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Το Επετειακό λογότυπο SIE των 100 χρόνων του Διεθνούς Σοροπτιμισμού-3D
σχεδίασε η Ελληνίδα Σοροπτιμίστρια, εικαστικός Βύλλη Μάκου, Όμιλος Κηφισιά-Εκάλη



Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός, ο οποίος 
αποτελείται από 5 Ομοσπονδίες -της 
Ευρώπης (SI/E), της Αμερικής (SI/A), 
της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας 
(SIGBI), του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού 
(SISWP) και της Αφρικής (SIAF)- είναι μία 
παγκόσμια οργάνωση εθελοντριών, οι 
οποίες δουλεύουν μαζί για να βελτιώσουν 
τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών. 
Το δίκτυό μας, που απαριθμεί περίπου 
72.000 μέλη σε 121 χώρες και περιοχές, 
δραστηριοποιείται σε τοπικό, εθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο για να εκπαιδεύσει, 
ενδυναμώσει και να δημιουργήσει 
ευκαιρίες για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος 
στοχεύει:
> Στην προώθηση της θέσης της 
γυναίκας
> Στα υψηλά ηθικά πρότυπα
> Στα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους
> Στην ισότητα, ανάπτυξη και ειρήνη
> 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.

Το σύνθημα της διετίας μας είναι:
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (SIE) 
περιλαμβάνει 43 χώρες της Ευρώπης, 
της Μέσης Ανατολής και Καραϊβικής. 
Το δίκτυο της SIE απαριθμεί 21 Ενώσεις 
και 22 χώρες με Single Clubs. Η 
μεγάλη της προσοχή είναι εστιασμένη 
στο Advocacy (συνηγορία) και τα 
προγράμματα των τελευταίων χρόνων 
είναι “We stand up for Women” για τα 
έτη 2017 - 2021.

Ο όρος Σοροπτιμισμός είναι λατινογενής 
και προέρχεται από το SOROR (αδελφή) 
και το OPTIMA (άριστη), δηλαδή 
αδελφή, φίλη για το καλύτερο.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποστολή ύλης και φωτογραφιών (υψηλής ανάλυσης, άνω των 2MB) 
επόμενου τεύχους (#137, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021) 
στην Υπεύθυνη του περιοδικού, Ζανέτ Καλιακάτσου και ταυτόχρονα στην 
Πρόεδρο της Ένωσης, Μερόπη Ορφανού, έως 10 Οκτωβρίου 2021. 

Λόγω πληθώρας ύλης μερικά άρθρα δεν περιλαμβάνονται στην έκδοση
και άλλα δημοσιεύονται με περικοπές.

Για πληροφορίες, διαφημίσεις και ό,τι σχετίζεται με το περιοδικό, 
παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Πρόεδρο.

Κάθε ενυπόγραφο κείμενο εκφράζει τον συντάκτη του και το περιοδικό 
δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο του κειμένου.

Περιοδικό
Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες

Τριμηνιαία έκδοση 
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Αριστοτέλους 47 - 49, 
104 33 Αθήνα
τηλ.: 6943 594384, 
e-mail: meropi23@gmail.com
www.soroptimist.gr

Έτος 37ο
Αρ. Φύλλου 136 
Απρίλιος - Ιούνιος 2021

Υπεύθυνη περιοδικού: 
Ζανέτ Καλιακάτσου 
Εκπαιδευτικός
Μπουμπουλίνας 9, 
145 62 Κηφισιά, Αθήνα
Τ: 6974 429176 
e-mail: janet2011@hotmail.gr

Περίοδος 2020-2022
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.: 
Μερόπη Ορφανού
Π. Συνδίκα 2
546 45 Θεσσαλονίκη 
Τ: 6937 355138
e-mail: meropi.orfanou@gmail.com

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας

www.soroptimist.gr για περισσότερη πληροφόρηση.
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Σχεδιασμός εντύπου: a!maze, E: amaze@amaze.com.gr  
Εκτύπωση - βιβλιοδεσία: Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε., E: info@haidemenos.gr
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“Μη με φαρμάκι. Πνίξε την στο κρεβάτι της, το κρεβάτι το οποίον σου εμόλυνε” 
παροτρύνει ο Ιάγος τον Οθέλλο στην ομώνυμη τραγωδία του Σαίξπηρ* και τα 
βλέφαρα μας βαραίνουν από ένα παιχνίδι του μυαλού που όλες μαζί εμπλέκει 
τις Δυσδαιμόνες της ζωής, τις άμοιρες που το ταξίδι τους τελείωσε πριν καν να 
ξεκινήσει. 

Κι είναι οι ιστορίες τους διαφορετικές -συνάμα κι όμοιες- καθώς όλες τους 
ξεψύχησαν απ’ τα χέρια ενός Οθέλλου. Η Γαρυφαλιά της Φολέγανδρου, η 
Καρολάιν των Γλυκών Νερών, η Ελένη της Ρόδου, η Κατερίνα της Σητείας, η Ανθή 
του Βελβεντού αυτές οι δύσμοιρες αθώες, ακόμα κι άλλες πολλές σαν κι αυτές, 
όπως και στους σκοτεινούς εκείνους καιρούς της σαιξπηρικής τραγωδίας τους 
έμελλε να μαρτυρούν το άδικο, την εξαπάτηση, τη χειραγώγηση, την ταπείνωση, τον 
έλεγχο, τη βία, την εξόντωση.

Κι όμως ο Οθέλλος ομολογεί το αίτιο “Πετρώνεις την καρδιά μου κι εκείνο που’χω 
εις τον νουν, με θέλεις να το κάμω ως φονικόν, ενώ εγώ το είχα ως θυσίαν” 

Η ανθρώπινη ζωή χάνει τη σημασία και την αξία της. Η γυναίκα θυσιάζεται στο 
βωμό της εκτόνωσης της ζήλειας, της επιβεβαίωσης της αρσενικής υπεροχής, 
της ικανοποίησης της αρρωστημένης ανάγκης για έλεγχο. Στο μυαλό του θύτη 
η ιεραρχική λογική απολυτοποιείται. Η απόλυτη κυριαρχία πάνω στη γυναίκα - 
κτήμα γίνεται ο κύριος στόχος του θύτη που θεωρεί ότι μπορεί να καθορίσει τον 
τρόπο ζωής και θανάτου της, όλα τα άλλα μπαίνουν σε παρένθεση (ηθική, λογική 
συναίσθημα...) 

Κι αν κάτι ανέδειξε η ημερίδα της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας με την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από την Υιοθέτηση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, είναι η ανάγκη επαγρύπνησης, κινητοποίησης, ενημέρωσης, 
ακόμα μεγαλύτερης θεσμικής θωράκισης, προκειμένου να προστατεύσουμε τις 
γυναίκες από ανοίκειες ιδιοκτησιακές πρακτικές που δυστυχώς επιδεινώθηκαν 
κατά τον καιρό της πανδημίας. Όπως ανησυχία κι αγωνία σε χιλιάδες γυναίκες 
προκάλεσε επίσης, το γεγονός της απόσυρσης της Τουρκίας από την Σύμβαση 
καθώς απογυμνώνει κάποια θύματα από την όποια προστασία μπορούσε να τους 
προσφέρει το νομικό σύστημα του κράτους τους, καθιστώντας τες ευάλωτες στην 
ενδοοικογενειακή βία. 

Σε έναν περίκλειστο ανδρικό κόσμο όπου η γυναικεία φύση υπονομεύεται και 
τυρρανιέται ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι έναν αιώνα τώρα οι Σοροπτιμίστριες, 
όπως θα διαβάσετε στις σελίδες αυτού του τεύχους, συντονίζουν τη δράση τους 
για πληρέστερη νομοθετική κάλυψη που θα αναχαιτίσει την κλιμάκωση της έμφυλης 
βίας και κυρίως, συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων κανονιστικών πλαισίων 
χαράσσοντας διόδους για προσωπικό και συλλογικό μετασχηματισμό. 

Αγαπημένες φίλες,
εύχομαι ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι! Ραντεβού τον Σεπτέμβριο...
Ζανέτ

*Τα παραθέματα αντλήθηκαν από του Δημητρίου Βικέλα μτφ, Οθέλλος, 

Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1885.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
 

ΖΑΝΕΤ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ
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ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ

Α
γαπημένες φίλες Σοροπτιμίστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω όλες καλά και το εύχομαι 
γιατί πάλι δύσκολα θέματα θα έχουμε μπροστά 
μας και όσο κι αν τα αναλύουμε, όσο κι αν το 

προσπαθούμε οι γυναικοκτονίες είναι εδώ και αυξάνονται ραγδαία.

Η γυναικοκτονία είναι άραγε γυναικεία υπόθεση;
Όχι, αφορά όλους μας, διατρέχει όλο το κοινωνικό φάσμα και 
μας προκαλεί ανατριχίλα σε κάθε άκουσμά της. Και ενώ άλλες 
χώρες υιοθετούν τον όρο στο δικαιικό τους σύστημα, εμείς ακόμη 
δυσανασχετούμε και το αποφεύγουμε.

Είναι βέβαια ένας σκληρός ίσως όρος, όμως με μία λέξη αμέσως 
καταγράφεται όλο το νόημα: είναι ο φόνος μιας γυναίκας επειδή 
και μόνο είναι γυναίκα και πραγματικά εξελίσσεται τελευταία με τον 
πιο απάνθρωπο τρόπο, σε όλες σχεδόν τις γωνιές της χώρας.

Ο Σοροπτιμισμός ο οποίος μάχεται εδώ κι έναν ολόκληρο αιώνα 
να αναδείξει την αληθινή γυναίκα, μια γυναίκα πολυπράγμων, 
χειραφετημένη, δυναμική, εργατική, μορφωμένη. 
Γιατί να υπόκειται στην ενδοοικογενειακή βία; 
Η πατριαρχία, η οποία συνεχίζει να βάζει εμπόδια στην ισότητα 
των φύλων, είναι υποκριτικό να κάνει τη βλάσφημη ερώτηση «γιατί 
τώρα;»

Παρασυρμένη από τη θλίψη και την αδικία των τελευταίων 
τραγικών γεγονότων της ενδοοικογενειακής βίας, αναφέρομαι 
μόνο σ’ αυτό.

Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και με την επιστροφή μας θα 
πιάσουμε το νήμα από την αρχή.

Να είστε όλες καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.

Μερόπη Ορφανού
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.

Η γυναικοκτονία 
είναι άραγε 

γυναικεία υπόθεση;
“

“
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Εισήγηση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
κας Μαρίας Συρεγγέλα

Κ
αλησπέρα σε όλους και σε όλες!
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να βρεθώ 
μαζί σας και να μιλήσουμε με αφορμή τα 10 
χρόνια από τη Σύμβαση της Κωνσταντινουπολης 

για αυτό το σπουδαίο νομοθέτημα αλλά και για την έμφυλη και 
ενδοοικογενειακή βία.

Και η συγκυρία είναι σημαντική γιατί η 10η επέτειος 
συμπίπτει με την υγειονομική κρίση, την αποχώρηση της 
Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κων/πολης και την αμφισβήτηση 
των δικαιωμάτων των γυναικών.

Να σταθώ λίγο στην κρίση της πανδημίας που είναι 
δραματική. Σε όλον τον κόσμο οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι 
τα κοινωνικά θύματα της κρίσης αυτής, που ακόμη δεν έχει 
τελειώσει. Και η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι αρκεί μια κρίση 
για να αρχίσει εκ νέου η αμφισβήτηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών. Διότι δυστυχώς, τα δικαιώματα των γυναικών δεν είναι 
ποτέ κεκτημένα, ενώ ο κίνδυνος να ακυρωθούν οι κατακτήσεις 
κυρίως ως προς την εργασία, το δικαίωμα της προσωπικής 
επιλογής, της ασφάλειας και της ελευθερίας και την αυτονομία 
στις σχέσεις, είναι σοβαρά ενδεχόμενος.

Όπως όλοι και όλες θα γνωρίζετε, τα φαινόμενα έμφυλης 
και ενδοοικογενειακής βίας δυστυχώς αυξήθηκαν ραγδαία, 
την περίοδο της πανδημίας λόγω της πολύωρης υποχρεωτικής 
παραμονής στο σπίτι. Μόνο κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από τη εθνική γραμμή SOS 
15900, οι κλήσεις για περιστατικά βίας τετραπλασιάστηκαν.

Ενώ λοιπόν, τον τελευταίο μισό αιώνα, σημειώθηκε πρόοδος 
στον αγώνα για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα της κάθε 
γυναίκας και κοριτσιού σε μια ζωή απαλλαγμένη από βία, είμαστε 
μάρτυρες μιας απόπειρας αμφισβήτησης αυτής της προόδου.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας, η οποία γιορτάζει 10 χρόνια από την 

έγκρισή της, υπήρξε πρωταρχικός στόχος τέτοιων επιθέσεων, στο 
πλαίσιο μιας γενικότερης «αντίδρασης» στον τομέα της ισότητας 
των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών στον κόσμο.

Γίνονται επιθέσεις λοιπόν, σε μία Σύμβαση που με βάση τα 
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και τη νομολογία, καθώς και τις 
βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν σε εθνικό 
επίπεδο, αναγνωρίζεται ευρέως ως το πλέον εκτεταμένο νομικό 
μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών

Σε μία σύμβαση που σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής από το GREVIO που είναι 
ο μηχανισμός παρακολούθησής της, δείχνουν σαφώς ότι έχει 
εμπνεύσει και έχει επιφέρει αλλαγές στη νομοθεσία και τις 
πρακτικές στα συμβαλλόμενα κράτη. 

Αλλά κυρίως γίνονται επιθέσεις σε μία σύμβαση που εδώ και 
10 χρόνια προστατεύει χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια από κάθε 
μορφή έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Σε μία σύμβαση που 
εκπληρώνει το σκοπό της και επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα για 
τα θύματα βίας.

Η εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είχε ήδη 
πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή γυναικών και ανδρών, κοριτσιών 
και αγοριών σε όλη τους την ποικιλομορφία. Έχει συμβάλει στην 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη βία που βασίζεται στο 
φύλο. Έχει συμβάλει στην αύξηση πιο φιλόδοξων νομοθετικών και 
πολιτικών προτύπων στην εθνική νομοθεσία. Τι περισσότερο; Έχει 
οδηγήσει σε περισσότερη κατάρτιση για νομικούς, επαγγελματίες 
υγείας και σώματα ασφαλείας- ένα πολύ σημαντικό μέτρο εάν 
θέλουμε να εξαλείψουμε τα εμπόδια που βρίσκουν τα θύματα βίας 
στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 

Η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση, η άρνηση 
εφαρμογή της από χώρες που την έχουν κυρώσει αλλά και το 
γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν την 
έχουν υπογράψει και κυρώσει, δείχνει ότι τώρα περισσότερο από 

Η συμβολή της στην Ισότητα των Φύλων και προοπτικές

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Σ.Ε.Ε.

της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

10 χρόνια 
από την υιοθέτηση 

“
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ποτέ πρέπει να σταθούμε ενωμένοι και ενωμένες απέναντι σε κάθε 
προσπάθεια καταπάτησης των γυναικείων δικαιωμάτων.

Καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή! Η Ελλάδα έχει πάρει 
ξεκάθαρη θέση. Τη δηλώσαμε ξανά επίσημα και διεθνώς τόσο 
εγώ όσο και ο υπουργός, ο Κ. Χατζηδάκης όταν πριν λίγες μέρες 
συνυπογράψαμε με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ κοινή δήλωση 
υποστήριξης για τη δεκαετή επέτειο της Σύμβασης.

Η Ελλάδα έχει ήδη κυρώσει τη Σύμβαση από το 2018, και στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Γενική 
Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), συνεχίζουμε να συντονίζουμε, 
να παρακολουθούμε, να υλοποιούμε και να αξιολογούμε κάθε 
μέτρο και κάθε πολιτική που υιοθετείται για την εφαρμογή της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. 

Δε μένουμε όμως εκεί.

Προστατεύουμε και υποστηρίζουμε όλες τις γυναίκες 
θύματα βίας να επανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Από 
τις προτεραιότητές μας ήταν η διατήρηση και ενίσχυση του 
δικτύου δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ για τη βία κατά των γυναικών με 
την πολύ έγκαιρη χρηματοδότησή του για τα έτη 2021-2023 από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΄Ετσι, τα 43 Συμβουλευτικά 
Κέντρα, οι 19 Ξενώνες Φιλοξενίας και η 24ωρη Γραμμή SOS 
15900 θα συνεχίζουν να παρέχουν απρόσκοπτα, ολοκληρωμένες 
φροντίδες. Η παράταση της χρηματοδότησης του Δικτύου, έξι 
μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης, είναι μείζονος σημασίας 
για τη συνέχιση ποιοτικών παροχών σε γυναίκες, ιδίως σε 
περιόδους που επιβάλλουν την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας όλων. 

Ας σημειωθεί εδώ ότι το έργο των Δομών του Δικτύου 
της ΓΓΔΟΠΙΦ δεν σταμάτησε ούτε για μία ημέρα κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Αντιθέτως επιτάθηκε, διαφυλάσσοντας 
στο ακέραιο την υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των 
εξυπηρετούμενων, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για τις γυναίκες 
μετανάστριες και πρόσφυγες. 

Και, φυσικά, για την προστασία των γυναικών και των 
παιδιών τους ενισχύουμε διαρκώς τις συνεργασίες μας με 
άλλους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως 
τη Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία, το Χαμόγελο του Παιδιού, 
το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Αθηνών, κ.ά., που στάθηκαν δίπλα 
μας την περίοδο της πανδημίας και μαζί προσφέραμε δωρεάν 
διαμονή και σίτιση σε έκτακτα καταλύματα για την αντιμετώπιση 
περιστατικών που έχρηζαν άμεση απομάκρυνση από την εστία τους 
αλλά και ιατρικές εξετάσεις για τις γυναίκες θύματα και τα παιδιά 
τους.

Επιπλέον, ενθαρρύνουμε την αυτοαπασχόληση ακόμη και 
για γυναίκες που ανήκουν σε ευαλώτες ομάδες, όπως είναι οι 
γυναίκες θύματα βίας, με μοριοδότηση και νέα προσαρμοσμένα 
προγράμματα σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που παρουσιάσαμε πριν λίγες 
μέρες κυρώνουμε τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην 
εργασία και δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό 
πλαίσιο για την καταπολέμηση του φαινομένου, που πλήττει κυρίως 
τις γυναίκες και για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού 
περιβάλλοντος με μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση. 

Η Ελλάδα γίνεται μία από τις πρώτες χώρες που προχωρά 
στην κύρωση της Σύμβασης 190 και έτσι αποδεικνύουμε 
έμπρακτα ότι η προστασία από τη βία και την παρενόχληση στον 
κόσμο της εργασίας, λόγω του φύλου τους ή του σεξουαλικού 
προσανατολισμού τους, είναι προτεραιότητά μας. Συμπληρώνουμε 
έτσι έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της αποτροπής και 
αντιμετώπισης της παρενόχλησης και βίας, και της προστασίας της 
ζωής, της σωματικής και ψυχικής υγείας, και της αξιοπρέπειας των 
γυναικών και των ευάλωτων ατόμων.

Ένας επίσης νέος κρίκος προστασίας, είναι η πλατφόρμα 
metoogreece.gr, η ιστοσελίδα της Πολιτείας που παρέχει 
ενημέρωση και όλα τα τηλέφωνα ανάγκης ώστε κάθε 
ενδιαφερόμενος να μπορεί να απευθυνθεί για να καταγγείλει 
περιστατικά κάθε μορφής βίας και να λάβει την απαραίτητη 
βοήθεια και συμβουλευτική.

Σχηματίζουμε λοιπόν ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας. 
Όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου και στην ευρωπαϊκή μας 
κουλτούρα.

Θέλω όμως να τονίσω ότι όσα μέτρα και αν λαμβάνει η πολιτεία 
για την αντιμετώπιση της βίας, δεν θα είναι ποτέ αρκετά, αν δεν 
θεωρήσουμε τη βία κατά των γυναικών ως μία από τις πολλαπλές 
εκφάνσεις της άνισης αντιμετώπισης των γυναικών, τα γνωστά και 
αιώνια στερεότυπα, που, παγκόσμια, τοποθετούν στο στίβο της 
μάχης τους άνδρες σε θέση επίθεσης και τις γυναίκες να παίζουν 
πάντοτε άμυνα.

Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ευχάριστη προσωπική 
μου διαπίστωση. Είναι γεγονός ότι στους ευρωπαϊκούς 
δείκτες ισότητας, με στοιχεία του 2018 η χώρα μας δυστυχώς 
καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις. Και στο θέμα της έμφυλης 
βίας συμβαίνει το ίδιο. Όμως, η πρόσφατη εμπειρία μας από την 
αντιμετώπιση φαινομένων έμφυλης βίας κατά την πανδημία έδειξε 
ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αφού προκαλέσαμε τον έπαινο 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων και του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ. 

Πιστεύω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Τίποτα δεν είναι 
αρκετό. Ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών είναι αγώνας 
για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και για να 
επανέλθω, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, συνδέεται άρρηκτα 
με την επίτευξη της ισότητας των φύλων, καθώς η βία κατά των 
γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Κάθε γυναίκα και κορίτσι έχει το δικαίωμα να ζει χωρίς βία. Η 
πρόληψη κάθε μορφής βίας δεν είναι αμφιλεγόμενη. Η προστασία 
των θυμάτων κακοποίησης δεν είναι αμφιλεγόμενη. Και πάνω απ' 
όλα, δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Σας ευχαριστώ πολύ.

“
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Κ
αλησπέρα σε όλες και όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στη 
σημερινή εκδήλωση, το αντικείμενο της οποίας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. 

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά την πάντα δραστήρια 
Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος για την πρόσκληση που μου απηύθυνε, αλλά και για τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία μπορεί να λειτουργήσει κατά κάποιον τρόπο ως 
«απολογιστική» για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά και να προκαλέσει έναν γόνιμο 
διάλογο για το «αύριο», τις προοπτικές που ανοίγονται όσον αφορά τον τερματισμό της 
έμφυλης βίας και την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Η σημερινή συζήτηση είναι άκρως επίκαιρη. Δεν έχουν περάσει παρά μόλις μερικές 
ημέρες από τη συμπλήρωση δέκα ετών από το άνοιγμα των υπογραφών της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης. Η επέτειος αυτή βρίσκει την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο να επιδιώκει να 
αφήσει πίσω του την πανδημία COVID-19 που όξυνε την ανισότητα των φύλων, και γιορτάζεται 
στη «σκιά» της απόφασης της Τουρκίας να αποχωρήσει από τη Σύμβαση. 

Στη χώρα μας, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ισχυροποίησε το νομικό οπλοστάσιο 
για την προστασία των γυναικών από την έμφυλη βία και αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για 
την ενδυνάμωση του δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, 
αλλά και για δράσεις και πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την προάσπιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών.

Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων διατηρεί το πανελλαδικό δίκτυο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, που 
αποτελείται από την τηλεφωνική γραμμή 15900, 43 Συμβουλευτικά Κέντρα και 19 Ξενώνες 
Φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα, και όσον αφορά τη Σύμβαση, υλοποιεί δράσεις και πολιτικές 
για την πληρέστερη εφαρμογή της, ενώ συνεργάζεται με κρατικούς φορείς που εμπλέκονται 
στη μακρά διαδικασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, αλλά και με 
φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το πεδίο δράσης της ΓΓΔΟΠΙΦ είναι ευρύτατο, κάτι που σαφώς δεν σημαίνει πως κάποιος 
τομέας μένει πιο πίσω από κάποιον άλλο. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από την ορθή, 
συνεκτική διαχείριση της πανδημίας και των συνεπειών της στο φλέγον ζήτημα της έμφυλης 
βίας, υπό την ηγεσία της σημερινής Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Μαρίας Συρεγγέλα, την οποία έχω την τιμή να διαδέχομαι. 

Δεν θα αναφερθώ στα στοιχεία για τα περιστατικά βίας που καταγράφηκαν από τις δομές 
του δικτύου την πρώτη περίοδο του περιορισμού στο σπίτι. Ενδεικτικά όμως θα αναφερθώ 
σε αυτά του τριμήνου Νοέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021, μέρους της δεύτερης περιόδου. 
Ειδικότερα, την εν λόγω περίοδο υποστηρίχθηκαν από τα Συμβουλευτικά Κέντρα συνολικά 
1.189 γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων και τρίτα πρόσωπα. Το τρίμηνο αυτό 
η έμφυλη βία κατά των γυναικών υπερίσχυσε σε καταγραφές με ποσοστό 91%, ενώ στους 
Ξενώνες του Δικτύου την περίοδο αναφοράς φιλοξενούνταν 191 άτομα: 93 γυναίκες και 98 
παιδιά. 

Η συμβολή της στην Ισότητα των Φύλων 
και προοπτικές

10 χρόνια 
από την ΥΙΟΘEΤΗΣΗ 
της ΣYΜΒΑΣΗΣ 
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟYΠΟΛΗΣ 

Χαιρετισμός 
Γενικής Γραμματέως 
Δημογραφικής, 
Οικογενειακής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλων, 
κας Γιάννας Χορμόβα

“

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Σ.Ε.Ε.
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Στην τηλεφωνική γραμμή 15900 έγιναν συνολικά 1.990 κλήσεις, εκ των οποίων οι 1.603 αφορούσαν 
«περιστατικά βίας» και οι 387 «χρήσιμη ενημέρωση». Από το σύνολο των κλήσεων που καταγράφηκαν 
το 71% ήταν ωφελούμενες και το 29% τρίτα πρόσωπα. Η ενδοοικογενειακή βία ήταν το μεγαλύτερο 
ποσοστό της τάξεως 87% από όλα τα είδη βίας που καταγράφηκαν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 87% 
των γυναικών κάλεσαν για 1η φορά τη Γραμμή.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι συνεχίζεται η διάχυση της πληροφορίας, το Δίκτυο δομών για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών γίνεται γνωστότερο, η κοινωνία στρέφει το βλέμμα στο ζήτημα 
αυτό. Αυτή η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ο διάλογος που ξεκίνησε το 2020 για τη βία κατά 
των γυναικών, αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για την έλευση του κινήματος #metoo στη χώρα μας, το 
οποίο έδωσε φωνή στα θύματα.

Η αναγκαιότητα πάταξης του φαινομένου της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας έχει εμπεδωθεί 
και αυτό ωθεί την ίδια την κοινωνία να ζητά επιτακτικά την προστασία των γυναικών όχι μόνο στο σπίτι, 
αλλά και στην εργασία, και οπουδήποτε αλλού κινδυνεύουν να υποστούν βία. Η εμπέδωση όμως της 
αναγκαιότητας καταπολέμησης του φαινομένου και η νομοθέτηση δεν αρκούν από μόνες τους για την 
επίτευξη του στόχου.

Γι’ αυτό:

4 Το Δίκτυο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών συνεχώς ενισχύεται, με προσθήκη 
νέων δομών, αλλά και μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως η ενίσχυση της υπηρεσίας εργασιακής 
συμβουλευτικής σε όποια γυναίκα την επιθυμεί. 

