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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 (#138, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021) 
στην Υπεύθυνη του περιοδικού, Ζανέτ Καλιακάτσου και ταυτόχρονα στην 
Πρόεδρο της Ένωσης, Μερόπη Ορφανού, έως 10 Ιανουαρίου 2022. 

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 137 
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 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.

SoroptimistGreece

SoroptimistGreece

Σχεδιασμός εντύπου: a!maze, E: amaze@amaze.com.gr  
Εκτύπωση - βιβλιοδεσία: Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε., E: info@haidemenos.gr
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33 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ
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Έ
βλεπα τις προάλλες για άλλη μια φορά την ταινία «Έριν 
Μπρόκοβιτς», κι όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η ενσυναίσθηση και η συμπάθεια προς τους κατοίκους του Hinkley 
που είχα αισθανθεί κατά την πρώτη θέαση της κινηματογραφικής 

ταινίας έδωσε τη θέση της αυτή τη φορά στον θαυμασμό μου για τη δυναμική 
εμπλοκή της νέας γυναίκας σε θέματα περιβάλλοντος. 

Με λίγα λόγια, ξαναείδα την ταινία με μια πιο γυναικεία ματιά, με μεγαλύτερη 
συμπάθεια, κατανόηση και αναγνώριση στον αγώνα της Έριν Μπρόκοβιτς να 
επιβιώσει ως τρίτεκνη, διαζευγμένη και με ελλιπή μόρφωση γυναίκα σε ένα 
δύσπιστο και πολλές φορές εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, αλλά και να πείσει και 
να συνεργαστεί με ένα εσωστρεφές, φοβικό, ηττοπαθές σύνολο ανθρώπων μιας 
αγροτικής κοινότητας στην έρημο Mojave στο San Bernardino της California των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

Αισθάνομαι ότι αυτή η ταινία μας δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα αυτού που 
θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «πράσινη συνηγορία» και τη δυναμική που θα 
μπορούσαν οι γυναίκες να αναπτύξουν στο πεδίο αυτό. Αναλογιζόμενη τον αγώνα 
αυτής της γυναίκας να ξεσκεπάσει και να φέρει στα δικαστήρια έναν κολοσσό στον 
τομέα της ενέργειας όπως ήταν η PG&E, συνδέοντας τη βιομηχανική δηλητηρίαση 
στο νερό της πόλης με τα μακροχρόνια και συχνά ανίατα προβλήματα υγείας που 
παρουσίαζαν οι κάτοικοι του Hinkley, δεν μπορώ να μην σκεφτώ τις εκατοντάδες 
των γυναικών σήμερα που στο περιθώριο διεθνών διασκέψεων για το κλίμα 
εντείνουν τις πιέσεις για αλλαγή πολιτικών, κινητοποιούν τις κυβερνήσεις για τη 
διασφάλιση των προτεραιοτήτων και κυρίως διαχέουν το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε 
ολοένα και περισσότερες γυναίκες που θα παρεμβαίνουν σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης και περιβάλλοντος.

Με αφορμή το τελευταίο της βιβλίο «Superman’s Not Coming: Our National Water 
Crisis and What We the People Can Do About It», η Μπρόκοβιτς υποστηρίζει 
«Αυτό έμαθα παλεύοντας μαζί με τους ανθρώπους: ότι ήμασταν πολύ άνετοι και 
αυτάρεσκοι, και σκεφτόμασταν ότι κάποιος ή κάτι θα έρθει και θα το διορθώσει», 
αναφέρει στο Fortune. «[...] Μας πήρε πολύ καιρό μέχρι να ξυπνήσουμε. Πρέπει να 
βασιστούμε στους εαυτούς μας για να βελτιώσουμε τα πράγματα». Διαβάζοντας την 
συνέντευξή της δεν μπορώ να μην κρατήσω από τα λόγια της την προτροπή της να 
κινηθούμε όλες σε τοπικό επίπεδο, στη γειτονιά, την αυλή μας για να διορθώσουμε 
τα πράγματα. 

Μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που οργανώνονται για τον μήνα Οκτώβριο 
από τη Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδας (όπως π.χ. η δενδροφύτευση κ.λπ.) 
κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση να αναδείξουν ακόμα περισσότερο τη δυναμική 
του φύλου ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών σε θεσμικά όργανα και φορείς για την προώθηση 
της προστασίας του περιβάλλοντος, χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες 
να φωνάξουν ότι αυτή είναι η Γη μου, αυτό είναι το σπίτι μου, χρειαζόμαστε 
περισσότερες γυναίκες να εμπλακούν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να 
προτείνουν λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

* Η συνέντευξη της Εριν Μπρόκοβιτς είναι διαθέσιμη στον ηλεκτρονικό ιστό: 
https://www.fortunegreece.com/article/h-erin-brokovits-xanachtipa/

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
 

ΖΑΝΕΤ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ

...αυτή 
είναι η Γη μου, 
αυτό 
είναι το σπίτι μου...

“
“
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ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ

Οι γυναίκες 
είμαστε η λύση

““
Τ

α αποτελέσματα της COP26 εξαρτώνται εξ’ 
ολοκλήρου από αυτή την ομάδα κυρίως ανδρών. 
Όταν αυτή η εικόνα των κυρίως ανδρών ηγετών του 
κόσμου που συγκεντρώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής 

COP26 για το κλίμα στη Γλασκώβη άρχισε να κυκλοφορεί στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ήταν μία έντονη υπενθύμιση του 
πόσο μακριά είμαστε από την ισότητα των φύλων σε παγκόσμια 
κλίμακα. Είναι επίσης μία γροθιά στο στομάχι να πιστεύει κανείς 
ότι αυτή η ομάδα των συντηρητικά λευκών ανδρών θα είναι η 
μοναδική υπεύθυνη για τα αποτελέσματα της COP26, όταν η 
αυξημένη δράση για την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
δικαιοσύνη είναι τόσο επείγοντα όσο ποτέ.

Η έλλειψη γυναικών από την ανώτερη ηγεσία στις παγκόσμιες 
διαπραγματεύσεις για το κλίμα είναι τρομακτική, δεδομένου ότι 
είναι οι γυναίκες και κορίτσια που θα υποφέρουν περισσότερο από 
τις πολλές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Είναι αλήθεια ότι δεν θα είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια αυτά που 
θα καθορίσουν το μέλλον του πλανήτη για το κλίμα αλλά σίγουρα 
έχουν τα περισσότερα να χάσουν εάν οι πολιτικοί αποτύχουν να 
ενεργήσουν όσο γρήγορα και φιλόδοξα απαιτείται. Πράγματι, 
είμαστε ήδη μάρτυρες του πώς οι καταστροφές που σχετίζονται 
με το κλίμα θέτουν τις γυναίκες σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, 
κακοποίησης και διακοπής της εκπαίδευσής τους. 

Και ενώ όλος ο κόσμος έχει εναποθέσει τις ελπίδες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Greta Thunberg, 
παρ’ όλα αυτά φαίνεται πως οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν 
έχουν ίση εκπροσώπηση σε τόσο σημαντικές διοργανώσεις για 
τις λήψεις αποφάσεων. Η έλλειψη γενικότερα της γυναικείας 
ηγεσίας και εκπροσώπησης στις συζητήσεις και αποφάσεις για 
το κλίμα επηρεάζουν την οικονομία, τη δομή της κοινωνίας, 
την ικανότητά μας να καινοτομήσουμε και να δημιουργήσουμε 
λύσεις και ευκαιρίες. Αν μάλιστα εξετάσει κανείς τα δεδομένα 
της COP26 θα βρει πως όντως οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε 
σημαντικό βαθμό - 45%. Ωστόσο το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί 
σε ρόλους που έχουν να κάνουν με τη διοργάνωση του event ή 
πιο συμβουλευτικούς απ’ ότι ισότιμα μέλη. Επιπλέον, διαβάσαμε 

πως ο γνωστός δημοσιογραφικός όμιλος Guardian έγραψε πως 
οριακά το 45% των ομάδων της COP26 είναι γυναίκες, ωστόσο 
καμία γυναίκα δεν έχει υψηλόβαθμους και πιο δημόσιους ρόλους. 
Αυτός ο σεξιστικός διαχωρισμός στους κόλπους της COP26 σε 
επίπεδο ηγετών είναι χαρακτηριστικός όλου του συστήματος που 
έχει να κάνει με τις λήψεις αποφάσεων για το κλίμα. Για αυτούς 
και για ακόμα περισσότερους λόγους είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
δώσουμε εμείς το παρόν σε πρακτικές πρωτοβουλίες και δράσεις, 
πρωτοστατώντας και προτάσσοντας τη δυναμική γυναικεία 
παρουσία σε κάθε σημαντική ή μη έκφανση της ζωής. 

