό της προέδρου2000-2002 Πόπης Αθανασίου και Υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων της ΣΕΕ το 2008-2010
στο πλευρό της Προέδρου, αυτής της διετίας, Λένας Κουτσελίνη. Αν δεν ήταν η πάντα δραστήρια, ακούραστη και γαλαντόμος Ρούλα η Ένωσή μας ενδεχομένως, δεν θα είχε γρα| ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜIΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 3 3 |
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φείο. Εκείνη, ως
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της
ΣΕΕ, με τις γνωριμίες της, μεσολάβησε για να έλθει
η συμφωνική ορχήστρα της Βιέννης στο Μέγαρο Μουσικής και να εξοικονομηθεί ένα μέρος
των εσόδων για την αγορά του γραφείου, εκείνη μεσολάβησε για να δώσει ο Δήμος Βιέννης το ποσό των 10.000 ευρώ
ως χορηγία για την αγορά του γραφείου της ΣΕΕ. Φρόντισε
και πλήρωσε τον εξοπλισμό επίπλωσης και μικροαντικειμένων του γραφείου. Η Ρούλα και ο αρχιτέκτονας σύζυγός της
Ρόμπερτ Ρούτνερ έχουν αφιερώσει πάμπολλες ώρες προσωπικής εργασίας για το στήσιμο του γραφείου της ΣΕΕ. Ακόμη
εξακολουθούν να δίνουν, να μαστορεύουν, να νοικοκυρεύουν.
Φέτος η Ρούλα αγόρασε και προσέθεσε στο γραφείο μια ακόμη μικρή βιβλιοθήκη για τις αυξανόμενες ανάγκες του αρχειακού υλικού της ΣΕΕ. Το
κράτησε ανοικτό, καθαρό, στολισμένο όλη αυτή την διετία. Ήταν χορηγός Χριστουγεννιάτικων και Πρωτοχρονιάτικων εορταστικών
εκδηλώσεων της Ένωσης, χορηγός εκδηλώσεων Ετήσιων Σοροπτιμιστικών Συναντήσεων
και άλλα πολλά.
Οι φίλες Ανθούλα και Ρούλα τιμήθηκαν, δια ζώσης, στο
γραφείο της ΣΕΕ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 πριν την
παράδοση του γραφείου στην επόμενη Προεδρία. Παρούσες
εκτός από τις δύο τιμώμενες και την Πρόεδρο της ΣΕΕ 20182020 ήταν η Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ 2018-2020 Ελένη Μαρκάκη, η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος της ΣΕΕ Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση, η εκλεγμένη Πρόεδρος 2020-2022 Μερόπη
Ορφανού, η εκλεγμένη Α’ Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ 2020-2022
Ιωάννα Κοτσαρίνη και η εκλεγμένη Ταμίας της ΣΕΕ 20202022 Βάσω Βέλλιου. Στις τιμώμενες απονεμήθηκαν με απόφαση Δ.Σ. της ΣΕΕ, μεταλλική πλακέτα «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ»,
«ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ» και εκ μέρους της Προέδρου της ΣΕΕ
2018-2020 από μία σοροπτιμιστική καρφίτσα σταγόνα έργο
της φίλης Βύλλης Μάκου για το appeal της προηγούμενης
Προέδρου του SI.
Θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ευτυχή που είχα την ευκαιρία να συνδεθώ μέσα από την συνεργασία μου ακόμη περισσότερο με όλες αυτές τις ΚΥΡΙΕΣ που τιμήθηκαν, να δεθώ
μαζί τους και να αναπτύξω μεγαλύτερους δεσμούς φιλίας. Είναι τιμή για εμένα και τις ευχαριστώ πολύ για την μέχρι σήμερα συνεργασία μας.
Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου
Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020
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Οι Όμιλοι και τα μέλη τους θυμούνται και γράφουν

Στιγμές από την ιστορία
και τα έργα Ομίλων και ΣΕΕ

Η ιστορία του γραφείου της ΣΕΕ

Θ

υμάμαι ήταν απόγευμα Σαββάτου, 19 Ιουνίου
του 2010, πριν 10 χρόνια, που σε μία συγκινητική ατμόσφαιρα έγινε ο Αγιασμός και τα Εγκαίνια του Γραφείου της Σ.Ε.Ε. στην οδό Αριστοτέλους 47-49, στην Αθήνα. Παραβρέθηκαν Σοροπτιμίστριες από
όλους σχεδόν τους Ομίλους της Σ.Ε.Ε οι οποίες
εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το ωραίο
αυτό έργο δίδοντας συγχαρητήρια στην Πρόεδρο
2008-2010 Λένα Κουτσελίνη και στην Υπεύθυνη
Δημοσίων Σχέσεων της
ΣΕΕ φίλη Ρούλα Ρούτνερ. Όλες θαυμάσαμε
τον χώρο του Γραφείου.
Τον ένα τοίχο του δωματίου συνεδριάσεων κοσμούσαν και κοσμούν οι
φωτογραφίες των Προέδρων της Ένωσης οι οποίες όλα αυτά τα 70 χρόνια τίμησαν με
το έργο και την προσφορά τους τη Σ.Ε.Ε. Το τραπέζι εργασίας
με τις καρέκλες, η Βιβλιοθήκη, τα φωτιστικά, το μικρό γραφείο
στο χώρο υποδοχής, η διαμόρφωση του μπάνιου και της κουζίνας, όλα αγορασμένα με την φροντίδα και την οικονομική
υποστήριξη της Ρούλας Ρούτνερ, και γενικά όλη η διαμόρφωση του χώρου του Γραφείου δημιούργησαν ένα ζεστό περιβάλλον για αποτελεσματική εργασία.

Μετά το πέρας του
Αγιασμού ακολούθησε δεξίωση μέσα σε μία
εορταστική και χαρούμενη ατμόσφαιρα, όπου
προσφέρθηκε αφρώδης
οίνος με τα αντίστοιχα
εδέσματα.
Η απόκτηση στέγης/
γραφείου για την ΣΕΕ
ήταν ένα όνειρο χρόνων που πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή
πολλών φίλων Σοροπτιμιστριών ως μεμονωμένα άτομα αλλά και Ομίλων. Τεράστια η συμβολή της Λένας Κουτσελίνη και της Ρούλας Ρούτνερ που συνέβαλαν στην αγορά του γραφείου τόσο με δικά τους χρήματα όσο
και βρίσκοντας χορηγούς. Το έργο επιχορήγησαν επίσης οι φίλες Σοροπτιμίστριες Λίλιαν Ζέλλου, Βαρβάρα Λεκάκου, Έφη
Πετρέα και οι Όμιλοι Ψυχικού, «Ανατολικός» Αθηνών, Κηφισιά-Εκάλη, Ολυμπιάς. Μεγάλος χορηγός ο Δήμος Βιέννης, με
την μεσολάβηση της Ρ. Ρούτνερ και του συζύγου της. Στον χώρο υποδοχής του γραφείου μπορεί να δει κανείς την μεταλλική
πλακέτα που αναφέρει τα ονόματα των χορηγών. Η φίλη Πηνελόπη Ράλλη είχε μεσολαβήσει για την εύρεση επιβλέποντα μηχανικού για την ολική ανακαίνιση του γραφείου.
Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου
Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020
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Επίσκεψη στη στέγη ηλικιωμένων του Καρέα

Μέλη του Ομίλου με τους βραβευμένους μαθητές

ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ

Aπό την Ίδρυσή και την δράση του πρώτου ελληνικού
Σοροπτιμιστικού Ομίλου του Ιδρυτικού Ομίλου Αθηνών
Προσφυγικός Οικισμός LIND
Γράφουν οι: Βάσω Σταυριανοπούλου, τ. Πρόεδρος ΣΕΕ και Ανθούλα Ανακεφάλου, Πρόεδρος του Ομίλου

Ο

Σοροπτιμιστικός Χάρτης του Ομίλου επιδόθηκε
από την Dr. Noel, ιδρύτρια του Ευρωπαϊκού Σοροπτιμισμού και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας Clara Hammerich
από την Δανία, στις 13 Δεκεμβρίου 1950 στο αριστοκρατικό
εστιατόριο Αβέρωφ», της οδού Σταδίου. Το πρώτο καταστατικό εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 4 Οκτωβρίου 1950 με την απόφαση 9495. Ο Όμιλος εξουσιοδοτήθηκε
από την Dr. Noel να λειτουργήσει και ως Ένωση Ελλάδος, μέχρις ότου να ιδρυθούν και άλλοι Όμιλοι. Πρώτη Πρόεδρος της
Ένωσης ήταν η Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλίγκαρου ιδρύτρια του
Ελληνικού Σοροπτιμισμού και πρώτη πρόεδρος του Ομίλου η
Μαρία Φλαμπουράρη.
Μέλη του Ομίλου συμμετείχαν στα SIE δρώμενα: 1952 Κοπεγχάγη, 1956 Χάγη, 1959 Tampere Φινλανδίας, όπου το ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Τασία Μπάφη, Δ/ντρια Λογιστηρίου
του Κράτους, εκλέγεται ως SIE Πρόεδρος 1961-63, παρέμεινε μόνο ένα χρόνο και παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Ωστόσο το SIE περιοδικό The Link συνεχίζει να εκδίδεται στην Ελλάδα, μέχρι τέλους της διετίας, επιμέλεια της Ρούλας Παπαδημητρίου.
Το1950, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΟΗΕ, δημιουργήθηκε η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στο ξεκίνημά της αντιμετώπισε ένα σοβαρό και δύσκολο πρόβλημα: την
εγκατάσταση 20.000 ατόμων εκδιωχθέντων από Ρωσία, Ρου-
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μανία, Ουγγαρία, Αρμενία και εγκατάστασή τους στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα χρεώθηκε με την μετεγκατάσταση 4.000 προσφύγων. Η Ύπατη Αρμοστεία, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Πρόνοιας Ελλάδος και την Σουηδική Οργάνωση Περίθαλψης Παιδιών Rädda Barnen, αγόρασε 24 στρέμματα γη, στους πρόποδες του Υμηττού, σε έναν λόφο ανατολικά της Αθήνας, ονόματι Καρέας. Εκεί έκτισε πολυκατοικίες για την στέγαση των προσφύγων, με τέτοιον τρόπο, ώστε
να δημιουργήσουν έναν οικισμό. Το 1954 κτίστηκαν οι πρώτες δώδεκα πολυκατοικίες. Το όλο σχέδιο θα ολοκληρώθηκε
σε τρεις περιόδους. Ο νέος αυτός οικισμός, ονομάστηκε «Οικισμός Lind». Η Ύπατη Αρμοστεία προσκάλεσε τα διάφορα Ελληνικά Φιλανθρωπικά Σωματεία να συμβάλλουν στην προσπάθεια της εγκατάστασης των προσφύγων. Μόνον ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Αθηνών – «ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» ανταποκρίθηκε
και ανέλαβε την εγκατάσταση 16 οικογενειών (16x4 = 64), ήτοι
64 ατόμων, η πλειονότητα των οποίων ήταν άρρενες γέροντες.
Ο Όμιλος συνέβαλε με 52.000 $ στην κατασκευή και τον εξοπλισμό των κατοικιών των ατόμων, των οποίων ανέλαβε την
εγκατάσταση. Τα χρήματα αυτά ήταν βοήθεια από την Σοροπτιμιστική Ομοσπονδία Αμερικής. Η Σοροπτιμιστική Ένωση
Ελλάδος ανέλαβε την πλήρη αποκατάσταση των γερόντων,
τους οποίους Ιδρυτικός Όμιλος επιμελήθηκε μέχρι τέλους της
ζωής και του τελευταίου γέροντα (1973).
Οι Οικισμός Lind διέθετε τις κατοικίες, καταστήματα, αγορά, σχολείο, εκκλησία. Ήταν πολύ κοντά με τον Δήμο Βύρω-
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ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ

Aπό την Ίδρυσή του Ομίλου
Κηφισιά-Εκάλη
Γράφει η Πόπη Αθανασίου,

τ. Πρόεδρος της ΣΕΕ και Πρόεδρος του Ομίλου

Μέλη του Ομίλου με τρόφιμους του Ασύλου Ανιάτων Αθηνών
σε ψυχαγωγικό πρόγραμμα

να και μπορούσε να ενταχθεί διοικητικά. Όμως, οι πρόσφυγες
ήθελαν εκείνοι να ρυθμίζουν τα της ζωής τους και αρνήθηκαν.
Η Σουηδική Οργάνωση Rädda Barnen ανέλαβε την κατασκευή
ενός διοικητικού κέντρου και οι πρόσφυγες ανέλαβαν ρύθμιση
της ζωής τους. Ήταν ένας οικισμός αυτοδιοικούμενος, ένα ποιοτικό μοντέλο το οποίο πέτυχε. Σήμερα, ο Καρέας είναι ένας
ωραίο προάστιο της Αθήνας, με καλό συγκοινωνιακό δίκτυο
και ευχάριστη διαμονή.
Ένα άλλο πρόγραμμα του Ομίλου το οποίο είναι άξιο αναφοράς είναι η επί 20ετίας, από το 1992 έως το 2012, προσφορά στο ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ Αθηνών. Προσφέραμε ψυχαγωγικά
προγράμματα με ζωντανή μουσική και τραγουδιστή, καθώς και
γλυκίσματα και διάφορα άλλα αμεταχείριστα ρούχα, που μας
ζητούσαν κατά διαστήματα. Ήταν ένα πρόγραμμα, στο οποίο
συμμετείχαν όλα τα μέλη του Ομίλου μας.
Επίσης στην μνήμη όλων μας μένει χαραγμένη η Επέτειος των 40 χρόνων ζωής και δράσης του Σ.Ο. Αθηνών – «ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» το 1990. Εορτάστηκε με την οργάνωση και πραγματοποίηση ενός Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Οικονομική και
Κοινωνική Ένταξη Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη Σύγχρονη
Κοινωνία». Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θεσμοθετήθηκαν δύο
χρηματικά Βραβεία και Έπαινοι για δύο πρωτοετείς φοιτητές,
άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα Βραβεία ονομάστηκαν «Βραβεία Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλίγκαρου», στη μνήμη της ιδρύτριας του Ομίλου και του Σοροπτιμισμού στην Ελλάδα. Το
Πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε για 10 χρόνια και κάθε ετήσια επέτειος ήταν μια καταπληκτική παρουσία του Σοροπτιμισμού και ικανοτήτων των μελών του Ομίλου. Ο απολογισμός
των 10 χρόνων εφαρμογής του Προγράμματος απέδειξε ότι:
Χορηγήθηκαν Βραβεία και Έπαινοι σε 26 πρωτοετείς σπουδαστές, άτομα με ειδικές ανάγκες και κατεβλήθη το συνολικό ποσόν των 18.500 Ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι είχαν τελειώσει την Ιατρική Πανεπιστημίου Αθηνών δύο (2) άτομα, τέσσερα (4) είχαν τελειώσει Οικονομικές Σχολές Αθηνών, μία (1) είχε τελειώσει τη Νομική Σχολή Αθηνών και ευρίσκετο για μετεκπαίδευση στο Μόναχο, ειδικότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο», δύο (2) ήταν
φοιτητές σε Οικονομική Σχολή Αθηνών και μία (1) ήταν ευτυχής μητέρα.

Α

υτή την χρονιά την 1η Ιουνίου ο Όμιλός μας Κηφισιά-Εκάλη» συμπλήρωσε 34 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Το Έργο του, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν
σπουδαίο και η προσφορά του προς τις Γυναίκες ακόμη σπουδαιότερη. Πάνω απ’ όλα, όμως, ήταν η άριστη εκτέλεση του
καθήκοντος όλων των μελών μας, που δεν ήταν τίποτα περισσότερο παρά η ηθική μας υποχρέωση της πραγμάτωσης των
Σκοπών και των Στόχων του Διεθνούς Σοροπτιμισμού. Δεν θα
αναφερθώ, ούτε στα σπουδαιότερα έργα του Ομίλου, γιατί είναι πολλά, ούτε στο έργο κάθε Προεδρίας, αλλά μόνον στην
Ημέρα της επίσημης αναγνώρισής του, η οποία ολοκληρώθηκε με την Παράδοση της Χάρτας του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, στον οποίον και ο Όμιλός μας ανήκει.
Ο Όμιλος ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου του 1986. Ήταν ο 13ος
Όμιλος που ιδρυόταν στην Ελλάδα. Ανάδοχος ο Όμιλος Πειραιά. Η παράδοση της Χάρτας έγινε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας (SIE), για τη διετία
1985-1987, Eva Skaarberg, Οικονομολόγο από τη Νορβηγία, η
οποία συνοδευόταν από τη Governor της Φινλανδίας, κ. Liisa
Lehtinen, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Αγγέλας Νταϊφά-Φρατζεσκάκη, επίσης Οικονομολόγου και πολλών άλλων Σοροπτιμιστριών. Παρόντα ήταν και τα 36 ιδρυτικά
μέλη μας, που εκπροσωπούσαν διάφορα επαγγέλματα, από τις
Επιστήμες, το Εμπόριο, την Επικοινωνία, τη Δημόσια Διοίκηση,
τις Επιχειρήσεις, την Τέχνη και την Εκπαίδευση.
Ο χώρος τέλεσης των εγκαινίων μας ήταν το πολύ γνωστό
Ξενοδοχείο της εποχής Grand Chalet», στην Πολιτεία, όπου
τότε ήταν και ο χώρος των Ολομελειών του Ομίλου, τουλάχιστον για την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας του, αφού η ιδιοκτήτριά του, αείμνηστη φίλη Κική Αποστόλου και ιδρυτικό
μέλος, τον προσέφερε δωρεάν μέχρι του θανάτου της, το 1996.
Επίσημοι προσκεκλημένοι, στην παράδοση της Χάρτας, ήταν ο Συντονιστής του ΟΗΕ, σε Προγράμματα Ανάπτυξης στην Ελλάδα, Νορβηγός κ. Odd Nordstrand και η γυναίκα του, η κ. Synnove Αγγελιδάκη, εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Ελλάδα, ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή, ιδρυτές του περίφημου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
στην Κηφισιά, η Άννα Δήμα, Πρόεδρος του Μπενακείου Ιδρύματος με τον σύζυγό της, κ.’α, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των
Σοροπτιμιστικών Ομίλων Πειραιά, Χαλκίδας, Καβάλας, Αλμυρού, Πάτρας και άλλων Ελληνικών πόλεων, συγγενείς και φίλοι των μελών μας. Την εκδήλωση κάλυψε μουσικά η Σοροπτιμίστρια Πάρρυ Δερέμπεη-Παπασταύρου, διεθνούς φήμης πιανίστα, μαζί με τον σύζυγό της Λευτέρη Παπασταύρο, βιολοντσελίστα. Η τελετή άρχισε με το καλωσόρισμα της ιδρυτικής
Προέδρου Πόπης Αθανασίου και συνεχίστηκε από την Πρό| ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜIΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 3 3 |
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Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Eva Skaarberg και η ιδρυτική Πρόεδρος του Ομίλου Πόπη Αθανασίου

εδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Eva Skaarberg που αναφέρθηκε στους Στόχους και τις Δράσεις του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι … όλοι οι τομείς δραστηριότητας απαιτούν από εσάς γνώση, ικανότητα και βούληση, να
προσφέρετε εθελοντική εργασία στην τοπική σας κοινωνία αρχικά, και κατόπιν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας
τις πλούσιες ευκαιρίες που σας προσφέρει ο Σοροπτιμισμός. Ο
Στόχος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού κατά τη διετία που διανύουμε (1985-1987) είναι Forward Looking Strategies for the
Advancement of Women to the Year 2000»…
Ειδικότερα, το 1986 έχει ονομαστεί «Διεθνές Έτος Ειρήνης»
από τον ΟΗΕ, ώστε οι άνθρωποι, με αμοιβαίες υποχωρήσεις και
μέσω αμοιβαίας κατανόησης, να μπορούν να επιλύουν τις διαφορές τους και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε.
Ολοκλήρωσε την ομιλία της λέγοντάς μας …… ό,τι χρειασθείτε θα είμαι κοντά σας.
Αμέσως μετά, η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας παρέδωσε
στην Ιδρυτική Πρόεδρο Πόπη Αθανασίου, τη Σοροπτιμιστική Χάρτα στη μνήμη της Dr. SuzanneNoel, την οποία η Πρόεδρος του Ομίλου ξεδίπλωσα και επέδειξα στους προσκεκλημένους, ζητώντας τους συγχρόνως να σηκωθούν από τις θέσεις τους, σε ένδειξη τιμής, όπως απαιτεί το Σοροπτιμιστικό

Μέλη του Ομίλου κατά την τελετή επίδοσης της Χάρτας

Πρωτόκολλο. Στη συνέχεια, διάβασε ένα κείμενο χαιρετισμού,
υπογεγραμμένο από τις Προέδρους του Διεθνούς Σοροπτομισμού και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Sadun Katipoglu και
Eva Skaarberg, και τις αντίστοιχες Συντονίστριες Επέκτασης.
Κατόπιν, με τη βοήθεια των αναδόχων, μελών του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πειραιά, Αναστασίας Καλκούνου και Στέλλας
Πάγκου, δόθηκε το Σοροπτιμιστικό Σήμα σε όλα τα ιδρυτικά
μέλη του νέου Ομίλου, ένα Έμβλημα που εκπέμπει Φώς και περιέχει Συμβολισμούς.
Ακολούθησε δείπνο και η βραδιά έκλεισε με πολλές ευχές
των προσκεκλημένων προς το νέο Όμιλο και μεγάλες προσδοκίες για το Έργο του.
Όλες οι Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας,
Πρόεδροι Ενώσεων και μεμονωμένες Σοροπτιμίστριες έστειλαν στον Όμιλο συγχαρητήριες επιστολές, τηλεγραφήματα
και κάρτες, καθώς και η SI Πρόεδρος Sadun Katipoglu.
Σήμερα, από τα 36 ιδρυτικά μέλη, παραμένουν στον Όμιλο
10 ενεργά και συγκεκριμένα οι φίλες: Π. Αθανασίου, Ρ. Αποστολάκου-Ρούτνερ, Ε. Βλάχου, Ε. Βουρλιώτου, Ε. Γκούμα, Τ.
Κλάψη, Α. Κοτσαλή, Γ. Κυβέλου, Α. Τσίγγου, και Λ. Χαραλαμποπούλου.

ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ

Του Ομίλου Κέρκυρας και σκέψεις για το μέλλον του Σοροπτιμισμού
Γράφουν οι: Γ
 ιάννα Κουρκούλου, Πρόεδρος Ομίλου,
Χριστίνα Χαϊδόγλου, Επίτιμος Πρόεδρος Ομίλου και Διευθύντρια Προγράμματος
και Ειρήνη Λαβράνου, Γραμματέας του Ομίλου

Ή

ταν 30 Μαΐου του 1987 όταν τα 21 ιδρυτικά του μέλη
πήραν την ιδρυτική χάρτα, με αναδόχους τη Μέλπω Κωστακόντη και την Καίτη Κορωνάκη-Τσώμου
(Κερκυραίες και οι δύο). Τον θεμέλιο λίθο τον έβαλε η Νίτσα
Βρυώνη, η ιδρυτική Πρόεδρος, σε μια εποχή που χρειαζόταν
τόλμη και κουράγιο για κάτι καινούργιο, όταν ακόμη κι η λέξη
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Σοροπτιμισμός ήταν δύσκολη και πρωτόγνωρη. Δεν ξεχνάμε
και την προσφορά των Προέδρων που την διαδέχτηκαν, της
Ανέτας Νικηφόρου, της Ξένιας Χαλικιοπούλου, της Χριστίνας
Χαϊδόγλου, της Έλσας Περούλη. Προσπαθήσαμε όλα αυτά τα
χρόνια για το καλύτερο.
Δεν παρακολουθήσαμε απλώς τα γεγονότα, αλλά μέσα απ’

ενθυμήσεις

όλες τις βαθμίδες της Οργάνωσής μας, συμμετείχαμε σ’ ό,τι την πόλη μας και τον πολιτισμό της, αλλά και τις δράσεις του
έφερνε αλλαγή και καλυτέρευση εκεί που υπήρχε ανάγκη, στα Ομίλου μας
παιδιά της Ρουάντα, στις γυναίκες του Αφγανιστάν και της ΙνΣυλλέξαμε υπογραφές για την κάρτα της Ειρήνης, που η SIE
δίας, τα παιδιά και τις γυναίκες της SIERRA LEONE, τα παι- είχε εκδώσει, απ’ τις αρχές και τους συμπολίτες μας.
διά της Ταϊλάνδης. Και στον τόπο μας, στα παιδιά του «ΧαΟ Όμιλος μας συμμετείχε στην Ημερίδα – συζήτηση, που
μόγελου του Παιδιού για 25 χρόνια, στα παιδιά των ειδικών οργάνωσε ο Σ. Όμιλος του BRINDISI (Ιταλία), για τα κοινωνισχολείων και εργαστηρίων επαγγελματικής αποκατάστασης κοοικονομικά προβλήματα, τις πολιτιστικές σχέσεις και επιεπίσης σε μια δράση
διώξεις των χωρών γύρω από την Αδριατική και
25 χρόνων, στις γυτο κοινό μας μέλλον (ο Όμιλος Κέρκυρας είναι
Ναι φίλες, οι καιροί αλλάζουν, η
ναίκες μετανάστριες,
αδελφοποιημένος μας με τους Ιταλικούς Σοροπτιτεχνολογία μπήκε και στη δική
στην κακοποιημένη
μιστικούς Ομίλους BRINDISI και το BARI).
μας Οργάνωση και κάποιες φορές
γυναίκα συμπολίτισΑποτελεί τιμή για τον Όμιλό να εκλεγούν μέσά μας με τη δημιουρλη του σε αξιώματα της Ένωσης. Συγκεκριμένα
είναι απαραίτητη (π.χ. τώρα με
γία και λειτουργία του
στις Επιτροπές Οικονομικών και Καταστατικού η
τον covid-19) όμως όχι ΜΟΝΟ ΑΥπρώτου στην ΚέρκυΙωάννα Κάντα και η Αμαλία Πέτσου αντίστοιχα,
ΤΗ. Ας φέρουμε νέα μέλη (όχι απαρας συμβουλευτικού
στη θέση της Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου, στην Προραίτητα ηλικιακά, γιατί ναι, επενσταθμού με τη στήριεδρία της Επιτροπής επέκτασης η Χριστίνα Χαϊξη της τότε Νομαρχιδόγλου και στην Εξελεγκτική Επιτροπή η Έλσα
δύουμε στη νέα γενιά, αλλά δεν ξεακής Αυτοδιοίκησης,
Περούλη.
χνάμε πως τα «γηρατειά» είναι η
πολύ πριν ξεκινήσουν
Το μήνυμα μας, για τον εορτασμό των 70
μνήμη, η ιστορία, η σοφία. Παλιό
οι κρατικές δομές, με
χρόνων της Σ.Ε.Ε., είναι: προχωράμε μπροστά με
Σοροπτιμίστριες Κοιαγάπη για την οργάνωσή μας, με προγραμματικαι νέο πάντα μαζί!) με προσοχή
νωνικό Λειτουργό και
σμό, συνεργασίες και ομαδική εργασία, ώστε στα
στις επιλογές και τις προτεραιόΔικηγόρο., στις ενηχρόνια που θάρθουν ο Όμιλός μας να μπορεί να
τητές μας. Όχι βιασύνη για νέους
μερωτικές καμπάνιες
επιδείξει και πάλι έργο ουσιαστικό και εμπνευΟμίλους, συγκράτηση μελών και
για τα ναρκωτικά, το
σμένο, άξιο των αρχών του Σοροπτιμισμού. Ας
AIDS, την προστασία,
προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τον αρχικό και
αύξηση των υπαρχόντων Ομίλων,
απ’ τις πυρκαγιές, στο
κύριο χαρακτήρα της Οργάνωσής μας, αυτόν με
και αυτό είναι επέκταση.
αστικό και αγροτικό
επίκεντρο τον Άνθρωπο. Γιατί φοβόμαστε πως
περιβάλλον, για τους
αυτό αλλάζει και το μέλλον δεν θα είναι πια το
μαθητές, στη δημιουργία βιβλιοθηκών στον τότε Δήμο Αχαίδιο. Καθάριο και συγκεκριμένο. Ας διατηρήσουράβης, στην κοινότητα Κεραμίτσα Θεσπρωτίας και το Λύκειο
με τις προσωπικές επαφές και σχέσεις, αυτές μας
Καστελλάνων Μέσης, που μέχρι σήμερα εμπλουτίζουμε με νέφέρνουν κοντά, βοηθούν να γνωρίσουμε πραγμαους τίτλους βιβλίων, στη διάδοση του βιβλίου, μέσα από πατικά η μία την άλλη.
ρουσιάσεις έργων γυναικών συγγραφέων, και σχετικές εκδηΑναπολώντας τα έργα της ΣΕΕ για εμάς τα πιο σημαντιλώσεις για μαθητές Δημοτικών σχολείων της πόλης και της Πε- κά είναι:
ριφέρειας, την ασφαλή οδήγηση με τη συνεργασία του Ινστι- uu Η Μετεγκατάσταση προσφύγων από Ρωσία, Μαύρη Θάτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», την ενημέρωση
λασσα, Ρουμανία και Αρμενία στον Καρέα Αττικής (Πρόεδρος: Πασιθέα Ζουρούδη-Σαλιγκάρου).
για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, με σχετική
ημερίδα και θεατρική παράσταση για τα Δημοτικά σχολεία και uu Η Έκδοση 30.000 τευχών στην Αγγλική γλώσσα με θέμα «Οι
τους γονείς των μαθητών, την προσφορά στα Δημοτικά σχοΟλυμπιακοί Αγώνες κατά την Αρχαιότητα», που στάλθηκαν
λεία του Δήμου Κέρκυρας του παραμυθιού «Το λυπημένο αρσε όλους τους Ομίλους του SI, με την έκκληση και αφιέρωση
κουδάκι, που ο συγγραφέας Ευγένιος Τριβιζάς έγραψε για την
«Οι Σοροπτιμίστριες όλου του κόσμου να γίνουν Πρέσβυρες
ΣΕΕ και αναφέρεται στην ενδοοικογενειακή βία.
της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και της Ειρήνης» τουλάχιστον
Κινητοποιηθήκαμε για τη σωστή διαχείριση του νερού, με
κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων (Πρόεδρος:
τη διανομή σχετικού φυλλαδίου σ’ όλα τα νοικοκυριά της πόΠόπη Αθανασίου)
λης μας, μέσα απ’ τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΚ.
uu Η Αγορά μουσικών οργάνων για την ενίσχυση του “El
Φιλοξενήσαμε θυγατέρες Σοροπτιμιστριών απ’ την SIE
Sistema Greece” Προγράμματος δωρεάν μάθησης μουσιστο πλαίσιο των προγραμμάτων κατανόησης και φιλίας μεκής σε παιδιά οικογενειών με οικονομικά προβλήματα ή και
ταξύ των Σοροπτιμιστριών όλου του κόσμου και ο Όμιλος του
αλλοδαπούς (πρόγραμμα υπό την ομπρέλα της UNICEF)
Τελ-Αβίβ γι’ αυτή μας τη δράση φύτεψε ένα δέντρο, στο όνο(Πρόεδρος: Αμαλία Ραγκούση).
μα της Χριστίνας Χαϊδόγλου, στο διεθνές πάρκο γυναικών της uu Ακτιβιστικές δράσεις για την εξάλειψη της βίας κατά των
πόλης. Φιλοξενήσαμε Αλβανίδες Σοροπτιμίστριες. Παιδιά από
γυναικών (Πρόεδρος: Μαρία Γκράτζιου).
τα Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας (φοιτητές ΝεοελληνιΕυχόμαστε το μέλλον της οργάνωσής μας να είναι μακρύ
κής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Lecce) για να γνωρίσουν και γόνιμο.
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Από την δραστηριότητα
του Ομίλου Κρήτης
«Αρετούσα» Ηρακλείου
την τελευταία 15 ετία (2005-2020)
Γράφει η Γεωργία Αιθουσάκη, Πρόεδρος του Ομίλου

Μ

ΝΉΜΕΣ ΈΡΓΩΝ, μνήμες από τη μεγάλη σοροπτιμιστική δραστηριότητα του Ομίλου μου:
u Εκδήλωση για την διακίνηση γυναικών (trafficking),σε
συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, τους
Γιατρούς του Κόσμου, την Ασφάλεια Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
u Υποστήριξη Αθλητικού Σωματείου, που έλαβε μέρος στους
Παρα-ολυμπιακούς Αγώνες, με αγορά ειδικού ποδηλάτου και
ειδικού αμαξιδίου, για δύο αθλητές με ειδικές ανάγκες.
u Αποστολή χρηματικού ποσού σε γυναίκα, στη Σρι-Λάνκα,
η οποία έχασε τον άνδρα της και το σπίτι της καταστράφηκε
ολοσχερώς, από το τσουνάμι.
u Βραβεύσεις αριστούχων μαθητριών με χρηματικό ποσό, καθώς και υποτροφίες σε κορίτσια του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου και σε ανάπηρη φοιτήτρια.
u Ομιλία με θέμα “Ελληνικότητα της Μακεδονίας” από τον
υπουργό Στέλιο Παπαθεμελή.
u Επίσκεψη στα Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας-Απουλίας.
u Φιλοξενία δύο Ελληνόφωνων συγκροτημάτων μουσικής
από την Απούλια- Κάτω Ιταλία, Ελλάδα του Σαλέντο, που
χόρεψαν και τραγούδησαν γκρεκάνικα τραγούδια και χορούς.
u Εκδήλωση στο χωριό Πεζά, με ομιλητές για την ενδοοικογενειακή βία. Το ποσό που συγκεντρώθηκε δόθηκε στο Σύλλογο ημερήσιας φροντίδας παιδιών με αναπηρία “Δικαίωμα
στη Ζωή”.
u Προσφορά 5.000 αντιτύπων του βιβλίου Ευγενίου Τριβιζά
«Το λυπημένο αρκουδάκι» και του πληροφοριακού εντύπου για
την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, που ανατυπώσαμε με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Κύπρου. Τα προσφέραμε στον Ξενώνα Κακοποιημένης Γυναίκας και Παιδιού
που λειτουργεί στην πόλη μας και σε πολλούς άλλους φορείς.
u Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο
Ηρακλείου, οργανώθηκε πανηγυρική εκδήλωση με ομιλητές
επιστήμονες, τον Δ. Μητρόπουλο δικηγόρο- εργατολόγο
και την Σ. Βούλτεψη δικηγόρο- δημοσιογράφο. Μίλησαν με
θέμα «Γυναίκα δεν γεννιέσαι, γίνεσαι». Κατά την εκδήλωση
τιμήθηκε η Κ. Κούνεβα και παρευρέθησαν σε αυτή αδερφές
Σοροπτιμίστριες από το Όμιλο “Plovdiv” Βουλγαρίας και τον
Όμιλο Θεσ/νίκης “Βυζάντιο”.
u Δράσεις για την Οδική Ασφάλεια σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ηρακλείου. Περιελάμβανε θεωρητική
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Εγκαίνια παιδικού χωριού SOS με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Π. Παυλόπουλο

εκπαίδευση και χρήση προσομοιωτών. Το πρόγραμμα είχε
εξαιρετική απήχηση.
u Εύρεση εργασίας σε νέα γυναίκα- μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, με δύο παιδιά.
u Οικονομική υποστήριξη, ποσού άνω των 100.000 ευρώ, για
την ίδρυση, λειτουργία, εξοπλισμό του Παιδικού Χωριού SOS
Κρήτης και του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας, αυτού.
u Δράσεις, στα πλαίσια του Προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΝΕΡΟ», με έμφαση στην Κρητική Διατροφή, με συμμετοχή του Ομίλου στην παρουσίαση από τον ΕΟΤ του Κρητικού
Πρωινού και στο Φεστιβάλ καθημερινής Κρητικής Διατροφής.
Συλλογή αυθεντικών κρητικών συνταγών, για έκδοση σχετικού λευκώματος/ημερολογίου.
u Ο Όμιλος μας οργάνωσε συνάντηση με γυναίκες αγρότισσες του χωριού Κρουσώνα, με σκοπό να ενημερωθούν για
θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, να ευαισθητοποιηθούν σε
θέματα ανακύκλωσης και να μάθουν να επαναχρησιμοποιούν
υλικά, με όμορφες χειροτεχνικές κατασκευές. Εισηγήτρια ήταν
η κ. Όλγα Χρήστου, Δρ. Χημικός Μηχανικός, στέλεχος επί σειράν ετών στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων
Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).
u Στήριξη – Ενδυνάμωση των κοριτσιών του Ιδρύματος Προστασίας Παιδιού Θηλέων Ηρακλείου, καλύπτοντας τα έξοδα
για συνεδρίες ψυχολόγου και φροντιστηριακά μαθήματα.
u Αποστολή 23 χαρτοκιβωτίων με ρουχισμό, φάρμακα και είδη
πρώτων βοηθειών για τους πρόσφυγες στη Μυτιλήνη και στην
Ειδομένη.
u Συμμετοχή του Ομίλου μας στην Ακτιβιστική Δράση Orange
Days, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, κάνοντας:
Φωταγώγηση Δημοτικών κτιρίων, ανθρώπινη αλυσίδα, διανομή φυλλαδίων, σχετικών με την βία κατά των γυναικών.
u Το μηνιαίο Πρόγραμμα του Ομίλου για Γυναίκες, με τίτλο
«Γυναίκες 65+,….αεί διδασκόμενες», με ποικιλομορφία θεμάτων. Το πρόγραμμα απευθυνόταν προς όλες τις συμπολίτισσές
μας αυτής της ηλικίας και στόχος του ήταν η επιμόρφωσηψυχαγωγία- ενδυνάμωση των συμμετεχουσών.
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Από δράσεις του Ομίλου και της ΣΕΕ του Ομίλου Γλυφάδας-Βούλας
«Νηρηίδες»
Γράφουν οι: Χρυσούλα Βερεμή, Πρόεδρος του Ομίλου και Αλεξάνδρα Κάρτσονα, Γραμματέας του Ομίλου