4 Η ΓΓΔΟΠΙΦ συνεργάζεται με κρατικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το 
Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου, με τα Πρωτοδικεία της χώρας για την 
ορθότερη στατιστική καταγραφή του, κοκ.

Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και με τους Φορείς 
της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ενώ 
υλοποιούμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, τόσο κεντρικά, όσο και μέσα 
από τα 43 Συμβουλευτικά μας Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, επιδιώκουμε την εκπαίδευση / επιμόρφωση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, αλλά 
και την εκπαίδευση των επόμενων γενεών, την καλλιέργεια κουλτούρας ισότητας σε παιδιά και εφήβους. 

Κυρίες και κύριοι, 

Οι προοπτικές αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και της επίτευξης της ισότητας των φύλων είναι 
ευοίωνες. Απαιτείται όμως επαγρύπνηση, απαιτείται: 

8 διαρκής ισχυροποίηση του πλαισίου υποστήριξης και προστασίας των γυναικών θυμάτων βίας 

8 μέριμνα για υλοποίηση προγραμμάτων για τους δράστες 

8 ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

8 εκπαίδευση των παιδιών μας, των αυριανών πολιτών, αλλά και όλων όσων εμπλέκονται με την 
αντιμετώπιση και διαχείριση του φαινομένου.

Όλα αυτά που επιδιώκουμε και υλοποιούμε στη ΓΓΔΟΠΙΦ προκύπτουν κυρίως από τον ανοιχτό 
διάλογο με την κοινωνία, την οποία χρειαζόμαστε και έχουμε στο πλευρό μας για να επιτύχουμε τον κοινό 
μας σκοπό, το να ζουν οι γυναίκες απαλλαγμένες από τον φόβο της βίας. 

                                                                                                                                     Ευχαριστώ. 
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Η 
διεθνής Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εγκαινιάζει 
ακόμη ένα νέο επικοινωνιακό μέσο, το 
Podcast. Στο #S.I. voices by S.I.E. κάνει 
δυναμική έναρξη με τη συνέντευξη της 

προέδρου μας Anna Wszelaczynska, η οποία συζητάει και 
αναλύει πως τα πράγματα άλλαξαν για τις γυναίκες στα 
κράτη της Ευρώπης μετά τον κομμουνισμό καθώς επίσης 
και με ποιο τρόπο η SIE εργάστηκε κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορονοϊού.

Ξεκινώντας τη συνέντευξη η παρουσιάστρια αναφέρεται στους 
εορτασμούς των εκατό χρόνων, μέρος των οποίων είναι και η 
έναρξη των ζωντανών συνεντεύξεων από Σοροπτιμίστριες ή φίλους 
του Σοροπτιμισμού, οι οποίοι θα αγγίξουν σκληρά θέματα που 
αφορούν τη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών σήμερα.

Επίσης θα φωτίσουν την ιστορία των 100 χρόνων με ιστορικές 
αναφορές σε προγράμματα και δράσεις οι οποίες επηρέασαν 
παγκόσμια τις πρακτικές και τα προγράμματα των πληθυσμών.

Η πρόεδρος της SIE Anna Wszelaczynska, με καταγωγή 
από την Πολωνία, δίνει τη συνέντευξή της από την Κρακοβία, 
την προλογίζει η Kathie Graff, σοροπτιμίστρια από τη Βόννη 
της Γερμανίας και αναφέρει ότι η Anna είναι η πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με περισσότερες από 60 χώρες 
στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Καραϊβική και με όχι 
ευκαταφρόνητο αριθμό 30.000 γυναικών μελών. Η Kathie 
Graff αναφέρει πως γνώρισε την Anna το 2014 στη συνάντηση 
προέδρων μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας και σε τόσο σύντομο 
διάστημα η Anna αναδείχθηκε πρόεδρος, η οποία προέρχεται 
από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πίσω από το σιδηρούν 
παραπέτασμα.

Η πρώτη ερώτηση την οποία εκφράζει η Kathie είναι: «πως σου 
συνέβη και ασχολήθηκες Άννα με το Σοροπτιμισμό»

Και η πρόεδρος απαντά: «ήταν πολύ απλό, στην πρώτη 
μου συνάντηση του Σοροπτιμιστικού ομίλου της Κρακοβίας 
εντυπωσιάστηκα ειλικρινά και εντάχθηκα αμέσως. Έπειτα 

από την πτώση του κομμουνισμού η χώρα μου έτρεχε με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα να προλάβει να ενταχθεί στην ελεύθερη 
οικονομία. Θέλαμε να γνωρίσουμε και να μάθουμε νέα 
πράγματα, επίσης ήταν συναρπαστικό να αντικρύσουμε με 
επιτυχία τις νέες προκλήσεις που διαφαίνονταν. Η πρόκληση 
ήταν να αλλάξουμε τον κόσμο, τίποτα λιγότερο, τίποτα 
περισσότερο. Πίστευα ότι θα αλλάξουμε προς το καλύτερο».

Η ερώτηση «τι σ’ έκανε Άννα να ασχοληθείς με το θέμα της 
ισότητας» 

είχε την εξής εντυπωσιακή απάντηση: «Δεν γνώριζα μέχρι 
τότε ότι υπήρχε το ζήτημα των φύλων. Στο κομμουνισμό οι 
περισσότερες γυναίκες ήταν εργαζόμενες και κατείχαν και 
υψηλές θέσεις σε όλη την κοινωνική κλίμακα, δασκάλες, 
γιατροί, δικηγόροι, δικαστικοί, μηχανικοί, δεν υπήρχε σε 
κανένα τομέα διαχωρισμός.

Πολύ αργότερα ανακάλυψα και εντυπωσιάστηκα 
τρομερά όσο έβλεπα να πανηγυρίζουν σε πλούσια, δυνατά 
κράτη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν μια γυναίκα 
κατακτούσε υψηλή θέση στο επάγγελμά της. Στην Πολωνία 
το 50% των διοικητικών θέσεων ανήκε σε γυναίκες. Γενικά 
η γυναίκα στην Πολωνία ήταν εργαζόμενη, είχε δικό της 
τραπεζικό λογαριασμό, μπορούσε να ταξιδεύει και να τρώει 
μόνη στα εστιατόρια. Υπήρχαν πολλά προβλήματα και 
αγκυλώσεις πολιτικές, οι οποίες αφορούσαν το λαό αλλά όχι 
ειδικά τις γυναίκες. Στη διάρκεια του κομμουνισμού πολλές 
γυναίκες ονειρεύονταν να μην εργάζονται και να ασχολούνται 
αποκλειστικά με το νοικοκυριό τους, αυτό όμως ήταν 
αδύνατο για οικονομικούς λόγους.

Η ερώτηση της Kathie αφορά τώρα τη ζωή στην Πολωνία 
σήμερα και αναφέρει τις διαδηλώσεις οι οποίες διήρκεσαν 
μεγάλο διάστημα και αφορούσαν την αυτοδιάθεση του γυναικείου 
σώματος. 

Η Άννα εδώ αναφέρει ρητά ότι «ναι, οι διαδηλώσεις έγιναν 
για τα δικαιώματα της γυναίκας. Τα δικαιώματα της γυναίκας 
είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και σήμερα στην Πολωνία 

Anna Wszelaczyńska

ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ
 

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
2020 - 2022

Απομαγνητοφώνηση και μετάφραση

Συνέντευξη 
Προέδρου 
S.I.E.

στην Kathie Graff, 
Σοροπτιμίστρια από τη Βόννη 
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η κυβέρνηση έριξε στο μηδέν τα δικαιώματά της. Μέσα 
σε τριάντα χρόνια μετά την πτώση του κομμουνισμού η 

γυναίκα δεν δικαιούται να κάνει έκτρωση κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες.

Υπόσχομαι ότι μόλις τελειώσουν οι 
υποχρεώσεις μου από την προεδρία 
της Ομοσπονδίας θα αφοσιωθώ στο να 
ενημερώσω και τα διαδώσω τη Συνθήκη της 
Κωνσταντινούπολης.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης υπογράφει 
συνθήκη κατά την οποία δεν επιτρέπεται 
η βία κατά των γυναικών, άρα δηλαδή η 
Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης είναι 
το καταλληλότερο εργαλείο κατά της 
ενδοοικογενειακής βίας. Βασίζεται σε 
4 πυλώνες: Protection - προστασία, 
Prevention- πρόληψη, Prosecution - 
δίωξη και Policy - πολιτική προστασίας.

Οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να 
δημιουργήσουν πολιτικές προστασίας 
για τις γυναίκες. Κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας η ενδοοικογενειακή 
βία αυξήθηκε δυσθεώρητα. Σε πολλές 
χώρες όπου η πατριαρχία υπερτερεί 
καταπατώνται ακόμη περισσότερο τα 
γυναικεία δικαιώματα.

Ένα παγκόσμιο σοκ προκάλεσε 
η Τουρκία με την αποχώρησή της 
από τη συνθήκη, η οποία υπεγράφη 
στην Κωνσταντινούπολη. Πολλές 
οργανώσεις στην Τουρκία ηθελημένα 
καλύπτουν τη βία κατά των γυναικών 
και άρα η επιμόρφωση, η μόρφωση 
και η ενημέρωση των πολιτών πάνω 
στο ζήτημα είναι ο τρόπος να πείσουμε 
ότι δεν έχουμε πολιτικές βλέψεις παρά 
μόνο την υποστήριξη των γυναικών. Η 
πρόοδος και η έμπνευση, η παιδεία και η 
ενημέρωση των Σοροπτιμιστριών θα μας 
καταστήσει πρεσβευτές σε κάθε χώρα να 

καταργήσουμε τη βία.

Όσον αφορά εμένα προσωπικά, ομολογώ 
ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι σε τόσο 

σύντομο διάστημα υπηρέτησα τις θέσεις 
πρόεδρος Ομίλου, πρόεδρος Πολωνίας και 

μετά πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Η μεγαλύτερη 
πρόκληση της προεδρίας μου, λέει η Άννα, ήταν ο 

ερχομός της πανδημίας. Οι συναντήσεις οι διαδικτυακές, οι 
οποίες οργανώθηκαν μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Οι συναντήσεις 

με φίλους, με προέδρους χωρών, η πανδημία είναι αλήθεια 
έδωσε τεράστια ώθηση στη ψηφιακή επικοινωνία.

Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη πρόκληση της προεδρίας 
μου και αυτό πρέπει να είναι το στοίχημα για το μέλλον. 
Πρέπει να δουλέψουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να 
εκπαιδεύσουμε τις γυναίκες για τα δικαιώματά τους.

Ήταν η στιγμή κατά την οποία δεν ήξερε κανείς 
τι να κάνει, τι είδους δραστηριότητες μπορούσαμε να 
οργανώσουμε και πώς να ενημερώσουμε τα μέλη μας. Οι 
όμιλοί μας όμως ξεκίνησαν αμέσως να εργάζονται ψηφιακά, 
εκμεταλεύτηκαν την πρόκληση και προσπέρασαν την 
πανδημία.

Αισθάνομαι τόσο περήφανη για την τόσο σωστή δουλειά 
και αυτό τον Σεπτέμβριο θα δοθούν τα βραβεία Best Project 
Awards σε μία εκδήλωση η οποία θα είναι τόσο ζωντανή και 
παγκόσμια. Η τεράστια απήχηση την οποία θα έχουμε για 
τώρα και για το μέλλον με την εκπαίδευση των μελών μας θα 
είναι παγκόσμια.

Αντικρύζοντας τη πανδημία του κορονοϊού και τα 
εμπόδια τα οποία προέκυψαν, όσο κι αν ακούγεται δύσκολο, 
η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατόρθωσε να συγκεντρώσει το 
διόλου μικρό ποσό των 5.000.000€, σε 4.000 προγράμματα. 
Μολονότι οι ευκαιρίες ήταν περιορισμένες εμείς δεν 
σταματήσαμε λεπτό να προσπαθούμε να αλλάξουμε τον 
κόσμο.

Και η τελευταία ερώτηση της Kathie είναι: «Πρόεδρε Άννα, 
καθώς ατενίζεις το μέλλον τι ακριβώς είναι αυτό που σου 
δίνει έμπνευση και εμψυχώνει τις γυναίκες και τα κορίτσια 
ώστε να παλεύουν για την ισότητα των φύλλων;». 
Η απάντηση της προέδρου άμεση: «μα ο Σοροπτιμισμός 
είναι ο χώρος μέσα στον οποίο μπορούν να αγωνιστούν, 
να εκπαιδευτούν και να μάθουν. Εμείς οι Σοροπτιμίστριες 
είμαστε δίπλα στις κοινότητές μας, οι δράσεις μας κινούνται 
πάντα για το καλό του τόπου μας. Κάθε χώρα ίσως να έχει 
τη δική της μέθοδο, αλλά εμείς υποστηρίζουμε σταθερά τις 
γυναίκες.

Η συμβουλή μου είναι να μην παίρνετε κάτι σαν 
δεδομένο, διαβάστε, εξελιχθείτε, επιμορφωθείτε οι ίδιες και 
τα μέλη σας. Παρακολουθείτε με προσοχή τις καταστάσεις 
και αντιδράστε άμεσα. Όταν βλέπετε ή διαισθανθείτε ότι κάτι 
κακό συμβαίνει. Σήμερα ίσως έχετε δικαιώματα και αύριο 
ίσως χαθούν, αυτό είναι το σωστό, η γνώση.

Εν κατακλείδι να είστε σε διαρκή ενάργεια, να εργάζεστε 
συνεχώς και να εργάζεστε με χαρά για τον Σοροπτιμισμό».

Το podcast κλείνει με τις ευχές για την υπόλοιπη καλή θητεία 
της προέδρου και με τις ευχαριστίες για τον αγώνα της και για την 
έμπνευση που μας χάρισε η συνέντευξή της. 
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Ο 
ι αριθμοί πιστοποιούν ότι την τελευταία εξαετία 
έγιναν 118 δολοφονίες στην Ελλάδα, αριθμός 
θλιβερός καθώς δεκάδες γυναίκες έχουν 
δολοφονηθεί από τα χέρια των συζύγων, των 

συντρόφων ή των πατεράδων. Δεν είναι βέβαια εγκλήματα πάθους, 
δεν αφορά έρωτα αλλά ούτε και ζήλια. Το χέρι των δολοφόνων, 
το χέρι το οποίο τους όπλισε αφορά την πατριαρχία, τα θύματα - 
κτήματα πιστεύουν ότι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τον απόλυτο 
έλεγχό τους.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλλων ορίζει 
γυναικοκτονίες τις δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας 
του φύλλου τους, οι οποίες διαπράττονται ή γίνονται ανεκτές 
από ιδιώτες ή και από δημόσιους φορείς. Η πατριαρχία είναι μία 
προφανής αιτία. Πατριαρχία σημαίνει έλεγχος και η άρνηση δεν 
γίνεται δεκτή.

Όταν η γυναίκα θέλει να απομακρυνθεί από τον πατριάρχη 
της αντιμετωπίζει φυσικά αγριότερη βία, υποτίμηση και βιώνει τα 
συμπτώματα της πατριαρχικής παράδοσης.

Οι γυναίκες που δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες 

Ήταν μια δύσκολη εποχή. Τα περισσότερα απ’ 
τα αρχικά πλάνα μου ακυρώθηκαν. Αναγκάστηκα 
να ακυρώσω το συνέδριο που θα λάμβανε χώρα 
στην Πολωνία και συγκεκριμένα στη γενέτειρα 
μου, την Κρακοβία, και τα δύο Governors’ 
Meetings πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.

Γνωρίζω ότι όλοι έχουν βαρεθεί να ακούν 
για την πανδημία, αλλά η στιγμή που θυμάμαι πιο 
έντονα είναι η αρχή της. Κανείς δεν ήξερε τι να 
κάνει, με τι είδους δραστηριότητες να ασχοληθεί. 
Παρόλα αυτά τα clubs ανταποκρίθηκαν στην 
πρόκληση και άρχισαν να μάχονται ενάντια 
στην πανδημία αμέσως. Ένιωσα τόσο περήφανη 
για μας. Παρά τις γενικότερα δύσκολες 
συνθήκες, υλοποιήσαμε καθοριστικής σημασίας 
προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Εσείς, οι 
Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες, το γνωρίζετε πολύ 
καλα καθώς είστε υποψήφιες για το Best Practice 
Award για το πρόγραμμά σας.

Αυτή η ασυνήθιστη διετία θα μείνει στη μνήμη 
μας, και όχι υποχρεωτικά με τον τρόπο που 

θα ήθελα. Έφερε όμως καινούριες ευκαιρίες- 
διαδικτυακές συναντήσεις και clubs, έναν 
καταπληκτικό τρόπο για να προσεγγίσουμε 
νέα μέλη. Δεν θα γνωρίζαμε πότε τόσες 
Σοροπτιμίστριες από άλλες ομοσπονδίες αν δεν 
το κάναμε μέσα απ’τις οθόνες μας.

Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι μετά απ’ αυτή τη 
διετία οι Σοροπτιμίστριες είναι πιο δυνατές και 
μπορούνε να προσαρμοστούν σε καινούριους 
τρόπους δουλειάς, διασυνδέσεων, σε μια 
διαφορετική πορεία πράξεων και μεθόδων. Αν 
μπορέσουμε να ενστερνιστούμε πραγματικά 
την αλλαγή, την όμορφή μας ποικιλομορφία και 
ζήσουμε σύμφωνα με τις σοροπτιμιστικές αξίες, 
η αληθινή μας δύναμη θα έρθει μέσα απ’ την 
ανύψωση όχι μόνο των γυναικών και κοριτσιών 
που βοηθάμε σε όλο τον κόσμο, αλλά και των 
ίδιων μας των εαυτών.

Πάντα δική σας.
Anna Wszelaczyńska

SIE President, 2019 - 2021

ΜΗΝΥΜΑ της ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΝΑ 

προς την ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από τα συνηθισμένα στα ασυνήθιστα, η ψηφιακή διετία

ΜΕΡΟΠΗ 
ΟΡΦΑΝΟΥ 

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
2020 - 2022

στη χώρα μας

γυναικοκτονίες
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δολοφονούνται συντριπτικά από άντρες, από συζύγους, 
συντρόφους, πρώην και νυν. Είναι δολοφονίες εκ προθέσεως στο 
πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας.

Η εποχή της πανδημίας αναδεικνύει και αυτό το φαινόμενο. Τα 
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί παγκοσμίως.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες 
τονίζει ότι: 

Ο βίαιος μισογυνισμός έχει ανθίσει στη σκιά της 
πανδημίας και η έμφυλη βία είναι μια παράλληλη και 
εξίσου φρικώδης πανδημία, η οποία απειλεί τον μισό 

παγκόσμιο πληθυσμό.

Στη χώρα μας έπειτα από τις αποκαλύψεις της Σοφίας 
Μπεκατώρου, η οποία ώθησε εκατοντάδες γυναίκες να μιλήσουν 
για τη βία, έχει αρχίσει μία ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, η 
οποία διακρίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά 
δίκτυα. Όσο μεγαλύτερη ορατότητα επιτρέπουμε στην έμφυλη 
βία, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη αλληλουποστήριξης. 
Φέρνει την ορατότητα σε κάτι το οποίο ήταν αόρατο, ότι δηλαδή οι 
γυναίκες δολοφονούνται λόγω του φύλου τους.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
ζητεί έγκαιρες προληπτικές παρεμβάσεις στην οικογένεια, στο 
σχολείο, στους χώρους εργασίας ώστε να εξαλειφθούν τα 
στερεότυπα που πηγάζουν από την ανισότητα των φύλων και που 
δημιουργούν συλλογική ανεκτικότητα απέναντι σε πράξεις ηθικά 
και ποινικά κολάσιμες, όπως τα πρόσφατα περιστατικά έμφυλης 
βίας και γυναικοκτονίας. Η Πρόεδρος βέβαια προσθέτει πως τα 
περιστατικά αυτά μας γεννούν σοβαρές ανησυχίες για την έκταση 
των φαινομένων αυτών στη χώρα μας.

Η πρόληψη προτείνεται ως η καλύτερη μέθοδος και βέβαια η 
βαρύτητα την οποία διαθέτει η παιδεία είναι αδιαμφισβήτητη.

Σημαντική παράμετρο για τις διαστάσεις του φαινομένου 
αποτελεί η θέση της γυναίκας, η ισοτιμία της και τα δικαιώματά της.

Στο πλαίσιο αυτό η θυματοποίηση των γυναικών συναρτάται 
με την ψυχική, τη σωματική, τη σεξουαλική και συχνά καταλήγει σε 
ανθρωποκτονία.

Ο όρος «γυναικοκτονία» δεν αποτελεί νεολογισμό, απαιτείται 
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ο όρος 
δεν είναι μόδα“

η ανάγκη νομοθετικών αλλαγών ώστε η ποινική αντιμετώπιση να 
επισύρει βαρύτερη ποινή διότι είναι φόνος εκ προθέσεως.

Το νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να εμπλουτιστεί, καθώς επίσης 
οι δομές κοινωνικής στήριξης και οι εκπαιδευτικές δομές θα 
πρέπει να ενισχυθούν, ώστε αν όχι να αποτρέψουν, να μειώσουν 
τουλάχιστον αξιόποινες συμπεριφορές και τη στέρηση του ύψιστου 
εννόμου αγαθού, δηλαδή της ζωής.

Παρά τις άπειρες συζητήσεις περί ισότητας, περί δικαιωμάτων 
της γυναίκας, παρά την πληθώρα των φεμινιστικών κινημάτων 
αισθάνομαι εντούτοις ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού 
υπάρχει μία υποτιμητική αντίληψη για τη γυναίκα. Και βέβαια δεν 
είναι τυχαίο ότι οι γυναικοκτονίες είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν 
κάμπτεται.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μας δίδει τις 
κατευθυντήριες γραμμές και οι Αρχές της χώρας θα πρέπει με 
σύνεση να τις εφαρμόσουν.

Ο όρος γυναικοκτονία δεν είναι μόδα, είναι πλέον 
αναγκαιότητα στα πλαίσια της συνεχούς αναπροσαρμογής του 
δικαίου, καθώς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και νέα δεδομένα 
σε εγκληματικές ενέργειες οι οποίες ανακύπτουν ώστε να 
προκύπτει μία ομαλή συμβίωση της κοινωνίας. 

Η κα Συρεγγέλα καλεί τακτικά τις ακτιβιστικές και φεμινιστικές 
μη κυβερνητικές οργανώσεις σε συζητήσεις οι οποίες αφορούν την 
εξέλιξη και εξεύρεση εργαλείων ώστε να βαδίζουμε με σταθερό 
βήμα προς το αυτονόητο. Τα δικαιώματα της γυναίκας είναι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.
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I. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες προκειμένου τα 
κράτη να λάβουν νομοθετικά και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και η κοινή γνώμη να ευαισθητοποιηθεί 
σχετικά με τα προβλήματα που γεννώνται.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί τo πρώτo 
διεθνές νομικά δεσμευτικό κείμενο για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
σε διεθνές επίπεδο και καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
νομικών και πολιτικών μέτρων για την πρόληψη αυτής της μορφής 
βίας, την υποστήριξη των θυμάτων και την τιμωρία των θυτών.

Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2011 και 
άνοιξε για υπογραφή στα πλαίσια της 121ης Υπουργικής Συνόδου 
του Συμβουλίου της Ευρώπης που έγινε το Μάιο του 2011 στην 
Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου πήρε και το όνομά της. Τέθηκε 
σε ισχύ την 1η Αυγούστου του 2014 και υπογράφηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 13 Ιουνίου 2017 και σήμερα βρίσκεται 
στη διαδικασία κύρωσής της από το Συμβούλιο. Από τον Μάρτιο 
του 2019, έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και έχει 
κυρωθεί μόνο από τα 21. 

Επτά κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση 
(Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Σλοβακία 
και Ηνωμένο Βασίλειο) δεν την έχουν επικυρώσει μέχρι σήμερα 
με συνέπεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλεί με πρόσφατο 
νομοθετικό (21.1.2021) του ψήφισμα αφενός το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως τη διαδικασία επικύρωσης της Σύμβασης 
αφετέρου και τα Κ-Μ που δεν την έχουν έως σήμερα επικυρώσει, 
να το πράξουν χωρίς χρονοτριβή.

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ για το 2014, μία στις τρεις γυναίκες έχει 
υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία ή και τις δύο μορφές βίας 
από την ηλικία των 15 ετών και πάνω. Το 55% των γυναικών 
έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μία ή περισσότερες μορφές 
σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ το 11% έχει υποστεί ψηφιακή 
παρενόχληση. Και τέλος, το ήμισυ όλων των γυναικών στην ΕΕ 
(53%) αυτοπεριορίζουν τις μετακινήσεις τους στον δημόσιο 
χώρο από φόβο μήπως υποστούν σωματική ή σεξουαλική 
κακοποίηση. Ανησυχητικοί είναι και οι αριθμοί των γυναικοκτονιών, 
σημειώνοντας ότι «κάθε μέρα, σε όλο τον κόσμο, δολοφονούνται 

137 γυναίκες, κατά μέσο όρο, από πρώην ή νυν συζύγους ή 
συντρόφους ή από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους».

Την πρώτη περίοδο της πανδημίας του Covid-19, η βία κατά 
των γυναικών χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως 
η «σκιώδης πανδημία», η δε πρόεδρος της GREVIO, Marceline 
Naudi σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «για πολλές γυναίκες και 
παιδιά, το σπίτι δεν είναι ένα ασφαλές μέρος», δεδομένου ότι για 
τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκε ο κίνδυνος και 
η έκθεσή τους λόγω του περιορισμού της μετακίνησής τους και 
της συγκατοίκησης συνεχώς με τον κακοποιητή τους. Ο κίνδυνος 
αυτός υπήρξε ακόμη μεγαλύτερος για γυναίκες και κορίτσια 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως για παράδειγμα γυναίκες 
πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, μετανάστριες, γυναίκες με 
αναπηρία, ηλικιωμένες γυναίκες κ.ά.

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ

Η Σύμβαση στοχεύει στην εναρμόνιση των εθνικών 
νομοθεσιών, αλλά και στην ανάπτυξη διοικητικών πρακτικών που 
αποσκοπούν στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε τα θύματα της βίας 
να απολαμβάνουν ίσης προστασίας σε όλα τα κράτη - μέλη του 
Συμβουλίου.

Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία των γυναικών 
ενάντια σε όλες τις μορφές βίας, μεγαλύτερο κίνδυνο βίας -απ’ 
ό,τι οι άνδρες- που συνδέεται με το φύλο τους, με αποτέλεσμα 
να χρειάζεται να ληφθούν ειδικά μέτρα αντιμετώπισης (gender 
specific μέτρα).

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Σύμβαση θεσμοθετεί 
ένα πλέγμα νομοθετικών μέτρων για την καλύτερη υλοποίηση των 
οποίων απαιτείται και η συνεργασία του δημοσίου με διάφορες Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

Επισημαίνεται δε στο κείμενό της ότι τα συμβαλλόμενα κράτη 
πρέπει να ενθαρρύνουν όλα τα μέρη της κοινωνίας και ειδικότερα 
τους άνδρες και τα παιδιά να συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη 
όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το περιεχόμενο 
της Σύμβασης (άρθρο 12 παρ. 4). Με την τελευταία αυτή 
πρόβλεψη, καταδεικνύεται ότι η οριστική λύση του ζητήματος 
απαιτεί όχι μόνο λήψη νομοθετικών μέτρων αλλά και κοινωνική 
ευαισθητοποίηση.