Δυστυχώς έχουμε ακόμα πολλή δουλειά για την αλλαγή της όλης 
αυτής κατάστασης, φυσικά εμείς οφείλουμε να προτάξουμε με 
κάθε ευκαιρία τα δικαιώματά μας. 

Διάβασα πρόσφατα μία έρευνα που έδειξε πως οι γυναίκες ηγέτες 
κρατών διαχειρίστηκαν ορθότερα την πανδημία της κρίσης του 
κορωνοιού, έχοντας μικρότερο αριθμό νεκρών από την COVID-19.
Το ίδιο ακριβώς απαντά και στην περιβαλλοντική κρίση που περνά 
όλος ο πλανήτης. 

Οι γυναίκες είμαστε ικανές να διαχειριστούμε καλύτερα μία κρίση, 
είμαστε περήφανες επιχειρηματίες στον τομέα της πράσινης 
οικονομίας και φυσικά λαμβάνουμε τις σωστότερες αποφάσεις 
για το σπίτι μας, κάτι που μας δίνει πολύτιμα πλεονεκτήματα για 
να αντιμετωπίσουμε, λύσουμε ή διαχειριστούμε καλύτερα το κλίμα 
και τους κινδύνους του. Ίσως τελικά η μεγαλύτερη ειρωνεία αυτής 
της Συνόδου να είναι η 9η Νοεμβρίου που γιορτάζεται η ισότητα 
των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών και κοριτσιών στη 
λήψη αποφάσεων για το κλίμα. Χωρίς περαιτέρω κριτική, περνάμε 
στην πράξη. Σε κάθε κλειστή πόρτα εμείς βλέπουμε ευκαιρία 
και έτσι εύχομαι να αντιμετωπίζετε τη ζωή. Με δυναμισμό και 
αυτοπεποίθηση προχωράμε και σε κάθε μη παρουσία μας στις 
ανώτερες Συνόδους, εμείς θα βρισκόμαστε εκεί έξω φυτεύοντας 
τους σπόρους της γυναικείας ενδυνάμωσης και ηγεσίας.

Οι γυναίκες είμαστε η λύση!

Μερόπη Ορφανού
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
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Π
εριβάλλον που σημαίνει οτιδήποτε μας περικλείει 
και δυστυχώς όχι σαν αγκαλιά αλλά ως απειλή 
με τις συνεχείς και επιδεινούμενες κλιματικές 
αλλαγές. Περιβάλλον που εκτός από είδηση 

ή έμμεση αναφορά σε άρθρα εντύπων και είδηση στα δελτία 
ειδήσεων αποδεικνύεται ότι μας ... περιβάλλει πλέον ενεργά 
απειλητικά... Και το αναπόφευκτο ερώτημα είναι ατομικό και ζητά 
την άμεση και ενεργή συμμετοχή όλων μας ή πιο σωστά τη δράση 
και ουσιαστικά την αντίδραση όλων μας. 

Ο Σοροπτιμισμός ως ενεργή Παγκόσμια Ένωση έχει αναδείξει 
το θέμα ως ζήτημα και πρόβλημα με την προβληματική της 
ενεργοποίησης αρχικά για την ενημέρωση – πληροφόρηση και 
στη συνέχεια για την παράθεση μέσων ή αλλιώς τρόπων για την 
αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων που μας απασχολούν και 
αφορούν το περιβάλλον. Προγράμματα και προτάσεις για ενεργή 
στάση καθώς και πλάνα προγραμματισμού που δεν αποτελούν, 
όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, τη μοναδική οδό αντιμετώπισης 
και σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός φορέας στο συγκεκριμένο θέμα 

ως πρόβλημα...

Και λοιπόν; Να το ερώτημα που αφορά την ουσία: 
δηλαδή τι κάνουμε, πως στεκόμαστε εκτός από τις αγαθές 
προθέσεις, τις σταθερά προβληματισμένες θέσεις και τη 
στάση για συνεχή αντίσταση; 

Τώρα απαιτείται η από κοινού συνεννόηση και ο συντονισμός 
σε απλά και τόσο πρακτικά θέματα: ενημέρωσης αρχικά και 
εφαρμογής στη συνέχεια. Η αναφορά (επαναφορά σαφώς) απλών 
και τόσο πρακτικών θεμάτων που αφορούν την οικονομία χρήσης 
νερού που μας έχει στον Σοροπτιμισμό ενεργά απασχολήσει, 
στην ενεργοποίηση της σωστής ανακύκλωσης, της αποφυγής 
χρήσης υλικών και χρησιμοποίησης άλλων μέσων μετακίνησης ας 
είναι τα λίγα που θα φέρουν τα πολλά, που θα προσφέρουν ένα 
διαφορετικό τρόπο αντίληψης και στάσης ζωής. 

Η από κοινού με την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης 
ενημέρωση παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία, η 

Για το περιβάλλον 
και την προστασία του, 
για τον κόσμο που ζούμε 
και θα παραδώσουμε 

Απλές σκέψεις 
για απλούστερες πράξεις: 
Ας θυμηθούμε 
να μην ξεχνούμε 

Πρόεδρος 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου
Δημοσιογράφος

ΡΟΣΣΑΝΑ ΠΩΠΟΤΑ

Λέξεις και έννοιες, ερμηνείες και επεξεγήσεις στον όρο «περιβάλλον» 
δεν αποτελούν πλέον απλή αναφορά σε λεξικά καθώς 

το λήμμα αφορά λύματα και αποτελεί θέμα αναφοράς και συζήτησης, 
αναζήτησης καταληκτικά λύσεων στις εξελίξεις που σηματοδοτούν 

την επικινδυνότητα με τις συνεχείς εξελίξεις. 
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ενεργοποίηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης με τη 
συμβολή νέων - ει δυνατόν φοιτητών σχετικών τμημάτων - για 
να είμαστε «συμβατοί» στη τρέχουσα επικοινιωνιακή γλώσσα 
και βέβαια ενημερωτικές συναντήσεις και άλλες αναρτήσεις 
δεν αποτελούν κοινοτυπία καθώς όπως καλά γνωρίζουμε στην 
επανάληψη, στη συνειδητή επανάληψη που γίνεται τρόπος 
ζωής και κυρίως τρόπος σκέψης... 

Ας μην είμαστε κοινότυποι. Ας μην αναλωθούμε 
στην παράθεση στοιχείων και ζοφερών επιστημονικών 
αποτελεσμάτων. Ας γίνουμε πραγματιστές για να είναι η 
πραγματικότητα όλων μας ή αλλιώς η καθημερινότητά μας 
πιο ανθρώπινη και ας επαναλάβουμε τα χιλιοειπωμένα που 
ξεχνούμε και τα απλά που γίνονται πολύπλοκα όταν δεν 
εφαρμόζονται. 

Ο χώρος της 7ης Τέχνης δεν έχει μείνει 
ανεπηρέαστος από θέματα που αφορούν το 
περιβάλλον. 

Ταινίες που έχουν αγαπηθεί και αξίζει να ειδωθούν 
και να ξαναειδωθούν είναι οι εξής:
> Η επική «Interstellar» (2014) του Κρίστοφερ 
Νόλαν με τους Μάθιου ΜακΚόναχυ, Αν Χάθαγουέι, 
Μάικλ Κέην
> Το θρίλερ «Τα παιδιά των ανθρώπων» (2006) του 
Αλφόνσο Κουαρόν με τους Ο. Όουεν, Τζούλιαν 
Μουρ, Μάικλ Κέην 
> Η ρομαντική «Μετά την επόμενη μέρα» (2004) του 
Ρόλαντ Έμεριχ με τους Ντένις Κουέηντ, Ίαν Χολμ, 
Τζέηκ Τζίλενχαλ 
> Η ταινία δρόμου «Το ταξίδι στην άγρια φύση» 
(2007) του Σον Πεν με τους Εμαλ Χιρς, Γουίλιαμ 
Χαρτ, Χαλ Χόλμπρουκ 
> Η φουτουριστική «Avatar» (2009) του Τζέημς 
Κάμερον και 
> Η ταινία για παιδιά «Happy Feet» που λατρεύτηκε 
από μικρούς και από μεγάλους. 