Ο

Σοροπτιμιστικός Όμιλος Γλυφάδας Βούλας ΝΗΡΗΙΔΕΣ ιδρύθηκε το 1987 με Ιδρυτική Πρόεδρος
τη Μαρικέρη Τόμπρα. Ανάδοχος ο Όμιλος Πειραιά
με Νουνά την Τασία Καλκουνού. Παράδοση Καταστατικού
Χάρτη από την Marie Jean Bosia / SIE President. Ο Όμιλός
μας εξ αρχής ασχολήθηκε με έργα που είχαν μεγάλη διάρκεια
η με περιπτώσεις που χρειάζονταν άμεση επέμβαση.
uu Κτίσιμο και εξοπλισμό ενός σπιτιού στην Ανάβυσσο για
τέσσερα ορφανά: Διάρκεια της Δράσης μας 20 χρόνια. Αναλάβαμε και πετύχαμε το κτίσιμο και τον εξοπλισμό ενός
σπιτιού στην Ανάβυσσο για τέσσερα
μικρά κορίτσια που
έχασαν την μητέρα
τους. Ο πατέρας είχε
προβλήματα υγείας
και ήταν ανήμπορος
να τους μεγαλώσει.
Προσπαθήσαμε να
είμαστε δίπλα τους
φροντίζοντας την
σωστή ανατροφή
Τα τέσσερα ορφανά το 1990 με φίλες Σοροπτιτους, την εκπαίδευμιστιες και τη γιαγιά τους
ση τους, καλύπτοντας συγ χρόνως
και οικονομικά τις
ανάγκες τους. Αυτό
το πρόγραμμα κράτησε πάνω από 19
χρόνια και με μεγάλη μας χαρά είδαμε
και τις τέσσερεις
να τακτοποιούνται
Το σπίτι που κτίστηκε από τη δράση του ομίλου
επαγγελματικά και
μαζί με την ΣΕΕ - στη φωτογραφία, η πρόεδρος
δύο από αυτές να
ΣΕΕ Νίνα Κουμανάκου μαζί με τη Bertie Roussi
δημιουργούν δική
του Ομίλου Νηρηίδες
τους οικογένεια.
uu Φιλοξενία και οικονομική υποστήριξη τραυματία Πολέμου
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης: Η Διάρκεια της Δράσης μας ήταν
δώδεκα χρόνια. Κατά την διάρκεια του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, η Άννα, μία βαριά τραυματισμένη νέα γυναίκα από την Βοσνία φιλοξενήθηκε επί 4 χρόνια μαζί με τα
ανήλικα παιδιά της από μέλος του ομίλου μας, έχοντας την
απαραίτητη φροντίδα και περίθαλψη. Η συνεχής και συνεπής οικονομική βοήθεια από όλο τον Όμιλο κράτησε περίπου δώδεκα χρόνια. Σήμερα η φίλη μας Άννα έχει επιστρέψει υγιής στην πατρίδα της και ζει με τις δύο κόρες της στο

καινούργιο της σπίτι
που και με την δική μας
βοήθεια έκτισε. Συνολική οικονομική βοήθεια
συμπεριλαμβανομένου
και τεχνητού προσθετικού μέλους περίπου
12.000 ευρώ.
uu Δράση και οικονομική
βοήθεια του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος: η
διάρκεια της δράσης

Η Άννα με την οικογένεια της μπροστά
στο καινούργιο της σπίτι που έκτισε με την
δική μας βοήθεια

Η Yvonne Sitaropoulou από Ολλανδικό Όμιλο παραδίδει επιταγή στον
Όμιλο Νηρηίδες

Τα προκατασκευασμένα σπιτάκια
όπου διέμεναν τα ορφανά μετά το
σεισμό, ήταν δωρεά της ΣΕΕ και SIE.

μας ήταν 6 χρόνια. Όταν το παραδοσιακό κτίριο του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος στον Πειραιά πληγώθηκε σοβαρά
από τον καταστροφικό σεισμό του 1999 τα εξήντα κορίτσια
που στέγαζε έπρεπε επειγόντως να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος. Ο Όμιλος μας και με την βοήθεια των φίλων μας
αλλά και της ΣΕΕ και SIE (action fund της χρονιάς Ελβ. Φράγκα 5.000) παρέδωσε στο Ίδρυμα επιταγή δρχ.2.050.000
(ευρώ 6.000) για την στέγαση των κοριτσιών σε πρόχειρα
καταλύματα. Επί πλέον ευαισθητοποιήσαμε Ολλανδέζες
Σοροπτιμίστριες που προσέφεραν μία βιβλιοθήκη έπιπλο
και ένα πιάνο. (Σημείωση: Ένα από τα κορίτσια
του Ιδρύματος μελετώντας σε αυτό το πιάνο
κέρδισε μία υποτροφία
και συνεχίζει σπουδές
στην Αγγλία). Για τη
προσφορά μας αυτή το
Ίδρυμα μας τίμησε με το
δίπλωμα του «Αργυρού Σοροπτιμίστριες φωτογραφίζονται δίπλα
στο πιάνο, προσφορά του Ομίλου μας
Δωρητή».
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uu Βοήθεια σε παιδί πάσχον από το σπάνιο σύνδρομο REP είχε

ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ

Project for Environment:

Από την Ίδρυση και την δράση
του Ομίλου Ξάνθης

για τέσσερα χρόνια της σύντομης ζωής του οικονομική βοήθεια. Συνολικά ευρώ 2000.

■■ «Soroptimists for Water» = Project of SI Europe: Τυπώσαμε

και μοιράσαμε 15.000 αυτοκόλλητα για την εξοικονόμηση
του νερού σε μικρά ξενοδοχεία και καταλύματα της χώρας
μας, με έμφαση στις άνυδρες περιοχές και τα νησιά. Κατασκευάσαμε και μοιράσαμε μαγνητάκια ψυγείου για την
εξοικονόμηση νερού.
■■ Προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε ιδιοκτήτες σκύλων
σχετικά με την καθαριότητα πεζοδρομίων και πάρκων μοιράζοντας πλαστικά σακουλάκια με ένα ευρηματικό σύνθημα. κόστος περίπου 3.000 ευρώ.
■■ Δενδροφύτευση Υμηττού: Αρχίζοντας από τον Μάρτιο του
1990 και ακόμη μέχρι σήμερα με την βοήθεια και την υπόδειξη των Δήμων Γλυφάδας και Βούλας συμμετέχουμε στην

Η Συντονίστρια Περιβάλλοντος Ροζαλία Βόττι στη δεντροφύτευση,
Απρίλιος 1997

δενδροφύτευση του Υμηττού. Συνολικά φυτεύθηκαν 2.000
δενδρύλλια.
■■ Πρόγραμμα «Ας τους φορέσουμε τα καινούργια τους παπούτσια»: Το 2017 ξεκινήσαμε το πρόγραμμα μας με σύνθημα «Ας τους φορέσουμε τα καινούργια τους παπούτσια» προσπαθώντας να καλύψουμε την ψυχολογική αλλά
και πραγματική ανάγκη των παιδιών και ιδίως των εφήβων
για ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια στα μέτρα τους. Ήδη
έχουμε στείλει 86 ζευγάρια στην Κύμη, την ακριτική Κάσο,
σε ένα χωριό της Ευρυτανίας πάντα σε συνεννόηση με τους
εκπαιδευτικούς που ξέρουν πως να προσεγγίσουν τα παιδιά.
■■ Είμαστε συνεχώς σε ετοιμότητα και έχουμε προσφέρει αναλώσιμα και πετρέλαιο για την θέρμανση των παιδιών στο
ΠΙΚΠΑ Βούλας, φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα στην «Μέριμνα Μοσχάτου», στους πρόσφυγες και μετανάστες, στο
σχολείο των Κούρδων στο Λαύριο, σε σχολείο ΑΜΕΑ, στην
Κιβωτότου Κόσμου, στην Action Aid, στους σεισμοπαθείς
της Κεφαλονιάς» (παραδώσαμε επιταγή 600 ευρώ) και
στους πυροπαθείς της Ηλείας 300 ευρώ.
■■ Υποστήριξη στη δράση της ΣΕΕ: Και φυσικά συμμετέχουμε
σε κάθε εκδήλωση και δράση της ΣΕΕ. Για παράδειγμα για
τους δρόμους της Κάσου, προσφέραμε ένα σεβαστό ποσό
(δρχ.350.000).
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Γράφει η Χριστίνα Ζλάτκου-Μίτογλου,
Πρόεδρος του Ομίλου

Τ

ην 13η Σεπτεμβρίου 1972 έγινε η πρώτη συγκέντρωση για να ιδρυθεί ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ξάνθης.
Την ιδέα για την προώθηση της ιδέας του Σοροπτιμισμού στην Ξάνθη είχε η τότε πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Καβάλας Ευαγγελία Νικολούδη. Πρωτεργάτης
για την ίδρυση Σοροπτιμιστικού Ομίλου στην Ξάνθη ήταν η
ποιήτρια Κατίνα Βέϊκου – Σερεμέτη, με την οποία γινόταν η
αλληλογραφία και οι λοιπές συνεννοήσεις. Στις 23/4/1973 η
Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε Καίτη Αμπαζτόγλου έστειλε στην Κ. Σερεμέτη υπόδειγμα καταστατικού Σοροπτμιστικού Ομίλου.
Την 13η Ιουνίου 1973, κατόπιν αιτήσεως της προσωρινής διοικούσας επιτροπής αποτελούμενης από τις: Ερμίνας Ευαγγελογιάννη, Βιβής Στυλιανίδου, Ελισάβετ Δερέ, Ιουλίας Ανδρλεου και Σοφίας Τσομπάνογλου, ενώπιον του Πρωτοδικείου
Ξάνθης ιδρύθηκε ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ξάνθης, συνταχθείσης ταυτοχρόνως ιδρυτικής πράξης καταστατικού 24 άρθρων. Την 22α Ιουνίου 1974 έγινε η τελετή ίδρυσης του Σ.Ο.
Ξάνθης και δόθηκε ο χάρτης ίδρυσης του από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Προέδρος της Ευρωπαϊκής Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας ήταν η Lucie Heuskin, Πρόεδρος της ΣΕΕ
η Καίτη Αμπαζτόγλου, Πρόεδρος του Ομίλου Καβάλας η Τασούλα Καμπουρίδου. Πρώτη Πρόεδρος του Ομίλου Ξάνθης
(Ιδρυτική) η Σοφία Τσομπάνογλου (δικηγόρος) και Γραμματέας η Ελισάβετ Δερέ. Σήμερα ο όμιλος απαρτίζεται από 11
μέλη. Σημερινή Πρόεδρος είναι η Χριστίνα Ζλάτκου-Μίτογλου και Γραμματέας η Σοφία Καράκου. Εκλεγμένη Πρόεδρος
2020-2022 η Γλυκερία Νότα-Δερέ, νύφη της πρώτης γραμματέως του Ομίλου. Η σημερινή Πρόεδρος της ΣΕΕ 2018-2020
Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου διετέλεσε Πρόεδρος του Ομίλου
πριν 10 έτη (2008-2010).
Από τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου Ξάνθης ήταν οι εκλιπούσες Κατίνα Βέϊκου-Σερεμέτη (λογοτέχνης) και η Βασιλική Τριανταφυλλίδη (Πρόεδρος της Οικοκυρικής Σχολής Ξάνθης σύζυγος του Ξανθιώτη ήρωα Υπίατρου Τριανταφυλλίδη που σκοτώθηκε στην Αλβανία το 1941) γνωστές για την πλούσια πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική προσφορά τους στην πόλη
της Ξάνθης και η Βιβή Στυλιανίδου, βραβευμένη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την μακρόχρονη και πολυσχιδή κοινωνική της δράση. Από το 1994 ο όμιλος έχει ιδιόκτητο γραφείο στην πόλη της Ξάνθης (ο μοναδικός Ελληνικός
Όμιλος με ιδιόκτητο γραφείο). Από το 2008 μέχρι 2012 εξέπεμπε στα ερτζιανά σε 15 ήμερη ωριαία εκπομπή από το δημοτικό ραδιόφωνο Ξάνθης.
Ό Όμιλος έχει προσφέρει πολλάκις μέλη του στην υπηρεσία της Ένωσης. Τα μέλη του Ομίλου που διετέλεσαν αξιωματούχοι στην ΣΕΕ είναι: 1) Βιβή Στυλιανίδου-Αντιπρόεδρος

ενθυμήσεις

uu Συνδρομή στην Θεμελίωση και την Αγιογράφηση του Ιερού

Ναού της Αγίας Άννας,

uu Επισκευή στέγης Νηπιαγωγείου Ζαλάχα Ξάνθης,
uu Διδασκαλία Ελληνικών και επιμόρφωση παλιννοστούντων

ομογενών,

uu Σε συνεργασία με φροντιστήρια της πόλης μας προσφέρΑπό τα εγκαίνια του ιδιόκτητου γραφείου μας, έτος 1994
(20 έτη μετά την ίδρυση του Ομίλου)

ΣΕΕ, 2) Ρίτσα Γαλούση- Πρόεδρος Επιτροπής Επέκτασης για
τις διετίες 1989-1991 και 1991-1993. Κατά την διάρκεια αυτών
των ετών ο Όμιλος Ξάνθης ίδρυσε δύο (2) νέους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους, της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης, 3)
Νατάσσα Αναστασιάδου- Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών
2002-2004 και Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής 201416, 4) Ντίνα Γουλιμάρη-Πρόεδρος Επιτροπής Διαιτησίας 200810, 5) Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου-Πρόεδρος Επιτροπής Υποτροφιών 2010-12, Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ 1012-2014, Συντονίστρια Περιβάλλοντος ΣΕΕ 2014-16, Μέλος Επιτροπής Διαιτησίας της ΣΕΕ το Σοροπτιμιστικό έτος 2015-16, Πρόεδρος της
ΣΕΕ 2018-2020, 6) Χριστίνα Ζλάτκου- Μέλος Επιτροπής Διαιτησίας 2010-12, 7) Γλυκερία Νότα-Πρόεδρος Επιτροπής Υποτροφιών 2016-18, Πρόεδρος Επιτροπής Καταστατικού 20182020, 8) Σοφία Καράκου-Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής
2018-2020.
Τα σημαντικότερα έργα, που έγιναν τα τελευταία 25 χρόνια που θυμάμαι είναι:
uu Ανέγερση και πλήρης εξοπλισμός οικίας 100 τ.μ. για οικογένεια κωφαλάλων. Τέθηκε ως «στόχος» επί προεδρίας

θηκαν θέσεις, σε παιδιά που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες, για δωρεάν ενισχυτική διδασ καλία σε παιδιά
Λυκείου-Γυμνασίου καθώς, εκμάθησης ξένης γλώσσας σε
παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου και μαθημάτων πληροφορικής.
uu Αγορά ειδών οικιακής χρήσης και υλικών ως υποστήριξη
προγράμματος της Οικοκυρικής Σχολής Ξάνθης για την
εκμάθηση μαγειρικής & ραπτικής τέχνης σε κορίτσια αθίγ
γανων της Ξάνθης,
uu Οικονομική ενίσχυση απόρων γυναικών που πάσχουν από
ανίατα νοσήματα για μετάβαση στο εξωτερικό για θεραπεία.
uu Σύσταση ομάδας ψυχολογικής στήριξης γυναικών που
πάσχουν από ανίατες νόσους με την βοήθεια ειδικού ψυχολόγου.
uu Παράλληλα ο Όμιλος αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες σε θέματα Υγείας, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με
ενημερωτικές ομιλίες, δημοσιεύσεις, μουσικές εκδηλώσεις,
παιδικές εκθέσεις ζωγραφικής, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμό ακτών κ.ά.
uu Διοργάνωσε μαζί με την συντονίστρια περιβάλλοντος της
ΣΕΕ Βίκυ Δημητριάδη (Ομίλου Καβάλας) το 1ο Περιβαλλοντικό Σοροπτιμιστικό Συνέδριο με θέμα το ΝΕΡΟ (Μαϊος
2008)

Από τα εγκαίνια του σπιτιού που παραχωρήθηκε στην οικογένεια
κωφαλάλων, έτος 2002

Το ζεύγος των κωφαλάλων μπροστά στο νέο τους σπιτικό, έτος 2002

Βούλας Ευστρατίου, υλοποιήθηκε επί προεδρίας Ρίτσας Γαλούση και εγκαινιάστηκε επί προεδρίας Μαίρης Τζάρτου.
Κόστος έργου 150.000 ευρώ.
uu Δωρεά Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο Ξάνθης,
uu Δωρεά στερεοφωνικού εξοπλισμού για το Παιδιατρικό Τμήμα Αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο Ξάνθης,
uu Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης πασχόντων στο Γηροκομείο Ξάνθης «Μέγας Βασίλειος»,

uu Ενημερωτικές ομιλίες σε γυναίκες αγροτικών περιοχών της

περιφέρειάς μας για τον γυναικολογικό καρκίνο και δωρεάν
εξετάσεις μαστού με υπέρηχο από ακτινολόγο ιατρό, μέλος
του Ομίλου μας για σειρά ετών.
uu Ο Όμιλος μας συμμετέχει κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις
«Γειτονιά του Αη Βασίλη» που διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης κάθε Δεκέμβριο στην Κεντρική Πλατεία
της Ξάνθης και στις Λαογραφικές Καρναβαλικές γιορτές
Ξάνθης με δρώμενα για τα παιδιά.
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ενθυμήσεις

uu Προσέφερε βοήθεια στην Παιδιατρική κλινική του Νοσο-

κομείου Ξάνθης για την δημιουργία τμήματος ασθενών με
COVID-19 καθώς και στον Δήμο Ξάνθης για να αντιμετωπίσει την εξάπλωση της πανδημίας που έπληξε έντονα την
περιοχή μας.
u Συμμετέχουμε ενεργά
σε όλες τις καμπάνιες
και τις δράσεις της ΣΕΕ
(στήριξη της ελληνικής
οικονομίας, orange days,
κατά της ενδοοικογενειακής βίας, πρόγραμμα
Κάσου, Πρόγραμμα συνόρων, κ.α.) με σημαντική οικονομική συνεισφορά, ακτιβιστικές δράσεις
δρόμου, εβδομαδιαία κινηματογραφικά αφιερώματα, αρθρογραφία και
Μέλη του Ομίλου Ξάνθης κοντά στους
δημοσιότητα σε ΜΜΕ
στρατιώτες μας στα σύνορα
της περιοχής μας.