10 χρόνια 

από την υπογραφή 

την 11η Μαΐου 2011 

της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης

ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Πρόεδρος Σ.Ο. «Κηφισιά-Εκάλη» 
Δικηγόρος, DEA στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο & DEA στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο & 
Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Παρισίων Ι - Σορβόννης

ΒΑΛΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
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Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί την ισχυρή, 
πολύπλευρη και ολοκληρωμένη νομοθετική εξέλιξη, με πλήθος 
κατάλληλων εργαλείων και ρυθμίσεων για την αποτελεσματική, 
ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου σε όλα τα στάδια: πρόληψη, 
καταστολή, δίωξη δραστών, αρωγή, διαδικασία σταδιακής 
εξάλειψής του. 

Ειδικότερα, η Σύμβαση διαρθρώνεται σε τέσσερις 
άξονες - πυλώνες σε σχέση με τους στόχους που επιδιώκει, 
τις νομοθετικές αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στα 
συμβαλλόμενα κράτη και τις πολιτικές που πρέπει να 
αναληφθούν για την υλοποίησή της. 

Οι κύριες θεματικές στις οποίες αναπτύσσεται είναι η 
Πρόληψη, η Προστασία, η Ποινική Δίωξη των δραστών και οι 
Πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Τέλος, ιδιαίτερα 
σημαντική είναι η θέσπιση ειδικού μηχανισμού ο οποίος είναι 
επιφορτισμένος με την παρακολούθηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής της Σύμβασης.

Αξιοσημείωτες είναι επίσης και οι παρεμβάσεις που 
προωθούνται από την Σύμβαση και σε επίπεδο δικονομικού 
δικαίου, ώστε το θύμα να προστατεύεται τόσο στην ποινική όσο και 
στην αστική δίκη.

Α. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Σύμβαση στην 
Πρόληψη: Εντελώς ενδεικτικά, προβλέπει την υποχρέωση 
των συμβαλλόμενων κρατών να εξασφαλίσουν την κατάρτιση 
επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θύματα της βίας, την 
υλοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες 
εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας και των προσβολών 
σεξουαλικής ελευθερίας, καθώς και τη διοργάνωση δράσεων 
δημοσιότητας για την κατάργηση των στερεοτύπων και την 
εξασφάλιση του σεβασμού της διαφορετικότητας.

Β. Όσον αφορά την προστασία και την υποστήριξη των 
θυμάτων πέραν της πρόβλεψης γενικών μέτρων (άρθρα 18-28 της 
Σύμβασης), προβλέπεται η υποχρέωση επαρκούς πληροφόρησης 
των θυμάτων για τα δικαιώματά τους και ύπαρξης υποστηρικτικών 
δομών - κέντρων υποδοχής θυμάτων σ’ όλη την επικράτεια, με 
ειδική πρόβλεψη για την έκδοση ή ανανέωση άδειας παραμονής 
των αλλοδαπών γυναικών - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. 
Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση λήψης μέτρων -νομοθετικών ή 
άλλων- προκειμένου να διασφαλισθεί ότι παρέχεται στις αρμόδιες 
αρχές η δυνατότητα να διατάξουν σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης να απομακρυνθεί ο δράστης από την κατοικία του στην 
οποία διαμένει και το θύμα (άρθρο 52). Ιδιαίτερη σημασία έχει 
επίσης ότι η Σύμβαση υποχρεώνει τα κράτη να λάβουν νομοθετικά 
μέτρα, τα οποία θα ενθαρρύνουν τους μάρτυρες τέτοιων 
εγκλημάτων να τα καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές αλλά και να 
τους προστατεύουν.

Γ. Σε επίπεδο ποινικού δικαίου, η Σύμβαση προβλέπει την 
ποινικοποίηση συμπεριφορών που μέχρι σήμερα διέφευγαν του 
ποινικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα η μη εμφανής 
παρακολούθηση ή παρενόχληση (Stalking), ο εξαναγκασμός 
σε σύναψη γάμου, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων 
γυναικός, η καταναγκαστική έκτρωση και στείρωση και οι 
απαράδεκτες δικαιολογήσεις εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων 
των εγκλημάτων που διαπράττονται στο όνομα της ούτως 
αποκαλούμενης «τιμής» (άρθρα 33-43). Η προστασία δε 
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ολοκληρώνεται με την υποχρέωση των κρατών να διασφαλίσουν 
ότι τα θύματα δικαιούνται να διεκδικήσουν αποζημίωση από τους 
δράστες (άρθρο 30). 

Δ. Σε επίπεδο θέσπισης Πολιτικών, τα κράτη υποχρεώνονται 
να υιοθετούν πολιτικές ολοκληρωμένες και συντονισμένες, 
προκειμένου να τηρούνται όλα τα μέτρα της σύμβασης και να 
δημιουργηθεί μια σαφής απάντηση για την εξάλειψη της βίας που 
υφίστανται οι γυναίκες.

Στα πλαίσια αυτά εισάγεται και η εξαιρετικά καινοτόμα 
πρόβλεψη ίδρυσης μηχανισμού παρακολούθησης της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των ρυθμίσεων της Σύμβασης από 
τα συμβληθέντα κράτη. Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται GREVIO 
(άρθρα 66-70) και είναι ανεξάρτητο όργανο που συγκροτείται από 
ειδικούς εμπειρογνώμονες.

Η GREVIO είναι επιφορτισμένη με την εκπόνηση και 
δημοσίευση Εκθέσεων, στις οποίες αξιολογούνται τα νομοθετικά 
και άλλα μέτρα που λαμβάνει καθένα συμβαλλόμενο μέρος για 
να εξασφαλίσει τον σεβασμό των ορισμών της Σύμβασης. Σε 
περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται σοβαρές παραβιάσεις της 
σύμβασης, η GREVIO έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την 
άμεση κατάθεση ειδικής έκθεσης που αφορά στα μέτρα που 
έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί ένα σοβαρό μαζικό και 
επίμονο πλέγμα στοιχείων βίας κατά των γυναικών, τη διεξαγωγή 
έρευνας, αλλά και να απευθύνει σχόλια και συστάσεις στο 
ενδιαφερόμενο κράτος. 

Επίσης, στον μηχανισμό παρακολούθησης της Σύμβασης 
περιλαμβάνεται και η Επιτροπή των συμβαλλόμενων μερών, 
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που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών - μελών που 
υπέγραψαν την Σύμβαση. Είναι ο πρώτος αποδέκτης των 
Εκθέσεων της GREVIO και μπορεί με βάση τα πορίσματά τους, να 
εκδίδει Συστάσεις για συγκεκριμένα κράτη που υπολείπονται στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

Τέλος, σημαντική είναι η πρόβλεψη της Σύμβασης για τη 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην παρακολούθηση της 
σύμβασης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα μέρη θα υποβάλλουν 
τις εκθέσεις της GREVIO στα εθνικά τους κοινοβούλια και ότι η 
κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θα 
προσκαλείται προκειμένου να ενεργήσει τακτική απογραφή της 
εφαρμογής της σύμβασης. Συνεπώς, το ζήτημα της βίας κατά 
των γυναικών -συμπεριλαμβανομένης και της ενδοοικογενειακής- 
σταματά από κάθε άποψη να αποτελεί ιδιωτικό ζήτημα και 
τοποθετείται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

ΙΙΙ. Η ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση από την πρώτη ημέρα την 
11η.5.2011, αλλά το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τη Σύμβαση 
και κατέστη εσωτερικό δίκαιο υπερνομοθετικής ισχύος, με τον 
νόμο 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/5-4-2018), ο οποίος όχι μόνο κύρωσε 
τη Σύμβαση αλλά εναρμόνισε και την υπάρχουσα νομοθεσία της 
χώρας μας σύμφωνα μ’ αυτήν.

Η κύρωση της Σύμβασης επέφερε τροποποιήσεις στον Ν. 
3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, στον 
Ποινικό Κώδικα (ΠΚ) και σε άλλες διατάξεις. 

Στις κυριότερες ρυθμίσεις που εισήχθησαν για την εφαρμογή 
των προβλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μπορούν 
να αναφερθούν ενδεικτικά:

4 Τα έθιμα, οι παραδόσεις και η θρησκεία του δράστη, δεν 
μειώνουν την ποινή του.

4 Προβλέπεται αναστολή παραγραφής και των εγκλημάτων 
ενδοοικογενειακής βίας μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για 
ένα έτος μετά εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία έτη 
μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα.

4 Ο εξαναγκασμός της γυναίκας σε πράξη ακρωτηριασμού η 
αυτοακρωτηριασμού τιμωρείται με φυλάκιση.

4 Ο εξαναγκαστικός γάμος συμπεριλαμβάνεται ως σκοπός 
στο ποινικό αδίκημα της εμπορίας των ανθρώπων - Δεν επιτρέπεται 
πλέον ο βιαστής να παντρευτεί το θύμα και να γλυτώσει την ποινή.

4 Προβλέπεται νέα διάταξη για το λεγόμενο stalking 
(εξακολουθητική παρενοχλητική συμπεριφορά).

4 Στην έννοια της οικογένειας για την ενδοοικογενειακή 
βία, συμπεριλαμβάνονται και τα πρόσωπα που συνδέονται ή 
συνδέονταν με σύμφωνο συμβίωσης.

4 Αν ο δράστης δεν ολοκληρώσει το ειδικό συμβουλευτικό- 
θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας σε δημόσιο φορέα, σε όποιον τόπο και 
για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται τούτο αναγκαίο από τους 
αρμόδιους θεραπευτές, η υπόθεση ανασύρεται από το αρχείο και 

συνεχίζεται η ποινική διαδικασία κατά του δράστη.

Άλλες τροποποιήσεις

Με το τέταρτο άρθρο του Ν. 4531/2018 επέρχονται και άλλες 
τροποποιήσεις στην υπάρχουσα νομοθεσία, προκειμένου να 
υπάρχει το δυνατόν καλύτερη εναρμόνιση της τελευταίας με τις 
προβλέψεις της σύμβασης. Οι ρυθμίσεις αυτές, επιγραμματικά, 
αφορούν:

1) στη διεκδίκηση αποζημίωσης του θύματος από τον δράστη ή 
τη δράστρια 

2) στην απαγόρευση χορήγησης αδειών όπλων σε όσους/ες 
έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής

3) στο δικαίωμα αυτοτελούς άδειας διαμονής σε περιπτώσεις 
θυμάτων τρίτων χωρών

4) στην επανάκτηση του δικαιώματος διαμονής των θυμάτων 
που μεταφέρθηκαν σε ξένο κράτος και εξαναγκάσθηκαν σε τέλεση 
γάμου, με αποτέλεσμα να απολέσουν το καθεστώς διαμονής τους, 
αλλά και

5) στον ορισμό της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ως 
συντονιστικού φορέα (πέραν του εξωτερικού μηχανισμού GREVIO) 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών και μέτρων για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας.

Ψήφιση νέου Ν.4808/19.06.2021

Πρόσφατα, ψηφίσθηκε ο Ν. 4808/19.06.2021( ΦΕΚ Α΄) με τον 
οποίο, μεταξύ άλλων, επικυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 
190 για την Βία και την Παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας, 
ενισχύοντας το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα:

1. Διευρύνεται το πεδίο των απαγορευμένων συμπεριφορών 
και διευρύνεται η προστασία με την προσθήκη στα 
προστατευόμενα άτομα και των εργαζομένων στην άτυπη 
οικονομία. Σειρά δικαιωμάτων επεκτείνονται και στο δημόσιο τομέα 
και προστίθεται το mobbing (ηθική παρενόχληση) στη βία στους 
χώρους εργασίας 

2. Ορίζονται διακριτά οι συμπεριφορές «βία» και 
«παρενόχληση», για να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια στις 
απαγορευμένες συμπεριφορές. Προστίθεται και ρητά στον ορισμό 
της παρενόχλησης λόγω φύλου ο σεξουαλικός προσανατολισμός, 
έκφραση, ταυτότητα φύλου

3. Ενισχύονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, εισάγοντας την 
υποχρεωτική κατάρτιση πολιτικών για την καταπολέμηση της βίας 
και της παρενόχλησης, τον ορισμό προσώπου «συνδέσμου» για 
την παροχή συμβουλών και την υιοθέτηση εσωτερικών διαδικασιών 
διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών, διευρύνοντας το «Σήμα 
Ισότητας» στις επιχειρήσεις, προβλέποντας και υποχρέωση 
παροχής εκπαίδευσης στους εργαζομένους, ως μέσο προληπτικής 
δράσης

4. Θεσπίζονται μέτρα για την άμεση προστασία των θιγομένων, 
με την πρόβλεψη απομάκρυνσης ή μετακίνησης από την εργασία 
ενός εκ των δυο μερών με την υποβολή της καταγγελίας, με την 

10 χρόνια από την υπογραφή την 11η Μαΐου 2011 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
ΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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απαγόρευση αντιποίνων και με την αντιστροφή του βάρους της 
απόδειξης

5. Εισάγονται ειδικές προβλέψεις στη διαδικασία ενώπιον 
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την κατά 
προτεραιότητα διερεύνηση καταγγελιών για βία και σεξουαλική 
παρενόχληση στους χώρους εργασίας, με διεξαγωγή της έρευνας 
από Επιθεωρητή ανώτερης βαθμίδας και εχέγγυα προστασίας της 
ιδιωτικότητας των εμπλεκομένων 

ΙV. ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. Άμεση στήριξη της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ένταξη της βίας κατά των γυναικών στα 
λεγόμενα «ευρωεγκλήματα» (eurocrimes) του άρθρου 83 ΣΛΕΕ 
και τη λήψη περαιτέρω ενωσιακών νομοθετικών μέτρων με αυτήν 
τη νομική βάση

2. Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης:

Στις 9 Ιουλίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ζήτησε 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα 
με το άρθρο 218, παράγραφος 11, ΣΛΕΕ, σχετικά με την 
προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
και ειδικότερα εάν η απόφαση της Ένωσης να συνάψει τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης θα είναι συμβατή με τις Συνθήκες, σε 
περίπτωση που εκδοθεί χωρίς να έχει επιτευχθεί κοινή συμφωνία 
όλων των κρατών μελών να δεσμεύονται από την εν λόγω 
Σύμβαση.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ΔΕΕ Gerard Hogan πρότεινε στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να απαντήσει στο ερώτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θετικά και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η 
απόφαση του Δικαστηρίου.

Επίσης, το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στις προτεραιότητες της 
επόμενης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Φύλο και να υποβάλει 
νομοθετική πράξη για την αντιμετώπιση όλων των εκφάνσεων 
της έμφυλης βίας (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής 
παρενόχλησης και της ψηφιακής βίας), απευθύνοντας ταυτόχρονη 
έκκληση να συμπεριληφθεί η βία κατά των γυναικών στον 
κατάλογο των αναγνωρισμένων εγκλημάτων της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει ακόμη μια φορά τη θέση του 
υπέρ της απόδοσης 193,6 εκ. ευρώ για δράσεις πρόληψης και 
καταπολέμησης της έμφυλης βίας στο πλαίσιο του προγράμματος 
Δικαιώματα και Αξίες.

V. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αρκετές χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης γυρίζουν σήμερα την πλάτη τους στη 
Σύμβαση, απορρίπτοντας την επικύρωσή της, ισχυριζόμενες 
ότι θα διαβρώσει τις «οικογενειακές αξίες», βασιζόμενες σε 
παρερμηνείες και ψευδείς μύθους.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 χρόνων, 
δήλωσε ότι οι παραπάνω αμφισβητήσεις δεν στρέφονται μόνο 
εναντίον της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αλλά είναι και μια 
αντιευρωπαϊκή χειρονομία.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τις επιθέσεις 
και τις εκστρατείες εναντίον της Σύμβασης από κάποιες χώρες, 
οι οποίες στηρίζονται στην εσκεμμένη παρερμηνεία και την 
παραπληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενό της και καλεί τα 
κράτη - μέλη που την έχουν κυρώσει να ακολουθούν ενδελεχή 
και δεσμευτικά κριτήρια για την πρόληψη της έμφυλης βίας, 
την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών, 
ενσωματώνοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση ορθά στο εθνικό 
τους νομοθετικό πλαίσιο, μέσω της κατανομής κατάλληλων 
οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Τουρκία, μία ημέρα πριν τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας κατά της Διάκρισης, στις 20 Μαρτίου 2021, δήλωσε την 
επίσημη αποχώρησή της από τη Σύμβαση την 1η Ιουλίου, παρότι 
υπήρξε το πρώτο κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης του 
επικύρωσε τη Σύμβαση και φιλοξένησε και την 121η Υπουργική 
Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη.

Δυστυχώς, η μονομερής αποχώρηση της Τουρκίας από τη 
Σύμβαση του Συμβουλίου, έρχεται σε μια παγκοσμίως δυσμενή 
χρονική συγκυρία, με την πανδημία να πλήττει δυσανάλογα τα 
δικαιώματα των γυναικών.

Στην Τουρκία, όπου το 2020, καταγράφηκαν 300 
γυναικοκτονίες, επτά δε γυναίκες δολοφονήθηκαν στην Τουρκία 
την ίδια ημέρα της απόφασης για αποχώρηση, ενώ επτά 
γυναικοκτονίες συνέβησαν μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με το «Anit 
Sayac» (Μνημείο Ιχνηλάτησης), μια πρωτοβουλία πολιτών που 
καταγράφει τις γυναικοκτονίες στη χώρα για ολόκληρο το έτος).

Η Πολωνία δήλωσε επίσης ότι αμφισβητεί τη συμφωνία. Στο 
Αζερμπαϊτζάν, όπου υπήρξαν κάποιες πρόσφατες κινήσεις για την 
υπογραφή της Σύμβασης, οι συντηρητικοί επωφελήθηκαν από 
την τουρκική απόρριψη στις 20 Μαρτίου για να υποστηρίξουν ότι 
πρέπει να κάνουν το ίδιο.

VI.ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω υπάρχει ένα πλούσιο νομοθετικό 
υλικό - νομικό οπλοστάσιο σχετικά με την κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων των γυναικών, τόσο σε διεθνές όσο και σε 
υπερεθνικό και εθνικό επίπεδο, πέραν όμως των νομοθετικών 
μέτρων για την πληρέστερη εναρμόνιση στις επιταγές της 
Σύμβασης, πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, προληπτικού 
χαρακτήρα, που θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας. Και τούτο διότι κανένας νόμος και κανένα σύμφωνο 
δεν μπορεί να παρέχει αποτελεσματική προστασία, χωρίς την 
ταυτόχρονη μεταστροφή της κοινωνικής συνείδησης. Αυτά 
τα δύο λειτουργούν συμπληρωματικά και μόνο έτσι μπορούν να 
αποτελέσουν θεμέλιο λίθο για την εξάλειψη των αντιλήψεων που 
συντηρούν την ανισότητα ανάμεσα στα φύλα.

Αυτή την κρίσιμη ώρα που η βία κατά γυναικών και παιδιών 
εντείνεται, όπως διαπιστώνουν οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς 
οργανισμοί και αποδεικνύουν τα νούμερα, θα πρέπει όλοι και 
όλες να συστρατευθούμε για τη στήριξη και πλήρη εφαρμογή της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

Εάν η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σώζει 
ζωές, επιβάλλεται και εμείς να σώσουμε τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης.
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Για να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ ακραίου φεμινισμού και 
σχεδιασμού πολιτικών ισότητας προς όφελος των γυναικών, πρέπει 
να ληφθούν υπ’ όψη η κοινωνική κατάσταση και οι κοινωνικές 
διαφορές που εμπόδιζαν την πρόοδο των γυναικών.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ήταν ευρύτατα διαθέσιμη, αλλά οι γυναίκες δεν προσπαθούσαν 
αρκετά για να ενταχθούν στους μηχανισμούς εκπαίδευσης, αλλά 
προτιμούσαν να είναι νοικοκυρές και να δημιουργούν οικογένεια. 
Η αλλαγή αυτής της στάσης έγινε ξαφνικά και οι γυναίκες άρχισαν 

να συρρέουν στα Κολλέγια και στα Πανεπιστήμια, κυρίως στην 
Αγγλία. Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η ανάγκη να καλυφθούν 
οι αναγκαίες θέσεις εργασίας από γυναίκες, ήταν το σημείο 
εκκίνησης των δραστηριοτήτων των γυναικών εκτός σπιτιού, 
σε ευρεία κλίμακα. Παράλληλα άρχισαν να δημιουργούνται 
μηχανισμοί στήριξης των γυναικών.

Στο Oakland, California, το 1921, o Stuart Morrow 
επαγγελματίας δημοσίων σχέσεων, ο οποίος διοργάνωνε Ομίλους 
κοινωνικής δράσης για άνδρες, επ’ αμοιβή, επισκέφθηκε ένα 

Η Ιστορία 
του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού

Μετάφραση - Περίληψη

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2010 - 2012

ΛΙΛΙΑΝ ΖΕΛΛΟΥ

Τ
ακτοποιώντας το προσωπικό μου σοροπτιμιστικό 
αρχείο αντίκρυσα ένα βιβλίο που μου είχαν δωρίσει, 
μεταξύ πολλών άλλων αναμνηστικών, στο συνέδριο 
του Διεθνούς Σοροπτιμισμού στο Σίδνεϋ της 

Αυστραλίας, εις ανάμνηση της θητείας μου ως Συντονίστριας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Θέση της Γυναίκας. Τα ίδια δώρα 
έλαβαν και οι άλλες συντονίστριες προγραμμάτων, λόγω της 
κατάργησης του αξιώματος των συντονιστριών προγράμματος. 
Πριν από την συγκεκριμένη έκδοση, είχε γραφεί από άλλη 
συγγραφέα, πάλι η ιστορία, αλλά μέχρι το 1971.

Η ανά χείρας έκδοση έχει γραφεί από το μέλος του GBI 
Harrogate club, Janet Haywood, η οποία, όπως αναφέρει, 
βοηθήθηκε από ομάδα σοροπτιμιστριών, ώστε ν’ αποφευχθούν 
τυχόν ανακρίβειες. Στο γραφείο της Ένωσης στην Αθήνα 

υπάρχουν εκδόσεις της ιστορίας της Οργάνωσης στην Αγγλική 
και στη Γαλλική, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματα των συγγραφέων, 
γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που δημιούργησα, ως 
πρόεδρος της Ένωσης το αρχείο του γραφείου, ταξινομώντας 
έγγραφα, περιοδικά και διάφορες εκδόσεις που περιείχαν τα 22 
χαρτοκιβώτια που παρέλαβα.

Κάνω αυτή την αναφορά, γιατί μπορεί να υπάρχουν μέλη 
της Οργάνωσης μας που επιθυμούν να εντρυφήσουν στις 
λεπτομέρειες της Σοροπτιμιστικής διαδρομής. Σήμερα επιχειρώ 
να παρουσιάσω την ιστορική διαδρομή μας, στα νέα κυρίως μέλη, 
σε μικρή περίληψη ακολουθώντας πιστά τις χρονικές περιόδους 
και τους τίτλους των κεφαλαίων, όπως η συγγραφέας και η 
συγγραφική ομάδα που την πλαισίωσε, έπραξαν.

Κεφάλαιο Πρώτο > BEGINNIGS 1921 - 1938

ΑΦΙΕΡΩΜΑ001 1921
2021

ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
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Κολλέγιο που εκπαίδευε ιδιωτικούς υπαλλήλους και προς μεγάλη 
του έκπληξη, είδε ότι επικεφαλής ήταν μία γυναίκα. Αποτέλεσμα 
αυτής της συνάντησης και μετά από πολλές συζητήσεις με την 
Violet Richardson αλλά και με άλλες γυναίκες, ιδρύθηκε την 3η 
Οκτωβρίου 1921 ο πρώτος Σοροπτιμιστικός Όμιλος στο Oakland, 
με πρώτη πρόεδρο την Violet Richardson - Ward, γυμνάστρια. 
Παρουσία 81 γυναικών στο ομώνυμο Ξενοδοχείο, ο Όμιλος οποίος 
ονομάστηκε σοροπτιμιστικός όμιλος της Κομητείας Alameda, μέχρι 
το 1928 οπότε ένας άλλος όμιλος δημιουργήθηκε, το Berkley club, 
που προέκυψε από τον πρώτο όμιλο της Alameda, ο οποίος πήρε 
τελικά το όνομα Oakland. Δύο γυναίκες είχαν κυρίαρχο ρόλο στην 
ίδρυση του πρώτου ομίλου, βασικά η Violet Richardson - Ward 
και η Eloise Cushing, δικηγόρος, η οποία συνέταξε το πρώτο 
Καταστατικό.

Ο σκοπός του Σοροπτιμισμού
ήταν: η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας ως βάση όλων 

των δραστηριοτήτων. Να αυξήσει την αποτελεσματικότητα 
των μελών του στην επιδίωξη της απασχολησιμότητάς τους 
διευρύνοντας τα ενδιαφέροντά τους στα κοινωνικά, επιχειρηματικά 
και αστικά ζητήματα της κοινότητας, μέσω της σοροπτιμιστικής 
οργάνωσης γυναικών, στην οποία αντιπροσωπεύονται ποικίλα 
επαγγέλματα. Απαραίτητος κανόνας ήταν τα μέλη να έχουν 
διακεκριμένη θέση στο χώρο που αντιπροσωπεύουν.

Τα πρώτα μέλη εκπροσωπούσαν την εκπαίδευση, τον χώρο 
των επιχειρήσεων, ήταν νομικοί, έμποροι, επικοινωνιολόγοι, 
οικονομολόγοι, καλλιτέχνιδες, γιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί.

Το πρώτο πρόγραμμα δράσης
Το πρώτο σημαντικό πρόγραμμα δράσης αφορούσε το 

περιβάλλον και ειδικότερα τη διάσωση των κόκκινων δασών (save 
the redwoods) - Sequoia (δέντρα της ίδιας οικογένειας που έχουν 
ζωή 2.000 - 2.500 ετών. Στη Νεβάδα υπάρχει δέντρο Sequoia 

3.500 ετών). Τα δάση αυτά κινδύνευαν να εξαφανιστούν από 
την ανεξέλεγκτη υλοτομία. Οι σοροπτιμίστριες κατάφεραν και 
έσωσαν τα δέντρα με αλλαγές στη νομοθεσία και δημιουργώντας 
στρατηγικές συνεργασίες. 

Αρχίζει η επέκταση
Το 1922 δημιουργήθηκαν Όμιλοι στο San Francisco, Los 

Angeles και Washington D.C. Στην Αγγλία οι αξιωματούχοι του 
Bristol Rotary Club είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν γυναικεία 
οργάνωση με ανάλογους σκοπούς υπό το όνομα Venture Club. Το 
motto ήταν “Looking Further” και οι σκοποί ήταν περίπου οι ίδιοι με 
αυτών των σοροπτιμιστικών ομίλων της Αμερικής. Παρά το γεγονός 
και οι δύο οργανώσεις είχαν παρόμοιους σκοπούς, η μία αγνοούσε 
την ύπαρξη της άλλης. Το 1924 ο Stuart Morrow επισκέφθηκε 
το Λονδίνο και έπεισε την Lady Falmouth να ιδρύσει το London 
Soroptimist Cub. Ακολούθησε το 1926 ο όμιλος στο Manchester 
και το 1927 οι όμιλοι σε Liverpool, Glasgow και Edinburgh.