Παράλληλα υπάρχουν ντοκυμαντέρ και ειδικές 
θεματικές σειρές, ειδικά κανάλια και sites που 
δίνουν την ευκαιρία για επιπλέον ενημέρωση. 

Σε κάθε περίπτωση το περιβάλλον 
και ότι μας περιβάλλει είναι το 
σπίτι μας, η γειτονιά και η πόλη μας. 
Περιβάλλον είναι το σώμα μας που 
περιβάλλει το νου και την καρδιά μας, 
κι ακόμη η αγκαλιά μας που χωράει 
νοερά και ουσιαστικά όλες μας σε κάθε 
σημείο της γης. 

Περιβάλλον είμαστε εμείς οι ίδιες 
για τον εαυτό μας και για τους γύρω μας 
με ένα καλό λόγο και μια θετική σκέψη...

 
Ας έχουμε υγεία σώματος και νου κι 

ας αξιωθούμε να ανταμώσουμε και να 
αγκαλιαστούμε, κάτι που μας έλειψε 
πραγματικά πολύ. 

Να προσέχουμε τέλος τον πολύτιμο 
συνοδοιπόρο μας που είναι ο εαυτός 
μας... 

Ταινίες 
για προβληματισμό 
και... ευχαρίστηση 

 

Λίγοι γνωρίζουμε αλλά αξίζει να το μάθουμε ότι στην Αθήνα, στο κέντρο 
της πρωτεύουσας, υπάρχει η Οικολογική Βιβλιοθήκη. 
Για την ακρίβεια η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη - ιδιοκτησίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού - στον αριθμό 9 της οδού Αγίων Ασωμάτων 
στο Θησείο, δύο μόλις βήματα από το σταθμό του ηλεκτρικού, σε 
ανακαινισμένο νεοκλασσικό κτήριο ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει 
αυτό που αναζητά σχετικά με το περιβάλλον ανάμεσα σε 15.000 βιβλία, 
φυλλάδια και χάρτες καθώς και 80.000 σχετικά άρθρα.

Η συλλογή καλύπτει την οικολογία, το περιβάλλον, τη φύση, τη 
φυσιολατρία, την παραδοσιακή γεωργία, την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, τον καταναλωτισμό καθώς και θέματα χωροταξίας, 
πολεοδομίας, ενέργειας, οικονομίας, μεταφορών, πολιτισμού, ιστορίας, 
φιλοσοφίας, γεωγραφίας, δικαίου, θρησκείας, που αφορούν τη σχέση 
ανθρώπου - φύσης. 

Προτείνονται επίσης τα βιβλία του Μιχάλη Μοδινού που έδωσε με το 
περιοδικό «Νέα Οικολογία» μιαν άλλη προσέγγιση σε σχετικά θέματα. 
Προτείνονται μεταξύ άλλων το βραβευμένο «Εκουατόρια» και το 
πρόσφατο «Παραγουάη». 

Επίσης τα βιβλία που απευθύνονται σε αναγνώστες ηλικίας 4 έως 99 
ετών:
> «Μια θάλασσα πλαστικό» της Κατρίνα Τσάνταλη - εκδόσεις Διόπτρα, 
> «Σώστε τον πλανήτη» της Λίζ Γκόγκερλι - εκδόσεις Μεταίχμιο, 
> «Οικολογία 40 - ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος» - 
εκδόσεις Μίνωας, 
> «Το Σπίτι μας κινδυνεύει» της Γκρέτα Τούνμπεργκ - εκδόσεις 
Παπαδόπουλος, 
> «Γίνε πράκτορας του πλανήτη» και «Οι πράκτορες του πλανήτη» της 
Ελένης Ανδρεάδη - εκδόσεις Μεταίχμιο. 

Κι ακόμη το βιβλίο «365 κινήσεις για να σώσουμε τον πλανήτη» της 
Anne Jankeliowitch - εκδόσεις Κέρκυρα. 

Βιβλία 
προς γνώσιν 
και... συμμόρφωσιν
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Σ
τον εμβληματικό πίνακα η «Κραυγή», o Έντβαρτ Μουνκ 
απεικόνισε ένα αγωνιώδες ανθρώπινο πρόσωπο να 
κραυγάζει και όπως ο ίδιος ο ζωγράφος καταγράφει στο 
ημερολόγιο του η έμπνευσή του ήταν μια προσωπική 

απόκοσμη εμπειρία: «Ένα δειλινό περπατούσα σ’ ένα δρομάκι 
με δυο φίλους, την ώρα που ο ήλιος άρχισε να δύει. Ο ουρανός, 
ξαφνικά, έγινε κόκκινος σαν αίμα. Σταμάτησα, νιώθοντας 
εξαντλημένος, και στηρίχτηκα σ’ έναν φράχτη. Έβλεπα αίμα και 
γλώσσες φωτιάς πάνω από το μαύρο - μπλε φιορδ και την πόλη. 
Οι φίλοι μου προχώρησαν κι εγώ έμεινα εκεί, τρέμοντας από 
την αγωνία. Κι ένιωσα ένα ατέλειωτο ουρλιαχτό να διαπερνά τη 
φύση»*. 

Ο πίνακας του Μουνκ που ο αρχικός του τίτλος ήταν η «Κραυγή 
της φύσης» ξαναζωντάνεψε το φετινό καλοκαίρι, όταν το διαδίκτυο 
κατακλύστηκε με το φωτογραγικό στιγμιότυπο της εθελόντριας 
πυροσβέστη, Κατερίνας Ιωαννίδου, από το μέτωπο της φωτιάς στις 
Αφίδνες. Το αφύσικο απόκοσμο πορτοκαλί του ουρανού και η βαθιά 
υπαρξιακή αγωνία της γυναίκας για να σώσει ένα σπίτι απο την 
καταστροφική πυρκαγιά, τη στιγμή που το δικό της σπίτι είχε τυλιχτεί 
στις φλόγες συνειρμικά συνδέεται με τη μορφή που αναπαριστά ο 
ζωγράφος για να μας υπενθυμίσει ότι η μόνη βεβαιότητα αν δεν 
σεβαστούμε τη φύση είναι το άγχος, η ανησυχία, η ανασφάλεια, ο 
φόβος και ο θάνατος. 

Και δυστυχώς κι αυτό το αποκαλόκαιρο, ανασκαλεύουμε τη 
ζέουσα στάχτη και προσπαθούμε να αποτεφρώσουμε τις οδυνηρές 
θύμησες από την πύρινη λαίλαπα που μας στοιχειώνουν.

Χωριά ολόκληρα πνίγηκαν στον καπνό, συνοικίες μετατράπηκαν 
σε φούρνους, άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν αχάραγα, σπίτια 
καρβούνιασαν, ζωές χάθηκαν. Εύβοια, Βαρημπόμπη και πιο πίσω να 
θυμόμαστε το Μάτι που εξαφανίστηκε μέσα σε μια νύχτα, αφήνοντας 
πίσω του πόνο κι απελπισία. 

Όλοι μας συμφωνούμε ότι ολοένα και πιο συχνά τα τελευταία 
χρόνια η κλιμακούμενη ένταση και το μέγεθος των πυρκαγιών κάνει 
πιο δύσκολη την πυρόσβεση. 

Από τις 29 Ιουλίου έως τις 12 Αυγούστου 2021, 1.008.740 
στρέμματα κάηκαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές 
(EFFIS). Περίπου 50.000 στρέμματα κάηκαν μέσα σε τρεις μέρες στην 
Εύβοια. Οι άνθρωποι μοιάζουν μικροί και αδύναμοι για να δαμάσουν 
την πύρινη λαίλαπα. Οι επιστήμονες φαίνεται να συμφωνούν ότι ο 
μεσογειακός νότος τα επόμενα χρόνια θα καλείται να αντιμετωπίσει 
πυρκαγιές υψηλού θερμικού φορτίου και σφοδρότητας καύσης κι ότι 
οι κλιματικοί παράγοντες (ζέστη και υπερβολική ξηρασία) θα δρουν 
καθοριστικά στις συνθήκες που εκδηλώνονται και εξαπλώνονται 
οι πυρκαγιές. Δάση σε ολόκληρη την Ευρώπη καίγονται, 
συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών και των βόρειων περιοχών που 
δεν είναι συνήθως επιρρεπείς σε πυρκαγιές.