Ο

Όμιλος και μέλη του έχουν διακριθεί για την σοροπτιμιστική και κοινωνική δράση τους: 1) Ο Όμιλός
Ξάνθης έχει βραβευθεί με το βραβείο Best Practice
2004 σε αναγνώριση των εξαίρετων υπηρεσιών στον Τομέα
της Καλής Θέλησης και Παγκόσμιας κατανόησης. 2) Το 2005
του απενεμήθη το Χρυσό Μετάλλιο του Γηροκομείου Ξάνθης
σε αναγνώριση των αισθημάτων φιλαλληλίας έναντι των πασχόντων τροφίμων του Ιδρύματος. 3) Το 2009 διακρίθηκε για
τις δράσεις του σχετικά με το νερό (focus program). Προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το βραβείο Water
Best Practice. Ο όμιλος Ξάνθης ήταν ο ένας από τους οκτώ
Ομίλους, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που ξεχώρισαν, προτάθηκαν
για το βραβείο και έλαβαν τιμητική διάκριση στο 19ο Διεθνές
Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοροπτιμισμού που έλαβε χώρα
στο Άμστερν ταμ τον Ιούλιο του 2009. Την Τιμητική διάκριση παρέλαβε η Πρόεδρος του Ομίλου Ξάνθης και σημερινή
Πρόεδρος της ΣΕΕ Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου. 4) Το ιδρυτικό
μέλος του Ομίλου, εκλιπούσα Βιβή Στυλιανίδου, η οποία διετέλεσε επανειλημμένα πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ξάνθης έχει βραβευθεί για την κοινωνική της δράση από
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. 5)Το ιδρυτικό μέλος του Ομίλου εκλιπούσα Κατίνα Βέϊκου-Σερεμέτη έχει βραβευθεί για το λογοτεχνικό της έργο και στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης υπάρχει πτέρυγα αφιερωμένη στο έργο της. 6) Η
Μαίρη Σίσκου- Παπαδοπούλου μέλος του Ομίλου βραβεύθηκε από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την κοινωνική
της προσφορά.
Με ευκαιρία τον εορτασμό των 70 χρόνων της ΣΕΕ ευχόμαστε να είμαστε όλες γερές, συνεργάσιμες και αγαπημένες,
τα μέλη των Ομίλων μας να αυξηθούν και να συνεχίζουμε το
σοροπτιμιστικό έργο μας με δύναμη και ενθουσιασμό για την
βελτίωση της ζωής των γυναικών, τηρώντας τα υψηλά ιδεώδη
της οργάνωσής μας
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ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ

Μιας παλιάς Σοροπτιμίστριας…
Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών
Γράφει η Βάσω Μετζελοπούλου,
ιδρυτικό μέλος του Ομίλου «Δανιηλίς»

Η

ταν γύρω στο 1987 που η φίλη της οικογένειάς μου
Αγγέλα Φρατζεσκάκη φιλοξενήθηκε στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στην Πάτρα. Κάποια στιγμή που
η συζήτηση ήταν γύρω από διάφορα θέματα άκουσα τη λέξη ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ. Μου φάνηκε τόσο παράξενη αυτή
η πρωτάκουστη λέξη. Περίεργη ζήτησα από την Αγγέλα να
μου εξηγήσει τη σημασία της. Με μεγάλο ενθουσιασμό η Αγγέλα μου ανέπτυξε τη φιλοσοφία του Σοροπτιμισμού και με
περηφάνια μου είπε πως ήταν Πρόεδρος αυτής της οργάνωσης στην Ελλάδα. «Βάσω τι λες; Θα σε ενδιέφερε να ιδρυθεί
ένας Όμιλος στη Πάτρα;» Έτσι ξεκίνησε ο Όμιλός μας στη
Πάτρα. Με την συνεργασία της αείμνηστης Κατίνας Φουρτούνη και τη συμμετοχή 32 αξιόλογων Κυριών της Πάτρας,
ιδρύσαμε τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο, στον οποίο δώσαμε την
ονομασία «ΔΑΝΙΗΛΙΣ». Η Δανιηλίς ήταν η Αρχόντισσα της
Πάτρας που έζησε, εργάστηκε και μεγαλούργησε στην πόλη
μας γύρω στον 9ο αιώνα.
Με την βοήθεια της Λαλά Νίκολη που έγινε η «νονά» μας,
τις συμβουλές της και την εμπειρία της, οργανώσαμε και ιδρύσαμε τον 1ο Σοροπτιμιστικό Όμιλο της Πελοποννήσου. Για την
ιστορία, την ίδια περίπου εποχή ιδρύθηκε και ο Όμιλος της Καλαμάτας ο οποίος δυστυχώς δεν προχώρησε, λόγω του γνωστού εκκλησιαστικού θέματος. Και φθάσαμε στις 10 Δεκεμβρίου του 1988 ημέρα του Σοροπτιμισμού και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που η Maria Demeulemeester, Governor της
Βελγικής Σοροπτιμιστικής Ένωσης,ήρθε από την χώρα της να
μας επιδόση την ιδρυτική χάρτα. Ήταν μια αξέχαστη μέρα. Για
πρώτη φορά γνωρίσαμε Σοροπτιμίστριες φίλες από όλη την
Ελλάδα, που μας αγκάλιασαν και μας δέχθηκαν με αγάπη στη
μεγάλη οικογένεια του Παγκόσμιου Σοροπτιμισμού.
Η πρώτη μου εμπειρία με τον Σοροπτιμισμό ήταν από το
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38 χρόνων Ομίλου Πειραιά
Γράφει η Λίνα Βλάμου, Πρόεδρος του Ομίλου

Ο

περιπετειώδες ταξίδι μου στο Lugano. Ένα πούλμαν γεμάτο από Σοροπτιμίστριες από όλη τη Ελλάδα ταξιδέψαμε μέσω Πάτρας- Ιταλίας, στην Ελβετία για να υποστηρίξουμε υποψηφιότητα της Νίνας Κουμανάκου για την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σοροπττιμισμού. Πιστεύω πως οι φίλες
που είχαν λάβει μέρος μεταξύ των οποίων, αν ενθυμούμε καλώς, ήταν η Καίτη Κάστρο Λογοθέτη και η Έφη Πετρέα, θα θυμούνται το ταξίδι αυτό, ιδιαίτερα στο πλοίο RO-RO και την έκπληξη και το φόβο που για να πάμε στις καμπίνες μας έπρεπε
να κατέβουμε μια ατέλειωτη σιδερένια σκάλα που οδηγούσε
μέσα στο κήτος του πλοίου κοντά στο χώρο που ήταν οι νταλίκες και τα άλλα οχήματα..
Από τότε πολλά χρόνια πέρασαν. Διετέλεσα κατ’ επανάληψη Πρόεδρος του Ομίλου μας, Συντονίστρια σε διάφορους τομείς, όπως Καλής Θέλησης με Συντονίστρια αντίστοιχα της Ένωσης την αξιόλογη Καλογερά. Είχα την τιμή να εκλεγώ Συντονίστρια Ο.Κ.Α. της Ένωσης επί 2ετίες…. Χάρηκα την
αδελφοποίησης του Ομίλου μας με το Σοοροπτιμιστικό Όμιλο του LECCE Ιταλίας, όπου τις επαφές και την οργάνωση μου
είχε αναθέσει η τότε Πρόεδρός μας Αθηνά Βαράκη. Υπηρέτησα τον Σοροπτιμισμό με υπευθυνότητα, αφοσίωση και αγάπη. Μένουν στη θύμησή μου αξέχαστες οι ώρες που πέρασα
με τις αδελφές Σοροπτιμίστριες στις συναντήσεις Προέδρων
και Συντονιστριών στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης. Χάρηκα ακόμη και τις κατά καιρούς εντάσεις και θυελλώδεις διενέξεις που είχαμε σε σπάνιες περιπτώσεις. Ίσως χαρακτηριστεί
υπερβολικό και παράλογο, όμως για μένα ακόμη και αυτές οι
στιγμές είναι μέρος της ζωής που βίωσα μέσα στους κόλπους
του Σοροπτιμισμού.
Με τα χρόνια ο Όμιλος άλλαξε. Πολλά από τα ιδρυτικά μέλη άλλαξαν τόπο κατοικίας και αποχώρησαν, αλλά έφυγαν…
δυστυχώς από τη ζωή. Ήρθαν νέα μέλη, άλλα έμειναν άλλα
έφυγαν… Και γω τελευταίο ιδρυτικό μέλος μαζί με την πάντοτε συνεπή και διακριτική Τιτίκα Αλεξάκη προσπαθούμε να μεταδίδουμε τα υψηλά ιδεώδη του Σοροπτιμισμού στα νέα μέλη
που έρχονται. 70 χρόνια Ελληνικός Σοροπτιμισμός. 32 χρόνια
Όμιλος Πάτρας. 32 χρόνια φιλίας, κατανόησης, συνεργασίας.
Πως πέρασε αλήθεια τόσος καιρός;

Όμιλος του Πειραιά, ιδρύθηκε στις 18 Ιουνίου του
1982, με πρόεδρο την Λίνα Βλάμου και ανάδοχο τον όμιλο του Παλαιού Φαλήρου. Την ιδρυτική
χάρτα παρέδωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Charlitte Von Lpepper.
Ο όμιλος του Πειραιά, έχει αδελφοποιηθεί με τον όμιλο
GYPTIS της Μασσαλίας. Έχουμε φιλοξενήσει φίλες Σοροπτιμίστριες από την Σμύρνη και κορίτσια από Ομίλους της Ευρώπης με το πρόγραμμα door to door. Έχουμε επισκεφθεί τους
ομίλους της Μασσαλίας, της Σμύρνης, της Κρακοβίας, του
Βουκουρεστίου και του Μπρασόφ καθώς και τα Ελληνόφωνα
χωριά της κάτω Ιταλίας.
u Τα σπουδαιότερα μακροχρόνια προγράμματα του Ομίλου

αφορούν:
- Το «Χατζηκυριάκειο» ορφανοτροφείο θηλέων. Επί σειρά ετών, μέλος του ομίλου, προσέφερε δωρεάν διδασκαλία ξένων γλωσσών στις οικοτρόφους του Ιδρύματος. Προσφέραμε
τακτικό οδοντιατρικό έλεγχο, εκπαιδευτικό υλικό, ψυχαγωγικά προγράμματα και ένα σημαντικό χρηματικό ποσόν, για την
στέγαση των παιδιών μετά τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό.
Ο όμιλος έχει βραβευτεί από το ίδρυμα για την προσφορά του.

2019 πρόγραμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι στη βία κατά των γυναικών με επικοινωνιακό μέσον το μαντήλι του ομίλου.

Το Πειραϊκό εκπαιδευτικό κέντρο ΑΜΕΑ που φιλοξενεί άτομα
με νοητική υστέρηση. Πρόγραμμα
23 χρόνων. Ξεκίνησε από το 1997
με εθελοντική διδασκαλία από ειδική παιδαγωγό, μέλος του Ομίλου, με προσφορά επίπλων, τηλεόρασης, φούρνου μικροκυμάτων, εκπαιδευτικού υλικού, δώρων, χρημάτων, υγειονομικού υλικού, αγορά δώρων και προϊόντων από το πωλητήριο του κέντρου. Οδοντιατρική εξέταση
και ενημέρωση γονέων. Ο όμιλος έχει βραβευθεί για την προσφορά του.
Ετήσιο PAP TEST για μέλη και φίλες του ομίλου, στο Θριάσειο νοσοκομείο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2001 και ολοκλη| ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜIΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 3 3 |
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Στην Αίγινα, με γυναίκες της υπαίθρου. 2018.
u Στον τομέα της εκπαίδευσης κάναμε:

1998 Χατζηκυριάκειο ορφανοτροφείο θηλέων Πειραιά. Προσφορά τετραδίων γραφικής και εκπαιδευτικής ύλης και αγιασμός στην
έναρξη του σχολικού έτους.

ρώθηκε το 2018. Έχει αποσπάσει βραβείο best practice από την
Σ.Ε.Ε. Με την συνεργασία δύο ακόμη Ομίλων, του «Λυκαβητού» και του Ψυχικού, έγινε λήψη PAP TEST, στο Γεράκι Λακωνίας, στην Ζαχάρω και στο Πήλιο.

2002 και 2018 ΠΕΚΑΜΕΑ, Προσφορά δώρων και εξοπλισμού.

Προσφορά ρούχων, επίπλων, τροφίμων στα καταστήματα
φιλοξενίας ανηλίκων αρρένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
στη Νέα Ιωνία και στον Αυλώνα.
Στις γυναικείες φυλακές Θήβας, προσφορά κλινοσκεπασμάτων καθώς και ειδών ατομικής υγιεινής, βιβλίων, ρούχων
και παιχνιδιών για τα παιδιά των κρατουμένων μητέρων.
Εθελοντική αιμοδοσία από μέλη και φίλους του Ομίλου, για

1998 φιλοξενία κοριτσιών από την Ευρώπη και 2009 ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά, Σοροπτιμιστριών από τον Όμιλο της Σμύρνης.

τα πάσχοντα παιδιά από Μεσογειακή Αναιμία. Βράβευση του
Ομίλου από την Πανελλήνια εταιρεία προστασίας πασχόντων
από μεσογειακή αναιμία.
Αποστολή μεγάλης ποσότητας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, σε σεισμοπαθείς και θύματα φυσικών καταστροφών σε όλο τον κόσμο (Νεπάλ).
Προσφορά ρούχων, φαρμάκων, τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής στους προσφυγικούς καταυλισμούς του Ελαιώνα και του Σχιστού.
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Προσφορά μεγάλου αριθμό βιβλίων σε σχολικές βιβλιοθήκες στα χωριά της Μεσσηνίας.
Ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε σχολεία της περιοχής μας για την νομική και ψυχολογική αντιμετώπιση κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Διοργάνωση διαγωνισμών, βραβεύσεις αριστούχων και εκθέσεις φωτογραφίας μαθητών με θέματα όπως «η ζωή χωρίς
το νερό» και «τα αρχαία μνημεία της πόλης μας». Σε διαγωνισμό έκθεσης ιδεών με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, μαθήτρια του «Ραλλείου» Λυκείου, φιλοξενήθηκε στην Γενεύη και
επισκέφθηκε τα γραφεία του ΟΗΕ σαν δεύτερη νικήτρια του διαγωνισμού της Σ.Ε.Ε.
u Στον τομέα του περιβάλλοντος, έχουμε οργανώσει:
- Ημερίδα με την helmeppa για καθαρές θάλασσες και
ακτές.
- Δενδροφύτευση στην Πεντέλη και ενημερωτικές ομιλίες
για τις λίμνες της Ελλάδας, το νερό στην εθιμική ζωή των Ελλήνων και τους υδροβιότοπους των Κυκλάδων, με παράλληλη
έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «σε λιμνάζοντα ύδατα».
Στον τομέα του πολιτισμού οργανώσαμε τακτικές ξεναγήσεις στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στις γειτονιές της πόλης μας, μαθαίνοντας την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Έγινε η παρουσίαση
του έργου του Νίκου Καζαντζάκη και τα πορτρέτα πέντε επιφανών γυναικών της πόλης μας.
Δημιουργήσαμε εβδομαδιαίο επιμορφωτικό κέντρο γυναίκας που επί σειρά ετών λειτουργούσε με θέματα ζωγραφικής,
χειροτεχνίας, ξένες γλώσσες και ψυχολογία, και οργανώσαμε
μεγάλο αριθμό ομιλιών, με εισηγητές έγκριτους και καταξιωμένους επιστήμονες και σε θέματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, τα δικαιώματα της γυναίκας στον εργασιακό της χώρο, θέματα υγείας όπως η οστεοπόρωση, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο καρκίνος
του μαστού, η νόσος Altzheimer, η υγιεινή διατροφή, γυναίκα
και πλαστική χειρουργική, ο ιός HPV, υπέρταση, AIDS και δωρεά οργάνων.
Για την υλοποίηση όλων αυτών, συνεργαστήκαμε με τον Δήμο Πειραιά, τον Δικηγορικό σύλλογο Πειραιά, την HELMEPPA,
την XEN, την UNESCO, τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τους γιατρούς του κόσμου, τον σύλλογο πασχόντων από σακχαρώδη
διαβήτη, την πολύμορφη, το χαμόγελο του παιδιού, τον Πειραϊκό Σύνδεσμο και την Πινακοθήκη Πειραιά.
Ύψιστη ικανοποίηση και ενθάρρυνση να συνεχίσουμε, αποτελεί η τιμητική διάκριση που απονεμήθηκε στον Όμιλο από
την πρόεδρο της SIE Maria Elisabetta De Fraciscis, για τα 35
χρόνια προσφοράς και δράσης.
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Από την Ίδρυση και την δράση
του Ομίλου Ψυχικού
Γράφει η Αμαλία Ραγκούση, Πρόεδρος του Ομίλου
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Εκδήλωση για την επέτειο 40 χρόνων από το θάνατο του Γ. Σεφέρη στην
αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός το 2011.

Όμιλος ιδρύθηκε το 1988 με 32 μέλη και ιδρυτική Πρόεδρο τη Μαρία Ζαφέτ. Νονά του Ομίλου σης πρόσφερε την προαναφερθείσα εξέταση καθώς και διάήταν η Λούλα Μαυρουλίδου και την ιδρυτική χάρ- φορα άλλα είδη προσωπικής υγιεινής. Επίσης ασχολήθηκε με
τα παρέδωσε η Νορβηγίδα
τους πρόσφυγες, τους οποίGovernor Live Gabrielsen.
ους ενίσχυσε είτε οικονομιΜέλη του Ομίλου διεκά, είτε προσφέροντας ρουχιτέλεσαν αξιωματούχοι της
σμό και άλλα είδη. ΣυμμετείΣ.Ε.Ε, καθώς και στον Διεχε στο Φεστιβάλ μαρμελάδας
θνή Σοροπτιμισμό (SI) και
που οργανώνει η Στέγη παιστην Σοροπτιμιστική Ευρωδιών με νοητική υστέρηση
«ΕΣΤΙΑ», ενισχύοντας οικοπαϊκή Ομοσπονδία (SI/E). Το
1993 οργάνωσε το Σοροπτινομικά το Ίδρυμα. Ακόμη ορμιστικό Συνέδριο που πραγγάνωσε ή στήριξε εκδηλώσεις
ματοποιήθηκε στην Αθήνα.
για το περιβάλλον. Στο πλαίΟργάνωσε δύο φορές Συνάσιο της κοινωνικής προσφο25 χρόνια Όμιλος Ψυχικού. Πανελλήνια εκδήλωση συγγραφέων Σοροντηση Προέδρων και Διευθυ- πτιμιστριών, 12 Ιουνίου 2013, Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου.
ράς ενίσχυσε ηθικά και υλικά
τη στέγη κακοποιημένων γυντριών Προγραμμάτων (2002
και 2016). Ο Όμιλος συμμεναικών και από τα έσοδα των
τείχε ανελλιπώς στις Γ. ΣυΜπαζάρ ενίσχυσε και ιδρύνελεύσεις, ανέπτυξε δεσμούς
ματα όπως την Κιβωτό, το
φιλίας με μέλη άλλων ΟμίΧατζηκυριάκειο κ.ά. Επισκέλων και έλαβε μέρος στις εκφθηκε τα χωριά SOS και ενίδηλώσεις της Σ.Ε.Ε. Τη χροσχυσε οικονομικά το Ίδρυμα
νιά της ίδρυσής του και στην
καθώς και μια νεαρή κοπέλα.
επέτειο των 25 χρόνων από
Στο ενεργητικό του Ομίτην ίδρυσή του οργάνωσε
λου καταγράφεται η βράβευΠανελλήνια Έκθεση συγγραση Best Practice 1997 από τον
φικών επιδόσεων των Ελλη- Πανελλήνιο Bazaar στις 27-28/3 2014 ελληνικών προϊόντων Ομίλου S/I τομέα Ανθρωπίνων ΔικαιΨυχικού και 23 Ομίλων.
νίδων Σοροπτιμιστριών.
ωμάτων και η χορήγηση υποΣτο χώρο του Πολιτισμού πραγματοποίησε ομιλίες, στρογ- τροφίας από την SI/E σε δύο νεαρές γυναίκες που πρότειναν
γυλά τραπέζια και ημερίδες, όπου παρουσιάστηκαν θέματα μέλη του Ομίλου. Επίσης η αδελφοποίηση με τους Ομίλους
κοινωνικά, εθνικά, ιστορικά, οικονομικά, περιΚραϊόβα της Ρουμανίας και Λούλεο της Σουηβαλλοντικά, για τη γυναίκα και το παιδί. Επίδίας. Σημαντικό έργο του Ομίλου είναι η βάπτισης οργάνωσε τιμητικές εκδηλώσεις για ανση δύο παιδιών και η οικονομική στήριξή τους.
θρώπους των Γραμμάτων. Στην παλαιά Βουλή
Ο Όμιλος δεν υστέρησε σε εκδόσεις: Πλαστιέγινε παρουσίαση του έργου και της προσφοκοποιημένος σελιδοδείκτης κατά της παιδεραράς της δασκάλας που οργάνωσε το Αρσάκειο
στίας, εγχειρίδιο «Υγιεινή διατροφή, το ελιξίριο
Τιράνων. Στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρναστης νεότητας», ανατύπωσε την έγχρωμη αφίσός», σε ένα κατάμεστο ακροατήριο παρουσισα για την προφύλαξη από τις λοιμώξεις και
άστηκε η ζωή και το έργο του Νομπελίστα ποιτην πλαστική κάρτα της ΣΕΕ για την ψηλάφηητή Γ. Σεφέρη. Επίσης οργάνωσε Πανελλήνιο
ση του μαστού, διένειμε το βιβλίο για τον Νόμο
«Under wear» (Νόμος του εσώρουχου).
παζάρι με συμμετοχή 28 Ομίλων στο Πολεμικό Μουσείο. Ακόμη, ενίσχυσε οικονομικά διάΕπίσης συνεργάστηκε επανειλημμένως με
φορα ευαγή ιδρύματα, επισκέφθηκε γυναικείτις τοπικές Αρχές, δέχθηκε χορηγίες από τον
Στην καθιερωμένη μας Χριστουες φυλακές, όπου ενημέρωσε τις φυλακισμέ- γεννιάτικη επίσκεψη προσφοράς Δήμο Ψυχικού, από μέλη μας, από άλλους ιδινες για ιατρικά θέματα και προέτρεψε τις γυ- δώρων στην προστατευόμενη ώτες και συμμετείχε σε χορηγίες προς άλλους
ναίκες να κάνουν το τεστ Παπανικολάου. Επί- μας στα χωριά SOS.
Ομίλους.
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προσωπα