Επίσης μία σημαντική προσωπικότητα της Αυστραλίας, η 
δικαστής Edith Glanville εκτός των οργανώσεων που ίδρυσε 
στα πρότυπα του Σοροπτιμισμού και του Venture clubs, ίδρυσε 
αργότερα τον πρώτο Σοροπτιμιστικό Όμιλο στο Sydney.

Τον Ιανουάριο του 1922 τρεις μήνες μετά την ίδρυση του 
πρώτου Ομίλου στην Καλιφόρνια, ένα κοριτσάκι 13 ετών πέθανε 
στην Γαλλία. Οι απαρηγόρητοι γονείς του, γιατροί και οι δύο, 
ο πατέρας δερματολόγος και η μητέρα διαπρεπής πλαστική 
χειρουργός, αναζητούσαν παρηγοριά. Η μητέρα Suzanne Noel 
γνώρισε τον Stuart Morrow, o οποίος της μίλησε για τις αρχές του 
Σοροπτιμισμού. Η Dr. Noel γοητευμένη από τις αρχές και τους 
στόχους της Οργάνωσης που έδωσαν νόημα στη ζωή της, ίδρυσε 
το 1924 τον πρώτο Σοροπτιμιστικό Όμιλο στην Ευρώπη, στο Παρίσι. 
Ο Όμιλος αριθμούσε 93 μέλη. Ακολούθησε η ίδρυση Ομίλων στη 
Χάγη, στο Άμστερνταμ, στο Μιλάνο, στη Βιέννη, στο Βερολίνο, 
στην Ουγγαρία, στην Εσθονία, στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Η ίδια 
είπε ότι δυστυχώς οι δύο τελευταίοι Όμιλοι δεν λειτούργησαν ποτέ.

Stuart Morrow

Janet Haywood
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Full Control
Η ιδέα του Σοροπτιμισμού επεκτάθηκε γρήγορα με τον Stuart 

Morrow να ταξιδεύει διαρκώς ιδρύοντας νέους Ομίλους. Κάποια 
στιγμή κατάλαβε ότι δεν μπορούσε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
της δουλειάς και προσέλαβε την Helena Gamble, μέλος του 
Ομίλου του Oakland, επαγγελματία διοργανώτρια καμπάνιας 
ίδρυσης Ομίλων. Η Helena Gamble επιθυμώντας να αναπτύξει 
νέους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους, κατέβαλε εξ ιδίων αρκετές 
εκατοντάδες δολαρίων. Τελικά, σε μία σύσκεψη των Ομίλων με 
πολλές αντικρουόμενες απόψεις, συμφωνήθηκε με τον Morrow να 
μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στους Ομίλους έναντι του ποσού 
των 5.500 δολαρίων (ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για τα δεδομένα της 
εποχής), ώστε να αποκτηθεί από τους Ομίλους ο πλήρης έλεγχος 
της Οργάνωσης.

A Frame work for the Future
Τον Ιούνιο του 1928 η Αμερικανική Ομοσπονδία των 

Σοροπτιμιστικών Ομίλων διοργάνωσε συνέδριο στην Washington 
D.C., όπου συμφωνήθηκε η δημιουργία δύο Ομοσπονδιών α) 
της Αμερικής, περιλαμβανομένου και του Καναδά και β) της 
Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας - Ιρλανδίας. 
Επίσης τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της “Soroptimist 
International Association”. Εγκρίθηκε με αρκετές διαφοροποιήσεις 
το Καταστατικό και αποφασίστηκε η διενέργεια συνεδρίου κάθε 
τέσσερα χρόνια. Έχοντας απαλλαγεί από τον Morrow, κανένα 
μέλος δεν ελάμβανε αμοιβή για την εργασία της επέκτασης της 
Οργάνωσης.

The EMBLEM
Στο ίδιο συνέδριο αποφασίστηκε να υιοθετηθεί το έμβλημα της 

Οργάνωσης. Η σχεδιάστρια - χαράκτρια Anita Houts - Thompson 
εμπνεύστηκε και σχεδίασε το σήμα που παριστά την γυναίκα με τα 
χέρια υψωμένα να υποδέχεται την ελευθερία και να αποδέχεται 
τις ευθύνες για τις καλές πρακτικές. Τα φύλλα της βελανιδιάς 
συμβολίζουν την δύναμη της Οργάνωσης και τα φύλλα της δάφνης 
συμβολίζουν τη νίκη και τα επιτεύγματα των γυναικών. Όπως είπαν 
τότε «όπως και να έχει, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιο 

άλλο σήμα που να φέρει συμβολισμό αυτού του βαθμού»

Communications
Η επικοινωνία το 1920 δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Δεν υπήρχαν 

τα σημερινά μέσα, οπότε ήταν αναγκαία η έκδοση περιοδικού. 
Το έργο αυτό ανέλαβε ο Όμιλος του κεντρικού Λονδίνου. Το 
περιοδικό κόστιζε 3 πένες και κυκλοφορούσε σε όλη τη χώρα. 
Η ύλη του περιλάμβανε τον χρόνο και τις ημερομηνίες των 
συναντήσεων και περίληψη των πεπραγμένων των Ομίλων. 
Υπήρχε, επίσης, μία πλήρης λίστα των μελών των Ομίλων σε όλο 
τον κόσμο, ώστε οι σοροπτιμίστριες που ταξίδευαν να έχουν την 
ευκαιρία να συναντώνται με τις σοροπτιμίστριες στις χώρες που 
επισκέπτονταν.

Venture Clubs join Soroptimist Clubs
Το 1929 τα Venture clubs και οι σοροπτιμιστικοί Όμιλοι της 

Αγγλίας, μετά από πολλές συζητήσεις κατέληξαν να συνενωθούν, 
αφού οι σκοποί και οι στόχοι ήταν ίδιοι. Αυτό έγινε τελικά το 1930. 
Τα Venture Clubs ονομάστηκαν Soroptimist Clubs αποδεχόμενα 
το καταστατικό και τις κανονιστικές διατάξεις του Σοροπτιμισμού 
και οι βρετανίδες σοροπτιμίστριες αποδέχτηκαν το motto “Looking 
further”, το οποίο παραμένει έως σήμερα. Ένα νέο Καταστατικό 
υιοθετήθηκε, η Οργάνωση απλώθηκε περισσότερο και το 
ιδεολογικό περιεχόμενό της έφερε νέα μέλη από διαφορετικές 
χώρες. Πολλές δράσεις αναπτύχθηκαν και τα αποτελέσματα 
άρχισαν να γίνονται εμφανή.

Development and Determination
Στην εποχή που αναφερόμαστε, η θέση των γυναικών και 

τα δικαιώματά τους διέφεραν από χώρα σε χώρα. Η Οργάνωση 
άρχισε να αναπτύσσεται εκεί που το πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον 
ήταν ευνοϊκό. Σε πολλές χώρες οι γυναίκες είχαν δικαίωμα 
ψήφου, είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να διδάξουν στα 
πανεπιστήμια, αλλά ακόμη και σε αυτές τις χώρες τα δικαιώματά 
τους δεν ήταν εύκολο να διασφαλιστούν. Κατά τη διάρκεια της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1929, τα πράγματα έγιναν 
ακόμη πιο δύσκολα για τις γυναίκες. 

Helena GambleViolet Richardson-Ward Edith Glanville Suzanne Noel
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Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, το 1934 έγινε στο Παρίσι υπό την 
προεδρία της Dr. Noel το Διεθνές συνέδριο της Οργάνωσης. Ήδη η 
Οργάνωση είχε επεκταθεί σημαντικά. Η Αμερική είχε 53 Ομίλους, 
η Ευρώπη 25 και η Μ. Βρετανία - Ιρλανδία 32. Οι χώρες που είχε 
επεκταθεί ο Σοροπτιμισμός ήταν 13. Στο συνέδριο αυτό το θέμα 
συζήτησης και έρευνας ήταν «Η επαγγελματική κατάσταση των 
γυναικών στις χώρες που έχει εγκαθιδρυθεί ο σοροπτιμισμός». 

Η οικονομική κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, η ανεργία 
των γυναικών στα ύψη. Η δυσκολία επιβίωσης των επιχειρήσεων 
επέβαλαν στις γυναίκες να δείξουν αποφασιστικότητα και 
εγρήγορση. Στο ίδιο συνέδριο οι Όμιλοι της Ευρωπαϊκής ηπείρου 
ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να δώσουν το δικαίωμα αποχώρησης 
στους Ομίλους της Μ. Βρετανίας - Ιρλανδίας. Έτσι μία νέα 
Ομοσπονδία γεννήθηκε, αυτή της Μεγάλης Βρετανίας - Ιρλανδίας. 
(GBI). Επίσης αποφασίστηκε να γίνει το επόμενο συνέδριο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1938.

Early Service Projects
Από την ίδρυσή της η Οργάνωση είχε κύριο σκοπό της να 

«υπηρετεί την κοινωνία». 
Κατά τη δεκαετία του 1930 πολλές δράσεις έγιναν προς αυτή 

την κατεύθυνση όπως:
b Επαγγελματική κατάρτιση για γυναίκες και παιδιά 
b Εκπαίδευση 
b Κατοικία για τους έχοντες ανάγκη 
b Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
b Βοήθεια για τους αρρώστους και τους ανήμπορους 
b Θέματα Υγείας 
b Θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης 
b Περιβαλλοντική πολιτική και δράση 
b Φροντίδα για τους πρόσφυγες 
b Ανθρώπινα δικαιώματα 
b Επέκταση του Σοροπτιμισμού και 
b Διεθνής Καλή θέληση.

Expansion into Australia and beyond
Δύο αξιοσημείωτες γυναίκες ανέλαβαν την ευθύνη της 

επέκτασης του Σοροπτιμισμού στην Αυστραλία: η Edith Glanville 
και η Elisabeth Hawes, επικεφαλής της Ομοσπονδίας Μ. 
Βρετανίας. Οι δύο κυρίες συμφώνησαν να ιδρύσουν Όμιλο στην 
Αυστραλία και να τον συνδέσουν με την Ομοσπονδία της Μ. 
Βρετανίας - Ιρλανδίας λόγω της αυτοκρατορίας και των δεσμών 
που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ο ΄Ομιλος ιδρύθηκε στο Sydney το 
1937. Η Ε. Glanville προήδρευσε του Ομίλου μέχρι το 1945.

Soroptimist Converge on America
Η επέκταση πλέον γινόταν με γρήγορους ρυθμούς και το 

καλοκαίρι του 1938 στο συνέδριο στο Atlantic City, New Jersey 
ΗΠΑ, η Οργάνωση αριθμούσε 11.289 μέλη και 191 Ομίλους σε 
13 χώρες. Στο συνέδριο της Διεθνούς Σοροπτιμιστικής Εταιρείας 
(έτσι ονομαζόταν η Οργάνωση εκείνη την εποχή) έλαβαν μέρος 
αντιπρόσωποι 90 Ομίλων της ΗΠΑ, 40 αντιπρόσωποι από τη 
Βρετανία και αντιπρόσωποι 10 Ομίλων από την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία. Η υποδοχή των σοροπτιμιστριών που διέσχισαν τον 
Ατλαντικό από τις Αμερικανίδες ήταν ενθουσιώδης με ανθοδέσμες 
από τριαντάφυλλα και χαρά, παρά τον φόβο που προκαλούσαν 
οι άνεμοι του πολέμου που ήταν πλέον εμφανές ότι πλησίαζε και 
αρκετοί Όμιλοι είχαν διαλυθεί από τους Ναζί. Οι εργασίες του 
συνεδρίου ήταν σοβαρές και ουσιαστικές. Αναμορφώθηκε η 
Διοικούσα Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν, πλέον, οι πρόεδροι 
των τριών Ομοσπονδιών. Τρείς νέες επιτροπές δημιουργήθηκαν. 
Η Επιτροπή Καταστατικού και Κανονιστικών Διατάξεων, η Επιτροπή 
για την αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας και η Επιτροπή 
Διεθνούς φιλίας και κατανόησης. Τροποποιήθηκε το καταστατικό 
για να συμπεριληφθούν οι νέες αποφάσεις. Το συνέδριο έληξε με 
την ακόλουθη δήλωση:

«Η Διεθνής Σοροπτιμιστική Εταιρεία καταδικάζει τον πόλεμο 
σαν εργαλείο πολιτικής συμπεριφοράς μεταξύ των Κρατών και 
συνιστά στις κυβερνήσεις να αναζητήσουν άλλα μέσα για να 
διευθετήσουν τις διαφορές τους».

Παρά το γεγονός ότι έβλεπαν τη θύελλα να έρχεται, όρισαν το 
επόμενο συνέδριο σε 4 χρόνια. Όμως ο πόλεμος είχε άλλα σχέδια.

The Work continues
Μετά το συνέδριο του 1938, η επέκταση συνεχίστηκε. Στην 

Καλιφόρνια ιδρύθηκαν οι περισσότεροι Όμιλοι. Κάθε αμερικανικός 
Όμιλος έπρεπε να υιοθετήσει έναν ευρωπαϊκό ή Βρετανικό Όμιλο, 
να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν σχέδια και ειδήσεις για τη 
θέση των γυναικών στις αντίστοιχες χώρες και στις κοινωνίες τους. 
κ.λπ. Οι εργασίες προχωρούσαν κανονικά στην Αυστραλία και στη 
Νέα Ζηλανδία. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
πολέμου βοηθούσαν υλικά την Ευρώπη και τη Μ. Βρετανία. Στην 
Ευρώπη ο σοροπτιμισμός άνθισε με τις προσπάθειες της Suzanne 
Noel και της Ripa Roveredo, μελών του Ομίλου του Παρισιού. Ο 
πόλεμος και οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν ζωές, κτίρια και αρχεία 
και δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για την Οργάνωση. Εκείνο που 
γνωρίζουμε από σημειώσεις της Suzanne Noel, είναι ότι «10 χρόνια 
επέκτασης χάθηκαν εξαιτίας του πολέμου. Έσβησαν τα φώτα με το 
ξέσπασμα του πολέμου».
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Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος, κεφάλαιο Δεύτερο >1939 - 1948
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Η 
Dr. Nöel με την SΙ/E Πρόεδρο Clara Hammerich, στο σπίτι της Πασιθέας, ενημέρωσαν 
τις 16 υποψήφιες Σοροπτιμίστριες για τους σκοπούς και το πνεύμα του Σοροπτιμισμού, 
συγκρότησαν τον Όμιλο, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν το Δεκέμβριο 1950. Τον 
Καταστατικό Σοροπτιμιστικό Χάρτη επέδωσε η Dr. Nöel. Ο Όμιλος εξουσιοδοτήθηκε 

να λειτουργεί και ως Ένωση μέχρι να δημιουργηθεί η Ένωση Ελλάδος. Μέλη του Ομίλου συμμετείχαν 
στα SI/E δρώμενα: 1952 Κοπεγχάγη, 1956 Χάγη, 1959 Tampere Φινλανδίας, όπου το ιδρυτικό μέλος 
του Ομίλου Τασία Μπάφη, Δ/ντρια Λογιστηρίου του Κράτους, εκλέγεται ως SI/E Πρόεδρος 1961 - 
63, παρέμεινε ένα χρόνο, παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Το SI/E περιοδικό The Link συνεχίζει να 
εκδίδεται στην Ελλάδα, μέχρι τέλους της διετίας, επιμελεία της Ρούλας Παπαδημητρίου. 

Η Πασιθέα λειτουργεί τον Α’ Όμιλο Θεσσαλονίκης (1958), Ναυπλίου (1959), Καβάλας (1966). Εκεί 
ιδρύεται η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος, πρώτη Πρόεδρος η Πασιθέα (1960 - 62). Η Πασιθέα ιδρύει 
και άλλα γυναικεία σωματεία, όπως τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών Γυναικών, τον 
Σύλλογο Διανοουμένων Γυναικών Σύμης (νησί Δωδεκανήσου, τόπος καταγωγής της), Πρόεδρος 
Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιστημόνων Γυναικών, οργάνωσε το Σχολείο Κυριακής στον Πειραιά για 

Το Ιστορικό της Ιδρύσεως 
του Σοροπτιμισμού στην Ελλάδα 
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1950. 
Δέκτης του μηνύματος της Dr. Nöel 

να επεκταθεί ο Σοροπτιμισμός στην Ελλάδα, 
ήταν η Πασιθέα Ζουρούδη - Σαλίγκαρου, γιατρός 

μικροβιολόγος, γυναίκα σεμνή, απλή, αποφασιστική. 
Συγκέντρωσε 16 νέες εργαζόμενες γυναίκες σε 
υπεύθυνες θέσεις, στα Γράμματα, τις Τέχνες, το 

Εμπόριο, τις Επιχειρήσεις, τη Δημόσια Διοίκηση, πρόθυμες 
για πλούσια προσφορά υπηρεσιών, 

στον άνθρωπο και την κοινωνία.
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πολίτες Δωδεκανήσιους, το Σώμα των Κοριτσιών «ΑΕΤΙΔΕΣ», νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία. Η 
Πασιθέα, μαθήτρια Γυμνασίου, οργάνωσε τις συμμαθήτριές της και δημιούργησε τον πρώτο Όμιλο Οδηγών 
(Προσκοπίνες) στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, γενέθλια πόλη της. 

Οι Σοροπτιμιστικές δραστηριότητες του Ομίλου, με οργάνωση και ευθύνη Πασιθέας, είχαν διαχρονικό 
αναπτυξιακό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 

Έντονα διαβήματα στο Υπουργείο Παιδείας για τον αναλφαβητισμό των γυναικών, φιλική και σοβαρή 
επικοινωνία και συνεργασία με αστυνομικές αρχές για την προστασία των ανηλίκων από άσεμνα θεάματα και 
παραβατικές συμπεριφορές, ενίσχυση ορφανοτροφείων, γηροκομείων, οικοτροφείων και νοσοκομείων. 

Σημαντικό έργο του Ομίλου, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΠΗΕ για τους Πρόσφυγες, 
μεγάλου αριθμού από Ρωσία, Πόντο, Ρουμανία, Αρμενία, πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Καρέα Αττικής. 
Συμμετοχή των Σοροπτιμιστριών στο κατασκευαστικό πλαίσιο και ανάληψη εξοπλισμού της κατοικίας των 
52 γερόντων, επιμέλεια και φροντίδα διαβίωσης, μέχρι τέλους της ζωής τους. Μαζί με τον αδελφοποιημένο 
Όμιλο Varberg Σουηδίας, ενίσχυση του Ειδικού Σχολείου Κοριτσιών «Αγία Μαρίνα Καβάλας», πληρωμή 
ψυχολόγου για ένα έτος, δωρεά αυτοκινήτου μεταφοράς μαθητριών, δωρεά ενός πλεκτικού στο χωριό 
Καρυδιά Εδέσσης για άσκηση των κοριτσιών του χωριού, δωρεά βιβλιοθήκης στο ακριτικό χωριό Κοτρώνια 
Ροδόπης και άλλες δράσεις για παιδιά και ηλικιωμένους.

Η Πασιθέα είναι γνωστή και για την εθνική της δράση. Στην περίοδο της Γερμανικής - Ιταλικής Κατοχής, 
1941 - 1944, συμμετείχε ενεργά σε ένα εθνικό αντιστασιακό δίκτυο, το οποίο εξέδιδε ένα έντυπο με 
πληροφορίες από το BBC και τους εξόριστες Έλληνες Κυβερνήτες στην Αίγυπτο, το οποίο με τεράστιο 
κίνδυνο διανέμετο από σπίτι σε σπίτι. Η Πασιθέα ήταν υπεύθυνη για την ενημέρωση των γυναικών στο 
Λεκανοπέδιο της Αττικής και Πειραιώς. Το ιατρείο της (Ευρυπίδου 11) ήταν ένα σημαντικό «στέκι» της 
αντιστασιακής οργάνωσης.

Η Πασιθέα, με το σύζυγό της Νικόλαο Σαλίγκαρο, λυρικό τενόρο, εγκαταστάθηκε σε έναν οικισμό 
του λεκανοπεδίου Αττικής, συμμετείχαν στην πρώτη οικιστική ομάδα που οριοθέτησε τον οικισμό που 
αναπτύχθηκε σε Δήμο Χολαργού. Η Πασιθέα υπηρέτησε ως Κοινοτάρχης, ως Πρόεδρος του Δ.ΣΔ. του 
Δήμου και ο σύζυγός της ως Δήμαρχος. Στον Χολαργό η Πασιθέα έκτισε το σπίτι της, το οποίο δώρισε στον 
Δήμο Χολαργού, δημιούργησε και ένα Γηροκομείο για τις ανάγκες του Δήμου, στο οποίο παρέμεινε μέχρι 
τέλος της ζωής της (1986). Ήταν 90 ετών.

Η Πασιθέα στο σπίτι της εγκαινίασε μία Εστία ονόματι «Αντιγόνη Ζουρούδη - Σαλίγκαρου - Μάνα της 
Δωδεκανήσου», το οποίο υπάρχει έως σήμερα και λειτουργεί ως το Κοινοτικό και Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Χολαργού. Επίσης, η Πασιθέα δημιούργησε ένα σώμα νεαρών Κοριτσιών «ΑΕΤΙΔΕΣ». Το 
2004, ο Δήμος Χολαργού τοποθέτησε την προτομή της Πασιθέας σε ένα πάρκο κοντά στο σπίτι της και 
ονοματοδότησε δρόμο εμπρός στο σπίτι της «Οδός Αετιδών».

Το 1963, ο τότε Βασιλεύς των Ελλήνων Κωνσταντίνος, τίμησε την Πασιθέα, της απένειμε τον 
Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Ευποιΐας, ο οποίος απονέμεται σε γυναίκες για προσφορά όλως ιδιαιτέρων 
υπηρεσιών.
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Ο Σοροπτιμισμός, που είναι μία σύνθετη λέξη από τα λατινικά, 
σημαίνει «αδελφή άριστη», λέξη που εκφράζει τα ιδανικά από τα 
οποία εμφορούνται τα μέλη του, είναι σήμερα διαδεδομένος σε 
πολλές χώρες της Υφηλίου και επάξια και στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1921 στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών 
και γρήγορα διαδόθηκε και ήρθε και στην Ευρώπη. Η μία χώρα 
μετά την άλλη, εκτός τότε από τις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης 
και Ανατολικής Ευρώπης, δημιουργούσαν τις ενώσεις τους, 
με πολύτιμες δραστηριότητες για την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γυναικών, τη φιλία και την ειρήνη.

Ευτυχώς τώρα, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και την 
εδραίωση της Δημοκρατίας στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
και στη Ρωσία, επεκτείνεται και εκεί ο Σοροπτιμισμός.

Στην Ελλάδα η ιδέα ρίζωσε μετά τον πόλεμο του 1940 και τον 
εμφύλιο, όταν η ζωή έλαβε τον κανονικό της ρυθμό. Στην Αθήνα 
το 1950, σύστησε τον πρώτο Όμιλο μία δραστήρια Δωδεκανήσια 
ιατρός, η Πασιθέα Ζουρούδη - Σαλιγγάρου, που χρημάτισε 
και πρώτη Πρόεδρός του επί σειρά ετών. Η κα Σαλιγγάρου 
συγκέντρωσε εκλεκτές κυρίες της Αθήνας που διακρίνονταν στα 
επαγγέλματά τους και ο Όμιλος - Ένωση είχε δραστήρια επιδοθεί 
στις υποχρεώσεις του και λάβαινε μέρος στα Ευρωπαϊκά Συνέδρια, 
Συνέδρια των Γκούβερνερ και στα Διεθνή Συνέδρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Συνέδριο στο Λονδίνο, το 
1959 αποφασίσθηκε η επέτειος της Διεθνούς Ημέρας του 
Σοροπτιμισμού να εορτάζεται ταυτόχρονα με την Ημέρα των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την 10η Δεκεμβρίου, ούτως ώστε να 

σημάνει ότι ο Σοροπτιμισμός συνταυτίζεται με την Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στο Συνέδριο παρευρίσκονταν βέβαια και οι Ελληνίδες 
εκπρόσωποι. Αλλά λόγω των ασχολιών τους, οι Αθηναίες 
Σοροπτιμίστριες δεν είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν και 
άλλους Ομίλους σε άλλες πόλεις της χώρας μας. Ήταν λοιπόν 
στο Συνέδριο του 1959, που η εκπρόσωπος της Τουρκίας έλαβε 
τον λόγο και είπε ότι η Ελλάδα έπρεπε να διαγράφει από την 
Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αφού για χρόνια είχε ένα 
μόνο Όμιλο, των Αθηνών και δεν μπορούσε να λογιστεί «Ένωση», 
όπως υπαγόρευε το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σοροπτιμισμού.

Ευτυχώς η Ελληνίδα εκπρόσωπος έλαβε αμέσως μετά το λόγο 
και δήλωσε ότι στην Ελλάδα ετοιμάζεται Όμιλος στη Θεσσαλονίκη 
και άλλες πόλεις και πολύ γρήγορα θα πλουτιστεί η «Ελληνική 
Σοροπτιμιστική Ένωση».

Οι Αθηναίες κυρίες κατάλαβαν ότι έπρεπε για το εθνικό μας 
φιλότιμο να φροντίσουν γρήγορα να επεκταθεί η Ένωση στην 
Ελλάδα και να μην δικαιωθούν οι Τουρκάλες. Ήταν τότε, αρχές 
του 1960, που έλαβα ένα εκτενέστατο γράμμα, από τη φίλη μου 
συγγραφέα, αείμνηστη Γεωργία Ταρσούλη. Μου εξηγούσε για 
τον Σοροπτιμισμό και τα ιδανικά του, μου έγραφε για την εχθρική 
διάθεση των εκπροσώπων της Τουρκίας και ότι για εθνικούς 
σκοπούς έπρεπε με κάθε τρόπο να ιδρύσουμε έναν Όμιλο στη 
Θεσσαλονίκη αμέσως και εν συνεχεία σε άλλες πόλεις.

Το ανέφερα στη φίλη μου ιατρό, Αρίστη Παγιατάκη, που 
ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Την παρακάλεσα να 
ρωτήσει όπου θα πήγαινε για τον Σοροπτιμισμό, τις επιδιώξεις 
του, τον τρόπο λειτουργίας του και αν θα μπορούσαμε να 
δημιουργούσαμε κι εμείς έναν Όμιλο στη Θεσσαλονίκη. Όταν 
επέστρεψε από το ταξίδι της μου μίλησε με ενθουσιασμό. Μου 
είπε ότι την κάλεσαν σε συγκεντρώσεις ομίλων, ότι όλα ήταν 
πραγματικά αξιέπαινα και να γράψω στην Γεωργία Ταρσούλη 
ότι θα ιδρύσουμε τον Όμιλο της Θεσσαλονίκης για να ξαναγίνει 
αμέσως η Ελλάδα «Ένωση». Συγκεντρώσαμε εκλεκτές κυρίες 
από διάφορα επαγγέλματα, που δέχθηκαν με ενθουσιασμό να 
ιδρύσουμε τον Όμιλο.