Δεν είναι 
ο κλαυθμός της φύσης
 
Είναι 
η κραυγή της...

«Κραυγή», Edvard Munch

Υπεύθυνη περιοδικού «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες»

Όμιλος Αθηνών «Ανατολικός»

ΖΑΝΕΤ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ
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Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η μόλυνση 
της ατμόσφαιρας, η κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι 
είναι η ουσία του προβλήματος και παράληλα ο 
καταστροφικός κύκλος που το ανθρώπινο είδος 
περιδινίζεται. Γιατί κανείς πλέον δεν διαφωνεί ότι 
η αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα προκαλεί υπερθέρμανση 
στον πλανήτη και υψηλές θερμοκρασίες που 
αυξάνουν τον κίνδυνο των μεγάλων σε ένταση 
πυρκαγιών. Ταυτόχρονα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 
πυρκαγιές ευθύνονται για σημαντικές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και για το 5% έως 8% των 
3,3 εκατομμυρίων ετήσιων πρόωρων θανάτων από 
κακή ποιότητα αέρα, σύμφωνα με την 
κλιματική ομάδα Carbon Brief. 

Αρκεί κάποιος να αναλογιστεί ότι 
οι ευρείας κλίμακας πυρκαγιές στην 
Ιβηρική Χερσόνησο και τις ακτές της 
Μεσογείου το 2003 αντιπροσώπευαν το 
ίδιο επίπεδο ανθρωπογενών εκπομπών 
αερίων με ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη 
για εκείνο το έτος. 

Και αν η ένταση της πυρκαγιάς 
κατέστρεψε σημαντική δασική κάλυψη το 2021, η 
προκύπτουσα απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου 
θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο καταστροφική για το 
κλίμα. 

Επιπρόσθετα, όπως ο καθηγητής κ. Λέκκας 
σημειώνει σε σχετική αρθρογραφία (Το Περιβαλλοντικό 
Αποτύπωμα της Καταστροφής - Οδοιπορικό στις 
Πυρόπληκτες Περιοχές Πηγή: https://www.skai.gr/
news/greece/lekkas-to-apotypoma-tis-katastrofis-
odoiporiko-stis-pyropliktes-perioxesο) η διάβρωση η 
ρύπανση του αέρα από την πυρκαγιά στην Αττική, η 
τοξικότητα των υπολειμμάτων της καύσης, ο κίνδυνος 
κατολισθήσεων, ο πλημμυρικός κίνδυνος και η 
επαναφορά των οικοσυστημάτων είναι μερικά από τα 
ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μετά τις 
καλοκαιρινές πυρκαγιές.

 Το μέλλον είναι ήδη -ή θα είναι- άλλο. Με αυτήν 
τη βασική πρόταση, υπονοείται ότι σε μεγάλο βαθμό, 
η πορεία προς το μέλλον μπορεί να έχει χαοτική υφή 
όσον αφορά την επιβίωση του ανθρώπινου είδους 
στον πλανήτη ή μπορεί εάν κινηθούμε με μια συνέπεια 
όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, να περιορίσουμε τις 
συνέπειες. 

Ο σωστός σχεδιασμός, η αποτελεσματική 
διαχείριση των δασών, η ενίσχυση των 
μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών είναι μέτρα 
συμπληρωματικά, που δεν αρκούν, αν δεν 
αντιμετωπίσουμε δραστικά και με συνέπεια την αλλαγή 
του κλίματος. Η απόφαση είναι δικιά μας!

*Stanska, Zuzanna (12 Δεκεμβρίου 2016). «The Mysterious 
Road From Edvard Munch's The Scream». Daily Art Magazine
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Τ
αξιδεύοντας κανείς από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, θα 
συναντήσει πολύ σύντομα την πιο σκοτεινή πλευρά 
της Αττικής. Και όχι δεν πρόκειται για τίποτα άλλο 
πέρα από τις καμένες εκτάσεις της Βαρυμπόμπης και 

των Αχαρνών.
 
Η άλλη της πλευρά, εκείνη προς την παραλία του Νέου 

Βουτζά δίνει την αίσθηση πως τίποτα σχεδόν δεν διατάραξε την 
ομορφιά αυτής της περιοχής. Οι άνθρωποι όμως μόνο ξέρουν. 
Και θυμούνται. Παρόμοια η εικόνα και στη Βόρεια Εύβοια. Ίδια 
και στην Πελοπόννησο. Σε όλη! Οι φωτιές έχουν στιγματίσει τη 
σύγχρονη ιστορία της χώρας μας και η βιβλική καταστροφή που 
αφήνουν πίσω τους την πληγώνουν.

Ο Αύγουστος του 2021 θα μείνει για πάντα χαραγμένος στη 
μνήμη μας. Το ίδιο ισχύει και για το καλοκαίρι του 2018, του 
2009, του 2007 και ούτω καθεξής. Τα στοιχεία μιλούν μόνα τους. 
Μόνο για την περίοδο 2008 - 2021, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη 
ανάμεσα σε 15 χώρες της Μεσογείου αναφορικά με την καμένη 
έκταση ανά δασική πυρκαγιά. 

Όπως προκύπτει από την έρευνα του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (European Forest Fire 
Information System), το 2021 ήταν μία πολύ δύσκολη χρονιά για 
την Ελλάδα και αυτό γιατί οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα 
μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ήταν ικανές για να κάψουν 
μεγαλύτερες εκτάσεις από αυτές που καταγράφηκαν την περίοδο 
2008 - 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 παρουσιάστηκε εξαιρετικά 

μεγάλη αύξηση ίση με περίπου 450% μεγαλύτερη από εκείνη της 
περιόδου 2008 - 2021. 

Τα ερωτήματα πολλά. Οι απαντήσεις λίγες για να καλύψουν 
το θυμό και την οργή που ακολουθεί αυτή την καταστροφή της 
φύσης. Το μόνο που είναι σίγουρο όμως πια, είναι ότι η μανία 
του φαινομένου συνάντησε κάθε φορά την αλληλεγγύη, την 
συμπαράσταση, την αλληλοβοήθεια.

Έχουμε κάτι ως λαός πολύ ανεξήγητο. Ενώ διαθέτουμε όλα 
εκείνα τα στοιχεία που μας κάνουν ενωτικούς και δεμένους 
και όμως, έχουμε εξίσου και όλα εκείνα τα μέσα για να μην 
έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όχι όμως μπροστά σε τέτοιες 
καταστροφές. Ποιος δεν λύγισε όταν έβλεπε μπροστά του, στις 
οθόνες του σπιτιού του, τις πύρινες γλώσσες να «γλύφουν» 
κάθε σπιθαμή περιουσίας που διαθέτει ο άνθρωπος, μαζί και τη 
φύση; Ποιος άντεξε να ακούει και να μαθαίνει για την ολοένα 
και αυξανόμενη λίστα των νεκρών στο Μάτι; Ποιος δεν λύγισε 
μπροστά στις απίστευτες αυτές εικόνες που μόνο βγαλμένες από 
κάποιο σκοτεινό και σκληρό θρίλερ δεν είναι; Η γενναιοδωρία, ο 
αλτρουισμός και η αλληλεγγύη είναι έννοιες που τις γνωρίζουμε 
καλά και ευτυχώς τις τιμήσαμε δεόντως. Αυτό φάνηκε από το 
κύμα συμπαράστασης και από το εξωτερικό αλλά και από το 
εσωτερικό, με πλήθος κόσμου να συρρέει για να βοηθήσει και να 
προσφέρει όπως και όσο μπορεί. 