Βάσω Σταυριανοπούλου
η Σοροπτιμίστρια που μας εμπνέει
της Ανθούλας Ανακεφάλου, Προέδρου του Σ.Ο. «Ιδρυτικός» Αθηνών

Γ

ια εμένα και τον
Η Βάσω είναι ΣοροπτιΌμιλό μας το εκλεμίστρια από το 1987 και Μέκτό μέλος μας Βάλος του Σοροπτιμιστικού Ομίσω Σταυριανοπούλου Αθηνών–«Ιδρυτικός», του
λου-Γκανάτσου, Πρόεδρος της
οποίου ως Πρόεδρος, οργάΣ.Ε.Ε. 1992-1994 και μέλος
νωσε Επετειακές Εκδηλώσεις
του Δ.Σ. του Ομίλου μας εί(εορταστικού και πνευματικού
περιεχομένου) για τα 40 και τα
ναι το άτομο παράδειγμα, ένα
άτομο που πάντα μας εμπνέει.
50 χρόνια του Ομίλου, με επιΚαι δεν είμαστε οι μόνες.
τυχία και Διεθνή απήχηση.
Η Βάσω ΣταυριανοπούΥπήρξε Συντονίστρια Οικονολου-Γκανάτσου είναι Πτυχιούμικής και Κοινωνικής Ανάπτυχος Παιδαγωγικών, Πολιτικών
ξης της Ελληνικής Σοροπτιμικαι Νομικών Επιστημών. Έχει
στικής Ένωσης και Πρόεδρός
της (1992-1994) και οργάνωεργασθεί στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΑΕΔ, από όπου
σε προγράμματα ενημέρωσυνταξιοδοτήθηκε με τον
σης των Σοροπτιμιστριών για
ανώτατο βαθμό της υπαλλητην Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
λικής ιεραρχίας. Είναι μια γυΣοροπτιμιστικής Ομοσπονναίκα που έσπασε την γυάλινη
οροφή, παρόλο που ήταν σύδίας «Φιλία Χωρίς Σύνορα».
ζυγος και μητέρα. Έχει μεγάλη
Έχει εκπροσωπήσει την Ελλησυγγραφική εργασία, σε θέμανική Σοροπτιμιστική Ένωση
Η Βάσω είναι μια μάνα,
τα Απασχόλησης, Επαγγελμασε Διεθνή Συνάντηση του Διεμια αδελφή, μια φίλη,
τικού Προσανατολισμού του
θνούς Σοροπτιμισμού στο San
Εργατικού Δυναμικού, ΕπαγFrancisco, στην Καλιφόρνια
ένας καλός σύμβουλος
γελματικής Κατάρτισης Νέων
και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονγια κάθε σοροπτιμίστρια.
και Ενηλίκων, Διμερών Συμβάδία ως Governor. Είναι μέλος
Είναι πάντα γεμάτη ενθουσιασμό
του Εθνικού Συμβουλίου Ελσεων Κοινωνικής Ασφάλισης
(κλάδων ανεργίας και οικογεληνίδων Γυναικών, του οποίου
και ενδιαφέρον για την
νειακών επιδομάτων). Υπήρξε
επί τριετία υπήρξε Πρόεδρος
Οργάνωση μας, τον Σοροπτιμισμό.
μέλος της Επιτροπής Εμπειροκαι ως Πρόεδρος, το 2006, οργνωμόνων Υπαλλήλων Υπουργάνωσε την Ευρωπαϊκή ΣυνάΕίναι μια αληθινή Σοροπτιμίστρια
γείων Κοινωνικής Πολιτικής,
ντηση Εκπροσώπων Εθνικών
που πάντα εμπνέει!
κατά την είσοδο της χώρας μας
Συμβουλίων Γυναικών του Ευστην Ευρωπαϊκή Ένωση και διρωπαϊκού Κέντρου του Διεαχειρίστηκε υπεύθυνα τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινω- θνούς Συμβουλίου Γυναικών, και παράλληλα Σεμινάριο με
νικού Ταμείου κατά την πρώτη δεκαετία εφαρμογής του στη Διεθνή απήχηση και θέμα: «Βία κατά των παιδιών και γυχώρα μας. Υπηρέτησε ως Εθνική Εμπειρογνώμων στο Υπουρ- ναικών στη σύγχρονη κοινωνία».
γείο Εργασίας Κύπρου, για την οργάνωση Επαγγελματικού
Προσανατολισμού του Εργατικού Δυναμικού Κύπρου. Έχει
Η Βάσω Σταυριανοπούλου βραβεύθηκε από το Εθνικό
εκπροσωπήσει το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ σε δι- Συμβούλιο Ελληνίδων Γυναικών με πλακέτα για την προάφορες Επιτροπές και συζητήσεις θεμάτων του Υπουργείου σφορά της. Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας την τίμησε με
Εργασίας και του ΟΑΕΔ, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ιδι- πλακέτα. το 2001 έλαβε τιμητική πλακέτα από την τότε Πρόαίτερα σε θέματα κοινωνικής πολιτικής συμμετοχής της χώ- εδρο της ΣΕΕ Πόπη Αθανασίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Νίρας μας, στο πλαίσιο της τότε ΕΟΚ. Από φοιτήτρια, ακόμη, κος Γιατράκος, την τίμησε με αναμνηστικό μετάλλιο για τα
προσέφερε εθελοντικές υπηρεσίες και υπηρέτησε επί 13 συ- 40 Χρόνια του Σοροπτιμιστικού Ομίλου – «Ιδρυτικού» Αθηνεχή έτη ως άμισθη Επιμελήτρια Ανηλίκων.
νών.
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βιβλιοραμα

Ζωγράφοι του 20ού αιώνα
της Λίνας Τσίλαγα

Κ

υκλοφόρησε το βιβλίο της
φίλης Λίνας Τσίλαγα «Ζωγράφοι του 20ού αιώνα» από
τις εκδόσεις επίκεντρο. Η Λίνα Τσίλαγα είναι Καθηγήτρια Τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων
Τέχνης στη Σχολή Εφαρμοσμένων
Τεχνών & Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλος
του Σ.Ο. Ψυχικού.
Και μόνο η αναφορά στην καλλιτεχνική δημιουργία στον
εικοστό αιώνα, μας συνεπαίρνει, μας γεμίζει περιέργεια να γνωρίσουμε το πολιτιστικό αποτύπωμα αυτής της εποχής των μεγάλων φιλοσοφικών, πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών πολλές από τις οποίες η μεγαλύτερη γενιά τις έχει βιώσει. Η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκαν γεγονότα, επιστήμες, τέχνες
και καθημερινότητα οδήγησε σε μια έκρηξη εικαστικής δημιουργίας, που είχε σαν επακόλουθο την εναλλαγή καλλιτεχνικών κινημάτων και τρόπων έκφρασης με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα.
Το πολιτιστικό αυτό στίγμα θα αναλύσει και θα παραθέσει

στις σελίδες αυτού του
βιβλίου η συγγραφέας του. Τα καλλιτεχνικά κινήματα είναι πολλά, οι εκφραστές τους
πολλοί και άξιοι λόγου. Σκοπός αυτής της μελέτης δεν είναι η
παράθεση όλων αυτών με τον χαρακτήρα ενός λεξικού. Έγινε
αξιολόγηση με προσωπικά κριτήρια τόσο των κινημάτων, όσο
και των εκφραστών δημιουργών, ώστε να παρουσιάσουμε επιλεκτικά τις ιδιαιτερότητες ως προς την καλλιτεχνική έκφραση,
τις τεχνικές και τα καινούργια στοιχεία που εισήγαγαν ορισμένοι ζωγράφοι, δια μέσου σημαντικών τους έργων. Μέσα από
όλα αυτά καταγράφεται ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής
Τέχνης στον 20ό αιώνα και πώς αυτή μεταλαμπαδεύτηκε στην
Αμερική, τις επιρροές που άσκησε εκεί και την δημιουργία της
Αμερικανικής Τέχνης η οποία θα αποτυπώσει την υπαρξιακή
αγωνία του ανθρώπου, μέσα στην καινούργια τάξη πραγμάτων. Όλα αυτά προσεγγίζονται, μελετώνται και αναπτύσσονται με μια διαφορετική οπτική γωνία, με εκείνη που έχει ο δημιουργός τέχνης. Με αυτόν τον τρόπο αναλύεται το πέρασμα
από την Ευρωπαϊκή στην Αμερικανική Τέχνη.

Κριτική στο βιβλίο της Καίτης Κάστρο
«Αιγαίο – Αλμύρα και Αίμα»

Μ

όλις τελείωσα για δεύτερη φορά, σε 3 μόλις μέρες,
το διάβασμα του μυθιστορήματός σου «Αιγαίο –
Αλμύρα και Αίμα» και πήρα να σου τηλεφωνήσω,
όμως μου είναι αδύνατο. Η πλημμυρισμένη από συγκίνηση
ψυχή μου, η πληθώρα των συναισθημάτων που μου προξένησε, η ολοζώντανη πραγματικότητα που έρχεται μπροστά μου
από την περιγραφή των γεγονότων που κάνεις, με έκαναν να
νιώσω πλήρη αδυναμία για να αρθρώσω έστω μία λέξη. Έτσι…
σου γράφω… Για να σε συγχαρώ ακόμη μια φορά, για να σου
πω πόσο θαυμάζω αυτόν τον ψυχικό κόσμο που έχεις μέσα σου
και που μας χαρίζεις τόσο απλόχερα κάθε φορά μέσα από τις
σελίδες των βιβλίων σου. Και τώρα ήρθε το «Αιγαίο – Αλμύρα
και Αίμα», που ποιος θα το διαβάσει και δεν θα συγκινηθεί,
δεν θα προβληματιστεί, δεν θα γοητευθεί! Και που δεν θα πει
για όλα αυτά μέσα από την καρδιά του ένα μεγάλο, πονεμένο
«ΓΙΑΤΙ;» και από την άλλη μεριά, «σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου» που
ακόμα υπάρχουν «ΑΝΘΡΩΠΟΙ».
Καίτη μου, το βιβλίο σου είναι μνημείο πόνου, φόβου, απο-

γοήτευσης, αλλά και
κυρίως ελπίδας, πίστης, θάρρους, αγάπης, δύναμης, καρτερικότητας, προσφοράς και ανθρωπιάς….
Καίτη μου, με τα
μάτια μου πλημμυρισμένα δάκρυα, σε ευχαριστώ:
Για το υπέροχο βιβλίο σου με την αφιέρωσή σου,
Για τις συγκινήσεις που μου πρόσφερες διαβάζοντάς το, και
Γιατί χάρις σ’ αυτό ξαναέζησα όλες τις παιδικές και εφηβικές μου αναμνήσεις, σ’ ένα μπαλκόνι, στη Μυτιλήνη, δίπλα σε
μια Αρχόντισσα γιαγιά, αγναντεύοντας το Αϊβαλί!!!
Μίτσα Βορβή
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αφιερωμα

ΞΑΝΘΗ
Η αρχόντισσα της Θράκης
Γράφει η Καίτη Κάστρο Λογοθέτη

Γ

ΙΑ ΔΎΟ ΟΛΌΚΛΗΡΑ ΧΡΌΝΙΑ η καρδιά της Σοροπτιμιστικής Ένωσης χτυπούσε στην Ξάνθη!
Κτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες της οροσειράς Ροδόπης, η Ξάνθη αποτελεί το στολίδι της
Θράκης, του μοναδικού αυτού μέρους της Ελλάδας, που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο
και την Ευρώπη με την Ασία. Ο ποταμός Κόσυνθος χωρίζει την Ξάνθη σε δύο
μέρη: στο δυτικό, που περιλαμβάνει την
Παλιά και τη Νέα Πόλη, και στο ανατολικό, τον ονομαζόμενο συνοικισμό
«ΣΑΜΑΚΩΒ», που τον χαρακτηρίζει το
όμορφο φυσικό του περιβάλλον. Και τα
δύο μέρη διατηρούν το παραδοσιακό
τους περιβάλλον και ο επισκέπτης γοητεύεται από την αρχοντιά και τη μεγαλοπρέπεια με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος. Στα στενοσόκακα της Παλιάς
Πόλης συναντά ο επισκέπτης καλοδιατηρημένα αρχοντικά, με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, που είναι μείξη διαφόρων τεχνοτροπιών: του ελληνικού νεοκλασικισμού, της τοπικής αρχιτεκτονικής και της οθωμανικής τεχνοτροπίας.
Μπορεί να πει κανείς, αν αναφερθούμε
στις υπέροχες εκκλησίες και τις γραφικές πλατείες, ότι η Παλιά Πόλη αποτελεί ένα ζωντανό υπαίθριο μουσείο. Σήμα

34 | ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜIΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 3 3 |

κατατεθέν της πόλης η πλατεία με το Ρολόι, αλλά και οι καπναποθήκες, και ιδιαίτερα το περίφημο «Π» (οδός Καπνεργατών), που πήρε το όνομά του από το σχήμα που έχουν τα κτίρια του 1890. Η ιστορική και πολιτιστική παράδοση της περιοχής άνθησε κυρίως κατά τον 19ο αιώνα, λόγω της παραγωγής και επεξεργασίας καπνού.
Μπορεί να πει κανείς πως η περιοχή της Ξάνθης είναι ένας επίγειος παράδεισος. Ο εύφορος κάμπος της με
τα περίφημα καπνά της αλλά και το
βαμβάκι και τα σιτηρά, είναι μια πρόκληση για τον επισκέπτη. Το Δέλτα
του Νέστου, οι υδροβιότοποι, η λίμνη
Βιστονίδα μάς πείθουν πως ο νομός
είναι ένας οικολογικός θησαυρός με
πλούσια ορεινή, πεδινή αλλά και παραθαλάσσια παρουσία. Αλλά και στη
μυθολογία η Θράκη κατέχει σημαντική θέση. Και αρχαιολογικοί θησαυροί
πλαισιώνουν τη σπουδαία αυτή περιοχή.
Στην Ξάνθη επίσης εδρεύει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
στους κόλπους του οποίου εργάζεται επί σειρά ετών ως καθηγήτρια στο
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέα
Υδραυλικών η Πρόεδρος της ΣΕΕ 20182020 Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου.