Όταν όλα ήταν έτοιμα καλέσαμε τη Διεθνή Πρόεδρο Ελβετίδα 
δεσποινίδα Hoether και τις φίλες των Αθηνών, να έρθουν 
στη Θεσσαλονίκη για τη βραδιά των εγκαινίων. Πραγματικά 
ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό. Η δεποινίδα Hoether μας έφερε 
τον Σοροπτιμιστικό Χάρτη και η βραδιά των εγκαινίων έγινε με 
κάθε μεγαλοπρέπεια. Πρόεδρος του Ομίλου εξελέγη η Αρίστη 
Παγιατάκη και Πρόεδρος της Ενώσεως επίσης, που ως τότε το 

Από το αρχείο της Βάσω Σταυριανοπούλου, 
Προέδρου της Σ.Ε.Ε. 1992 - 1994
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αξίωμα είχε, η Πασιθέα Σαλιγγάρου των Αθηνών.

Ο Όμιλος Θεσσαλονίκης αμέσως ανέλαβε και ίδρυσε τον 
Όμιλο Καβάλας. Όλα ετοιμάστηκαν από τις κυρίες της Καβάλας 
με ενθουσιασμό. Και στις 19 Μαΐου 1961 στη Μεγάλη Λέσχη, 
παρουσία των Αρχών και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας, Φιλανδής, Αντονιάτε Νικάντερ, έγιναν με 
λαμπρότητα τα εγκαίνια. Η ανάδοχος του Ομίλου, Θεσσαλονικιά 
ιατρός, Αλκμήνη Γιαννακογιώργου προσέφερε στον Όμιλο τη 
σημαία του, που πάνω της ήταν κεντημένο ένα αρχαίο κόσμημα 
των Φιλίππων. Η Πρόεδρος του Ομίλου, κα Πετυκάκη, με λόγια 
θερμά καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε την 
κα Νικάντερ, που ήρθε από την μακρινή της πατρίδα, τη Φιλανδία, 
να λαμπρύνει με την παρουσία της τα εγκαίνια του Ομίλου.

Η Ελληνική Ένωση, επιβεβαιωμένη πλέον, είχε τον Ιούλιο 
του 1962 μία περήφανη νίκη στο Συνέδριο των Γκούβερνερ στη 
Φιλανδία, όπου παρέστησαν από την Αθήνα η Τασία Μπάφη και 
από τη Θεσσαλονίκη η Αρίστη Παγιατάκη. Η Τασία Μπάφη εξελέγη 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σοροπτιμιστικών Ομίλων 
για τα έτη 1963 - 1965. Και φυσικά το Διεθνές Σοροπτιμιστικό 
Συνέδριο θα γινόταν στην Αθήνα.

Η χαρά των Ελληνίδων Σοροπτιμιστριών ήταν μεγάλη που η 
Ελλάδα για μία διετία θα είχε το προβάδισμα στο μεγάλο αυτόν 
Γυναικείο Διεθνή Οργανισμό και εν συνεχεία θα φιλοξενούσε στην 
Αθήνα τις Σοροπτιμίστριες πολλών χωρών στο Συνέδριο κατά τη 
λήξη της θητείας.

Πρόεδρος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας η Τασία 
Μπάφη, Γ. Γραμματεύς η Νίνα Φαρμάκη και Ειδική Γραμματεύς, 
υπεύθυνη του περιοδικού της Ομοσπονδίας με τίτλο «Trait 
d’ Union», και «The Link» σε γαλλική και αγγλική γλώσσα, η 
υπογράφουσα το άρθρο αυτό, Ρούλα Παπαδημητρίου. Δύσκολο 
έργο, αλλά έπρεπε για χάρη της ελληνικής Ένωσης κάποια να 
αναλάβει τον άθλο.

Δύσκολο πρώτα, γιατί ήμουν νέα ακόμη στον Σοροπτιμισμό, 
έπρεπε να μυηθώ σε όλα τα προβλήματά του. Και βέβαια δύσκολο 
γιατί η έκδοση θα ήταν σε δύο ξένες γλώσσες και όχι στη δική 
μου. Έγραφα τα κύρια άρθρα, που μου έλεγαν ότι έκαναν καλή 
εντύπωση. Καταχωρούσα τα άρθρα που έστελναν Σοροπτιμίστριες 
από διάφορες χώρες και έγραφα όλα τα νέα, όλων των Ενώσεων, 
βέβαια στη Γαλλική και Αγγλική γλώσσα. Εκδότης ήταν ο κος 
Όλυμπος Τριανταφύλλου της Θεσσαλονίκης, που έκανε εξαίρετη 
εργασία και όπως έλεγε η Ταμίας, αείμνηστη Πετράτση - Βέρνη, 
Ιταλίδα, και «πολύ φθηνή». Ήθελε να δείξει στις ξένες την αξία 
της Ελλάδας. Δύσκολο επίσης ήταν που έπρεπε να ετοιμάσω 
και να ταχυδρομήσω το Περιοδικό σε όλες τις συνδρομήτριες 
Σοροπτιμίστριες σε όλη την Ευρώπη!

Και δεν ήταν για μένα αυτές μόνο οι δυσκολίες. Σύντομα η 
Τασία Μπάφη και φυσικά μαζί της η κα Φαρμάκη υπέβαλαν την 
παραίτησή τους για λόγους σοβαρούς υγείας της Τασίας Μπάφη. 
Αυτό λύπησε πολύ τις Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες. Χάθηκε η 
ευκαιρία της προεδρίας μας. Φυσικά δεν είχα προσωπικούς 
λόγους να παραιτηθώ κι εγώ, αφού ήμουν άριστα στην υγεία και 
καταλάβαινα ότι να εγκαταλείψω την έκδοση του περιοδικού χωρίς 
να έχει εκλεγεί αντικαταστάτης μου, θα έφερνα δυσαναπλήρωτο 
κενό στην Ομοσπονδία, κάτι που θα ήταν σε βάρος της Ελλάδας 
μας. Συνέχισα λοιπόν την έκδοση.

Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας ανέλαβαν Γερμανίδες! Πόσες 
συνεννοήσεις, πόση αλληλογραφία, πόση προσπάθεια να είναι 
όλα στην ώρα τους! Το κατόρθωσα όμως και αυτό με ικανοποιεί. 
Το έφερα εις πέρας μέχρι τη λήξη της θητείας μου στο 7ο Διεθνές 
Συνέδριο που δυστυχώς δεν έγινε στην Αθήνα, αλλά στη Λωζάννη 
της Ελβετίας, έδρα της δεσποινίδας Hoeter, που η θητεία της ως 
Διεθνούς Προέδρου έληγε επίσης.

Η Ένωση Ελλάδας εκτός από τους Ομίλους Αθηνών - 
Θεσσαλονίκης - Καβάλας, απέκτησε και τους Ομίλους Βόλου, 
Ναυπλίου και Λάρισας. Είχαμε ήδη έξι Ομίλους και ετοιμάζαμε και 
άλλους.

Στο 7ο Διεθνές Σοροπτιμιστικό Συνέδριο παρευρέθηκαν 
πολλές Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες και φίλες από την Ελλάδα.

Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης ήταν η δ. Ρίκα Εξάρχου, 
οδοντίατρος του Ομίλου Καβάλας. Για μας τις Ελληνίδες είχε 
μεγάλη σημασία η συμμετοχή στο Διεθνές αυτό Σοροπτιμισιτκό 
Συνέδριο, αφού με την παραίτηση της Τασίας Μπάφη, είχαμε 
χάσει την προεδρία. Φιλοδοξούσαμε λοιπόν να παρουσιάσουμε 
ό,τι καλύτερο αντιπροσώπευε τη λαϊκή μας τέχνη, την ομορφιά της 
χώρας μας, την ευγένεια, την αιώνια αρχοντιά της.

Στο Palais de Beau lieu, η υπεύθυνη κ. Mozer, φίλη της 
Ελλάδας, μας παραχώρησε την ωραιότερη αίθουσα. Εκεί σε 
βιτρίνες και τραπέζια εκθέσαμε ωραιότατα αντικείμενα λαϊκής 
τέχνης, εργόχειρα θαυμάσια της Μέριμνας Πασών Κυριών της 
Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Χειροτεχνίας, καθώς και τα 
υπέροχα υφαντά φορέματα της κας Καίτης Δαρδούφα. Στους 
τείχους είχαμε αναρτήσει περίφημες αφίσες που μας έδωσε ο 
τουρισμός μας και παρουσίαζαν σε τοπία όλη την ομορφιά της 
Πατρίδας μας.

Η ελληνική βραδιά ήταν υπέροχη. Κοπέλες του Λυκείου των 
Ελληνίδων που μας συνόδευαν, ντυμένες με τις υπέροχες λαϊκές 
φορεσιές μας, χόρεψαν ελληνικούς χορούς που κατενθουσίασαν. 
Τόσο ώστε ζητήθηκε να επαναληφθούν και σε άλλες εκδηλώσεις, 
ακόμη και στη Διεθνή Έκθεση Λωζάννης που γίνεται κάθε 25 
χρόνια και εκείνη τη χρονιά ήταν η εικοσιπενταετηρίδα της.

Ευτυχώς, η παραιτηθείσα Πρόεδρος Τασία Μπάφη ήταν πιο 
καλά στην υγεία της και παρευρέθηκε στο Συνέδριο, όπου της 
έγιναν όλες οι προσήκουσες τιμές, γεγονός που μας ικανοποίησε.

Τη βραδιά που δόθηκε το αποχαιρετιστήριο δείπνο, η δ. 
Hoeter ζήτησε οι ελληνοπούλες με τους χορούς τους να κλείσουν 
τη βραδιά, να είναι η ελληνική ομορφιά ο αποχαιρετισμός του 
Συνεδρίου. Η εικόνα μένει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας! 
Όταν η αυλαία της σκηνής όπου οι Ελληνίδες χόρεψαν έπεσε, 
η Διεθνής Πρόεδρος έπλεξε ακόμη μια φορά το εγκώμιο της 
Ελλάδας «της Πατρίδος όλων μας», όπως τόνισε.

Από τότε έχουν περάσει χρόνια. Η Ελληνική Ένωση που είχε 
τότε αρχίσει να θέτει τα θεμέλιά της άπλωσε, αριθμεί πολλούς 
Ομίλους, προσφέρει στον Σοροπτιμισμό πολύτιμες υπηρεσίες, 
προχωρεί στην εκπλήρωση των διεθνών σκοπών για τις Γυναίκες, 
για την ευημερία του κόσμου, για την ποθητή ειρήνη.

Ρούλα Παπαδημητρίου
Πρόεδρος Σ.Ο. Α΄ Θεσσαλονίκης, Εκδότρια Περιοδικού Ελληνίδες 
Σοροπτιμίστριες, Governor

ΤΕΥΧΟΣ 136

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ001 1921
2021

ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ

“



24  #  ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ www.soroptimist.gr 

001 1921
2021

ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

σχεδίασε η Ελληνίδα εικαστικός και Σοροπτιμίστρια,
Βύλλη Μάκου, Όμιλος Κηφισιά - Έκάλη

Το Λογότυπο 
των 100 χρόνων
του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού

Στόχος μου ήταν να σχεδιάσω ένα επετεικό λογότυπο για τον εορτασμό 
των 100 χρόνων του Διεθνούς Σοροπτιμισμού που να προβάλει τον Παγκόσμιο 
χαρακτήρα της Οργάνωσης στέλνοντας ταυτόχρονα κι ένα Παγκόσμιο μήνυμα.

Έτσι, χρησιμοποιώντας τα βασικά χρώματα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, 
το μπλε και το κίτρινο σχεδίασα την υδρόγειο και τοποθέτησα στο επάνω μέρος 
τον αριθμό 100 (χρόνια) ο οποίος περιλαμβάνει το SI έμβλημα και 5 διαμάντια 
που συμβολίζουν τις 5 Ομοσπονδίες, υπογραμμίζονας έτσι τη λάμψη, τη 
δύναμη και τον Παγκόσμιο χαρακτήρα της Οργάνωσης.

Η γέφυρα «We stand up for Women» σύμβολο του SIE Συνεδρίου 
2021, φτιαγμένη από γυναικεία κεφάλια στηρίζει τα 100 χρόνια ιστορίας του 
Διεθνούς Σοροπτιμισμού και συμβολικά αγκαλιάζει όλη την υδρόγειο σαν μια 
Παγκόσμια φωνή για τις γυναίκες και μας φέρνει Όλες μαζί για να γιορτάσουμε 
το «φωτεινό παρελθόν» μας και το «λαμπρό μέλλον»μας.

Ενώνει τις Σοροπτιμίστριες όλου του Κόσμου, οι οποίες για 100 χρόνια 
συνεχώς κτίζουν γέφυρες ειρήνης και φιλίας, εργαζόμενες Όλες μαζί για 
να βελτιώσουν τη ζωή και τη θέση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της 
εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης των δυνατοτήτων τους και της δημιουργίας 
νέων ευκαιριών.

Η ιδέα 
και το μήνυμα 

του SIE 
Επετειακού λογότυπου 

«100 Years SI» 

Ά
κρως τιμητική ήταν η πρόταση της Ευρωπαικής 
Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας (SIE) και 
της Προέδρου του Συνεδρίου και της 
Εκατονταετηρίδας SIE 2021, Gerda Rosiers, 

να σχεδιάσω το Επετειακό λογότυπο - logo για τον εορτασμό 
των 100 χρόνων του Διεθνούς Σοροπτιμισμού.

Ο σχεδιασμός ενός τόσο σημαντικού λογότυπου όπως 
το επίσημο σήμα SIE «100 Years SI» για την επέτειο της 
συμπλήρωσης των 100 χρόνων του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, 
ήταν όχι μόνο ιδιαίτερη τιμή για μένα και τον Ελληνικό 
Σοροπτιμισμό αλλά και πρόκληση, δεδομένου οτι θα ήταν η 
εικαστική ταυτότητα της Επετείου και θα συνέδεε όλες τις 
εορταστικές ενέργειες για τα 100 χρόνια της Οργάνωσής μας.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία παρουσίασε το Επετειακό 
λογότυπο συνοδευόμενο από το επεξηγηματικό κείμενο που 
έγραψα για την ιδέα και τους συμβολισμούς που εμπεριέχονται 
σε αυτό, κάνοντας τιμητική αναφορά στην Χώρα μας, τον 
Ελληνικό Σοροπτιμισμό και τον Ομιλό μου, «Κηφισιά - Εκάλη».

Στη συνέχεια, ο Διεθνής Σοροπτιμισμός της Ευρώπης 
προχώρησε στην κατασκευή της SIE Επετειακής καρφίτσας 
με το λογότυπο των 100 χρόνων «The SI Centenary Memorial 
Pin». 

Η Επετειακή καρφίτσα - pin συνοδεύεται με το σχετικό 
επεξηγηματικό κείμενο και πωλείται με στόχο την ενίσχυση των 
Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

“

“
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Για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού η Ευρωπαική Ομοσπονδία (SIE) 
διοργάνωσε δύο μεγάλες καμπάνιες:

 
«Φυτεύουμε δέντρα για ένα λαμπρό μέλλον» 
και 
«Υποστηρίζουμε τις γυναίκες για 100 χρόνια! 
100 χρόνια - 100 Σοροπτιμίστριες»

Έτσι, σχεδίασα δύο νέα λογότυπα - logos, ένα για 
κάθε καμπάνια. 

Τα νέα αυτά λογότυπα εμπεριέχουν το Επετειακό 
logo των 100 χρόνων, το οποίο σηματοδοτεί και ενοποιεί 
τις πολύπλευρες δραστηριότητες εορτασμού των 100 
χρόνων του Διεθνούς Σοροπτιμισμού με κεντρικό 
σύνθημα «100 Years SI».

Παράλληλα με την παρουσίαση του Επετειακού 
λογότυπου, η Ευρωπαική Ομοσπονδία παρουσίασε και 
τα δύο νέα αυτά λογότυπα - logos που στόχο έχουν να 
δώσουν οπτική ταυτότητα στις δύο SIE καμπάνιες και να 
αυξήσουν την αναγνωρισημότητά τους.

H Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (SIE) μας καλεί 
να γιορτάσουμε τα 100 χρονια Σοροπτιμισμού με 
Δενδροφυτεύσεις και μας προτρέπει να χρησιμοποιούμε 
το λογότυπο της SIE καμπάνιας #PlantTrees σε όλες 
τις σχετικές δράσεις. Η εκστρατεία «Φυτεύουμε δέντρα 
για ένα λαμπρό μέλλον» γίνεται σε συνεργασία με την 
Ομοσπονδία της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας 
(SIGBI).

Το λογότυπο #PlantTrees εστάλει με επιστολή 
απο την Ευρωπαική Ομοσπονδία σε όλες τις Ενώσεις 
προκειμένου να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 
όλες οι Σοροπτιμίστριες, οι Όμιλοι και οι Ενώσεις στις 
δημοσιεύσεις τους για την παρουσίαση των Δράσεων και 
Προγραμμάτων τους με θέμα: #Φυτεύουμε δέντρα. 

Η επιστολή περιλαμβάνει επίσης εικόνες 
με παραδείγματα για το πώς μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε το λογότυπο, #PlantTrees να 
το τυπώσουμε σε φυλλάδια, αφίσες, φωτογραφίες, 
μπάνερς και να επιστήσει την προσοχή σε δράσεις, 
προγράμματα και έργα Φύτευσης Δένδρων.

Μπορούμε να κατεβάσουμε το λογότυπο και 
τα σχετικά αρχεία από το webside της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας ή κατόπιν αιτήματος στη διεύθυνση 
email:gerdarosiers@hotmail.com 

Για όσους Ομίλους επιθυμούν μια έτοιμη αφίσα 
με το λογότυπο για την προβολή και παρουσίαση των 
δενδροφυτεύσεων τους μπορούν να βρούν το αντίστοιχο 
αρχείο και να το κατεβάσουν ή να το ζητήσουν από την 
ίδια διεύθυνση.

Εμείς, οι Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες συμμετέχουμε 
ενεργά στον εορτασμό των 100 χρόνων του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού, στηρίζουμε την καμπάνια της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και «Φυτεύουμε δένδρα για 
ένα λαμπρό μέλλον». Οργανώνουμε δενδροφυτεύσεις, 
επιμορφώνουμε τις νέες γενιές και συμβάλλουμε στο 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Τι καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε την πρώτη 
εκατονταετηρίδα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, να 
αυξήσουμε την ορατότητα της Οργάνωσης μας και να 
βοηθήσουμε το περιβάλλον φυτεύοντας δέντρα. Σε 
αυτούς τους καιρούς της κλιματικής αλλαγής πρέπει 
και οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στη διατήρηση του 
πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

Τον Οκτώβριο ο Διεθνής Σοροπτιμισμός γίνεται 100 
ετών και 72.000 Σοροπτιμίστριες που απαρτίζουν 3.000 
και πλέον Ομίλους σε 121 χώρες θα γιορτάσουμε Όλες 
μαζί το «φωτεινό παρελθόν» μας και το «λαμπρό μέλλον» 
μας!
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Τα δύο νέα λογότυπα για 
τις δύο SIE καμπάνιες: 
#PlantTrees και #100FOR100
σχεδίασε επίσης η Ελληνίδα Σοροπτιμίστρια,
Βύλλη Μάκου, Όμιλος Κηφισιά - Έκάλη
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ΔΡΑΣΕΙΣ Σ.Ε.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ 
ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εγκρίσεις - Αποφάσεις - Αποτελέσματα Εκλογών

Στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 
και την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε 
η διαδικτυακή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
zoom (λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε 
ο COVID-19), Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος.

Για το έτος 2021

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

p   Προτάθηκαν και εξελέγησαν ομόφωνα η Πρόεδρος και η Γραμματέας της διαδικτυακής 
Γενικής Συνέλευσης η Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη (Σοροπτιμιστικός Όμιλος Αθηνών «Λυκαβηττός») και 
η Σύλβα Μούτσογλου (Σοροπτιμιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης «Βυζάντιο») αντίστοιχα.

p   Προτάθηκαν και εξελέγησαν ομόφωνα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για τις 
αρχαιρεσίες που προκηρύχθηκαν και διεξήχθησαν δι’ αλληλογραφίας (λόγω της έκτακτης ανάγκης 
που δημιούργησε ο COVID-19).
Τακτικά μέλη: 
Άννα Σιώκη (Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης) 
Μαριάννα Τζιώγα - Αυγερινού (Πρώτος Σοροπτιμιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης)
Μαρία - Ευρυδίκη Γκράτζιου (Σοροπτιμιστικός Όμιλος Κομοτηνής «Αρμονία»)
Αναπληρωματικά μέλη: 
Ρίτσα Γαλούση (Σοροπτιμιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης «Βυζάντιο»)
Σταυρούλα Ανδρεάδου (Σοροπτιμιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»)
Η Πρόεδρος θα εκλεγεί μεταξύ των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

p   Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης διαδικτυακής, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας zoom (λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε ο COVID-19) Γενικής Συνέλευσης 
(Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2020) της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος.

p   Εγκρίθηκαν ομόφωνα όλες οι αναφορές της Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου, της 
Διευθύντριας Προγράμματος, της Βοηθού Διευθύντριας Προγράμματος και των Τεχνικών Επιτροπών 
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος περιόδου 2018 - 2020 για το χρονικό διάστημα από 1 
Αυγούστου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

p   Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναφορά της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον οικονομικό απολογισμό 
από 1 Αυγούστου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

p   Ψηφίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης 
Ελλάδος 2018 - 2020, της ευθύνης καλής διαχείρισης των χρημάτων της Ένωσης για το χρονικό 
διάστημα από 1 Αυγούστου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

p   Εγκρίθηκαν ομόφωνα όλες οι αναφορές της Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου, 
της Διευθύντριας Προγράμματος, της Βοηθού Διευθύντριας Προγράμματος και των Τεχνικών 
Επιτροπών της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος περιόδου 2020 - 2022 για το χρονικό διάστημα από 
1 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021, πλην της Επιτροπής Υποτροφιών η οποία εγκρίθηκε κατά 
πλειοψηφία. 

Σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:
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Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Ε.

p   Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναφορά της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον οικονομικό απολογισμό 
από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021.

p   Ψηφίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης 
Ελλάδος 2020 - 2022, της ευθύνης καλής διαχείρισης των χρημάτων της Ένωσης για το χρονικό 
διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021.

p   Εγκρίθηκε ο οικονομικός προϋπολογισμός για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου 2021 έως 
30 Σεπτεμβρίου 2021.

p   Εγκρίθηκε ο οικονομικός προϋπολογισμός για το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2021 
έως 31 Μαρτίου 2022.

Ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις για τα θέματα 
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος:

/  Να σταλεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος ερωτηματολόγιο 
μαζί με προτάσεις για την αναμόρφωση του περιοδικού «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες».

/  Η Ετήσια Πανελλήνια Συνάντηση των Προέδρων των Ομίλων, των Διευθυντριών 
Προγράμματος και Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος να πραγματοποιηθεί τον μήνα Οκτώβριο 
του 2021, με μέριμνα της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος ταυτόχρονα με Έκτακτη Καταστατική 
Συνέλευση.

/  Η συνδρομή που δόθηκε από τους Ομίλους προς την Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος για 
τη διεξαγωγή της διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης 2021 να μη συμψηφιστεί με τη συνδρομή της 
Ετήσιας Πανελλήνιας Συνάντησης των Προέδρων των Ομίλων, των Διευθυντριών Προγράμματος 
και Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος 2021 και να παραμείνουν τα χρήματα το Ταμείο της 
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος.

Ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις για τα θέματα 
της Ευρωπαϊκής Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας: 

/  Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες και τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων 
αξιωματούχων για την Ευρωπαϊκή Σοροπτιμιστική Ομοσπονδία και από το σώμα των εκπροσώπων 
δόθηκαν οδηγίες στις Governors:

/  Ποιες υποψήφιες θα ψηφίσουν στο Governors Meeting του 2021
/  Να μην υπάρξει αλλαγή στην ονομασία και στις αρμοδιότητες των Governors
/  Να γίνει η αλλαγή της έδρας των SIEHQs και μεταφορά από τη Γενεύη, που είναι σήμερα, σε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
/  Να μην υπάρχει ηλικιακό όριο για τα αξιώματα παρά μόνο για το αξίωμα της Προέδρου

Κυριακή 30 Μαΐου 2021

Στις αρχαιρεσίες που προκηρύχθηκαν και διεξήχθησαν δι’ αλληλογραφίας (λόγω της έκτακτης 
ανάγκης που δημιούργησε ο COVID-19) κατά τη Γενική Συνέλευση της Σοροπτιμιστικής Ένωσης 
Ελλάδος εξελέγησαν:
Δύο (2) Εκπρόσωποι της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 2021 - 2023:
Τακτική: Ευδοκία Αικατερινάρη - Γούλα, για το αξίωμα της Τακτικής Εκπροσώπου της Σοροπτιμιστικής 
Ένωσης Ελλάδος 2021 - 2023, με τριάντα τρεις (33) ψήφους.
Αναπληρωματική: Μαρία Ιωαννίδου, για το αξίωμα της Αναπληρωματικής Εκπροσώπου της 
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 2021 - 2023, με τριάντα οκτώ (38) ψήφους.
Ένα (1) μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος: 
Λίλα Ραγκούση - Βαρότση, για το αξίωμα του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής της Σοροπτιμιστικής 
Ένωσης Ελλάδος για το χρονικό διάστημα από 31 Μαΐου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2022, με είκοσι 
εννέα (29) ψήφους. 

Η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
Σύλβα Μούτσογλου

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2021

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη
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Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Αθηνών - «Ιδρυτικός», επ’ ευκαιρία 
της Επετείου του 1821, σε Συνεργασία με τον Εκδοτικό Οίκο Σ. Ι. 
Ζαχαρόπουλος, παρουσίασε το μνημειώδες τετράτομο έργο «Η 
Επανάσταση του 1821» του Δημήτρη Φωτιάδη, 3.000 σελίδων, το 
οποίο παρουσίασε και σε όλους τους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους της 
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας και μεσολάβησε για την εξασφάλιση 
εκπτωτικής τιμής του έργου.

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Αθηνών - «Ιδρυτικός», σε Συνεργασία με 
τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Κομοτηνής «Αρμονία», προσέφεραν διάφορα 
είδη προσωπικής υγιεινής στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού 
(Αθήνα), επ’ ευκαιρία της Εορτής του Πάσχα.

Η κα Αγγελική Μαθιουδάκη, μέλος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου 
Αθηνών - «Ιδρυτικός», προσέφερε διάφορα είδη διατροφής, καθώς 
επίσης και χρηματικό ποσό 150,00 Ευρώ στο Γηροκομείο Κυψέλης 
(Αθήνα), εις μνήμην του μέλους του Ομίλου της αειμνήστου, Μαρίας 
Κωνσταντινίδου.

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Αθηνών- 
«Ιδρυτικός», αντί για ευχές, προσέφεραν διάφορα τρόφιμα στους 
ενορίτες του Αγίου Νικολάου Αχαρνών, για τις ημέρες του Πάσχα. 

Η Διευθύντρια Προγράμματος του Ομίλου, κα Ανθούλα Ροδίου 
και η Βοηθός, κα Σωτηρία Ασσανίνα - Ρήγα, προσέφεραν διάφορα 
τρόφιμα στους ενορίτες του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής, στο Χαϊδάρι. 