Η κάθε μία και ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να βοηθήσει, 
αφού οι τρόποι είναι πολλοί. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η στήριξη 
και παροχή ασφάλειας σε ανθρώπους που έχασαν ό,τι με κόπο 
όλη τους τη ζωή έχτιζαν αναδείχθηκε σωτήρια. Εκατοντάδες τόνοι 
ένδυσης, υπόδησης και τροφίμων έφτασαν στην πόρτα εκείνων 
που το είχαν ανάγκη. Η μία δωρεά ακολούθησε την άλλη, η κάθε 
μία στιγμή αγάπης και βοήθειας προς τον συνάνθρωπο συγκίνησε. 

Επίθεση ζωής σε καμένα δάση
ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ 

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
2020 - 2022
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Την ίδια ακριβώς βοήθεια οφείλουμε όμως και προς το 
περιβάλλον μας. Διαμορφώνοντας γύρω μας τις καλύτερες 
συνθήκες για να υπάρξει ξανά ζωή σε μέρη που τα νεκρά φύλλα 
είναι η μόνη εικόνα που αντικρίζεις. Οι κινήσεις που μπορεί ο 
καθένας μας να κάνει είναι τόσες που σίγουρα κάποια θα ταιριάζει 
στη δική σας ζωή. Όπως εμείς έτσι και η πολιτεία οφείλει να λάβει 
μέτρα για να μην ξανα αντικρίσουμε τέτοιες εικόνες. Οι ευκαιρίες 
βοήθειας αγγίζουν τον βαθμό υποχρέωσης μιας και οφείλουμε να 
φτιάξουμε έναν κόσμο που θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας, 
που θέλουμε να ζούμε εδώ, που τον φροντίζουμε όπως ακριβώς 
και το σπίτι μας. Δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα 
έπρεπε να δράσουμε. Χθες!

Μέσα από όλες τις δράσεις μας δίνουμε φωνή σε κάθε 
γυναίκα, σε κάθε έναν που πρέπει να ακουστεί και αυτό 
συνεχίζουμε και κάνουμε. Προστατεύουμε αυτά που θεωρούμε 
σημαντικά γύρω μας και το περιβάλλον που ζούμε και κινούμαστε 
καθημερινά ακόμα περισσότερο. Δεν χρειάζονται πολλά. Και ένα 
μικρό βήμα μετράει και αξίζει. 

Αυτό σκεφτήκαμε και όταν πήραμε την απόφαση ως 
Σοροπτιμίστριες να διοργανώσουμε δενδροφυτεύσεις. Ευτυχώς 
η αντίδραση των φορέων ήταν πολύ θετική και έτσι η δράση 
εκκίνησε. 

Ξεκινώντας το ταξίδι της δενδροφύτευσης, γρήγορα 
αντιληφθήκαμε τη σημασία της. Κάθε ένα δέντρο είναι εφόδιο 
για τη φύση και η αξία του είναι τόσο σημαντική που καθορίζει 
τον πλανήτη και τη λειτουργία του. Δράσεις λοιπόν όπως αυτή της 
δενδροφύτευσης αποτελούν πολύ σημαντικές μιας και βοηθούν 
καθοριστικά τον πλανήτη γη να ανασάνει. Η κάθε δενδροφύτευση 
είναι σημαντική αφου μόνο ένα δένδρο μπορεί να παράξει αρκετό 
οξυγόνο για τέσσερις ανθρώπους. 

Ξεκινώντας το ταξίδι 
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Τα δέντρα όπως αναφέραμε έχουν την εξής πολύ σημαντική 
ιδιότητα: Να συγκρατούν και να απορροφούν το διοξείδιο του 
άνθρακα που απελευθερώνεται από τα ανθρώπινα έργα και να 
απελευθερώνουν οξυγόνο. Χωρίς τα δένδρα και με καμένες 
εκτάσεις το μόνο που καταφέρνουμε είναι να εισπνέουμε 
τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που είναι επιβλαβές 
όχι μόνο για την υγεία μας αλλά και για το περιβάλλον. Αυτή τους 
η ιδιότητα είναι που μας δίνει την αίσθηση του καθαρού αέρα 
όταν επισκεπτόμαστε δάση ή βουνό με μεγάλες δασικές εκτάσεις. 
Όντως, τα δένδρα απορροφούν πολλούς επιπλέον ρύπους αλλά 
και τις οσμές καθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ατμόσφαιρα 
και τον αέρα. 

Μια ακόμα ιδιαίτερη προσφορά των δένδρων σε εμάς είναι 
και ο φυσικός κλιματισμός που προσφέρουν. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα οι πράσινες στέγες και οι πράσινοι κήποι σε διάφορα 
σημεία ενός κτιρίου και ενός σπιτιού. Εκτός από τα οφέλη της 
ομορφιάς και της φοβερής ενέργειας που δίνουν τα φυτά στο σπίτι, 
μία πράσινη στέγη ψύχει τόσο πολύ που η εξοικονόμηση χρημάτων 
είναι δεδομένη. Ανάλογη εξοικονόμηση παρέχεται και στο νερό 
αφού τα δέντρα με τη σκιά που κάνουν, βοηθούν το νερό να 
εξατμιστεί πιο αργά από τη χαμηλή βλάστηση. 

Ταυτόχρονα αποτελούν ένα είδος τοίχου συγκράτησης των 
τεράστιων ποσοτήτων νερού που πέφτουν από τα βουνά στις 
πόλεις, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμύρας στις 
πόλεις. Τα φύλλα των δένδρων από την άλλη παίζουν και αυτά το 
ρόλο τους στην ενίσχυση του εδάφους, αφού όταν πια πέφτουν 
από τα δένδρα στο έδαφος, διατηρούν μία υγρασία που είναι 
απαραίτητη και ταυτόχρονα μετατρέπονται σε θρεπτικά συστατικά 
για την ανάπτυξη των δένδρων.  

Συνοψίζοντας ορισμένα από τα 

οφέλη της δενδροφύτευσης, 

μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πως 
με το να φυτέψουμε ένα μικρό δενδρύλλιο 
στο σωστό σημείο που μας υποδεικνύουν 

οι ειδικοί μπορεί να: 

> Συμβάλλει στη μείωση της 
κλιματικής αλλαγής

> «Καθαρίσει» τον αέρα

> Ενισχύσει το έδαφος

> Ελέγξει τη διάβρωση

Το 2021 βρήκε τις Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες να 
αντιλαμβάνονται την αξία της δενδροφύτευσης και να 
προχωρούν στον προγραμματισμό της επόμενης κάθε φορά 
δενδροφύτευσης σε διαφορετική πόλη. Συνεχίζουμε με χαρά 
και αυτοδιάθεση να προσφέρουμε οξυγόνο στις πόλεις για ένα 
πιο λαμπρό μέλλον.
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Σ.Ε.Ε.

Αγαπημένες φίλες,

Αυτές τις ημέρες η χώρα μας ζει μια μεγάλη 
καταστροφή!

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος εκφράζει τη 
θλίψη της και την έμπρακτη συμπαράστασή της 
στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από την 
καταστροφική λαίλαπα των πυρκαγιών.

Επικοινωνήσαμε με την «Περιφερειακή Ενότητα 
Ευβοίας» και μας ενημέρωσαν για τις ανάγκες που 
υπάρχουν. 

Συγκεντρώσαμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό, 
είδη ατομικής υγιεινής και παιδικές τροφές. 

Στην προσπάθειά μας αυτή συγκινητική ήταν οι 
ανταπόκριση των φαρμακείων:
Κώτση - Κούτση, Μάτσα - Σέργη, Τσούνα, Μαγούρη, 
Καφαντάρη και Πλατανιώτη. 

Επίσης η φίλη μας Ειρήνη Αλεξανδράκη 
προσέφερε χρήματα εις μνήμη του αδερφού της. 

Τους ευχαριστούμε θερμά!
Επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη, όσοι Όμιλοι 

επιθυμούν να προσφέρουν φάρμακα, τροφές...
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Διοικητήριο της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στο τηλ. 22270 
32258 
Λεωφόρος Χαϊνά Γεωργίου 93,Τ.Κ. 341 32 Χαλκίδα.
Στέλνονται δωρεάν από couriers ΕΛΤΑ και ACS.

Με φιλικούς και Σοροπτιμιστικούς χαιρετισμούς 
Βασιλική Βέλλιου, Ταμίας ΣΕΕ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021
ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
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g Η κρίση στο Αφγανιστάν είναι μια τραγωδία που ξεφεύγει από τα σύνορά της. Οι τελευταίοι 
μήνες οδήγησαν σε μια καταστροφική αύξηση της βίας κατά των γυναικών στις κοινότητες και στις 
οικογένειες.