αφιερωμα

Η Νίκη της Σαμοθράκης
Η Νίκη της Θράκης

θεμελιακά

Η

θεά Νίκη στην αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν κόρη του Τιτάνα Πάλλαντα και της Στύγας και ήταν η προσωποποίηση
της νίκης, της επικράτησης επί των αντιπάλων.
Το γλυπτό «Φτερωτή Νίκη της Σαμοθράκης» σε έναν πίνακα
της Σαμοθράκης» που παριστά- 0.60Χ0.90/ ΜΕΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.
νει τη θεά Νίκη είναι ένα ελληνι- Η Λίνα είναι μέλος της Επιτροπής
στικό γλυπτό του 2ου π.Χ. αιώνα Υποτροφιών της ΣΕΕ 2018-2020 και
σκαλισμένο σε παριανό μάρμα- εκλεγμένη Πρόεδρος τα ιδίας Επιρο. Είναι μία από τις τρεις φτερω- τροπής την διετία 2020-2022. Η Λίτές Νίκες που βρέθηκαν στον Ναό να μας προσέφερε το δικαίωμα να
των Καβείρων στη Σαμοθράκη. Το κάνουμε αναπαραγωγή του έργου
συγκεκριμένο γλυπτό βρέθηκε το της σε μεταξοτυπίες, τις οποίες υπέ1863, σπασμένο σε πολλά κομμά- γραψε, αφιλοκερδώς και της αξίζει
τια, και μεταφέρθηκε στο Μουσείο ένα τεράστιο και θερμό ευχαριστώ,
του Λούβρου όπου εξακολουθεί από όλες μας. Επίσης μας επέτρεψε
και βρίσκεται έως σήμερα, σε δε- να το κάνουμε εξώφυλλο σε αυτό το
σπόζουσα θέση. Το κεφάλι και το τεύχος του περιοδικού μας το τελευαριστερό χέρι δε βρέθηκαν ποτέ. ταίο της «Θρακιώτικης Προεδρίας».
Το άγαλμα ήταν στημένο πάνω σε
μια βάση με μορφή πλώρης πλοίου.
Επέλεξα να σας χαρίσουμε αυτό
Έχει ύψος 3,28 μ. (με τα φτερά) και το έργο, με την λήξη της Προεδρίας
5,58 μ. με την μαρμάρινη πλώρη 2018-2020 και να γίνει εξώφυλλο του
πλοίου πάνω στην οποία είναι το- περιοδικού μας, για τους εξής συμβοποθετημένο σήμερα. Η θεά φιλοτε- λικούς λόγους:
χνήθηκε από λευκό παριανό μάρ(i) γιατί είναι ένα έργο που προμαρο και το πλοίο ήταν από μάρ- έρχεται από την Θράκη, την περιομαρο Ρόδου. Ο καλλιτέχνης που χή στην οποία ανήκει ο Όμιλος από
δημιούργησε το γλυπτό δεν είναι τον οποίον προέρχεται η Πρόεδρος
γνωστός με βεβαιότητα, αν και ένα της ΣΕΕ,
απόσπασμα από την επιγραφή στη
(ii) γιατί συμβολίζει την ελεύθερη
βάση του γλυπτού περιλαμβάνει Θράκη που το 2020 γιορτάζει τα 100
τη λέξη «Ρόδιος». Πιστεύεται ότι χρόνια Ελευθερίας από τον Τουρκικό
το γλυπτό ήταν αφιέρωμα του Μα- και Βουλγαρικό ζυγό, με την ευχή να
κεδόνα στρατηγού Δημητρίου του παραμένει πάντα ελεύθερη και να νιΠολιορκητή (337-283 π.Χ.) όταν κά πάντα τους εισβολής της,
νίκησε τον στόλο του Πτολεμαίου
(iii) γιατί συμβολίζει την «νίκη
στα ανοιχτά της Κύπρου γύρω στο του γυναικείου κινήματος», με την
290 π.Χ.. Όμως σήμερα πολλοί πι- ευχή και την ελπίδα να υπάρξει σε
στεύουν ότι το αφιέρωσαν οι Ρόδι- όλο τον κόσμο μια τέτοια νίκη.
οι όταν το 191 π.Χ., συμμαχώντας
(iv) γιατί πιστεύω ότι αυτή την διμε την Πέργαμο, νίκησαν τον Αντί- ετία η Ένωσή μας είχε αρκετές επιτυοχο Γ’ της Συρίας σε ναυμαχία στα χίες και «νίκες» σε κοινωνικό και σοροπτιμιστικό επίπεδο.
ανοιχτά της Σίδης.
Το άγαλμα ενέπνευσε την φίλη Λίνα Τσίλαγα, μέλος του Ομίλου Ψυχικού, καταξιωμένη Ζωγράφο και Καθηγήτρια Εικαστικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και φιλοτέχνησε την δική της «Νίκη

Μακάρι πάντα να αγωνιζόμαστε
για τα δικαιώματα της γυναίκας και
του παιδιού και «η Νίκη» να μας στεφανώνει σε κάθε μας βήμα.

Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου
Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020

Ποια είναι
η Καλή Σοροπτιμίστρια
της Χρυσούλας Βερέμη,

Προέδρου του Σ.Ο. «Νηρηίδες»

Α

γαπητές φίλες δεν σας κρύβουμε ότι προβληματιστήκαμε πολύ προκειμένου να καταλήξουμε
ποιά κατά την γνώμη μας θεωρείται Καλή Σοροπτιμίστρια για να ψηφιστεί
και να σταλεί το όνομα της στην Ευρώπη. Είναι η καλή επιστήμων που διακρίνεται για
την κατάρτιση της; Είναι η ικανή επιχειρηματίας που κινείται σε ένα μεγάλο κύκλο πελατών; Είναι η καλή και ευγενική υπάλληλος
του Δημοσίου η Ιδιωτικού τομέα; Ή μήπως
είναι η ικανή στις Δημόσιες Σχέσεις που προσπαθεί να κάνει γνωστό τον Σοροπτιμισμό
και τον Όμιλο της; Μήπως όλα αυτά μαζί;
Εμείς τελικά καταλήξαμε, ότι για εμάς, η
γυναίκα που μεγάλωσε δύο κορίτσια παράλληλα με τα δικά της τρία παιδιά σε μία δύσκολη χώρα (Νότιος Αφρική), που φιλοξένησε την άγνωστη της τραυματισμένη γυναίκα
από την Βοσνία μαζί με τα δύο κοριτσάκια της
για τέσσερα χρόνια και εξακολουθεί να την
βοηθάει οικονομικά, που βοηθά εθελοντικά
στο ΠΙΚΠΑ Βούλας για τα μικρότερα παιδιά
και εκπαιδεύει τα μεγαλύτερα, που πρέπει πια
να ζήσουν μόνα τους, πως δουλεύει ένα νοικοκυριό, πως να καθαρίζουν το σπίτι τους,
τα ρούχα τους, τον εαυτό τους, πως να μαγειρεύουν, ακόμη και πως να κυκλοφορούν.
Που στάθηκε δίπλα στα τέσσερα ορφανά κορίτσια της Αναβύσσου μέχρι την επαγγελματική τους αποκατάσταση και ήταν η πρώτη
δίπλα τους στον γάμο και την βάπτιση των
παιδιών τους για δύο από αυτές. Που πρόθυμα είναι δίπλα σε κάθε έναν που έχει ανάγκη,
παρ’ όλο που η ηλικία της δεν την βοηθά, αυτή είναι η σωστή ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΑ. Είναι η
Φωτεινή μας.
Η Φωτεινή Παξινού Σοροπτιμίστρια από
την Νότιο Αφρική, που μόλις εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα με την οικογένεια της πριν
χρόνια, έψαξε και βρήκε τον πιο κοντινό στο
σπίτι της Σοροπτιμιστικό Όμιλο. Έτσι βρέθηκε στις ΝΗΡΗΙΔΕΣ. Εμείς την αγαπάμε και είμαστε περήφανες που είναι μαζί μας.
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ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

για την Εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης
στον Εργασιακό χώρο στην περίοδο του COVID-19

Π

ολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η βία και η παρενόχληση είναι ένα επίμονο πρόβλημα που επηρεάζει όλες τις χώρες, τους τομείς και τα επαγγέλματα σε όλο τον κόσμο. Αυτή η παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επηρεάζει την ικανότητα
των θυμάτων να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές
τους, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό
τομέα. Ενώ μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, η βία και
η παρενόχληση στο χώρο εργασίας επηρεάζουν ιδιαίτερα
τις γυναίκες, και πιο έντονα εκείνες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό καθεστώς, αυτόχθονες γυναίκες, γυναίκες από
μειονότητες, εργαζόμενες μετανάστριες, γυναίκες με αναπηρίες και νέες γυναίκες. Η βία και η παρενόχληση στο χώρο εργασίας ενισχύουν τα στερεότυπα σχετικά με τις ικανότητες του θύματος, επηρεάζοντας αρνητικά τη σωματική,
ψυχική, κοινωνική και οικονομική ευημερία όσων επηρεάζονται.
Εκτός από το σημαντικό κόστος για το θύμα, η βία και η
παρενόχληση στο χώρο εργασίας έχει βαθιά αρνητική επίδραση στην κερδοφορία λόγω του «μεγάλου νομισματικού
κόστους για τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες, ιδίως όσον
αφορά την ιατρική περίθαλψη και την παροχή συμβουλών,
την απώλεια παραγωγικότητας, τη διευθέτηση υποθέσεων και τη νομική οικονομική αποζημίωση». Επιπλέον, η βία και η παρενόχληση στο χώρο εργασίας οδηγούν συχνά λιγότερες γυναίκες να εισέρχονται ή να παραμένουν στην αγορά εργασίας, σε βάρος όχι μόνο του κάθε θύματος αλλά
και της ευρύτερης κοινότητας. Η βία και η παρενόχληση στο χώρο εργασίας έχουν σαφή συσχέτιση με την ισότητα των φύλων που σχετίζεται με τις αμοιβές, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τον επαγγελματικό διαχωρισμό. Τα κράτη μέλη πρέπει
να ενεργήσουν για να το διορθώσουν εάν θέλουν να επιτύχουν τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Η κρίση του COVID
-19 συνέβαλε στην αύξηση της βίας και της
παρενόχλησης στο χώρο
εργασίας. Λόγω της επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, αυξάνεται η ευπάθεια στη βία που
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σχετίζεται με την εργασία. Οι αυξημένοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
την ενδοοικογενειακή βία που επηρεάζει όσους εργάζονται
από το σπίτι, τη διαδικτυακή βία στον εικονικό χώρο εργασίας και τους επιβληθέντες κινδύνους για την υγεία που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην υγεία, τη φροντίδα, τη
γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη μεταποίηση και τομείς διανομής. Αυτοί οι κίνδυνοι ενισχύονται από την τρέχουσα κρίση και εντείνονται περαιτέρω από την απουσία
κατάλληλων προτύπων στα μέτρα παρακολούθησης και
λογοδοσίας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι κυβερνήσεις
πρέπει να ενεργήσουν για να προστατεύσουν όλους τους
ανθρώπους από τη βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

Η

βία και η παρενόχληση είναι απαράδεκτη οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, είτε σε περιόδους ευημερίας είτε κρίσης. Ο κίνδυνος βίας και παρενόχλησης
είναι ακόμη μεγαλύτερος σε περιόδους κρίσης: η επιδημία του
COVID-19 ήταν μια θλιβερή υπενθύμιση αυτού. Η Αντιμετώπιση της βίας και η παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας
αποτελεί προτεραιότητα για τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας
(ΔΟΕ), και το έργο σε αυτόν τον τομέα έχει γίνει ακόμη περισσότερο σχετικό από ποτέ.

Το 2019, εγκρίθηκε στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας δήλωση της ΔΟΕ για το μέλλον της εργασίας, όπου εκφράζεται μια σαφής δέσμευση για έναν
κόσμο εργασίας απαλλαγμένο από βία και παρενόχληση. Υιοθετήθηκαν επίσης τα πρώτα πρότυπα
για την εξάλειψη της βίας και παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας, συγκεκριμένα η ΔΟΕ συνέταξε μια Σύμβαση για τη βία και την παρενόχληση, (αρ. 190) και τη συνοδευτική
της Σύσταση (αρ. 206). Καθορίστηκε το πλαίσιο και ένας χάρτης με
σαφής οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
της βίας και παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας, συμβάλλοντας έτσι
στην υλοποίηση της ατζέντας του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη. Η Σύμβαση αρ. 190 αναγνωρίζει
το δικαίωμα όλων σε έναν κόσμο εργασίας απαλλαγμένο από
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Η κρίση του COVID -19
συνέβαλε στην αύξηση
της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Λόγω της επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, αυξάνεται η ευπάθεια στη
βία που σχετίζεται με την
εργασία.

βία και παρενόχληση. Ορίζει τη βία
και την παρενόχληση ως «μια σειρά
από απαράδεκτες συμπεριφορές και
πρακτικές που «που έχουν ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη». Αυτό καλύπτει τη σωματική κακοποίηση, λεκτική κακοποίηση, εκφοβισμό, σεξουαλική παρενόχληση, απειλές και καταδίωξη. Η Σύσταση αρ.
206, ορίζει ένα κοινό πλαίσιο δράσης
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.
Πρέπει να αναληφθεί επείγουσα δράση στα πλαίσια του
COVID-19 για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα όλων σε έναν
κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση, όχι μόνο κατά
τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και για την οικοδόμηση μιας
βιώσιμης ανάκαμψης και καλύτερης ανθεκτικότητας ενόψει
μελλοντικών κρίσεων. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να
επικυρωθούν η Σύμβαση αρ. 190 και η Σύσταση 206 από τα
κοινοβούλια ώστε να εφαρμοστούν στα διάφορα κράτη.

Η επικύρωση του ΔΟΕ C 190 ευθυγραμμίζεται με την διακήρυξη των
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη βία και ενισχύει την εφαρμογή των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ενώ αντιμετωπίζει τις Κρίσιμες Περιοχές Ανησυχίας που αναφέρονται
στη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου.
Για τους λόγους αυτούς, ο Διεθνής Σοροπτιμισμός (SI), ως
παγκόσμιος οργανισμός, παροτρύνει όλα τα μέλη του να
παροτρύνουν τις κυβερνήσεις τους να επικυρώσουν τη
Σύμβαση, υιοθετώντας και τηρώντας αυτά τα πρότυπα της
ΔΟΕ που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

επικύρωση και η άμεση εφαρμογή της ΔΟΕ C190
και η συνοδευτική σύσταση 206 είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου,
χωρίς αποκλεισμούς και πιο παραγωγικού εργατικού δυναμικού. Αυτά τα έγγραφα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως γενικό
προσχέδιο για αποτελεσματική νομοθεσία και χάραξη πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης
σε κάθε χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εικονικών και
φυσικών χώρων σε όλο το επίσημο και άτυπο εργατικό δυναμικό, ανεξάρτητα από τη συμβατική κατάσταση ενός ατόμου.
Τα κράτη μέλη της ΔΟΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι χώροι εργασίας θα είναι απαλλαγμένοι από παρενόχληση και
βία, και θα θεμελιώνονται σε αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα, που θα καλλιεργούνται από εκπαίδευση υψηλής
ποιότητας, ευαισθησία και ισότητα. Τα κράτη μέλη πρέπει να
διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες παίρνουν μέτρα για την προ-

τις 5 Αυγούστου η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, να υποστηρίξουμε ανοιχτά την έγκριση της
Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)
(C190), ξεκίνησε μια νέα καμπάνια για την Εξάλειψη της Βίας και της παρενόχλησης στον Εργασιακό χώρο ιδιαίτερα την
περίοδο του COVID-19. Έστειλε την επιστολή της ILO και
της Προέδρου του SI στο Υπουργείο Εργασίας και στην Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
φύλλων καθώς και σε άλλες γυναικείες Οργανώσεις καλώντας
τους να υποστηρίξουμε αυτήν την Σύμβαση και να υπογράψουμε το σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στήριξης. Δεχτήκαμε
πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία μας αυτή και αρκετές γυναικείες οργανώσεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.
Σύνταξη-Επιμέλεια:
Μ. Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020

Η

άσπιση της επαγγελματικής ασφάλειας
και πρέπει να παρέχουν επαρκή στήριξη των θυμάτων βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Οι μηχανισμοί
αναφοράς πρέπει να είναι ασφαλείς και
προσβάσιμοι και τα μέτρα λογοδοσίας
πρέπει να υποστηρίζονται από τη νομοθεσία.

Σ
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Παράδοση του Γραφείου – Παράδοση της Προεδρίας

Τ

ο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έγινε η
παράδοση του γραφείου της ΣΕΕ
στην Αθήνα στην επόμενη Προεδρία 2020-2022. Παρούσες εκτός την Πρόεδρο της ΣΕΕ 2018-2020 ήταν η Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ 2018-2020 Ελένη Μαρκάκη,
η Υπεύθυνη του Γραφείου 2018-2020 Ρούλα Ρούτνερ, η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΕΕ 2018-2020 Ανθούλα Ανακεφάλου, η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος της
ΣΕΕ και Υπεύθυνη του Γραφείου 2020-2022
Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση, η εκλεγμένη
Πρόεδρος 2020-2022 Μερόπη Ορφανού, η
εκλεγμένη Α’ Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ 20202022 Ιωάννα Κοτσαρίνη και η εκλεγμένη
Ταμίας της ΣΕΕ 2020-2022 Βάσω Βέλλιου.
Υπεγράφησαν τα σχετικά πρωτόκολλα.

Τ

ΗΝ 1Η Οκτωβρίου έγινε στην Θεσσαλονίκη από το απερχόμενο ΔΣ και
Αξιωματούχες της ΣΕΕ 2018-2020 η

παράδοση της Προεδρίας στην νέα Πρόεδρο της ΣΕΕ Μερόπη Ορφανού και το νέο
ΔΣ και Αξιωματούχες 2020-2022. Παραδόθηκαν τα βιβλία της ΣΕΕ, το βιβλιάριο και το
περιδέραιο, υπογράφηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα και έγινε η ενημέρωση από κάθε
απερχόμενη Αξιωματούχο στην αντίστοιχη
νέα. Παρούσες ήταν η Πρόεδρος της ΣΕΕ
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 Πρόγραμμα
Στηρίζω την Γυναίκα της Υπαίθρου
ΔΩΡΕΆ ΦΟΡΗΤΟΎ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΣΤΟΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌ ΠΟΡΤΑΡΙΆΣ

Το πρωί της Τετάρτης 1ης
Ιουλίου η Β’ Αντιπρόεδρος της
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος Ελένη Μαρκάκη παρουσία
των Προέδρων των δυο Σοροπτιμιστικών Ομίλων Βόλου Λίας
Γκόλια και Νένας Ζήση, της προέδρου της Επιτροπής Επέκτασης
Κίρκης Παπαδήμα και του μέλους
της Επιτροπής Καίτης Τάχου, μελών των δύο ομίλων και της υποψηφίας Προέδρου της ΣΕΕ 20202022 Μερόπης Ορφανού, παρέδωσε εκ μέρους της Σ.Ε.Ε. στο διοικητικό Συμβούλιο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Πορταριάς
(ΓΣΠ) έναν φορητό ηλεκτρονικό
υπολογιστή (laptop), που αγόρασε και έστειλε στον Βόλο η ΠρόΠΗΛΊΟΥ:

2018-2020 και από το ΔΣ 2018-2020 η Α’ Αντιπρόεδρος Πηνελόπη Ράλλη, η Γραμματέας Σύλβα Μούτσογλου και η Ταμίας Ρίτσα Γαλούση
καθώς και η Διευθύντρια Προγράμματος Μαίρη Πούλιου, η νέα Πρόεδρος 2020-2022 Μερόπη Ορφανού και το ΔΣ, η Α’ Αντιπρόεδρος Ιωάννα Κοτσαρίνη, η Β΄Αντιπρόεδρος Ρέα Λουφάκη, η Γραμματέας Καίτη Τάχου και η εκλεγμένη Ταμίας της ΣΕΕ 2020-2022 Βάσω Βέλλιου
η νέα Διευθύντρια Προγράμματος Μαρία Οικονομίδου και η Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος Ευαγγελία Γκόλια. Η παράδοση έγινε σε ένα
πολύ ευχάριστο και φιλικό κλίμα. Η Καίτη Τάχου προσέφερε πλακέτα στην απερχόμενη Πρόεδρο εκ μέρους του Σ.Ο. «Μακεδονία», το παλαιό ΔΣ προσέφερε στο νέο μεταξωτές εσάρπες
στα σοροπτιμιστικά χρώματα και η απερχόμενη
Πρόεδρος στην νέα Πρόεδρο μια σοροπτιμιστι-

της πανδημίας λόγω COVID-19,
o ΓΣΠ προμήθευσε με τρόφιμα
(ζυμαρικά, γλυκά του κουταλιού,
μαρμελάδες) το Ίδρυμα «Άσπρες
Πεταλούδες|» του Βόλου. Η ΣΕΕ
σε συνεργασία με τον 1ο Όμιλο
Βόλου παρέδωσε τα είδη αυτά στο
ίδρυμα, δίνοντας παράλληλα ένα
παλμικό οξύμετρο, ένα θερμόμετρο μετώπου και μάσκες για τους
τροφίμους και τους εργαζόμενους
του Ιδρύματος.
Ο 1ος όμιλος Βόλου ανέλαβε
επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) του
Συνεταιρισμού, το οποίο αναμένεται να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του συνεταιρισμού πανελλαδικά και να μεγιστοποιήσει τις
πωλήσεις των προϊόντων του στην
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 

Η Β’ Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ Ελένη Μαρκάκη, η Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του
Γυναικείο Συνεταιρισμού Πορταριάς, η Πρόεδρος της Επιτροπής Επέκτασης της
ΣΕΕ, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Ομίλων Βόλου κατά την παράδοση του υπολογιστή.