Για την Ημέρα του περιβάλλοντος, η Βοηθός Προγράμματος του 
Σ.Ο. Αθηνών - «Ιδρυτικός», Σωτηρία Ασανίνα - Ρήγα, φύτεψε είκοσι (20) 
δέντρα στο χωριό Ψάρι - Μεσσηνίας. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Αθηνών “Ανατολικός”

Σ. Ο. Αθηνών “Ιδρυτικός”ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

Την Ζαχάρω Καρίτη σε μια κλειστή τελετή βράβευσε ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος 
Αθηνών Ανατολικός για την εξέλιξή της, την αγωνιστική πλευρά του χαρακτήρος της, 
τη συγκροτημένη προσωπικότητά της και το πάθος της για ζωή. Ένα βραβείο που 
δίνουμε κάθε χρόνο σε μια γυναίκα που διακρίνεται σε συνεργασία με το Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου εις μνήμης της ιδρυτικής μας Προέδρου, «Βραβείο 
Λούλα Μαυρουλίδου». Για τη Ζαχαρούλα μίλησαν η Διευθύντρια του Σχολείου, Βιβή 
Λουκοπούλου και η καθηγήτριά της, Βάλια Παπαγιάννη. Είμαστε περήφανες γι αυτό το 
ετήσιο βραβείο, γιατί είμαστε δίπλα σε γυναίκες μοναδικές.

«Η Ζαχάρω γεννήθηκε στη Ρόδο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σε μια οικογένεια με άλλα 
5 αδέρφια, όταν πήγαιναν Δημοτικό Σχολείο και ξέφευγε το μάτι τους από το βιβλίο ο 
πατέρας τους, τους χτυπούσε. Η μητέρα τους θύμωνε αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. 
Έτσι, σταμάτησε το σχολείο και πήγε σε σχολή κοπτικής του ΟΑΕΔ. 

Πριν κλείσει τα 18 παντρεύτηκε για να ξεφύγει, αλλά και πάλι ο πατέρας της είχε 
ενδοιασμούς. Απέκτησε μια κόρη και ένα γιο και μαζί με τον σύζυγό της έφτιαξαν μια 
όμορφη οικογένεια. Ο σύζυγός της την παρακίνησε να ξαναπάει σχολείο και να τελειώσει 
το Γυμνάσιο. 

Πριν από 2 χρόνια το αποφάσισε και πήγε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Περιστερίου. Την επόμενη χρονιά ξεκινά το Λύκειο, παράλληλα με την δουλειά της στο 
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών. Της αρέσει πολύ το σχολείο και ανακάλυψε πτυχές του 
εαυτού της που δεν ήξερε ότι υπήρχαν! Σκέφτεται ότι ο πατέρας της από τον ουρανό που 
βρίσκεται θα είναι χαρούμενος και περήφανος γι αυτήν!»
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Σ. Ο. Αθηνών “Λυκαβηττός”

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

«Ο Σ. Ο. «Λυκαβηττός» Αθηνών, επιβραβεύει την 
προσπάθεια και το ήθος». 

Το Δ. Σ. και τα μέλη του Σ.Ο. «Λυκαβηττός» 
αποφάσισαν να απονέμουν τιμητικό έπαινο συνοδευόμενο 
από χρηματικό ποσό, κάθε χρόνο σε μία απόφοιτο, 
οικότροφο του Αμαλίειου Ιδρύματος, κατά την περίοδο των 
σπουδών της. 

Για το 2021, το ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ 
και δόθηκε σε απόφοιτο της σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων από τη Σύμη.

Η Ιδρυτική μας πρόεδρος, Λένα Κουτσελίνη, 
προσέφερε ιατρικό, ηλεκτρικό κρεββάτι με εξοπλισμό και 
είδη ανδρικού ρουχισμού, στο Γηροκομείο Αθηνών, προς 
μνήμη του συζύγου της Α. Κουτσελίνη. 

Σ. Ο. Κηφισιά - Εκάλη

17 Μαΐου 2021 
Διεξαγωγή Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 

Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Κηφισιά - Εκάλη».
Την 17η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, διεξήχθη 

στο Ecali Club, η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μελών του Ομίλου, 
όπως προβλέπει το Καταστατικό και οι Κανονιστικές Διατάξεις που 
τον διέπουν.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση διεξήχθη σε ένα πολύ όμορφο 
και χαρούμενο κλίμα, αφού μας δόθηκε η δυνατότητα μετά από 
τόσους μήνες εγκλεισμού λόγω της πανδημίας, να συναντηθούμε 
δια ζώσης στο φιλόξενο κήπο του Ecali Club. Παρέστησαν 11 
Φίλες - Μέλη του Ομίλου και εκπροσωπήθηκαν 8.

Η Αγαπημένη Φίλη Ρούλα Ρούτνερ έλαβε 19 ψήφους και 
εξελέγη παμψηφεί, ως Τακτική Εκπρόσωπος του Ομίλου στην 
Σ.Ε.Ε., για τη διετία 2021 - 2023.Τα μέλη του Ομίλου συνεχάρησαν 
την Αγαπημένη μας Ρούλα και τις ευχήθηκαν μια δημιουργική 
θητεία!

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος Βάλη Παλαιολόγου απένειμε το 
Σοροπτιμιστικό Σήμα στα νέα μέλη του Ομίλου που λόγω της 
πανδημίας δεν είχε καταστεί αυτό δυνατό τον Γενάρη, κατά την 
συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ομίλου, στην κοπή της πίτας.

Τα παριστάμενα μέλη καλωσόρισαν στον Σοροπτιμισμό και 
στον Όμιλο, τις νέες Αξιόλογες Αγαπημένες Φίλες Μαριάννα 
Αντωνακάκη και Γωγώ Μαραγκάκη, που όλο αυτό τον χρόνο 
είχαν παραστεί σε όλες τις διαδικτυακές συνεδριάσεις, μέσα σε 
ένα κλίμα εφορίας και μεγάλης χαράς!

Οι νέες Φίλες μας προσχώρησαν στο Όμιλο, επιθυμώντας 
αφιλοκερδώς να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους με 
δυναμισμό, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για την προώθηση των 
κοινών στόχων και των κοινών μας σοροπτιμιστικών οραμάτων.

Τα μέλη του Ομίλου ευχήθηκαν στα νέα μέλη του Ομίλου, 
Υγεία και να είναι πάντα δυναμικές, ευαισθητοποιημένες και 
πρόθυμες να προσφέρουν για τα Σοροπτιμιστικά Ιδεώδη και την 
Γυναίκα! 
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Σ. Ο. Κηφισιά - Εκάλη
ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος Βάλη Παλαιολόγου ευχαρίστησε 
όλες τις Φίλες που με Αγάπη και Αλληλεγγύη κράτησαν τον Όμιλο 
ζωντανό, δραστήριο και στις επάλξεις, σε όλα τα δρώμενα αυτής 
της Σοροπτιμιστικής Χρονιάς, παίρνοντας ενεργά θέση σε όλα 
τα θέματα, με εξωστρέφεια και άμεσα αντανακλαστικά και ΝΑΙ 
σε πείσμα των δυσκολιών και της πανδημίας! διατηρώντας την 

αισιοδοξία τους, ανταποκρινόμενες με δυναμισμό, συμμετέχοντας 
σε όλες τις δράσεις της Οργάνωσης, αλλά και οργανώνοντας και 
υλοποιώντας με επιτυχία όλες τις εκδηλώσεις του Ομίλου. Έκλεισε 
δε με το motto του Ομίλου: «Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ 
ΜΑΣ!»

29 Μαΐου 2021
Επιλογή ΠΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στις 100 Σοροπτιμίστριες «100 Years - 100 Soroptimists», 

Soroptimist International of Europe.
Με μεγάλη χαρά, περηφάνια και συγκίνηση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 

της Σ.Ε.Ε. ενημερωθήκαμε από την τ. Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε. και Governor, Μαρία Γκράτζιου, 
ότι η Αγαπημένη Φίλη Πόπη Αθανασίου, ιδρυτική Πρόεδρος του Ομίλου, επιλέχθηκε στις 100 
Σοροπτιμίστριες «100 Years - 100 Soroptimists» από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (Soroptimist 
International of Europe), διακριθείσα, ανάμεσα στις εκατοντάδες εξαιρετικές Γυναίκες που 
έκαναν τη διαφορά στις ζωές των Γυναικών - Κοριτσιών!

Τα μέλη του Ομίλου ευχήθηκαν Συγχαρητήρια από καρδιάς στην Αγαπημένη μας Πόπη, 
πάντα Άξια Σοροπτιμίστρια, Αφοσιωμένη στα Ιδεώδη της Οργάνωσης, Ψυχή του Ομίλου, που η 
διάκρισή της αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή και διάκριση για τον Όμιλο «Κηφισιά - Εκάλη!!!

16 Ιουνίου 2021
Εκδήλωση εορτασμού των 35 Χρόνων λειτουργίας του Σ.Ο. 

«Κηφισιά - Εκάλη»
Στο ζεστό και φιλόξενο κήπο του σπιτιού της Τακτικής 

Εκπροσώπου 2021 - 2023 του Σοροπτιμιστκού Ομίλου «Κηφισιά 
- Εκάλη», Ρούλας Ρούτνερ στη Φιλοθέη, παρουσία των τέως 
Προέδρων της Σ.Ε.Ε., Λένας Κουτσελίνη και Μαρίας Γκράτσιου, 
γιορτάστηκαν τα 35 χρόνια από την ίδρυση το Ομίλου.

Με την ευκαιρία, ο Όμιλος απένειμε μέσω της Προέδρου, 
Βάλης Παλαιολόγου τιμητική Πλακέτα στην Ιδρυτική Πρόεδρο, 
Πόπη Αθανασίου, για τη διάκριση και επιλογή της στο ηλεκτρονικό 
βιβλίο της Ομοσπονδίας 100 years - 100 women.

Επίσης τα μέλη εξέφρασαν στη φίλη Ρούλα Ρούτνερ 
τις άπειρες ευχαριστίες τους για την άψογη φιλοξενία της, 
προσφέροντάς της πάλι μέσω της Προέδρου του Ομίλου κόσμημα 
από το κοσμηματοπωλείο του μέλους μας Λίτσας Κωστόγιαννη.

Τα δύο νέα μέλη του Ομίλου, Μαριάννα Αντωνακάκη και Γωγώ 
Μαραγκάκη, δέχθηκαν από τις ανάδοχες φίλες Πόπη Αθανασίου 
και Ρούλα Ρούτνερ αντίστοιχα, από μια ανθοδέσμη και τις 
καλωσόρισαν στην οικογένεια του Σοροπτιμιστικού μας Ομίλου. Τα 
δύο νέα μέλη είχαν ήδη λάβει το σήμα τους στη Γ.Σ. του Ομίλου. 

Τα μέλη του Ομίλου ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά, γεμάτα 
Ομόνοια, Αγάπη, Σύμπνοια και πάνω από όλα Πλούσια 
Σοροπτιμιστική Δράση!
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Σ. Ο. Πειραιά

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

39 χρόνια προσφοράς και δράσης γιόρτασε χθες ο σοροπτιμιστικός όμιλος 
Πειραιά, στον Ναυτικό όμιλο Ελλάδας, στο γραφικό Μικρολίμανο.

Το σκηνικό ιδανικό, με θέα τον Σαρωνικό, με ολόφωτο φεγγάρι και την υπέροχη μουσική από την 
Μαρία Κατσαρή στο πιάνο και τον Γιώργο Βολονάκη στο τραγούδι.

Η χαρά μας μεγάλη και επειδή την μοιραστήκαμε με καλές φίλες,σοροπτιμιστριες και μη, 
πολλαπλασιάστηκε.

Τρεις πρώην πρόεδροι της Σ.Ε.Ε., η Λίλιαν Ζέλλου, η Αμαλία Ραγκούση και η Μαρία Γκράτσιου, 
η πρωην ταμίας Ρίτσα Γαλούση, νυν αξιωματούχες της ένωσής μας, η πρώτη αντιπρόεδρος Ιωάννα 
Κοτζαρίνη, η ταμίας Βασιλική Βέλλιου, οι εκλεγμένες Λίλιαν Ραγκούση και Μαρία Ιωαννίδου, πρόεδροι 
ομίλων και μέλη, μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Μήνυμα με τις ευχές της, έστειλε η πρόεδρος Ελλάδας, Μερόπη Ορφανού.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, η βράβευση του μέλους, Ευαγγελίας Ρουγγέρη - Ανδρουλή, για την 
πολυετή προσφορά της, από την πρόεδρο του ομίλου, Μαρία Γκομούζα.
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Σ. Ο. Ψυχικού

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

14 Μαΐου 
Ο Όμιλός μας πραγματοποίησε την ετήσια Γενική Συνέλευση διαδικτυακά με την 

ευχή την επόμενη φορά στο κλείσιμο του έτους να βρεθούμε από κοντά. 

18 Μαΐου 
Η Πρόεδρος, το ΔΣ και σχεδόν το σύνολο του Ομίλου, συμμετείχαμε στη 

διαδικτυακή εκδήλωση της Σ.Ε.Ε. για τα 10 χρόνια από την κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. 

29 - 30 Μαΐου 
Ο Όμιλος μας συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση με την Πρόεδρο Αμαλία Βαρότση- 

Ραγκούση και τις 2 εκπροσώπους, Διονυσία Κωνσταντοπούλου και Λίλα Ραγκούση- 
Βαρότση και μέλη του Ομίλου. Στις εκλογικές διαδικασίες της 2ης μέρας, εξελέγη το 
μέλος μας, Λίλα Ραγκούση - Βαρότση, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Σ.Ε.Ε. 
2021 - 2022.

Τον Μάιο η Πρόεδρος είχε επικοινωνία 
α. με τα Παδικά Χωριά SOS όπου ευχήθηκε Καλή Επιτυχία στην προστατευομένη 

μας, Σακίρα, για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται 
τον Ιούλιο και 

β. με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ώστε να ξεκινήσει το 
πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Όμιλο Θεσσαλονίκης «Βυζάντιο» που αφορά την 
τηλεκπαίδευση των φιλοξενούμενων από τον Σεπτέμβριο και να συνεχίσει το πρόγραμμα 
του Ομίλου μας.

Παράλληλα, το μέλος μας, Βάσω Κωσταρίδη, προσέφερε, εκ μέρους του Ομίλου 
μας, ένα σιδερωτήριο - έπιπλο σε μια οικονομική μετανάστρια που εργάζεται ως 
μοδίστρα. 

Ο Όμιλός μας έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή στις διαδικτυακές εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό των 100 ετών του Παγκόσμιου Σοροπτιμισμού και συμμετέχει ενεργά στην 
πλατφόρμα LAB. 

8 Ιουνίου 
Με μεγάλη χαρά βρεθήκαμε από κοντά για την τελευταία Ολομέλεια μας πριν τις 

καλοκαιρινές διακοπές στον φιλόξενο χώρο του καφέ Υάδες, τηρώντας όλα τα μέτρα 
για την προστασία κατά του Covid-19. Μας τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος της 
Ένωσης, Μερόπη Ορφανού, όπου είχαμε τη χαρά να μας κάνει μια σύντομη ενημέρωση 
επί των ελληνικών και ευρωπαϊκών θεμάτων. Επίσης, μας παρουσίασε και το μαντήλι της 
Σ.Ε.Ε. το οποίο έχει τεθεί προς πώληση, με έργο που προσέφερε στην Ένωση το μέλος 
μας, Λίνα Τσίλαγα, το οποίο ήταν εξαιρετικό, με ιδιαίτερο συμβολισμό και σχεδόν καμία 
δεν αντιστάθηκε στο να το αγοράσει. Παρούσες και τα 5 δόκιμα μέλη μας, τα οποία θα 
λάβουν το σήμα τον Σεπτέμβριο. Ήταν μια ζεστή βραδιά, με χαμόγελα και αισιοδοξία και 
ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβριο, στα γενέθλια του Ομίλου, με την ευχή 
να είμαστε πάλι δια ζώσης. 

12 Απριλίου 
Ο Όμιλός μας έκανε διαδικτυακή Ολομέλεια όπου στο τέλος της, το 

μέλος μας, Μαρία Σαγιά, συνταξιούχος Δασολόγος, έκανε ομιλία για 
το δέντρο σεκόγια, για τη διάσωση του οποίου, το 1921, έγινε η πρώτη 
Σοροπτιμιστική διαδήλωση στο Όκλαντ της Καλοφόρνια. Ο Όμιλος 
αποφάσισε να φυτέψει ένα δέντρο, που θα αποφασιστεί, σε συνεργασία 
με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου. 

28 Απριλίου 
Ο Όμιλός μας, δια της Προέδρου, Αμαλίας Βαρότση - Ραγκούση, και 

με μεγάλη συμμετοχή μελών, ανταποκρίθηκε στο διαδικτυακό κάλεσμα 
της Προέδρου και του ΔΣ της Σ.Ε.Ε. για να ανταλλάξουμε ευχές για το 
Πάσχα.

12 Μαΐου 
Ο Όμιλος, σχεδόν σε απαρτία, παρακολούθησε τη διαδικτυακή 

εκδήλωση του Ομίλου Θεσσαλονίκης «Βυζάντιο».
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Βόλου Α’

Έτσι, το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, 
η Πρόεδρος του Ομίλου Ροσσάνα Πώποτα, η Αντιπρόεδρος 

Χριστίνα Λαμπροπούλου και η Β.Δ.Π., Αθηνά Κωστίκα, 
επισκέφτηκαν, σε προγραμματισμένη συνάντηση, τον Δήμαρχο 
Ζαγοράς Μουρεσίου, Παν. Κουτσάφτη και καθόρισαν τις 
λεπτομέρειες της επετειακής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί 
με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Επισκέφτηκαν, επίσης με τον Δήμαρχο, τη θέση Βίγλα στην 
Ζαγορά, το σημείο όπου βρίσκεται το λητό μνημείο που είχε στήσει 
το 1982 ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου, δια χειρός Κώστα 
Θετταλού. 

Την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, 
ημέρα Γιορτής της Μητέρας, το Δ.Σ. και μέλη του Ομίλου, 

τιμώντας τις Μητέρες όλου του κόσμου, αφήσαμε λουλούδια 
στο άγαλμα της Μητέρας, που έχει στήσει ο 1ος Σ.Ο. Βόλου στο 
κεντρικό πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου της πόλης μας.

Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, 
σε διαδικτυακή εκδήλωση και με μεγάλη συμμετοχή, έγινε η 

παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρώην βουλευτή και υπουργού 
Γεωργίου Σούρλα με τίτλο «Μαργαρίτα Μπασδέκη - Η Ηρωίδα του 
Πηλίου», με κεντρική ομιλήτρια την Αικ. Καμηλάκη - Πολυμέρου, 
Ομ. Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
και μέλος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». 

Την παρουσίαση χαιρέτησε με προσφώνηση η Πρόεδρος 
του Ομίλου μας, Ροσσάνα Πώποτα, καθώς στο εν λόγω πόνημα 
γίνεται εκτενής αναφορά στο μνημείο για τις Ηρωίδες του Πηλίου, 
που στήθηκε πριν 39 χρόνια από τον Όμιλό μας, στη θέση Βίγλα 
Ζαγοράς.

Σημειώνεται ότι στη νέα δεύτερη έκδοση του βιβλίου, 
θα περιλαμβάνεται ο χαιρετισμός της Προέδρου του 1ου 
Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου.

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, 
ο Όμιλός μας συμμετείχε στη διοργάνωση και παρουσίαση 

του νέου βιβλίου του Γ. Καλπούζου με τίτλο «Ο Ραγιάς - Μέρες 
και Νύχτες του 1821», με τον συντονισμό και σχολιασμό της 
Προέδρου του Ομίλου δημοσιογράφου Ροσσάνας Πώποτα και 
παρουσίας μελών του Ομίλου.

Επίσης στις 7 Ιουλίου 2021 
ο Όμιλός μας στήριξε και φέτος για 15η συνεχή χρονιά τον 

Σύλλογο γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες (Φλόγα 
Μαγνησίας).

Η συμπαράσταση του Ομίλου ήταν οικονομική ενίσχυση 
και εθελοντική συμμετοχή στην οργάνωση από μέρους της 1ης 
Αντιπροέδρου του Ομίλου κας Χριστίνας Λαμπροπούλου. 

Τιμητική και η παρουσία του λογοτύπου του ομίλου στην αφίσα 
των διοργανωτών για μια ακόμα χρονιά.

Τον μήνα Απρίλιο, η πανδημία συνέχισε απειλητικά την 
πορεία της, υποχρεώνοντάς μας να τηρούμε σχολαστικά τα 
μέτρα προφύλαξης, για την ασφάλειά μας και τον περιορισμό της 
μετάδοσης μέσω του εμβολιασμού. 

Τα μέλη του Δ Σ. και του Ομίλου μας γενικά, έχοντας πάρει 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, αισιοδοξούμε πως η πανδημία δεν 
θα μας αποκλείσει από τις εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε στο 

τέλος Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου, στη Ζαγορά Πηλίου, για να 
τιμήσουμε στα πλαίσια του Εθνικού μας εορτασμού, τα 200 χρόνια 
από τον ξεσηκωμό του λαού μας για να κερδίσει την ελευθερία 
του, τιμώντας τις Ηρωίδες Γυναίκες του Πηλίου, και ιδιαίτερα της 
Παλιάς Μιτζέλας, που προτίμησαν να πέσουν από τα απόκρημνα 
βράχια του χωριού τους στη θάλασσα του Αιγαίου, παρά να 
παραδοθούν στη βαναυσότητα και την ατίμωση των Τούρκων που 
κατέλαβαν και πυρπόλησαν το χωριό τους. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Βόλου “Θέτις”

Α’ Δράση: 6-6-21 
Καθαρισμός Ακτογραμμής Αναύρου
Στα πλαίσια του εορτασμού της Ημέρας Περιβάλλοντος, που 

είναι στις 5 Ιουνίου, ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου «Θέτις» με 
τη συνδρομή της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Μαγνησίας και του 
Λιμεναρχείου Βόλου, στις 6 Ιουνίου πραγματοποιήσαμε τον καθαρισμό 
της ακτογραμμής του παραλιακού μετώπου του Αναύρου από τις 
εγκαταστάσεις του ΝΟΒΑ έως το ξενοδοχείο Xenia. Δυστυχώς ο όγκος 
των σκουπιδιών απέδειξε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση 
όλων μας για να είναι πιο καθαρή η πόλη μας. Υπήρξε ενημέρωση από 
τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο πρίν και μετά την δράση μας.

Β’ Δράση: 13-6-21 
Επίσκεψη της Προέδρου Μερόπης Ορφανού στο Βόλο
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της προέδρου της Σ.Ε.Ε. Μερόπης 

Ορφανού στο Βόλο, η οποία στον όμορφο χώρο του ξενοδοχείου 
Xenia συνάντησε εκπροσώπους των δύο ομίλων Βόλου του 1ου και της 
Θέτιδας με σκοπό την ενημέρωση και τον προγραμματισμό μελλοντικών 
δράσεων. Με την ευκαιρία αυτή προμηθευτήκαμε και το μαντήλι, έργο 
της σοροπτιμίστριας φίλης, Λίνας Τσίλαγα.

Γ’ Δράση: 14-6-21 
Προσφορά πλαστικά καπάκια
Η πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου «Θέτις», Ασημίνα 

Σέγκλια, με το μέλος, Φωτεινή Κωστοπούλου, παρέδωσαν σημαντική 
ποσότητα από πλαστικά καπάκια στο Σωματείο Κινητικά Αναπήρων 
Μαγνησίας «Ιππόκαμπος», ως μια ελάχιστη συμβολή για την αγορά 
αμαξιδίου προωθώντας ταυτόχρονα την ιδέα της ανακύκλωσης.

Δ’ Δράση: 23-6-21 
Το κλείσιμο της Σοροπτιμιστικής χρονιάς 
με την ολομέλεια του Ιουνίου
Στον υπέροχο κήπο του ξενοδοχείου Xenia πραγματοποιήθηκε με 

συγκίνηση και χαρά μετά από καιρό η τελευταία ολομέλεια του ομίλου 
«Θέτις» για τη φετινή σοροπτιμιστική χρονιά. Η πρόεδρος Ασημίνα 
Σέγκλια με χαμόγελο και αγάπη καλωσόρισε τις φίλες σ΄ αυτό το ζεστό 
αντάμωμα μετά από μια δύσκολη υγειονομικά χρονιά. Επισήμανε την 
ανάγκη της επικοινωνίας, τη διάθεση της προσφοράς, τη στήριξη, την 
ανταλλαγή απόψεων αλλά και τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 
δράσεων, μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει ο όμιλος σε όλες τις 
περιπτώσεις για έναν καλύτερο κόσμο. 

Σ΄ αυτή την όμορφη βραδιά ο όμιλος «Θέτις» είχε τη χαρά 
να υποδεχτεί και «επίσημα» τις νέες φίλες, Καίτη Χούστη, Νίκη 
Τσιλιβίδου, Όλγα Σταθοπούλου δίνοντας τα σοροπτιμιστικά σήματα 
αλλά και τη νέα δόκιμη σοροπτιμιστική φίλη, Λία Παπαδούλη. Επίσης 
προσέφερε συμβολικά δωράκια στα αγαπημένα κορίτσια -κόρες 
σοροπτιμιστριών- Λένια Πασιά και Μίνα Μαρία Παντή, που στηρίζουν 
τον όμιλο όταν χρειάζεται, οι οποίες με τη φρεσκάδα της ηλικίας και 
της προσωπικότητάς τους φώτισαν και ομόρφυναν την υπέροχη αυτή 
βραδιά. 

Και καθώς τον Ιανουάριο δεν ήταν δυνατή η κοπή βασιλόπιτας αντί 
αυτού πραγματοποιήθηκε κλήρωση και η τυχερή της βραδιάς, Λένια 
Πασιά, κόρη της Διευθύντριας Προγράμματος Μίτσης Πασιά, κέρδισε 
ένα πολύ όμορφο μενταγιόν.
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Ε’ Δράση: 7-7-21 
Παρουσίαση βιβλίου Γιάννη Καλπούζου
Στο θεατράκι του Αναύρου ο συγγραφέας 

Γιάννης Καλπούζος παρουσίασε το καινούριο 
του ιστορικό μυθιστόρημα «ραγιάς» ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ 
ΝΥΧΤΕΣ 1821. Με σκηνικό τα γλυπτά του Φιλόλαου, 
τη θάλασσα και τα μακρινά φώτα των Αλυκών ένας 
μεγάλος αριθμός Βολιωτών απήλαυσε αυτή την 
εξαιρετική παρουσίαση. Ο ίδιος ο συγγραφέας 
μας ταξίδεψε με τις αναδρομές του καταθέτοντας 
με σαφήνεια και αισθαντικότητα την ψυχή και το 
ρόλο των ανωνύμων Ελλήνων ηρώων του 1821. 
Στα πλαίσια εορτασμού των 200 ετών απο το 1821 
οι Σοροπτιμίστριες της Θέτιδας και του 1ου Βόλου 
βρεθήκαμε εκεί ως συνδιοργανώτριες και με μεγάλη 
χαρά συζητήσαμε και φωτογραφηθήκαμε με τον 
συγγραφέα. Το μέλος του Σ.Ο. Βόλου «Θέτις», 
Φωτεινή Κωστοπούλου, που είναι η ιδιοκτήτρια του 
βιβλιοπωλείου «Πλαστελίνη» διοργάνωσε την βραδιά 
ενώ η πρόεδρος του 1ου Σ.Ο. Βόλου Ροσσάνα 
Πώποτα συντόνισε του ομιλητές και φυσικά με τον 
υπέροχο λόγο της προλόγισε τον συγγραφέα.