Η Soroptimist International of Europe (SIE) καλεί την ευρωπαϊκή κοινότητα να λάβει τα κατάλληλα  
μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανθρωπιστικών αναγκών του λαού 
του Αφγανιστάν.

Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες στο Αφγανιστάν έχουν επιτύχει πολλά στην εκπαίδευση, την 
απασχόληση, την ελευθερία κινήσεων, την πολιτική εκπροσώπηση και την ηγεσία. Το 2009 οι 
προσπάθειές τους κατέληξαν στην έγκριση του νόμου του Αφγανιστάν για την εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών. Αφγανές γυναίκες, γιατροί και νοσηλευτές αντιπροσωπεύουν ένα κρίσιμο 
μέρος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στο Αφγανιστάν. Οι γυναίκες είναι δικηγόροι, 
δικαστές, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί. Η νέα γενιά γυναικών και κοριτσιών οδήγησε 
το Αφγανιστάν σε μεγαλύτερη ισότητα. Τώρα που απειλούνται τα δικαιώματα των γυναικών και η 
δημοκρατία, πρέπει όλοι να υπερασπιστούμε αυτές τις γυναίκες.

g Λόγω της κατάστασης, οι Αφγανοί πολίτες φεύγουν και ζητούν άσυλο. Εμείς, η ευρωπαϊκή 
κοινότητα αναμένουμε από τα κράτη να συνεργαστούν αλληλέγγυα, να μοιραστούν το βάρος και να 
παρέχουν υποστήριξη.

Όλοι οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε δίκαια διαδικασία 
ασύλου σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 σύμφωνα με 
την εντολή και τις συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας.

Καλούμε τα κράτη να αποδεχθούν τον όρο των γυναικών και των κοριτσιών ως «per se» 
(αυταπόδεκτο, αυτό καθ’ αυτό) για να τους χορηγήσουν τουλάχιστον το καθεστώς της ανθρωπιστικής 
προστασίας και να αποδεχθούν την υποχρέωση μη απέλασης για όλους τους αιτούντες άσυλο που 
υποβάλλουν αίτηση (ονομάζεται επίσης «μη επαναπροώθηση» για όλους τους αιτούντες άσυλο, έως 
ότου υπάρχει ασφάλεια). Τα κράτη πρέπει να αποδεχθούν ότι όταν φεύγουν μακριά από τα σπίτια 
τους, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η πλειοψηφία των ατόμων δεν φέρει διαβατήριο ή έγγραφο 
ταυτότητας και παρόλα αυτά εφαρμόζεται η διαδικασία ασύλου (βάσει γενικών οδηγιών).

g Οι γυναίκες και τα παιδιά τους, καθώς και γονείς και άτομα που φροντίζουν, όταν φτάνουν, 
δεν πρέπει ποτέ να χωρίζονται και να έχουν την εγγύηση της οικογενειακής επανένωσης κατά τη 
διαδικασία καθορισμού ασύλου.

Τα ασυνόδευτα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το διεθνές ειδικό νομικό πλαίσιο για την 
κατάστασή τους. Κατά την άφιξή τους, εξειδικευμένες ΜΚΟ θα πρέπει να είναι παρούσες σε όλα τα 
στάδια, με ακριβείς μεταφραστές και ειδική ψυχολογική υποστήριξη για τους πιο ευάλωτους.

Οι σοροπτιμίστριες καλούνται να προσφέρουν
τεχνογνωσία και υποστήριξη

δίπλα σε αυτές τις ΜΚΟ και τους σχετικούς κυβερνητικούς φορείς.

Η σιωπή και η αδράνεια δεν είναι επιλογή.

ΔΗΛΩΣΗ SIE ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
(6/9/2021)
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Αναφορά Governors

Governors

ΜΙΜΙΚΑ ΚΟΥΡH
& ΜΑΡIΑ - ΕΥΡΥΔIΚΗ ΓΚΡAΤΖΙΟΥ 

GOVERNORS MEETING

Η 
πρώτη ημέρα του Governors Meeting, ξεκίνησε 
με την ανάγνωση του καταλόγου. Από τις 45 
Governors παρούσες ήταν 43.

 
Ακολούθησε η τελετή των κεριών και ακούστηκε ο ύμνος της 

Σοροπτιμίστριας.

Ζητήθηκε και ψηφίστηκε αλλαγή στην ατζέντα. Να προηγηθεί 
η συζήτηση και η ψηφοφορία για την μετεγκατάσταση πριν από την 
κατανομή του πλεονάσματος. Η πρόταση έγινε δεκτή με 25 ΝΑΙ και 
15 ΟΧΙ.

Έγινε: 
/ Η επικύρωση των Πρακτικών του GM 2020 με 38 ΝΑΙ 

(ψήφισαν 38)
/ Η έγκριση των υποτροφιών. 41 ΝΑΙ (ψήφισαν 41)
/ Η έγκριση των Action Fund. 38 ΝΑΙ και 1 ΑΠΟΧΗ (ψήφισαν 

39)
/ Η έγκριση Ταμείου. 41 ΝΑΙ και 2 αποχές (ψήφισαν 43)
/ Η έγκριση προϋπολογισμού κατανομής πλεονάσματος. 35 

ΝΑΙ - 4 ΟΧΙ - 2 ΑΠΟΧΕΣ (ψήφισαν 41)

Συζητήθηκε το θέμα της μετεγκατάστασης και τέθηκε στην 
ψηφοφορία. Η έδρα των ΗQ παραμένει στη Γενεύη με 28 ψήφους 
υπέρ, 8 κατά και 6 αποχές.

Ακολούθησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη των 
αξιωματούχων: ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

p Πρόεδρος της SIE 2023 - 2025 εκλέχθηκε η Hafdis 
KARLSDOTTIR με 33 ψήφους η Saija KUUSISTO - LANCASTER 
έλαβε 10 ψήφους.

p Αντιπρόεδροι για τη διετία 2021 - 2023 εκλέχθηκαν οι:

> Dominique BABEL με 32 ψήφους
> Nicoletta MORELLI MAGNINI με 29 ψήφους 
και με 2η ψηφοφορία διότι στην πρώτη δεν έλαβαν το μέτρο οι:
> Nilgün PAKKAN με 28 ψήφους 
> Mihaela AQUELIUS με 23 ψήφους

p Επιτροπή Καταστατικού 
> Flavia POZZOLINI (Πρόεδρος) με 38 ψήφους
> Aysegül TOPDEMIR με 32 ψήφους
> Margrit WEBER - SCHERRER με 31 ψήφους

p Επιτροπή Υποτροφιών
> Anne - Marie Vreman (Πρόεδρος) με 35 ψήφους
> Christina DUWE με 33 ψήφους

p Finance Controller
> Regine VÖGELE με 38 ψήφους.

Έγιναν αποδεκτές οι:

p Communications Officer

1η ημέρα του GM
> 2 Ιουλίου 2021 

2,3,4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021



ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ  #  13SoroptimistGreece

ΤΕΥΧΟΣ 137

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ

> Erica SOLLBERGER / 36 ΝΑΙ - 7 ΑΠΟΧΕΣ

SIE Representative to OSCE
> Dora VRDLOVEC / 42 ΝΑΙ - 1 ΑΠΟΧΗ

SIE Representative to CoE
> Jutta GABLITZKA / 40 ΝΑΙ - 3 ΑΠΟΧΕΣ

SIE Representative to EWL
> Gertrud ASTRÖM / 43 ΝΑΙ

Secretary General
> Sabine MACH / 38 ΝΑΙ - 3 ΟΧΙ

Special Assignment Advocacy
> Bettina HAHNE/ 42 ΝΑΙ - 1 ΟΧΙ

Special Assignment Next Generation
> Mara COSTANTINO / 41 ΝΑΙ - 2 ΟΧΙ

Η πρώτη ημέρα τελείωσε με τις ευχαριστίες της εκλεγμένης 
προέδρου 2023 - 2025 Hafdis KARLSDOTTIR και τον χαιρετισμό 
της Προέδρου 2021 - 2023 Carolien Demey.