κή καρφίτσα σύμβολο του νερού με την ευχή «Η
νέα Προεδρία να κυλήσει εύκολα και ευχάριστα
σαν το γάργαρο νεράκι».
Εμείς οι παλιές ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
στην νέα Πρόεδρο, στο νέο ΔΣ και τις νέες Αξιωματούχες της ΣΕΕ!
Σας ευχαριστούμε όλες σας για την άριστη
συνεργασία μας την διετία που πέρασε!

εδρος Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου, εκ μέρους της ΣΕΕ. Ο φορητός
υπολογιστής αποτελεί ένα εργαλείο πολύτιμο για την καθημερινή δραστηριότητα των γυναικών
του συνεταιρισμού.
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος της ΣΕΕ, τη διετία
2018-2020, «Στηρίζω τη Γυναίκα
της Υπαίθρου» ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Πορταριάς συνεργάστηκε με τους ομίλους του Βόλου
και την ΣΕΕ. Κατά την περίοδο δε

Η Β΄ Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ Ελένη Μαρκάκη
παραδίδει τον φορητό υπολογιστή στην Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ του Γυναικείο Συνεταιρισμού Πορταριάς
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Το μηχάνημα που δωρίστηκε από την ΣΕΕ
στην κοιν. σ. επ. «γενισέα»
ΔΩΡΕΆ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΉ ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΓΕΝΙΣΈΑ ΞΆΝΘΗΣ: Στις

6 Ιουλίου η ΣΕΕ δώρισε στον Γυναικείο
Συνεταιρισμό ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Γενισέα Ξάνθης, τον μοναδικό συνεταιρισμό στην
Ελλάδα που καλλιεργεί και επεξεργάζεται ζαχαροκάλαμο, ‘έναν αεροσυμπιεστή, εργαλείο για την επεξεργασία του
ζαχαροκάλαμου. Το μηχάνημα παραδόθηκε από την Πρόεδρο της ΣΕΕ Μαρία
Γκράτζιου στην Πρόεδρο του Συνεταιρισμού κ. Αναστασία (Τασούλα) Αμανατίδου. Οι γυναίκες του συνεταιρισμού θέλοντας να αναστήσουν ένα προϊόν που
είχαν μάθει από τους γονείς τους και μάλιστα με τους τρόπους που αυτό γινόταν πριν από 60 χρόνια, δημιούργησαν
την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Γενισέα», η οποία ξεκίνησε το 2006
και έφτασε να παράγει σήμερα 4 τόνους
πετμέζι ετησίως, καλλιεργώντας ζαχαροκάλαμο σε 50 στρέμματα. Από αυτή την
παραγωγή οι 2 τόνοι πωλούνται στην
Ελβετία. Η Πρόεδρος της «Γενισέας» και
μέλη του είχαν συμμετάσχει στην πρώτη
εκδήλωση του Προγράμματος της ΣΕΕ
«Στηρίζω την Γυναίκα της Υπαίθρου»,
και 1η εκδήλωση της διετίας 2018-2020,
στην Ημερίδα που έγινε την 15η Οκτωβρίου 2018 στην Θεσσαλονίκη την Διεθνή Ημέρα Αγρότισσας, και είχαν εκθέσει την εμπειρία τους.
ΔΩΡΕΆ ΜΕΤΑΛΛΙΚΉΣ ΡΑΦΙΈΡΑΣ ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌ «ΓΑΊΑ» ΣΤΟ ΣΠΉΛΑΙΟ ΤΡΙΓΏΝΟΥ ΈΒΡΟΥ: Στο

ακριτικό Τρίγωνο ανάμεσα στους ποταμούς Έβρο και Άρδα κοντά στα σύνορα Τουρκίας – Βουλγαρίας,
βρίσκεται το πανέμορφο Σπήλαιο. Εκεί
οι γυναίκες όπως και σε όλο το Τρίγωνο
από πολύ παλιά τηρούσαν τις παραδόσεις και τα έθιμα της περιοχής, την μαγειρική που έμαθαν από μικρά κοριτσά-
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Η Πρόεδρος και άλλα μέλη του γυναικείου συνεταιρισμού εν ώρα εργασίας

κια με τα παραδοσιακά ντόπια υλικά, τις
πίτες τον τραχανά, το κουσκούσι, τα παραδοσιακά γλυκά, και τόσα άλλα προϊόντα που σιγά- σιγά πήγαιναν να εξαφανιστούν η να ξεχαστούν. Το 1998 αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους
με γυναίκες από τα γύρο χωριά αφού είχαν την ίδια αγάπη για τα χωριά τους, το
ίδιο μεράκι για τα πατροπαράδοτα προϊόντα της γιαγιάς τους, της μάνας τους,
την ίδια νοσταλγία για κάθε τι το παραδοσιακό και αγνό. Ίδρυσαν τον αγροτουριστικό συνεταιρισμό γυναικών «Γαία-Έβρος» με πρώτη έδρα το χωριό Καναδά Τριγώνου και τα τελευταία χρόνια
με έδρα το Σπήλαιο. Το εργαστήριο πιστοποιήθηκε με τα ISO 22000 2005 και
τα προϊόντα παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο από τις δραστήριες ακρίτισσες.
Την 1η Σεπτεμβρίου η Πρόεδρος της ΣΕΕ
αγόρασε από την Αλεξανδρούπολή, εκ
μέρους της ΣΕΕ μια μεταλλική ραφιέρα
καλύπτοντας έτσι την ανάγκη για αποθήκευση και προβολή των προϊόντων
του συνεταιρισμού και την έστειλε στην
Πρόεδρο της «Γαίας» κ. Ζωή Φραγκούδη στην έδρα του συνεταιρισμού, ενισχύοντας έτσι τις Εβρίτισσες αγρότισσες του ακριτικού αυτού γυναικείου συνεταιρισμού.

ΔΩΡΕΕΣ σε ΜΟΥΣΕΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥ-

Η Πρόεδρος της ΣΕΕ παρέδωσε εκ
μέρους της ΣΕΕ στο Τελλόγλειο Ίδρυμα
Θεσσαλονίκης ένα
μικρό γλυπτό, της
συλλογής της, με
τίτλο «Μητρότητα»
του Τήνιου γλύπτη
Φαέθωνα Γρυπάρη.
Η διαδικασία δωρεάς είχε αρχίσει τον
Νοέμβριο του 2019
αλλά καθυστέρησε
λόγω των μέτρων
για την αντιμετώπιση του COVID-19.
Το Tελλόγλειο Ίδρυμα έχει στηρίξει δράσεις της Ένωσης (Orange days).
ΜΑ:

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: Η
Πρόεδρος της ΣΕΕ έδωσε εκ μέρους της
ΣΕΕ, εξ ιδίων, οικονομική στήριξη στο
Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, το οποίο
πάντα έχει βρεθεί στο πλευρό της Ένωσης σε διάφορες δράσεις της (Orange
days, Φεστιβάλ ταινιών, παρουσιάσεις
βιβλίων, Ημερίδες κ.ά). Η ΣΕΕ δεν ξεχνά
ποτέ τους συνεργάτες της.

Δράσεις των Ομίλων
Συμμετοχή στην Καμπάνια της ΣΕΕ «Στηρίζω την Ελληνική Οικονομία»

Σ.Ο.ΞΑΝΘΗΣ: Η Πρόεδρος της ΣΕΕ και η Πρόεδρος του Ομίλου Χρι-

› στίνα Ζλάτκου-Μίτογλου φόρεσαν τις μάσκες τους, διένειμαν και κόλλησαν τις αφίσες της καμπάνιας της Ένωσης, που εκτυπώθηκαν με δαπάνη της
Προέδρου της ΣΕΕ και μέλος του Ομίλου σε διάφορα σημεία και δραστηριότητες της πόλης. Σε φαρμακεία, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα τροφίμων, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, εμπορικό επιμελητήριο, Δημαρχείο, Περιφέρεια, ΚΤΕΛ, κ.ά.

Δράσεις για Covid-19

›

Ενίσχυση Ευπαθών Ομάδων

«ΘΕΤΙΣ» ΒΟΛΟΥ: Στα πλαίσια της ενίσχυσης του Νο- (Πλημμυροπαθών-Τυφλών-Καρκινοπαθών)
σοκομείου Βόλου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
Σ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΚΑΛΗ: Έργο Αγάπης και Έμπρακτης

κορωνοιού τον Ιούλιο η Πρόεδρος Νένα Ζήση και τα μέλη του
Ομίλου Βίλια Ζαπάντη, Άσπα Τσουράπα, Μίτση Πασιά, Γιαννούλα Οικονομίδου, Ντόρα Σαμαρά, Αγγελική Γιοβάνη, Μαρία Μπρουσοβάνα στις 21 Ιουλίου παρέδωσαν δύο συμπυκνωτές οξυγόνου στον Διοικητή του Νοσοκομείο κ. Ντόκο. Επίσης παρέδωσαν 5 κούτες με υλικό παρεντερικής σίτισης αξίας
1.000 ευρώ. Τα χρήματα για τους 2 συμπυκνωτες μαζεύτηκαν
από μέλη και φίλους των μελών. Το υλικό παρεντερικής σίτισης
για νοσοκομειακή αποκλειστικά χρήση μας το έδωσε η φαρμακοποιός Άννια Τσουράπα. Η δράση του ομίλου είχε μεγάλη
απήχηση και δημοσιότητα στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

› Συμπαράστασης στα Παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγί-

ου Νικολάου. Την 14η Σεπτεμβρίου ο Όμιλός μας με μεγάλη
χαρά παρέδωσε στο Δήμο Βασιλικών (Δημοτική Κοινότητα
Ληλαντίων) 33 σχολικές σάκες και 33 κασετίνες με μολύβια, για
τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου του πλημμυροπαθούς Μπουρτζίου. Στο Σχολείο μας υπεδέχθησαν θερμά ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Αριστοτέλης Ρήγκος, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κα Ε. Κούτρα καθώς και ο παριστάμενος, λόγω της ημέρας του αγιασμού και
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, Βουλευτής Ευβοίας κ. Θ.
Ζεμπίλης. Ο Όμιλός μας δήλωσε την αμέριστη συμπαράστα-
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σή του στη πληγείσα Κοινότητα και ευχήθηκε στα παιδιά Καλή & Δημιουργική Χρονιά, τονίζοντας ότι αυτή η προσφορά
αποτελεί ένα μικρό δείγμα αγάπης και έμπρακτης συμπαράστασης στη δυστυχή και ατυχή ανατροπή της ζωής τους. Τον
Όμιλό μας εκπροσώπησαν οι Φίλες Έλντα Φλέγκα και Βάλη
Παλαιολόγου. Από το Σοροπτιμιστικό Όμιλο Χαλκίδας παρέστη κατά την παράδοση του σχολικού εξοπλισμού και η Φίλη
Αγγελική Γαλάνη.
Ο Όμιλος «Κηφισιά-Εκάλη» δώρισε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, «Άλμα Ζωής», 30 περούκες. Ένα «δώρο», που αποτελεί ανάγκη, αλλά και υποχρέωσή μας για τις γυναίκες, φίλες ή άγνωστες, που δεν μπορούν
ν’ αντιμετωπίσουν τη σχετική δαπάνη, η οποία είναι αναγκαία
έως απαραίτητη, για να διατηρήσουν το γυναικείο τους αυτοσεβασμό και την κοινωνική τους αυτοτέλεια. Οι περούκες
στάλθηκαν στον Όμιλό μας από την συνεργάτιδά μας Οργάνωση Brustkrebs – Deutschland και την Πρόεδρό του
κ. Renate Haidiger, το καλοκαίρι 2020. Δίνουμε δύναμη στις
Γυναίκες!!

«ΘΕΤΙΣ» ΒΟΛΟΥ: Στις 28 Ιουλίου τα μέλη της Θέτιδας

› στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος

του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου Θέτις «ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΜΠΡΑΙΓ»
παραδώσαμε στα γραφεία του σωματείου ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ, που είναι οι αποδέκτες του προγράμματος,
γραφική ύλη-χαρτί για γραφομηχανές
μπράιγ αξίας 1.000 ευρώ. Η παράδοση αφορούσε την δράση μηνός Ιουλίου 2020. Εν τω μεταξύ ετοιμάζεται η
εκτύπωση 60 βιβλίων σε γραφή μπράιγ που θα παραδοθούν μέσα στον επόμενο Οκτώβρη. Το έργο έχει εγκριθεί
από το active citizens fund με διαχειριστή επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now.

Σ.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΧΑΛΚΙΔΑ:

Οι Σορο-

› πτιμίστριες της Χαλκί-

δας με ευαισθησία για τους
πληγέντες συνανθρώπους
μας σε Ληλάντιο και Μεσσάπια και στα πλαίσια της Καλής Θέλησης, ύστερα από
τα όσα προκάλεσε η θεομηνία της 9ης Αυγούστου2020 στην ευρύτερη περιοχή μας, κινητοποιηθήκαμε άμεσα, προσφέροντας τρόφιμα ξηράς τροφής,
χαρτικά, είδη υγιεινής και καθαριότητας καθώς και ρουχισμό
σε Δήμο Χαλκιδέων και Δήμο Μεσσαπίων-Διρφύος. Παρούσα
και πάντα στις επάλξεις η επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου Δήμητρα Παπαμιχαήλ.

Εισδοχή Νέων Μελών-Γενέθλια Ομίλων
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΚΑΛΗ: Έγινε ο εορτασμός των 34 χρόνων

› από την Ίδρυση του Ομίλου και παράδοση από την Αντι-

πρόεδρο Ρούλα Ρούτνερ της καθιερωμένης καρφίτσας στην
απερχόμενη Πρόεδρο Πόπη Αθανασίου, ως ευχαριστήριο για
την εξαιρετική προσφορά της την διετία που μας πέρασε.

Η Πρόεδρος Πόπη Αθανασίου πλαισιωμένη από το απερχόμενο ΔΣ
σβήνει το κεράκι των 34 χρόνων ύπαρξης του Ομίλου

Μία διαφορετική έκθεση ζωγραφικής,

› διοργανώθηκε στην πόλη μας, από τον όμιλο εθελοντών

κατά του καρκίνου, ΑγκαλιαΖΩ, από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου,
στο φουαγιέ του δημοτικού θέατρο Πειραιά. Το θέμα ήταν «η
θρόμβωση μέσα από την τέχνη» και ο σκοπός, να γίνει γνωστό
και αντιληπτό, ότι η θρόμβωση, επηρεάζει τους ογκολογικούς
ασθενείς με συχνότητα 1 στους 5. Η εκλεγμένη Διευθύντρια
Προγράμματος του ομίλου μας, Ξανθένια Μαντά, συμμετείχε
με ένα έργο της, στην πολύ αξιόλογη και σημαντική αυτή προσπάθεια. Και εμείς φυσικά, ήμασταν εκεί. Τα έργα, μετά το πέρας της έκθεσης, διατέθηκαν σε δομές υγείας.
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Τα ιδρυτικά μέλη πίνουν στην υγειά του Ομίλου

Η Ρούλα Ρούτνερ παραδίνει
την καρφίτσα του Ομίλου
στην Πόπη Αθανασίου

Η Απερχόμενη Πρόεδρος Πόπη Αθανασίου και η νέα Πρόεδρος Βάλη
Παλαιολόγου

Η νέα Πρόεδρος και η Γραμματέας του Ομίλου Βάλη Παλαιολόγου
και Πόπη Αθανασίου αντίστοιχα και το νέο ΔΣ 2020-2021

Το απερχόμενο ΔΣ 1ου Βόλου σε μια αναμνηστική φωτογραφία

Τα μέλη του Ομίλου Δανιηλίς

1 ος ΒΟΛΟΥ: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, το απόγευμα, τηρώ-

Σ.Ο. ΠΑΤΡΑΣ «ΔΑΝΙΗΛΙΣ»: Η Συνάντησή μας όπως

με τον COVID-19 έγινε η λήξη της σοροπτιμιστικής χρονιάς
2019-2020 και η εισδοχή των νέων μελών του Ομίλου στο roof
garden του ξενοδοχείου ΠΑΡΚ. Εκτός από τα μέλη του ομίλου
μας είχαμε τη χαρά να έχουμε μέλη
και από τον αδελφό όμιλο Θέτις,
αλλά και αξιωματούχες της Ένωσης. Μαζί μας ήταν η Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ Ελένη Μαρκάκη, το
μέλος της επιτροπής επέκτασης
Αικατερίνη Τάχου, και η Μερόπη Ορφανού υποψήφια Πρόεδρος
της ΣΕΕ 2020-2022. Ο 1ος όμιλος
Βόλου έχει πλέον άλλα πέντε νέα
μέλη, εξαιρετικές κυρίες, με ήθος,
Η πρόεδρος του Ομίλου Λία Γκόλια όρεξη για δράση, έμπνευση και δηδίνει το σήμα του Ομίλου στην νέα
εκλεγμένη πρόεδρο Ροσσάνα μιουργικότητα. Τα σήματα στα νέα
μέλη της φετινής χρονιάς έδωσαν
Πόπωτα
οι αξιωματούχες της Ένωσης που
παραβρίσκονταν στην απογευματινή γιορτή μας. Επίσης η απερχόμενη Πρόεδρος Ευαγγελία Γκόλια
παρέδωσε και το σήμα του Ομίλου στη νέα Πρόεδρο για τη διετία 2020-2022 Ροσσάνα Πώποτα.