Σ. Ο. Βόλου “Θέτις”
ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ
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Σ. Ο. Θεσσαλονίκης “Βυζάντιο”

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

Ο Όμιλός μας συνέχισε τις διαδικτυακές ολομέλειες.
Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Διαδικτυακή Συνάντησή μας με θέμα «Γυναίκα, Μόδα 

Άρρηκτος Δεσμός». Ένα ταξίδι στη μόδα, η οποία ήταν πάντα εκεί να παρουσιάσει, να συμμετέχει στις 
κοινωνικές αλλαγές. Ένα ταξίδι, λοιπόν, σε αυτές τις κοινωνικές αλλαγές. Ένα ταξίδι από το χθες στο σήμερα. 
Ένα ταξίδι σε όλη την υφήλιο με τελικό σταθμό την Ελλάδα. 

Συνοδοιπόροι μας οι Ιωάννα Τιμοθεάδου, Ενδυματολόγος, Νέλλη Μελίδου - Κεφαλά, Επίτιμη Διευθύντρια 
του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης (΄Εφορος Λαογραφικού) και Χριστίνα Κολεσιώτη, Επιχειρηματίας στο χώρο 
του γυναικείου ενδύματος.

Τέλος γιορτάσαμε «29 Χρόνια Βυζάντιο». Συγκεντρωθήκαμε δια ζώσης μετά από καιρό, σβήσαμε τα 
κεράκια της τούρτας (προσφορά του μέλους μας Καίτης Κάστρο Λογοθέτη), ευχηθήκαμε υγεία, υποσχεθήκαμε 
δε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια ενεργητικότητα και επιθυμία τις δράσεις μας.

Σ. Ο. Θεσσαλονίκης “Πανόραμα”ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

Ο Σ.Ο. «Πανόραμα» γιορτάζει την Επέτειο των 31 
χρόνων από την ίδρυσή του

Στην φωτογραφία είναι η πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. κυρία 
Μερόπη Ορφανού, η αντιπρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Κυρία Ρέα 
Λουφάκη, η πρόεδρος του Σ.Ο. «Πανόραμα» κυρία Σύλβια 
Φωστηροπουλου, η νονά του Σ.Ο. «Πανόραμα» κυρία Μαίρη 
Πούλιου, η αντιπρόεδρος του Σ.Ο. «Πανόραμα» κυρία Δέσποινα 
Αμαραντίδου και η γραμματέας του Σ.Ο. «Πανόραμα» κυρία Έφη 
Μπερατλή.



ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ  #  37SoroptimistGreece

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

Ο Σ.Ο. «Πανόραμα» πραγματοποίησε διαδικτυακή 
εκδήλωση στις 17 Μαΐου 2021 στα πλαίσια της 
συμπλήρωσης των 40 χρόνων από την ένταξη της 
Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με θέμα: «Η 
Ευρώπη για τις γυναίκες».

Σ. Ο. Θεσσαλονίκης “Πανόραμα”

Βιογραφικό
Η Ζωρζέττα Λάλη είναι νομικός με σπουδές στη Αθήνα και 
μεταπτυχιακό στο Στρασβούργο. Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή 
επιτροπή (1981-2016) σε διάφορους τομείς. Υπήρξε μέλος του 
γραφείου της Επιτρόπου Βάσως Παπανδρέου (1989 - 1992) και 
διευθύντρια στις θαλάσσιες μεταφορές, βιομηχανία (αυτοκίνητα, 
φάρμακα, τρόφιμα, ιατρικά μηχανήματα, καλλυντικά και 
βιοτεχνολογία), καινοτομία και ενέργεια.
Από το 2011 έως και το 2015 ήταν υπεύθυνη για το γραφείο της 
Αθήνας της Task Force for Greece (ομάδα Reichenbach). Το 2015 
- 2016 εργάστηκε στο New York University ως υπότροφος της 
Ευρωπαϊκής επιτροπής. Υπήρξε πρόεδρος (2001 - 2004) και ΔΣ 
(2003 - 2004) της Κτηματολόγιο ΑΕ.

Βιογραφικό
Η Κική Βέρλη σπούδασε στην Νομική Σχολή Αθηνών και στο 
Πανεπιστήμιο Βρυξελλών. Εργάστηκε στο γραφείο πληροφοριών 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1966 - 1980) και στην Ευρωπαϊκή 
επιτροπή (1981 - 2008). Υπήρξε πρωτεργάτης του προγράμματος 
ERASMUS για την διαπανεπιστημιακή συνεργασία και την 
κινητικότητα των φοιτητών στην Ευρώπη και στη σύναψη 
συμφωνιών με άλλες ηπείρους για θέματα συνεργασίας 
πανεπιστημίων (1987 - 2008).
Από το 2015 μέχρι σήμερα είναι Γενική Γραμματέας του Συλλόγου 
πρώην υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Ηρακλείου “Αρετούσα”

Λόγω της καταστάσεως της πανδημίας, ο Σοροπτιμιστικός 
Όμιλος Ηρακλείου παρουσιάζει περιορισμένη δραστηριότητα 
και μόνον εκείνη που κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά.

> Πραγματοποιήθηκαν τρεις ομιλίες σε ισάριθμες 
διαδικτυακές Ολομέλειες του Ομίλου και ειδικότερα α) στις 
20/4/21, για τα ενδημικά φυτά της Κρήτης, από την Αντιπρόεδρο 
του Ομίλου Μαρία Πιτσικάκη, β) στις 17/5/21, για την αγωνίστρια 
του ’21 από το Λασίθι, Ροδάνθη, από την Αντιπρόεδρο του 
Ομίλου Ρίτσα Καλογεροπούλου και γ) στις 17/5/21, για θέματα 
οδικής ασφάλειας σε κατοικημένες περιοχές, με την ευκαιρία του 
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εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, από 
τον εμπειρογνώμοντα Γιάννη Λιονάκη, πρόεδρο του Συλλόγου 
Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α

> Στις 17/5/21 πραγματοποιήσαμε την ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Ομίλου, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι 
δραστηριότητές του κατά το δύσκολο έτος που πέρασε λόγω της 
πανδημίας και εγκρίθηκε ο απολογισμός και ο προγραμματισμός 
του Δ.Σ.

> Στις 11/6/21, ο Όμιλος δια της Προέδρου του μετείχε στη 
διαδικτυακή συνεδρίαση της ΔΕΠΙΣ του Δήμου Ηρακλείου για τις 
μονογονεϊκές οικογένειες.

> Στις 25/6/21, σε αποκλειστική ενημερωτική συνάντηση για 
τα πέντε δόκιμα μέλη του Ομίλου, η Πρόεδρός του παρουσίασε 
αναλυτικά τον Διεθνή Σοροπτιμισμό και τις αρχές του, καθώς και 
το έργο του Ομίλου κατά την 30χρονη διαδρομή του, σε ένα πολύ 
όμορφο και εποικοδομητικό απογευματινό.

> Στις 5 Ιουλίου ο Όμιλός μας πραγματοποίησε δια ζώσης, 
στο όμορφο περιβάλλον του καφέ Veneto, την πανηγυρική 
τελευταία Ολομέλεια του έτους, σε κλίμα χαράς και συγκίνησης 
που βρεθήκαμε επιτέλους όλες μαζί από κοντά. Μαζί μας ήταν 
ως προσκεκλημένες και εκλεκτές φίλες του Ομίλου μας, που με 
οποιονδήποτε τρόπο είχαν συμμετοχή στις δραστηριότητες του 
Ομίλου αυτόν τον δύσκολο χρόνο. 

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίσαμε την Όλγα Χρήστου ως νέο 
μέλος στον Όμιλο, με την παρουσία και των τεσσάρων δόκιμων 
μελών μας. Ιδιαίτερη στιγμή στην Ολομέλειά μας αυτή ήταν 
η έκπληξη που επιφύλαξε ο Όμιλος στην σημερινή Πρόεδρό 
του Ελένη Μπρεδάκη - Μαρινέλλη, να την τιμήσει ξεχωριστά 
για τη διάκρισή της από την SIE να περιληφθεί στο βιβλίο των 
100 Σοροπτιμιστριών για τον εορτασμό των 100 χρόνων του 
Σοροπτιμισμού. Η τιμώμενη, ευχαρίστησε συγκινημένη για την 
πρόσθετη αυτή τιμή, η οποία, όπως είπε, αντανακλά στον Όμιλο και 
σε ολόκληρη την σοροπτιμιστική οικογένεια.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Ηρακλείου “Αρετούσα”
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Ρεθύμνου “Ερωφίλη”

Τιμητική εκδήλωση για τη Φαλή 
Βογιατζάκη

Την διευθύντρια του Μουσείου Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας και πρόεδρο του Ιστορικού 
Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνου, Φαλή 
Βογιατζάκη, θα τιμήσει σε εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Αυγούστου, ο 
Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ρεθύμνου «Ερωφίλη» στα 
πλαίσια εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας για τη 
γυναίκα.

Η Φαλή Βογιατζάκη με την πορεία και το έργο 
της αποτελεί αναμφίβολα μια γυναίκα πρότυπο. 
Στο πλαίσιο αυτό με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του 
ΣΟΡ που είχε εκφράσει την πρόθεση να τιμήσει 
την κα Βογιατζάκη, προχωράει στη διοργάνωση 
εκδήλωσης το απόγευμα της Δευτέρας 23 
Αυγούστου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον 
εξωτερικό χώρο του Ιστορικού Λαογραφικού 
Μουσείου Ρεθύμνου.

Στην πρώτη μας Ολομέλεια με φυσική παρουσία, μετά το 
lockdown, στις 26 Μαΐου, σε παραλιακό υπαίθριο κέντρο, είχαμε την 
ευκαιρία να συνεορτάσουμε γενέθλια και ονομαστικές εορτές μελών, αλλά 
και να συζητήσουμε πολλά θέματα δράσεων του Ομίλου.

«Φιλικά να ανταμώσουμε, ψυχικά να δυναμώσουμε!», ήταν το 
μήνυμα της καλοκαιρινής βραδιάς φιλίας του Ομίλου Πάτρας «Δανιηλίς», 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Roof garden του ξενοδοχείου Αστήρ. Η 
ανθρώπινη επαφή, που μας έχει λείψει, έφερε πλατιά χαμόγελα, ανοιχτές 
καρδιές και χαρούμενη διάθεση. Οι συζητήσεις εποικοδομητικές για 
πολλαπλά θέματα, περιλαμβάνοντας και την πανδημία, με ανταλλαγή 
εμπειριών και συμβουλών. Οι μελωδίες διάχυτες στην ατμόσφαιρα, 
φωτογραφίσεις με φόντο το ηλιοβασίλεμα, τα εδέσματα του ξενοδοχείου 
εξαιρετικά. Ήταν μια υπέροχη βραδιά με μέλη του Ομίλου, παλιές και νέες 
φίλες που άντλησαν θετική ενέργεια και δύναμη. Καλό καλοκαίρι! Καλή 
αντάμωση το Φθινόπωρο!

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Πατρών “Δανιηλίς”
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Σ. Ο. ΧαλκίδαςΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Πατρών “Δανιηλίς”

> Συμμετείχαμε στο λεύκωμα του Ομίλου Πάτρας με γυναίκες 
ηρωίδες της Επανάστασης του ’21 με κείμενα που επιμελήθηκε το 
μέλος, Καίτη Βοσκού

> Συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις της Ένωσης και των Ομίλων της 
που έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης

> Συμμετείχαμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των 
εκπροσώπων των Ομίλων που έγινε διαδικτυακά στις 29 & 30 
Μαΐου

> Ενισχύσαμε τη δράση της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 
για προσφορά σε υποτροφία, αγοράζοντας το επετειακό μαντήλι

> Στην 1η Ιούλη, γιορτάσαμε το κλείσιμο της 
σοροπτιμιστικής χρονιάς μαζί με καλές φίλες στην 
παραλία Χαλκίδας. Σε μια πολύ ζεστή βραδιά, η πρόεδρος 
Δήμητρα Διγαλέτου καλωσόρισε με χαμόγελο & αισιοδοξία τις 
σοροπτιμίστριες και τα φίλα μέλη του Ομίλου, αναφερόμενη στην 
επέτειο των 100 χρόνων Σοροπτιμισμού καθώς και στις φετινές 
δράσεις της Σοροπτιμιστικής Οργάνωσης που αν και χωρίς τη 
φυσική παρουσία των μελών της, ήταν πολλές και αξιέπαινες. 
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“Η πανδημία έχει αυξήσει το 2020 και 2021 
την προ-υπάρχουσα ανασφάλεια στα νεότερα 
ζευγάρια και οι οικονομικές επιπτώσεις της 
τα αμέσως επόμενα χρόνια θα καταστήσουν 
ακόμη πιο δυσμενές το υπάρχον περιβάλλον 

για την απόκτηση ενός παιδιού

Η επίπτωση
της πανδημίας 
του COVID-19

στην γονιμότητα
των νεότερων

γενεών
στην Ελλάδα

Επιμέλεια - Σύνταξη

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2018 - 2020
Governor 2020 - 2022

ΜΑΡΙΑ - ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ

Η 
πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει όλες 
τις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας 
αυξάνοντας τους θανάτους και μειώνοντας 
για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες 

το προσδόκιμο ζωής. Οι θάνατοι από την πανδημία θα 
αγγίξουν πιθανότατα τα 3.500.000 μέχρι τα τέλη του 2021, 
παγκοσμίως [1].

Τίθεται όμως το ερώτημα εάν ο COVID-19 θα επηρεάσει 
μόνο την θνησιμότητα και όχι και τις άλλες δημογραφικές 
μεταβλητές, ειδικότερα δε στις χώρες εκείνες, όπως η 
Ελλάδα, που θίχθηκαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση 
την προηγούμενη δεκαετία. 

Ο Καθηγητής κ. Βύρων Κοτζαμάνης επιχειρεί να δώσει 
μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα του αν η πανδημία θα 
επηρεάσει την γονιμότητα και τις γεννήσεις στη χώρα 
μας [1]. Εάν και δεν υπάρχουν ακόμη όλα τα αναγκαία 
δεδομένα, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις του COVID-19, 
σωρευτικά με αυτές της οικονομικής κρίσης, έχουν 
επιδεινώσει το περιβάλλον για την απόκτηση ενός παιδιού, 
και θα οδηγήσουν τόσο σε μια πτώση της γονιμότητας των 
νεότερων γενεών όσο και σε μια επί πλέον μείωση των 
γεννήσεων. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως αναφέρει ο καθηγητής 
Βύρων Κοτζαμάνης [1], ελάχιστες εργασίες εξετάζουν 
το θέμα αυτό, ενώ η πρόσφατη έρευνα τριών Ιταλών 
ερευνητών, που εξετάζουν αν και κατά πόσο άλλαξαν την 
άνοιξη του 2020 τα σχέδια απόκτησης ενός παιδιού σε ένα 
δείγμα νεανικού πληθυσμού (18 - 34 ετών) στην Ιταλία, τη 
Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, 
καταλήγει σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα [2]. 

Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι τα σχέδια αυτά 
αναθεωρήθηκαν αρνητικά μεν σε όλες τις εξεταζόμενες 
χώρες αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Σε χώρες, όπου η 
προηγούμενη κατάσταση της οικονομίας και της αγοράς 
εργασίας ήταν ευνοϊκότερη (όπως στη Γερμανία και τη 
Γαλλία), το ποσοστό αυτών που άλλαξαν τα σχέδια τους 
ήταν πολύ μικρότερο. Στη Γαλλία πρόσφατη ανακοίνωση 
της Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι οι γεννήσεις του 
Ιανουαρίου του 2021 είναι κατά 13% μειωμένες σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2020. 

Αν και οι γεννήσεις στη χώρα αυτή ακολουθούν 
φθίνουσα πορεία την τελευταία εξαετία (γεγονός που 
αποτυπώνεται και στα μηνιαία δεδομένα), τόσο σημαντική 
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πτώση σε μηνιαία δεδομένα δεν έχει καταγραφεί ποτέ στο 
παρελθόν. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης σημειώνουν ειδικότερα 
ότι «το γεγονός ότι η μείωση τον Ιανουάριο του 2021 είναι ιστορικά 
η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το τέλος του baby-boom 
και έπεται μιας μείωσης της τάξης του 7% που καταγράφηκε 
τον Δεκέμβριο του 2020 αφήνουν μικρά περιθώρια αμφιβολίας 
για τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίζει η πανδημία στην 
εξέλιξη αυτή» [3]. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα άτομα που δήλωσαν 
συχνότερα ότι εγκαταλείπουν το σχέδιο να αποκτήσουν ένα παιδί 
ήταν κυρίως εκείνα που εκτίμησαν ότι η επιδημία θα έχει δραματική 
αρνητική επίδραση στο μελλοντικό εισόδημά τους. Στην Ιταλία και 
την Ισπανία, το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι εγκαταλείπουν την 
ιδέα να κάνουν ένα παιδί ήταν πολύ υψηλότερο από ό, τι στις άλλες 
τρείς χώρες, ενώ, αντιθέτως, το ποσοστό εκείνων που δήλωσε ότι 
σκέφτονται να αναβάλει απλώς την απόκτησή του για αργότερα 
ήταν μικρότερο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αφήνουν να διαφανεί ότι οι 
επιπτώσεις του COVID-19 δεν είναι δυνατόν να εξετασθούν με 
τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Από την έρευνα 
προκύπτει ότι οι προηγούμενες οικονομικές και δημογραφικές 
συνθήκες (όπως και ο τύπος του κράτους πρόνοιας) επηρεάζουν 
τις προθέσεις των νέων, αν και οι αλλαγές που δηλώνουν όσον 
αφορά τα σχέδια για την απόκτηση ενός παιδιού οι ερωτώμενοι 
δεν θα μεταφραστούν απαραίτητα σε πράξη. Αυτό θα εξαρτηθεί 
από πλέγμα παραγόντων, μεταξύ των οποίων το πώς θα εξελιχθεί η 
πανδημία και ποιες οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
επιπτώσεών της σε κάθε χώρα. 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι όποιες άμεσες επιπτώσεις 
της πανδημίας θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στις γεννήσεις 
του πρώτου εξαμήνου του 2023, αναφέρει ο καθηγητής Β. 
Κοτζαμάνης. Επομένως, δεν μπορούμε παρά να κάνουμε κάποιες 
υποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την μέχρι το 2019 εξέλιξη 
της γονιμότητας και των γεννήσεων στη χώρα μας. Με βάση τα 
πρόσφατα ανακοινωθέντα προσωρινά στοιχεία από τον ΓΓ του 
υπουργείου Εσωτερικών οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 6,5% τον 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 σε σχέση με τους αντίστοιχους 
μήνες του 2019, και κατά 9,5 % τον Ιανουάριο το 2021 σε σχέση 

με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι γεννήσεις του 2020 έχουν 
επηρεασθεί ελάχιστα από την πανδημία και η όποια μεταβολή τους 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λίγο οφείλεται σε αυτήν. Οι 
επιπτώσεις της, με βάση τα προαναφερθέντα, θα αποτυπωθούν 
κυρίως το 2021 και του 2022, ενώ αναμένεται στη συνέχεια μια 
μικρή αύξησή των γεννήσεων τα αμέσως επόμενα έτη λόγω 
της αναπλήρωσης αυτών που αναβλήθηκαν στην διάρκεια της 
πανδημίας. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γονιμότητα των 
γυναικών που γεννήθηκαν μετά το 1935 και άρχισαν να κάνουν 
παιδιά μετά το 1950 δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα υψηλή, καθώς καμιά 
από τις γενεές αυτές δεν εξασφάλισε την αναπαραγωγή της 
(δηλαδή, κάθε μητέρα δεν αντικαταστάθηκε από μια κόρη). Η 
πτώση της γονιμότητας επιταχύνθηκε, όμως, στις μετά το 1960 
γενεές καθώς, αν όσες γυναίκες γεννηθήκαν το 1950 έφεραν 
στον κόσμο 2,1 παιδιά κατά μέσο όρο, αυτές που γεννήθηκαν 
το 1960 έκαναν 1,9 και όσες έχουν γεννηθεί το 1970 1,6 παιδιά. 
Όσον αφορά τις γεννήσεις, αυτές μειώθηκαν κατά πολύ ανάμεσα 
στο 1980 και το 2000, αυξήθηκαν ελαφρώς την δεκαετία του 2000 
και στη συνέχεια άρχισαν εκ νέου να μειώνονται με αποτέλεσμα 
να βρίσκονται σήμερα σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των 
τριών πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών [1]. 

Η μετά το 1980 πτώση των γεννήσεων οφείλεται στο ότι τα 
ζευγάρια που τεκνοποίησαν την περίοδο αυτή αφενός έκαναν 
κατά μέσο όρο όλο και λιγότερα παιδιά από ότι οι γονείς τους, 
αφετέρου τα έφεραν στον κόσμο σε όλο και μεγαλύτερη 
ηλικία, ενώ η μικρή αύξηση την δεκαετία του 2000 οφείλεται 
αποκλειστικά στην αναπλήρωση μέρους των γεννήσεων που δεν 
έγιναν τα προηγούμενα χρόνια σε μικρότερες ηλικίες. Τέλος, η 
εκ νέου μείωση των γεννήσεων μετά το 2010 οφείλεται, κυρίως 
στο ότι τα νεότερα ζευγάρια συνεχίζουν να κάνουν κατά τι 
λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους σε όλο και μεγαλύτερη 
ηλικία και δευτερευόντως στο ότι ο πληθυσμός των γυναικών 
αναπαραγωγικής ηλικίας (20 - 44 ετών) μειώθηκε κατά 355 χιλ. 
ανάμεσα στο 2010 και το 2020. 

Η οικονομική κρίση, που έθιξε τη χώρα μας πολύ περισσότερο 
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από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είχε ειδικότερα τις εξής 
επιπτώσεις: 

1. Σταμάτησε νωρίτερα την αναπλήρωση των γεννήσεων που 
είχε ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 

2. Ενίσχυσε ελαφρώς τις προ-υπάρχουσες τάσεις, την αύξηση, 
δηλαδή, της μέσης ηλικίας στην απόκτηση των παιδιών -ιδιαίτερα 
του πρώτου- και την πτώση της γονιμότητας των νεότερων γενεών. 
Οι γενεές αυτές, οι γυναίκες δηλαδή που γεννήθηκαν μετά το 1970 
και «έπεσαν» πάνω στην κρίση, θα κάνουν λιγότερα παιδιά από 
εκείνες που γεννήθηκαν προ του 1970 και για έναν επιπλέον λόγο: 
βιώνοντας την κρίση, κάποιες από αυτές, που αποφάσισαν να 
μεταφέρουν για αργότερα, όταν οι συνθήκες γίνουν ευνοϊκότερες, 
τον χρόνο απόκτησης του πρώτου τους παιδιού (ή ακόμη ενός 
επιπλέον παιδιού), δεν θα το επιτύχουν γιατί μετά τα 40 έτη φθίνει 
ταχύτατα η πιθανότητα σύλληψης και αυξάνονται ταυτόχρονα οι 
πιθανότητες αποβολής [1]. 

Η τρέχουσα πανδημία δεν πρόκειται να ξεπερασθεί πριν τα 
τέλη του 2021 και οι επιπτώσεις της δεν θα εκλείψουν την επόμενη 
μέρα, ενώ η πρότερη οικονομική κρίση έχει ήδη δημιουργήσει 
ένα μη ευνοϊκό για την τεκνοποίηση περιβάλλον. Η πανδημία έχει 
αυξήσει το 2020 και 2021 την προ-υπάρχουσα ανασφάλεια στα 
νεότερα ζευγάρια και οι οικονομικές επιπτώσεις της τα αμέσως 
επόμενα χρόνια θα καταστήσουν ακόμη πιο δυσμενές το υπάρχον 
περιβάλλον για την απόκτηση ενός παιδιού. Τα ζευγάρια αυτά 
επομένως, ακόμη και αν δεν αλλάξουν εξ αιτίας της πανδημίας 

τα σχέδιά τους για τον αριθμό των παιδιών που στοχεύουν να 
αποκτήσουν (μια υπόθεση που μένει να επιβεβαιωθεί), πιθανότατα 
θα τα μεταθέσουν για αργότερα.

Καθώς, όμως, η ήδη υψηλή μέση ηλικία στην τεκνοποίηση 
αυξάνεται συνεχώς, η δε δυνατότητα απόκτησης παιδιού είναι ως 
ένα βαθμό συνάρτηση της ηλικίας, αυξάνονται και οι πιθανότητες 
της μη απόκτησής του από μέρος των νεότερων αυτών ζευγαριών. 
Αν δε τμήμα των ζευγαριών αυτών αναθεωρήσουν όχι μόνο 
τον χρόνο αλλά και τον στόχο τους για τον αριθμό των παιδιών 
-αν δηλαδή επηρεαζόμενα από το δυσμενές περιβάλλον της 
περιόδου 2010 - 2025 αποφασίσουν να κάνουν λιγότερα παιδιά-, 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί έτι περισσότερο η τελική 
γονιμότητα των γυναικών που έχουν γεννηθεί ανάμεσα στο 1975 
και το 1990. Οικονομική κρίση και πανδημία θα έχουν όμως 
αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνον στον αριθμό των παιδιών που θα 
φέρουν στον κόσμο τα νεότερα ζευγάρια (στην τελική γονιμότητα 
των νεότερων δηλαδή γενεών) αλλά και στις γεννήσεις. 

Έτσι, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω από το 1980 δεν 
αναμένεται να κάνουν κατά μέσο όρο περισσότερα από 1,55 
παιδιά ενώ οι γεννήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι και το πλήθος 
των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία, μειώνονται. Έτσι, σε ένα 
αισιόδοξο σενάριο, θα είναι, για τη δεκαετία που διανύουμε, 130 
χιλιάδες λιγότερες από αυτές της δεκαετίας 2010 - 2019, που 
ήταν 950 χιλιάδες, σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα 
του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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Α
νέκαθεν η ζωή συνδέεται με την ύπαρξη του νερού 
είτε είναι ωκεανός, θάλασσα, λίμνη, τρεχούμενο 
νερό ή ποταμός.

Η Ζωή γεννήθηκε μέσα στο νερό, δίπλα 
στο νερό, έχοντας αφετηρία το νερό. Το νερό θεραπεύει και 
ανανεώνει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι περίπου το 75% του 
ανθρωπίνου σώματος αποτελείται από νερό. Επομένως αποτελεί 
το βασικό δομικό στοιχείο του οργανισμού μας. Το νερό αποτελεί 
το βασικό στοιχείο του βαπτίσματος. Συμβολίζει την αγνότητα και 
είναι πηγή ζωής. Το νερό μετουσιώνεται σε αγιασμό με τη χάρη του 
Αγίου Πνεύματος, την ημέρα των Φώτων. Το νερό χρησιμοποίησε  
o Χριστός συμβολικά στη συνάντησή του με την Σαμαρείτιδα για να 
τονίσει τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα του λόγου του Θεού 
που πάντα ξεδιψάει τον άνθρωπο. Ύδωρ και γη ζητάει ο βασιλιάς 
των Περσών από τους Έλληνες, συμβολίζοντας με τη φράση αυτή 
την υποταγή τους στους Πέρσες.