Την 2η ημέρα του GM ψηφίστηκαν τα περισσότερα άρθρα 
του καταστατικού της SIE με πάρα πολλές τροποποιήσεις του 

αρχικού προτύπου που μας είχε υποβληθεί από την SIE. Το 
υπολοιπο μερος, καθώς και τα άρθρα των Κανονιστικών Διατάξεων 
της Ομοσπονδίας, το καταστατικό των Ενώσεων και Ομίλων θα 
συζητηθούν αύριο.

p Παραμένει ο όρος governors καθώς και το σύστημα 
εκπροσώπησης και ψηφοφορίας όπως είναι στο ισχύον μέχρι 
σήμερα καταστατικό.

Κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα του GM ψηφίστηκαν 
τα νέα καταστατικά της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων και οι 
Κανονιστικές διατάξεις της Ομοσπονδίας.

Για τα περισσότερα άρθρα έγιναν δεκτές motions. Μόλις 
λάβουμε τις τελικές τους μορφές αυτές θα σταλούν στην Επιτροπή 
Καταστατικού και στο ΔΣ της ΣΕΕ (ώστε να αρχίσει αμέσως η 
επεξεργασία τους και η διαδικασία έγκρισης και δημοσίευσης) και 
θα κοινοποιηθούν και σε σας.

GOVERNORS MEETING
2,3,4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

2η ημέρα του GM
> 3 Ιουλίου 2021 

3η ημέρα του GM
> 4 Ιουλίου 2021 

Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από όλες 
τις Ενώσεις για το καλύτερο αποτέλεσμα. 

Υπήρξαν μεγάλες και μακροχρόνιες 
συζητήσεις και συνεργασία, επί του θέματος, 
των ελληνίδων governors με τις governors 
Ενώσεων της Κεντρικής Ευρώπης και της 
Πορτογαλίας μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας 
και με αναταλλαγή e-mails, έως και χθες το 
βράδυ.

Οι Ενώσεις και οι Όμιλοι οφείλουν να έχουν 
έτοιμο το νέο καταστατικό τους το αργότερο 
έως την 1/1/2023. 

Ψηφίστηκαν όλα τα θέματα της 
σημερινής ατζέντας (Ημερήσιας διάταξης), 
προϋπολογισμός και κατανομή πλεονάσματος, 
κ.λπ.

Η στρατηγική της νέας Προέδρου 
θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο στο 
συμπληρωματικό GM όπου θα συζητηθεί και το 
θέμα του εμβλήματος. 

To επόμενο GM θα γίνει τον Ιούνιο του 2022 
στην πόλη Koltrijk του Βελγίου.
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Governors

ΜΑΡIΑ - ΕΥΡΥΔIΚΗ ΓΚΡAΤΖΙΟΥ 
&  ΔHΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΙΚΑ) ΚΟΥΡH

 Governors
 Meeting

17-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Αναφορά Governors

Η 
πρώτη ημέρα ξεκίνησε με τον απολογισμό της 
διετίας 2019 - 2021 από την Πρόεδρο της SIE Άννα 
Σελατσίσκα. 

Αναφέρθηκε πόσο καλά προσαρμόστηκαν 
Ομοσπονδία και Ενώσεις στη νέα πραγματικότητα των 
τηλεδιασκέψεων, λόγω του κορονοϊού, τη μηνιαία εποικοδομητική 
επικοινωνία που είχε με τις προέδρους των Ενώσεων και τα συχνά 
workshops για τη συζήτηση σχετικά με το νέο καταστατικό. 

Ευχαρίστησε όλες τις επιτροπές της SIE για το έργο τους 
και τη συνεργασία τους. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε την Επιτροπή 
Καταστατικού και την Επιτροπή Επέκτασης. Η πρόεδρος της 
Επιτροπής Επέκτασης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της διετίας 
ιδρύθηκαν 21 νέοι Όμιλοι. Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ίδρυση 
της Αφρικανικής Ομοσπονδίας και λόγω αυτού, στην έξοδο από 
την SIE των Ομίλων των Αφρικανικών χωρών.

Κατόπιν έγινε η απονομή των ακόλουθων Βραβείων:

/ Special SIE Prize: Covid-19 Award στον Όμιλο Fallo της 
Νορβηγίας.

/ Φωτογραφίας: 1ο βραβείο στην Ιταλία, 2ο Βραβείο στο 
Βέλγιο, 3ο Βραβείο το μοιράστηκαν Ολλανδία και Τουρκία.

/ Video: Ο Ομιλος Συρακουσών - Ιταλίας
/ Best Practice Award:

1η ημέρα του GM 
>17 Σεπτεμβρίου 2021

_ Για Υγεία και Διατροφική Ασφάλεια: Όμιλος της Ουκρανίας. 
Στους 4 προτεινόμενους με έκπληξη είδαμε ότι ήταν και ο Όμιλος 
Ξάνθης (2 Όμιλοι από Ουκρανία, Όμιλος Ξάνθης από Ελλάδα και 
Σαν Μαρίνο).

_ Για την Ενδυνάμωση των Γυναικών: Όμιλος Φιλανδίας. Οι 
άλλοι τρεις προτεινόμενοι ήταν από Βέλγιο, Γερμανία, Τουρκία.

_ Special SIE biennium prize: Στην Ένωση της Ιταλίας για την 
ίδρυση 3 on line Ομίλων.

Ακολούθησε η παράδοση συμβόλων και οι χαιρετισμοί. Από την 
αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος Renata Trotman στην Πρόεδρο 
Anna. Από την νυν Πρόεδρο Anna στην Πρόεδρο της νέας διετίας 
2021 - 2023 Carolien Demey και από την Carolien στην εκλεγμένη 
Πρόεδρο Hafdis. 

H Πρόεδρος 2021 - 2023 Carolien έκανε την παρουσίαση των 
στόχων της και του προγράμματός της. 

Το σύνθημά της διετίας παραμένει το Stand up 
for women κυρίως μέσω της εκπαίδευσης 
(Στο GM 2018 αποφασίστηκε ότι το σύνθημα θα αλλάζει ανά 6 
χρόνια).

Οι δικοί της στόχοι επικεντρώνονται στο:

Rethink I Ξανασκέφτομαι

Reinvent I Επανεφευρίσκω

Rebuild I Ανοικοδομώ

Reposition I Επανατοποθετούμαι

 In the New Normal
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Στοχεύει να δημιουργηθεί μια Growth Academy με σκοπό 
την εκπαίδευση των μελών στην Ηγεσία με ένα συνεχές coaching. 
«Εκπαιδεύστε τους εκπαιδευτές» τόνισε, με συνεργασία και 
ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των Ενώσεων και 
ανάπτυξη κοινών Προγραμμάτων. Δημιουργία Δεξαμενής Σκέψης 
από επαγγελματίες για να μοιράζονται ιδέες και γνώσεις. Συχνές 
διαβουλεύσεις με τις Governors και τις Προέδρους.

Με την ομιλία και τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας 
Προέδρου τελείωσε η πρώτη ημέρα του GM - Σεπτεμβρίου 2021

2η ημέρα του GM 
>18 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της SIE κάλεσε στο βήμα την πρόεδρο της 
επιτροπής για τον εορτασμό των 100 χρόνων Σοροπτιμισμού 
Gerda Rosiers. Ανέφεραν ότι έλαβαν 254 βιογραφικά από τους 
Ομίλους των Ενώσεων για την επιλογή 100 σοροπτιμιστριών με 
ιδιαίτερη δράση και αναγνώριση σε κοινωνικό, επιστημονικό και 
σοροπτιμιστικό επίπεδο. Από αυτά η επιτροπή επέλεξε τα 100 για 
τις 100 γυναίκες - 100 χρόνια Σοροπτιμισμού. Η επιλογή ήταν πολύ 
δύσκολη καθώς όλες οι υποψήφιες ήταν πολύ άξιες με άριστα 
βιογραφικά. Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι έτοιμο στην αγγλική 
γλώσσα και αναρτήθηκε στο website της SIE. Σε αυτό αναφέρονται 
και όλες οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας.