και με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που επιβάλλονται λόγω συνθηκών. Οι απουσίες φορέων, φίλων κ.λ.π. εννοείται αισθητές και έντονες. Οι παρουσίες μόνο των μελών επιτρεπτές
και με αποστάσεις. Μα η διάθεση να υποδεχτούμε νέα μέλη
στον Όμιλό μας πολύ δυνατή! Όπως δυνατές και οι νέες παρουσίες οι νέες Σοροπτιμίστριες που με ζήλο και όρεξη μπήκαν
στον Όμιλο να του δώσουν προσφορά γνώσεων, αγάπης, δυναμικής! Στα μέλη μας εντάσσονται οι: Αναστασοπούλου Χαρά, Μπάρλου Ευτυχία, Σαββανή Σάντρα και Ταγκαλάκη Μί-

› ντας τους κανόνες και τις υποδείξεις των ειδικών σχετικά › πάντα στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» στο λιόγερμα της μέρας

Η Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ Ελένη
Μαρκάκη δίνει το σήμα στο νέο
μέλος

Η πρόεδρος της Επιτροπής Επέκτασης Κίρκη Παπαδήμα δίνει το
σήμα στο νέο μέλος

να. Ευχόμαστε στα νέα
μας μέλη, να κάνουν βίωμα τους τα ιδεώδη του Σοροπτιμισμού και να προσφέρουν πάντα το καλύτερο που μπορούν για την
υπεράσπιση της γυναίκας
και του παιδιού σε όλα τα
κοινωνικά επίπεδα.
Επίσης να επισημάνουμε ότι, μετά από 4ετη
θητεία στο τιμόνι του Ομίλου 2016-2020, η Γεωργία
Μοσχονά, παραδίδει για
την επόμενη διετία 20202022 στην εκλεκτή γνωστή και ιδιαιτέρως ασχολούμενη με τα κοινά Ελένη Γκέκα στην οποία όλες
ευχόμαστε από καρδιάς
«Καλή θητεία» και υποσχόμαστε να είμαστε αρωγοί στην προσπάθειά της
για την προώθηση του
Ομίλου και του Σοροπτιμιστικού ιδεώδους.
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Δραστηριότητες των Ομίλων

ΧΑΛΚΙΔΑ: Στις 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συ-

› νεστίαση για τα 34α γενέθλια του Ομίλου Χαλκίδας και

έγινε η παράδοση της προεδρίας, συντροφιά με μέλη και φίλα
μέλη του Ομίλου. Η απερχόμενη πρόεδρος, Ελένη Περγοπούλου-Δεμερτζή, ευχαρίστησε τα μέλη για την εμπιστοσύνη και
τη συνεργασία τους και ευχήθηκε στη νέα πρόεδρο Διγαλέτου
Δήμητρα μια επιτυχημένη σοροπτιμιστική θητεία. Η τελευταία
αναφέρθηκε σε όλες τις αξίες και τους στόχους που πρεσβεύει ο Σοροπτιμισμός. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους η πρόεδρος του Ανατολικού Αθηνών, Βίκυ Κατσαρή καθώς και η εκλεγμένη πρόεδρος 2020-22 της Κηφισιάς-Εκάλης,
Βάλυ Παλαιολόγου. Παρούσα η επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου Δήμητρα Παπαμιχαήλ.

Εγκαίνια Γραφείου

ώντας την ανάγκη μας
να έχουμε το αρχείο του
ομίλου μας σε σταθερό
και προφυλαγμένο περιβάλλον. Τα ΔΣ πλέον
θα διεξάγονται στο δικό μας χώρο, στο «Σπίτι της Σοροπτιμίστριας».
Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι, παρουσία του Αντιδημάρχου του Δήμου Βόλου κ. Ανδρέα Ζέρβα
και της π. Αντιδημάρχου κ. Δέσποινας Κότογλου.

Λοιπές Δράσεις

›

1 ος ΒΟΛΟΥ και «Θετις»
ΒΟΛΟΥ: Στις 22 Ιουλίου οι

δύο Όμιλοι βρέθηκαν στο φιλανθρωπικού δείπνου της ΦΛΟΓΑΣ
στο Ξενία Βόλου για ενίσχυση
των σκοπών του συλλόγου γονέων παιδιών με καρκίνο και χαρήκαν στην προβολή video wall
την παρουσίαση του σοροπτιμιστικού σήματος των ομίλων, ως
υποστηρικτών και χορηγών του
σωματείου.

1ος Βόλου

«Θέτις» Βόλου

«ΘΕΤΙΣ» ΒΟΛΟΥ: Στις 13/7 ο Όμιλος Θέτις στήριξε, στον

› γνωστό χώρο προώθησης προβληματισμού και πολιτισμού
1ος ΒΟΛΟΥ: Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 ο Όμιλός

› μας και επίσημα απέκτησε τη δική του φωλιά, το δικό του

χώρο, τον οποίο αποκαλούμε «Το Σπίτι της Σοροπτιμίστριας».
Μετά από επίμονες και συνεχείς προσπάθειες, οι οποίες ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2016, ο Δήμος Βόλου παραχώρησε
στον Όμιλό μας ένα μικρό αλλά λειτουργικό χώρο, κατανο-
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της «Στοάς της Πλαστελίνης», με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που προβλέπονται λόγω κορωνοϊού, την παρουσίαση/
υπογραφή βιβλίου της Άρτεμης Παπανδρέου, «Ίσκιοι στο Φως».
Στις 31 Ιουλίου ο Όμιλος Θέτις εκπροσωπούμενος από την
πρόεδρο συμμετείχε στο διαδικτυακή συνάντηση της Α21 που
διοργανώνει διεθνείς δράσεις ενάντια στην εμπορία ανθρώπων.
Αντί για το διεθνές walk for freedom, που αναβάλλεται φέτος
λόγω covid19, ο Όμιλός μας θα συμμετέχει στη διεθνή δράση
της Α21 στις 17 Οκτώβρη με προβολή σχετικού με το trafficking
ντοκιμαντέρ διάρκειας μιας ώρας για ολιγομελές κοινό, με σκοπό να πυροδοτηθεί σχετική συζήτηση και προβληματισμός.

› Οι χαρές μας

› Οι Λύπες μας

Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αυστρίας, Alexander
van der Bellen, απένειμε το χρυσό παράσημο της Αυστριακής Δημοκρατίας στη Χριστίνα Ρούτνερ, κόρη
της Ρούλας Ρούτνερ Αντιπρόεδρο και Ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Κηφισιά –Εκάλη και Υπεύθυνη του Γραφείου της ΣΕΕ. Το
παράσημο απονεμήθηκε στην Χριστίνα Ρούτνερ για την προσφορά της στην Παιδεία και τον
Πολιτισμό της Αυστρίας στην Ελλάδα. Το παράσημο μαζί με τον συνοδεύοντα αυτό πάπυρο επέδωσε η
πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα κα Hermine Poppeler, σε ειδική
τελετή στην πρεσβευτική κατοικία
στην Αθήνα την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. Η Χριστίνα Ρούτνερ μετά το πέρας των σπουδών της ανέλαβε τη διεύθυνση του Γερμανικού
Τμήματος της Σχολής Μωραΐτη
μέχρι και σήμερα και ταυτόχρονα
είναι Διευθύντρια του Αυστριακό
Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας ÖSD
Ελλάδας. Το ÖSD είναι η από το
1995 παγκοσμίως αναγνωρισμένη
πιστοποίηση της γερμανικής γλώσσας από την πλευρά της Αυστρίας.
Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος υποστηρίζεται μεταξύ άλλων από τις δομές του αυστριακού κράτους. Τα
πτυχία του ÖSD αναγνωρίζονται
παγκόσμια τόσο ως εφόδιο στον
τομέα των σπουδών όσο και της
επαγγελματικής κατάρτισης.
Η Σοροπτιμιστική μας οικογένεια έχει χαρές και οι καλοί μας φίλοι Ρούλα και Ρόμπερτ πήραν μια
μεγάλη ικανοποίηση. Η πρόοδος
και εξέλιξη όλων των παιδιών μας
αντανακλά χαρά και τιμή σε όλες μας. Συγχαίρουμε από καρδιάς την αγαπημένη μας Χριστίνα.

φυγε από κοντά μας για το τελευταίο ταξίδι της η αγαπημένη σε όλες μας Δέσποινα Βλαχοπούλου, μέλος
του Ομίλου Π. Φάληρο. Το κενό που αφήνει πίσω της
είναι μεγάλο. Θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο στον απαρηγόρητο σύζυγό της και στην υπόλοιπη οικογένειά της. Θερμά
συλλυπητήρια στον Όμιλό της.

Ο

Η Ιωάννα Κοτσαρίνη μέλος του Ομίλου Ψυχικού καμάρωσε την κόρη της νυφούλα. Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο στην νεόνυμφη και συγχαίρουμε την Ιωάννα. Να την χαίρεται ευτυχισμένη και σύντομα να γίνει γιαγιά.

›

Υποτροφίες
Ο Όμιλος «Ολυμπιάς» κέρδισε την υποτροφία που έδινε η Ολλανδική Ένωση. Η υπότροφος,
νέο μέλος του Ομίλου «Ολυμπιάς», είναι εγγονή
της Σοροπτιμίστριας Μαρίας Παναγιωτοπούλου,
εκλεγμένης Προέδρου του Ομίλου 2020-2022.

Ε

Δ

ΣΤΗ ΦΙΛΗ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ…

ΈΣΠΟΙΝΑ, ΒΡΙΣΚΌΜΑΣΤΕ σε μία θέση πολύ άβολη, δύσκολη και φοβερή, αντιμέτωποι με τον αδυσώπητο θάνατο.
Πριν πολλά, παρά πολλά χρόνια σε γνωρίσαμε.
Ήσουν γλυκιά, κοινωνική, ευγενική, ήρεμη, προσηνής.
Ήσουν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου μας και
υπηρέτησες επιτυχώς όλα τα αξιώματα του Δ.Σ. Συμμετείχες ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου
μας. Επίσης υπηρέτησες επιτυχώς πολλά αξιώματα του
Δ.Σ. της Σοροπτιμιστικής Ενώσεως Ελλάδος. Ίδρυσες το
Σοροπτιμιστικό Όμιλο του Πειραιά και θεωρείσαι η «Νονά» του. Υπήρξες μέλος του Δ.Σ. των Ελληνίδων. Ήσουν
εξαιρετική νομικός, που με την ιδιότητα αυτή προσέφερες πολλά στο κοινωνικό σύνολο. Ήσουν επιτυχημένη
υπάλληλος του ΙΚΑ, πράγμα που σου επέτρεψε να βοηθήσεις πολλούς συνανθρώπους σου.
Δημιούργησες μια ωραία οικογένεια. Απόκτησες δύο
εξαιρετικά παιδιά που πάλεψες με αυταπάρνηση γι’ αυτά. Ήσουν, σπουδαία, στοργική, ζεστή, αφοσιωμένη μητέρα και λατρευτή γιαγιά. Ήσουν εξαιρετική σύζυγος,
αφού χάρισες χαρές, υποστήριξη και ευτυχία στο σύζυγό σου Στέλιο. Ήσουν εξαιρετική, αγαπημένη πραγματική αδελφή.
Πόνεσες, ταλαιπωρήθηκες, αγωνίστηκες, πάλεψες με
σθένος, με υπομονή, επιμονή, πείσμα, θάρρος και πίστη,
για να ξεπεράσεις τις τόσες δυσκολίες, ταλαιπωρίες, την
ανημποριά, τα εμπόδια και τις αντιξοότητες που συναντούσες. Αγόγγυστα τράβηξες το δρόμο σου. Η ζωή σου
ήταν γεμάτη δράση και προσφορά.
Δέσποινα, σήμερα ξεκινάς το πιο δύσκολο και άγνωστο ταξίδι, που όλοι θα κάνουμε. Ένα ταξίδι με άγνωστη
ημερομηνία εκκίνησης, χωρίς εισιτήριο, χωρίς αποσκευές, χωρίς επιστροφή. Καλό σου ταξίδι λοιπόν. Εκεί που
πηγαίνεις, θα συναντήσεις τους αγαπημένους σου που
έφυγαν πριν από ‘σένα, πατέρα, μητέρα, αδελφό. Από
σήμερα γινόμαστε φτωχότεροι από μία φίλη. Πάντα θα
σε θυμόμαστε και πάντα θα σ’ αγαπούμε. Κλίνουμε το
γόνυ μπροστά σου με σεβασμό και θλίψη, τώρα που πέρασες πλέον στην αιωνιότητα.
Αιωνία η μνήμη σου αξιαγάπητη Δέσποινα. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που θα σε σκεπάσει.

Ξανθάκη - Μπαλαμπίνη Πέγκυ,
φιλόλογος, Γραμματέας και διευθύντρια προγράμματος
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Π. Φαλήρου
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Αλησμόνητη και πολυαγαπημένη μας Δέσποινα,

Δ

ΡΌΜΟΙ, ΠΟΥ έζησες και αγάπησες, σε μια πόλη νεκρή,
από την απουσία σου.
Μια θάλασσα δακρύων, είναι ο πόνος μας, ένα σκληρό αλέτρι, σκάβει βαθιά την ψυχή μας, για ΣΕΝΑ, που πήρες το δρόμο για το ταξίδι, χωρίς επιστροφή.
Σ’ αυτό το φτηνό ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ, που λέγεται «ΓΗ», έχεις για
κατοικία σου τώρα το άπειρο και έχεις περάσει το κατώφλι της
αιωνιότητας.
Συμπάθα μας, Δέσποινα, για την αδυναμία να πονάμε και
ο πόνος μας αυτός να’ναι ηφαίστειο, που η λάβα του γυρίζει
στην καρδιά μας.
Συμπάθα μας, Δέσποινα, γιατί στου χρόνου μας το κομπολόϊ, έρχονται και ξανάρχονται στα χέρια μας, οι χάντρες των
αναμνήσεων με ΣΕΝΑ.
Είχες την ευγένεια της ανοιξιάτικης βροχής, που είναι σπάνια και περιζήτητη, την καλοσύνη του ήλιου, που σκορπάει το
χρυσάφι του, χωρίς να περιμένει κάποιαν ανταπόκριση.
Δημιούργησες μία υποδειγματική οικογένεια, αντάξια των
προσδοκιών σου μέσα στην κοινωνία.
Υπήρξες ένας χαρισματικός άνθρωπος, με μια αγνή ψυχή,
που ονειρευόσουν μέσα από αγώνες, να καταφέρεις την χρησιμότητα, για τον παράγοντα άνθρωπο.
Γαληνεμένη θάλασσα τα μάτια σου, και το χαμόγελό σου ανθισμένο κόκκινο τριαντάφυλλο, θρεμμένο με το αίμα της αγάπης.
Συμπάθα μας, Δέσποινα, που αγνοούμε το αλφάβητο της
γλώσσας των ΑΓΓΕΛΩΝ, όπως είσαι εσύ, για να μπορέσουμε να
σε περιγράψουμε.
Εκ μέρους της Προέδρου της Σ.Ε.Ε., Δρ. Μαρίας-Ευρυδίκης Γκράτζιου, καλό σου ταξίδι..
Καλή αντάμωση…

Ανθούλα Ανακεφάλου

✩✩ ✩

Η

ΦΊΛΗ ΛΈΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΊΝΗ τ. Πρόεδρος της ΣΕΕ και μέλος του Ομίλου Λυκαβηττός έχασε τον αγαπημένο της
σύζυγο Αντώνη.
Ο Αντώνης Κουτσελίνης ήταν Τακτικός Καθηγητής της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
και διετέλεσε Διευθυντής του ομώνυμου Εργαστηρίου. Υπηρέτησε το Δημόσιο συμφέρον από πολλές θέσεις, ως Πρόεδρος
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Γενικός Γραμματέας του
Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας,
Πρόεδρος σε πολλές επιτροπές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ανήλθε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας και διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής Πρόεδρος, Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων ΕΚΠΑ. Η ευρεία
μόρφωσή του αλλά κυρίως ο οξύτατος νους του, τον κατέστησαν ως μία από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες του καιρού του. Δημοσίευσε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών, συνέγραψε πλήθος συγγραμμάτων και για όλη την προσφορά του έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
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Η

ΦΊΛΗ ΑΓΝΉ ΣΠΆΡΤΑΛΗ μέλος του Ομίλου Ξάνθης και η
φίλη Ζιζή Θερμασώνη μέλος του Ομίλου Βυζάντιο Θεσσαλονίκης έχασαν τους αγαπημένους τους συζύγους.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στις φίλες μας
και τους ευχόμαστε κουράγιο να αντιμετωπίσουν την μεγάλη
της θλίψη από την απώλεια των συζύγων τους. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα που σκεπάζει τους εκλιπόντες.
Ο Όμιλος «Βυζάντιο» εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στο αγαπητό μέλος Ζιζή Θεμαρσώνη για την απώλεια του
αγαπημένου της συζύγου. Ευχόμαστε ολόψυχα κουράγιο στη
δύσκολη αυτή στιγμή.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
■■ Η Ανθούλα Ροδίου, Διευθύντρια Προγράμματος του Σ.Ο.

■■

■■

■■

■■

■■

Αθηνών – «ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ», πρόσφερε 50 ευρώ εις μνήμη
ενός έτους από την απώλεια της Μαρίας Καρδούλη, μέλους του Ομίλου μας, για τους σκοπούς του Ομίλου.
Ο Όμιλος Πειραιά με μεγάλη θλίψη, αποχαιρετήσαμε την
αγαπημένη νονά του ομίλου μας, την αλησμόνητη Δέσποινα Βλαχοπούλου. Πάντα κοντά στον Όμιλό μας, με πολύ
στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Στην μνήμη της, καταθέσαμε στο ΠΕΚΑΜΕΑ, το ποσό των 50 ευρώ.
Εις μνήμην της αλησμόνητης Δέσποινας Βλαχοπούλου, η
κα Βάσω Σταυριανοπούλου προσέφερε πενήντα ευρώ (50
€) στο «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ».
Εις μνήμην της αλησμόνητης Δέσποινας Βλαχοπούλου, ο
Σοροπτιμιστικός Όμιλος Αθηνών – «Ιδρυτικός», προσέφερε τριάντα Ευρώ (30 €) στο «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ».
Εις μνήμην της Δέσποινας Βλαχοπούλου η Πρόεδρος της
ΣΕΕ Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου κατέθεσε 50 ευρώ στο
Ταμείο της ΣΕΕ για το appeal της Προέδρου του SI.
Εις μνήμην των συζύγων των φίλων Σοροπτιμιστριών Ελένης Μαρκάκη, Λένας Κουτσελίνη, Αγνής Σπάρταλη και
Ζιζής Θερμασώνη, η Πρόεδρος της ΣΕΕ Μαρία-Ευρυδίκη
Γκράτζιου κατέθεσε 150 ευρώ στο Ταμείο της ΣΕΕ για το
appeal της Προέδρου του SI.

Ευχαριστίες
Αγαπημένες μου φίλες,

Θ

ΕΡΜΆ ΣΑΣ ευχαριστώ από καρδιάς όλες σας και
την κάθε μια ξεχωριστά για την θερμή σας συμπαράσταση στο μεγάλο μου πένθος για την απώλεια του
αγαπημένου μου συζύγου Αντώνη Κουτσελίνη.
Με εκτίμηση και τις θερμότερες ευχαριστίες μου για
την συμπαράσταση σας στην μεγάλη μου απώλεια.

Λένα Κουτσελίνη,

Πρώην πρόεδρος (2008-2010) ΣΕΕ

uu Η ΣΕΕ ευχαριστεί θερμά την Πρόεδρο της Οικονομι-

κής Επιτροπής 2018-2020 φίλη Φούλη Καμηλαρίδου
για την χρηματική δωρεά 200 ευρώ που θα διατεθούν
σε προγράμματα της Ένωσης.

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

και τη ΘΕΛΗΣΗ μας!

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ στη ΔΥΝΑΜΗ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ναΘΕΛΗΣΗ
αλλάξουμε τον
κόσμο!
και τη
μας!

ΜΠΟΡΟΥΜΕ
 τον κόσμο!
να αλλάξουμε






Στηρίζουμε
τις
Γυναικείες
Ελληνικές
Επιχειρήσεις


Μπορώ να
στηρίξω την
Ελληνική
Οικονομία




Αγοράζουμε
Ελληνικά
Προϊόντα


Στηρίζω
την τοπική
αγορά


Να μην χαθούν
θέσεις εργασίας



ΓΥΝΑΙΚΕΣ = ΘΕΛΗΣΗ = ΔΥΝΑΜΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ = ΘΕΛΗΣΗ = ΔΥΝΑΜΗ