Πολλοί ποιητές από την αρχαιότητα έως σήμερα 
χρησιμοποιούν στα ποιήματά τους το νερό είτε σαν βασικό θέμα 
τους, είτε σαν μέσον ή στοιχείο, για να εκφράσουν ή να στηρίξουν 
τις ιδέες τους, τις απόψεις τους ή τα συναισθήματά τους.

Έτσι αρχίζοντας από τους αρχαίους Έλληνες κάπου οι Ορφικοί 
αναφέρουν: «…Και ότι όρκος των Θεών είναι νερό, γιατί ό,τι 
παληό και σεβαστό χρησιμεύει σαν όρκος».

Ο Όμηρος στην Οδύσσεια αναφέρει: 
«Ολοόφρονος, ος τε θαλάσσης πάσης βένθεα οίδεν».

Από τα πανάρχαια χρόνια το νερό ήταν αντικείμενο λατρείας 
σχεδόν σε όλους τους λαούς. Η αθανασία ήταν το όνειρο κάθε 
ανθρώπου. Έψαχνε λοιπόν το ελιξίριο της αθανασίας και για τους 
Έλληνες ονομαστό ελιξίριο ήταν τα νερά της Στυγός.

Ο Δίας όρισε να γίνεται στα νερά της Στυγός ο όρκος των θεών και 
των ανθρώπων. Έτσι διαβάζουμε στην Ιλιάδα, ραψωδία Ο’, στίχος 
36 - 37, την Ήρα να ορκίζεται τον όρκο της Στυγός: «μάρτυρές 
μου γι’ αυτό η γη και ο πλατύς ουρανός πάνω και το νερό 
της Στυγός που κάτω στάζει». Όμως το νερό της Στυγός 
χρησιμοποιούσαν και σαν δοκιμασία της αλήθειας (τεστ αλήθειας), 
κάτι ανάλογο με τον σημερινό ορό της αλήθειας.

Προχωρώντας στη νεότερη εποχή συναντάμε στον Δροσίνη: 
«Το νερό στο ρέμα γάργαρο κυλάει, λούζεται τ’ αγέρι και 
δροσολογάει…». Σε άλλο του ποίημα ο Δροσίνης αναφέρει:
«Την αυγή τις ώρες με καλό καιρό, του ψαρά οι δύο κόρες 
πάνε για νερό…». Ενώ σε άλλο του ο Δροσίνης παρουσιάζει το 
νερό σαν σύντροφο του ανθρώπου «Στου χωριού το μονοπάτι 
κάθε αυγή κάθε καιρό σύντροφο έχω ένα διαβάτη, το 
τρεχούμενο νερό…». 

O Γιάννης Ρίτσος στο ποίημά του «πέτρινοι χρόνοι» μας λέει: 
«όλα τα μοιραστήκαμε σύντροφοι, το ψωμί, το νερό, το 
τσιγάρο, τον καημό, την ελπίδα». Και στη συνέχεια πάλι σε άλλο 
ποίημα του «το νερό» αναφέρει : «του βράχου λιγοστό νερό απ’ 
τη σκεπή αγιασμένο…». 

Στους «προσανατολισμούς» ο Οδυσσέας Ελύτης λέει: «...τώρα 
θάχω σιμά μου, ένα λαγήνι αθάνατο νερό».

Στην «άρνηση» του Γ. Σεφέρη διαβάζουμε: «Το περιγιάλι το 
κρυφό, διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό». 

Στο ποίημα «εσέ» του Βρεττάκου αναφέρεται: «δίχως εσέ δεν 
θάβρισκαν Νερό τα περιστέρια». 

Στο «αγάπη μου» του Pablo Nerouda πάλι συναντάμε το νερό: 
«... Ήπιαμε όλο το νερό και το αίμα…».

Στη μπαλάντα «του νερού της θάλασσας» του Φρεντερίκο 
Γκ. Λόρκα εντυπωσιάζει η προσωποποίηση της θάλασσας: «η 
θάλασσα χαμογελάει μακριάθε κι είναι τα δόντια της αφρός, 
Τα χείλη της ουρανός». 

Τα στοιχείο του νερού και της θάλασσας διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο σε όλη τη πλοκή και την υπόθεση των έργων 
των σπουδαίων μας πεζογράφων, όπως στο «όνειρο στο κύμα» 
του Παπαδιαμάντη, στη «Παναγιά γοργόνα» του Μυριβήλη, 
στη «φόνισσα» του Παπαδιαμάντη, στη «μεγάλη χίμαιρα» του 
Καραγάτση και σε πολλά άλλα ελληνικά λογοτεχνήματα. 

Ακόμα υπάρχουν και πολύ απλοϊκά ποιήματα που εκφράζουν 
την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του ανθρώπου για το νερό. Έτσι:
«Το νεράκι μας φροντίζει και τη δροσιά του μας χαρίζει, 
γι’ αυτό και ‘μεις πρέπει να το εκτιμάμε και πολύ να τα’ 
αγαπάμε…». Ενώ αλλού ο ποιητής περιγράφει τις ιδιότητες του 
νερού με ποιητικό τρόπο, όπως: «Τρέχει τρέχει και δροσίζει σαν 
το πιάσω δεν μυρίζει, μοναχά κατρακυλάει θόρυβο παντού 
σκορπάει…».

Ο Βασίλης Βασιλικός γράφει: «Για το νερό το γαλανό που 
λες και πίνεις του ουρανού, σαν τρεμουλιάζει διάφανο μέσα 
στη χούφτα σου…».

Ο Κρυστάλλης επίσης γράφει: «Θέλω η βρυσούλα η ρεματιά, 
παληές γλυκές μου αγάπες να μου προσφέρουν γιατρικό τ’ 
αθάνατα νερά τους…».

Ένας άλλος ποιητής, ο Μανώλης Πρατικάκης, εμπνευσμένος 
από το νερό γράφει σ’ ένα ποίημά του, τονίζοντας την ικανότητα 
του νερού: «Το νερό αλάνθαστα γνωρίζει το βάρος εκείνου που 
βυθίζει…». Σ’ άλλο του ποίημα «Το γέρικο μαγκάνι σε πηγάδι», ο 
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Πρατικάκης γίνεται μακάβριος και αναφέρει: «Το νερό που 
ήταν του χεριού μου πάντα, μου έγινε κάτοπτρο θανάτου 
και με χτίζει, σιγά σιγά να ξεψυχώ με καθρεπτίζει». Αλλού 
ο Πρατικάκης τονίζει ότι η ζωή γεννιέται από το νερό: «Μήτε 
από δρυ γεννήθηκες μήτε από μαύρη πέτρα. Μα από 
πηγούλα έρχεσαι και σαν πηγούλα σβήνεις». Αλλού πάλι 
ο ποιητής το νερό χρησιμοποιεί για να εκφράσει το χωρισμό 
του από την αγαπημένη του και λέγει: «Φεύγεις τρεχούμενο 
νερό που πάει και δεν γυρίζει, φεύγεις ψυχούλα μου…». 
Αλλού όμως ο ποιητής γίνεται πιο ρεαλιστής και με εικόνες 
και μεταφορές από τη πεζή πραγματικότητα μας λέει: «Ο 
πάγος αυτή η ταρίχευση του νερού…». Και πιο κάτω 
περισσότερο ρεαλιστής γράφει: «τα αδιάβροχο του νερού, το 
αλεξικέραυνο…». Τέλος ο Πρατικάκης επηρεασμένος από την 
αρχαία φιλοσοφία αναφέρει: «Το θεϊκό του Θαλή ύδωρ, το 
αλάτι του βράχου, αυτά τα οστά του παντός».

Όμως σε πολλά ποιήματα το υγρό στοιχείο δεν αποτελεί 
το κεντρικό θέμα του ποιητή, αλλά το μέσο με το οποίο θα 
εκφράσει ο ποιητής σκέψεις, απόψεις, καταστάσεις… Έτσι ο 
Εμπειρίκος γράφει στο ποίημά του «Το σώμα του καλοκαιριού»: 
«Πάει καιρό που ακούστηκε η τελευταία βροχή…». Θέλει 
να δείξει το τέλος της Ανοίξεως με τις ορμητικές βροχές της. 
Και στη συνέχεια διαβάζουμε στο ίδιο ποίημα: «Και πλάι 
από το νερό που στάζει συλλαβίζοντας ένα φυτό κοιτάει 
κατάματα τον ήλιο…».

Ο Ελύτης στο ποίημά του «Η ζωή συνεχίζεται» γράφει: 
«Πέρα από τις σταγόνες της βροχής του ωκεανού της 
λύπης, η ζωή συνεχίζεται. Θάλασσα η ευτυχία…».

Ο Καβάφης στο ποίημά του «Η βροχή», περιγράφοντάς την 
τονίζει με ποιητικό τρόπο τη πορεία του νερού στα κλωνάρια 
των δέντρων, λέγοντας: «Και κάμνει εκεί της εξοχής μια 
παρωδία το νερό μπαίνοντας σε κλωνάρια ποτίζοντας τις 
ρίζες…».

Άλλος μας λυρικός ποιητής ο Μελέντης στο ποίημά του 
«Η μετάνοια» το νερό χρησιμοποιεί κι’ αυτός σαν ένα από 
τα στοιχεία εκείνα που τον βοηθάνε να περιγράψει τη στιγμή 
της έκφρασης της αγάπης και της μετάνοιας της Μαρίας 
Μαγδαληνής: «Είχε γονατίσει στη μαυριδερή πέτρα να του 
πλύνει τα πόδια με αγάπη, η σιωπή βαθυστάλαχτη στη 
κάμαρα το νερό στη λεκάνη ακουγόταν σαν το μούρμουρο 
ενός μακρινού ρυακιού».

Όμως πολλοί ποιητές χρησιμοποιούν το νερό για να 
εκφράσουν και έντονα συναισθήματα. 

Ο Βαλαωρίτης στο ποίημά του «ο βράχος και το κύμα» το 

νερό χρησιμοποιεί, για να συμβολίσει τον αγώνα του γενναίου 
Έλληνα κατά του κατακτητή Τούρκου: «Μέριασε βράχε να 
διαβώ το κύμα αντρειωμένο λέει στη πέτρα του γιαλού θολό 
μελανιασμένο».

Ο Μαβίλης στο ποίημά του «η λήθη» συμβουλεύει τις ψυχές 
να μην πιουν θολό νερό και ξαναθυμηθούν: «Τέτοια ώρα οι 
ψυχές διψούν και πάνε στης λησμονιάς τη κρυσταλλένια 
βρύση, μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει αν στάξει 
γι’ αυτές δάκρυ όθε αγαπάνε και αν πιούν θολό νερό 
ξαναθυμούνται…».

Ο πατέρας Παλαμάς προτρέπει το πεθαμένο του παιδί Άλκη 
να μη πιει νερό του κάτω κόσμου και τους αρνηθεί: «Κι αν 
διψάσεις μη το πιείς από του κάτου κόσμου το νερό της 
αρνησιάς φτωχό κομμένο δυόσμο…». 

Φοβερή η στιγμή της Σταύρωσης του Χριστού. Ο ποιητής - 
ψαλμωδός χρησιμοποιεί το νερό για να εκφράσει τη μεγαλειώδη 
στιγμή της τραγικότητας του Σταυρωμένου: «Σήμερον κρεμάται 
επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας…».

Άλλωστε η σπουδαιότητα του νερού για τη φύση και για τον 
άνθρωπο φαίνεται και από σοφές φράσεις του λαού μας, που 
αναφέρονται σ’ αυτό. 

Για να μην πούμε λοιπόν «το νερό νεράκι», για να μην 
κάνουμε «μια τρύπα στο νερό», αδιαφορώντας για τη συνετή 
χρήση του, για να μην «χάσουμε τα νερά μας» με την επικείμενη 
πλανητική λειψυδρία, για να μην είμαστε «σαν το ψάρι έξω από 
το νερό», κάνοντας αλόγιστη χρήση του υγρού στοιχείου για 
να «βάλουμε το νερό στ’ αυλάκι», ας χρησιμοποιήσουμε το 
αγαθό αυτό με φειδώ και οικονομία. «Για να μην τα κάνουμε 
θάλασσα», εξ αιτίας της κακής διαχείρισης του νερού, «να 
βάλουμε λοιπόν νερό στο κρασί μας» υποχρεούμενοι 
να ακούσουμε όλες τις συμβουλές των ειδικών, διότι αν 
δεν συνετιστούμε το σκάφος μας θα «κάνει νερά» και θα 
βουλιάξουμε.

Λέγεται τέλος ότι οι επόμενοι πόλεμοι θα γίνονται για το νερό, 
που έχει γίνει διαχρονικό πρόβλημα. Ίσως δεν είμαστε μακριά από 
αυτή την ώρα.

Ας μάθουμε λοιπόν να διαφυλάττουμε το νερό, για να το 
έχουμε. 
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Σ
το κατώφλι της κλιματικής κρίσης και εν μέσω 
πανδημίας, το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι αν 
η κατάσταση είναι αναστρέψιμη ή μη. 

Η τελευταία τάση - κλειδί, η οποία υποστηρίζεται 
σθεναρά τόσο από κυβερνήσεις όσο και από πολλές οργανώσεις 
είναι “Ας ακούσουμε την επιστήμη!”

Οι επιστήμονες, εδώ και δεκαετίες, ενημερώνουν και 
προειδοποιούν σχετικά με τις κατακλυσμιαίες επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και επισημαίνουν την ανάγκη εφαρμογής 
διατροφικών πολιτικών που να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Η λεγόμενη «βιώσιμη» διατροφή φαίνεται να έχει την μικρότερη 
δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, καθώς περιλαμβάνει λιγότερη 
από τη μισή ποσότητα κρέατος από όση καταναλώνουν σήμερα οι 
προηγμένες χώρες.

Ωστόσο, μια τόσο ριζική αλλαγή στις πολιτικές που 
εφαρμόζονται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων μοιάζει 
πολύ φιλόδοξη και απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Παρόλο 
που, αποδεδειγμένα, η γεωργική δραστηριότητα στις ανεπτυγμένες 
χώρες είναι υπεύθυνη για την εκπομπή του 1/3 του συνόλου των 
αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως, δεν διαφαίνεται να υπάρχει 
πρόθεση να παρθούν μέτρα ώστε να μετριαστεί το πρόβλημα. 

Ακόμα όμως κι εάν η κλιματική κρίση απέτυχε να μας 
ταρακουνήσει, ο ιός Covid-19 θα έπρεπε να το είχε κάνει, διότι 
κατέστησε σαφές ότι η ανάπτυξη της βιομηχανικής γεωργίας, εις 
βάρος της φύσης, θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια υγεία. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι οι ζωονόσοι 
(λοιμώδη νοσήματα που μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω της 

επαφής με ζώα) αποτελούν απειλή της παγκόσμιας υγείας και είναι 
απόρροια της βιομηχανικής παραγωγής κρέατος και ζωοτροφών 
σε όλο τον κόσμο. 

Με αφορμή την πανδημία Covid-19, τα φώτα στράφηκαν στις 
συνθήκες που επικρατούν στα εργοστάσια παραγωγής τροφής και 
σε αρκετές χώρες έγιναν σχολαστικές έρευνες.

Βέβαια, είναι γεγονός ότι η βιομηχανία κρέατος είναι 
εξαιρετικά κερδοφόρα και καμία κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει το 
ρίσκο ενός, μικρού έστω, εξορθολογισμού.

Η ενημέρωση των πολιτών και οι δράσεις σχετικών 
οργανώσεων αποτελούν φάρο ελπίδας, ασκώντας πιέσεις σε 
αυτούς που επιλέγουν να υπηρετούν το κέρδος.

Νέοι και νέες σε όλο τον κόσμο δείχνουν μια ευαισθησία 
απέναντι στην κακή μεταχείριση των ζώων κι ενδιαφέρονται για την 
κλιματική αλλαγή, με αποτέλεσμα η επιστήμη να ελπίζει ότι θα βρει 
ευήκοα ώτα στις επερχόμενες γενιές. 

Άρθρα σαν κι αυτό έχουν σκοπό να υποστηρίξουν όλους 
αυτούς που επιζητούν κλιματική δικαιοσύνη, που επιθυμούν δίκαιη 
κατανομή της τροφής και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για 
να προστατεύσουν τη φύση.

Είναι πολύ δύσκολο να φωτιστούν οι σκοτεινές διαδρομές, 
οι οποίες οδήγησαν στο σημερινό τέλμα και πρέπει όλοι μαζί να 
συνεισφέρουμε στην άμεση αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
προβλημάτων. 

12 πράγματα 
που θα πρέπει 
να γνωρίζουμε

ΤΟ ΚΡΕΑΣ 
ΚΑΙ 
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Επιμέλεια - Μετάφραση ΜΕΡΟΠΗ 
ΟΡΦΑΝΟΥ 

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
2020 - 2022
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Πηγή: Heinrich Böll / Friends of the Earth / Europe / Bund

Διαμάχες όσον αφορά στη διεκδίκηση γης ανακύπτουν συνεχώς. 
Σημειώνονται δολοφονίες για την υπεράσπιση γης.

Η αλόγιση και άσκοπη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα της κτηνοτροφίας 
έχει ενισχύσει την αντίσταση των μικροβίων στα φάρμακα. Η αντιμικροβιακή 
αντοχή συνιστά ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της δημόσιας υγείας.

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί ζωοτροφών είναι κυρίως εκείνοι που
χρησιμοποιούν τα περισσότερα φυτοφάρμακα - τα οποία μολύνουν 

τα υπόγεια ύδατα και καταστρέφουν την βιοποικιλότητα.

Οι πέντε μεγαλύτερες κρεατοπαραγωγικές και γαλακτοπαραγωγικές 
βιομηχανίες του κόσμου εκπέμπουν την ίδια ποσότητα αερίων 
θερμοκηπίου με τον πετρελαϊκό κολοσσό της Exxon Mobil.

Η διαβροχή τυρφώνων που καταλαμβάνουν το 3% της γεωργικής 
γης της ΕΕ θα περιόριζε τις εκπομπές επικίνδυνων για 

το περιβάλλον αερίων έως και κατά το ένα τέταρτο.

Παρά το αρνητικό αντίκτυπο της υπερκατανάλωσης κρέατος στο περιβάλλον, 
καμία χώρα δεν έχει εφαρμόσει στρατηγικές μείωσης της παραγωγής 

ή δεν έχει αλλάξει τρόπο σκέψης. Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν 
να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση μέσω θέσπισης νομοθεσίας. 

Ζωικά υποκατάστατα μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος. 
Η αγορά αναπτύσσεται γρήγορα. Τα φυτικά προϊόντα πρωταγωνιστούν, 
τα συνθετικά - όχι ακόμη. 

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη της βιομηχανικής κτηνοτροφίας, 

δανείζοντας και επενδύοντας δισεκατομμύρια. 

FRIDAYS FOR
CLIMATE

FLYING: LEAVE IT TO INSECTS

Σε πολλές χώρες οι συνήθειες, τα πρότυπα, οι διαφημίσεις,
καθώς και οι τοπικές παραδόσεις προωθούν την κατανάλωση 
κρέατος. Οι βιομηχανίες τροφίμων επωφελούνται της κατάστασης. 
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Παγκοσμίως, η κατανάλωση κρέατος αυξάνεται. 
Ωστόσο, για να προστατέψουν τη βιοποικιλιότητα και τον πλανήτη, 
οι ανεπτυγμένες κοινωνίες οφείλουν να ελαττώσουν την κατανάλωση κρεάτος.

Tα 2/3 περίπου των 600 εκατομμυρίων φτωχών εκτροφέων παγκοσμίως 
είναι γυναίκες. Αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες διότι τους προσφέρονται 
περιορισμένες δυνατότητες αγοράς γης και αδυνατούν να έχουν
 βοήθεια ή ιδιόκτητη φάρμα.

1

Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως κερδίζουν 
τα προς το ζην από τη ζωική παραγωγή. Όμως μικρές, παραδοσιακές 

και φιλικές προς το περιβάλλον κτηνοτροφικές μονάδες 
κινδυνεύουν λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της βιομηχανικής κτηνοτροφίας. 
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ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ &
 σύντομα μαθήματα διατροφής12
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Η εορταστική επέτειος των 100 χρόνων του 
Σοροπτιμισμού, η αφιερωμένη στη δενδροφύτευση, 

υπήρξε η αιτία μιας έρευνας και ενός προβληματισμού 
σχετικού με τη σημερινή κατάσταση των δένδρων 

παγκοσμίως καθώς και κατά πόσο γνωρίζουμε την 
αλήθεια η οποία μας περιβάλει

Πηγή (IUCN) Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης

Τ
ουλάχιστον το 30% των ειδών δένδρων του 
πλανήτη, δηλαδή το ένα στα τρία δένδρα, 
κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Η ποικιλία των 
απειλούμενων δένδρων είναι μεγάλη, από 

βελανιδιές και μανόλιες μέχρι μεγάλα τροπικά δένδρα 
ξυλείας. Τα γνωστά είδη δένδρων τα οποία κινδυνεύουν 
είναι πολλά και οι μεγαλύτερες απειλές είναι η αποψίλωση 
των δασών για αντικατάσταση με γεωργικές καλλιέργειες 
(29%), η υλοτομία (27%), το κόψιμο δένδρων για την 
κτηνοτροφία (14%), δραστηριότητες για την κατασκευή 
δρόμων ή κτιρίων (13%), οι δασικές πυρκαγιές (13%), 
η μεταλλευτική - εξορυκτική δραστηριότητα (9%), η 
κλιματική αλλαγή και άλλες απρόβλεπτες ίσως επιπτώσεις. 

Στην Ευρώπη, η οποία έχει σχετικά μικρή δασική 
βιοποικιλότητα, παρατηρείται ανησυχητική μείωση σε 
ορισμένα δένδρα.

Έχουμε σχεδόν 60.000 είδη δένδρων στον πλανήτη 
και για πρώτη φορά γνωρίζουμε πλέον ποια από αυτά τα 
είδη χρειάζονται δράσεις για την προστασία τους, ποιές 
είναι οι μεγαλύτερες απειλές γι’ αυτά και που βρίσκονται.

Κάθε είδος δένδρου έχει ένα μοναδικό οικολογικό 
ρόλο να παίξει. Με το 30% των ειδών δένδρων του 
κόσμου να απειλείται με εξαφάνιση χρειαζόμαστε 
επειγόντως περισσότερες δράσεις για την προστασία 
τους.

Οι βοτανολόγοι χαρακτηρίζουν τα δένδρα 
«σπονδυλική στήλη του φυσικού οικοσυστήματος» και 
μας προειδοποιούν ότι, μολονότι μέχρι σήμερα μόνο 
το 0,2 των ειδών έχουν εξαφανιστεί, η επιδείνωση της 
κατάστασης μπορεί να έχει ζοφερές συνέπειες στο 
μέλλον (επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, λιγότερη 
παραγωγή οξυγόνου, λιγότερη ξυλεία για κατασκευές, 
έλλειψη πρώτων υλών για φάρμακα και τρόφιμα, 
μικρότερη προστασία από πλημμύρες κ.ά.

Οι ειδικοί προτείνουν διατήρηση με κάθε τρόπο των 
υπαρχόντων δασών και επέκταση των προστατευμένων 
περιοχών. Επίσης διαφύλαξη των απειλούμενων ειδών σε 
βοτανικούς κήπους. Οι τράπεζες σπόρων διαφυλάττουν 
τα είδη με την ελπίδα ότι κάποτε στο μέλλον θα 
επανακάμψουν στη φύση. Ακόμη να δοθεί έμφαση κατά 
τις αναδασώσεις στην επιλογή και σπάνιων δένδρων.

ΣΧΕΔΟΝ 
ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ 
ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 
ΤΗΣ ΓΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ 
ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

ΜΕΡΟΠΗ 
ΟΡΦΑΝΟΥ 

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
2020 - 2022



Αλησμόνητες / οι

Με αισιοδοξία και αγάπη

>
Αγαπημένη μας Ελένη Μπρεδάκη - Μαρινέλλη, θερμά 
συγχαρητήρια για την εκλογή σου ανάμεσα στις 100 
Γυναίκες για τα 100 Χρόνια του Σοροπτιμισμού.

Με Σοροπτιμιστικά Αισθήματα,
Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Σ.Ο. Αθηνών - «Ιδρυτικός»

>
Αγαπητή Μαρία, θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική 
τιμητική σου διάκριση. 

Με Σοροπτιμιστικά αισθήματα,
Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Σ.Ο. Αθηνών - «Ιδρυτικός»

> Το Μέλος του Ομίλου «Ιδρυτικός»  Λίλα Γιαννοπούλου, 
προσέφερε εκατό (100) Ευρώ για μια υπερήλικη, χωρίς 
συγγενείς και εισοδήματα. 

O Σοροπτιμιστικός Όμιλος Αθηνών - «Ιδρυτικός» 
προσέφερε το στεφάνι του Επιταφίου του Ι. Ν. Αγίου 
Νικολάου Αχαρνών, εις μνήμην της πολυαγαπημένης και 
αλησμόνητης πρώην Προέδρου, Μαρίας Κωνσταντινίδου. 

> Αγαπημένη μας Μαίρη, για την ξεχωριστή τιμητική σου 
διάκριση, θερμά συγχαρητήρια. 

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Αθηνών - «Ιδρυτικός» τέλεσε 
40ήμερο μνημόσυνο εις μνήμην της πολυαγαπημένης του 
και αλησμόνητης Αναστασίας Σωτηριάδου, πρώην Προέδρου 
του Ομίλου, στις 11.9.2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 9.15 π.μ. 
στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας - Άνω Πατήσια.
Η θλίψη μας είναι μεγάλη.
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Η Hedy Lamarr 
(9 Νοεμβρίου 1914 - 19 Ιανουαρίου 2000) 

ήταν Αυστριακής καταγωγής, Αμερικανίδα ηθοποιός, 
εφευρέτης και παραγωγός ταινιών.

Εμφανίστηκε σε 30 ταινίες και μαζί με τον συνθέτη 
George Antheil έλαβαν στις 11 Αυγούστου του 1942 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για συσκευή που εφηύραν 
αποκαλούμενη Secret Communication System! 

Η ιδέα της Lamarr για την εναλλαγή των συχνοτήτων 
υπήρξε η βάση για τη μοντέρνα τεχνολογία της 

διασποράς φάσματος που χρησιμοποιείται 
στις μέρες μας σε ένα ευρύ φάσμα συσκευών 

από τα ασύρματα τηλέφωνα μέχρι τις ασύρματες 
ευρυζωνικές συνδέσεις (συμπεριλαμβανομένων των 

GPS, Bluetooth και WiFi).
 

Η αναγνώριση της αξίας της δουλειάς τους είχε ως 
αποτέλεσμα το ζευγάρι να ενταχθεί μετά θάνατον στο 

National Inventors Hall of Fame το 2014.

Η γυναίκα που ανακάλυψε το WiFi το 1930!
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100th Event
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story
Make your video clip by
15 September

Record your 30
second video clip to

be shown at the
100th Celebration

Event! Be a Global
Voice

Be a Global
Voice

A GLOBAL VOICE FOR WOMEN

FOR ONE HUNDRED YEARS

CELEBRATE
WITH US