Ευχαρίστησαν τη φίλη μας και μέλος του Ομίλου Κηφισιά - 
Εκάλη, Βίλλη Μάκου, για τα σχέδια που έκανε για τις καρφίτσες, 
μαντήλια, σήμα του εορτασμού των 100 χρόνων, καθώς και για την 
δενδροφύτευση. Ανέφεραν πόσοι πολλοί Όμιλοι ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα για δενδροφύτευση και πόσο σημαντική είναι αυτή η 
δράση για το περιβάλλον.

Η αμέσως Προηγούμενη Πρόεδρος Ρενάτα έδωσε το βραβείο 
των 100 χρόνων. Η επιλογή έγινε μεταξύ των 100 γυναικών που 
επιλέχθηκαν για το βιβλίο 100 για 100. Νικήτρια είναι η Βettina 
Scholl Sabbatini, γλύπτρια και καλλιτέχνιδα κοσμημάτων από το 
Λουξεμβούργο. Αναφέρθηκε στο τεράστιο σοροπτιμιστικό έργο 
της, ιδιαίτερα στη Ρουάντα, τη δράση της για το πρόγραμμα «Οι 
γυναίκες κτίζουν την Ειρήνη», τον μαραθώνιο της Ειρήνης, τις 
κούκλες της Ειρήνης κ.λπ.

Μίλησαν για αυτή οι προηγούμενες Πρόεδροι της 
Ομοσπονδίας Mariet Koen, Kathy Kaaf, Ulla Madsen, Maria 

Ταξινομούνται σε 5 κατηγορίες:

1. Πρόγραμμα

2. Επικοινωνία

3. Ανάπτυξη μελών

4. Καλύτερη κατανομή και αξιοποίηση ενέργειας, 
χρόνου, χρημάτων, ταλέντων και δεδομένων

5. Leadership - Mentoring - Scholarship - 
Stand up by Education

Esisabeta de Francis.

To βραβείο ήταν ένα αγαλματίδιο και το χρηματικό ποσό των 
5.000 ευρώ. Η Bettina πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε την επιτροπή 
για τη σκληρή δουλειά τους να επιλέξουν ποιες είναι οι καλύτερες, 
λέγοντας ότι το βραβείο ανήκει σε όλους όσους την στήριξαν, 
συνεργάστηκαν μαζί της και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση 
του έργου της και το βραβείο το μοιράζεται ηθικά μαζί τουs. Κάθε 
σοροπτιμίστρια πρέπει να είναι θετική προσωπικότητα, να έχει 
υπομονή και πάθος για αυτό που κάνει, να είναι υποστηρικτική 
προς το σύνολο και συνεργάσιμη. Η Σοροπτιμίστρια πρέπει να 
εμπνέει ώστε να την ακολουθούν πολλές στο έργο της. Το δε 
χρηματικό βραβείο το δωρίζει σε μια νέα γυναίκα, ερευνήτρια της 
βιοϊατρικής από το Λουξεμβούργο, μητέρα δύο παιδιών την Carol 
Linster. H Carol έχει λαμπρές σπουδές και έχει ασχοληθεί με 
έρευνα ενζύμων στον μεταβολισμό. Η σημερινή της έρευνα είναι 
πάνω στις σπάνιες παιδικές ασθένειες.

Ακολούθως η Πρόεδρος της SIE Άννα ευχαρίστησε τα μέλη 
της επιτροπής υποτροφιών και την σύμβουλο εκπαίδευσης Maria 
Luisa Frosio.

To Βραβείο Καλύτερης Πρακτικής στον Τομέα της 
εκπαίδευσης δόθηκε σε Όμιλο της Γερμανικής Ένωσης. Μεταξύ 
των 4 προτεινόμενων ήταν και ο Όμιλος «Θέτις» Βόλου. Μπράβο 
«Θέτις». Οι άλλοι δύο ήταν από Γαλλία και Ισλανδία.

Η Πρόεδρος Άννα ευχαρίστησε την Αντιπρόεδρο της SIE Saija 
Tuusisto - Lancaster για το έργο της στο Mentoring. Λέγοντας 
ότι το mentoring έχει αποτελέσματα και εφαρμόζεται για μακρά 
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χρονική περίοδο και η κάθε μία μας μπορεί να γίνει μέντορας. 
Μετά αναφέρθηκε στην Ακαδημία Ηγεσίας. Έκανε μια σύντομη 
ιστορική αναφορά και είπε ότι ξεκίνησε πρώτη φορά σε συνεργασία 
Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας και μετά ακολούθησαν οι 
Σκανδιναβικές χώρες. Φέτος η Βουλγαρία λειτούργησε Ακαδημία 
Ηγεσίας μόνο για τη χώρα της στη γλώσσα τους, ενώ η Τουρκία 
έκανε την Ακαδημία διαδικτυακά και στην αγγλική γλώσσα για 
όλες τις χώρες της SIE. H Πρόεδρος προέτρεψε να λειτουργήσει 
Ακαδημία Ηγεσίας και σε άλλες χώρες. Είπε ότι έχει προβλεφθεί 
κονδύλι στην Ομοσπονδία για αυτές τις διοργανώσεις.

Κατόπιν απονεμήθηκε το Βραβείο Καλύτερης Πρακτικής για 
Ενώσεις. Το Βραβείο το έλαβε η Τουρκική Ένωση.

Η Πρόεδρος στη συνέχεια ευχαρίστησε την Αντιπρόεδρο της 
SIE Rita Nogueira Ramos υπεύθυνη για το Advocacy και εκθείασε 
το έργο της σε αυτόν τον Τομέα. Καθώς επίσης και την Βοηθό 
Συνηγορίας Elizabeth Otieno Nyadwe. Τόνισε την χρησιμότητα των 
PFR. Ευχαρίστησε τις εκπροσώπους της Ομοσπονδίας στο CoE, 
EWL, OSCE λέγοντας ότι και αυτές ανήκουν στο Advocacy.

Η Rita Nogueira Ramos με videoπροβολή αναφέρθηκε 
στο έργο της, τη σημασία της Καμπάνιας των Orange Days, 
τη συνάντηση της με τον γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, 
τη σπουδαιότητα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, 
εκφράζοντας την αγωνία της για τις χώρες που δεν την 
επικυρώνουν και τη θέση της SIE για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν. 
Η Πρόεδρος Άννα καυτηρίασε το γεγονός της αποχώρησης της 
Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Ακολούθησε η απονομή του Βραβείου καλύτερης Πρακτικής 
για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών. Οι 
Υποψήφιοι Όμιλοι για το βραβείο ήταν ο Ισπανικός Όμιλος Costa 
del Sol, ο Ελληνικός Όμιλος «Βυζάντιο» (Θερμά συγχαρητήρια 
«Βυζάντιο»), το S.C του Κουβέιτ και ένας Ολλανδικός Όμιλος. 
Νικητής ήταν ο Ισπανικός Όμιλος Costa del Sol.

Ακολούθησε Ομιλία της Dr Amber Tichenor, συμβούλου 
Οργανώσεων και του Frank Cummins, coach Ηγεσίας, Συνηγόρου 
γυναικείων θεμάτων για το πώς θα γίνουμε καλύτερες ηγέτες 
και για την άσκηση της ψυχολογικής βίας. Η Dr Amber Tichenor 
αναφέρθηκε στα 8 βασικά σημάδια που δείχνουν ότι έχεις να 
κάνεις με ένα άτομο εκφοβιστή. Το άτομο αυτό:

1. Υποτιμά την δουλειά σου
2. Δημιουργεί συγκρούσεις

3. Σου αφαιρεί την ευθύνη (υπευθυνότητα)
4. Σε προωθεί σε απομόνωση και αποκλεισμό
5. Χρησιμοποιεί εκφοβισμό λεκτικό ή ψυχολογικό
6. Προσπαθεί να σε χειραγωγήσει μειώνοντάς σε
7. Ενεργεί με ασυνέπεια
8. Δεν αναγνωρίζει τις ικανότητες και τις προσπάθειές σου

Οι Ομιλητές δέχτηκαν ερωτήσεις και απάντησαν σε αυτές.

Τέλος η Πρόεδρος Άννα ευχαρίστησε την υπεύθυνη 
επικοινωνίας Regina von Toume. Η Regina με την σειρά της την 
ευχαρίστησε και τόνισε ότι ο τρόπος επικοινωνίας δείχνει πόσο 
επαγγελματίες είμαστε και ότι ο στόχος προσέλκυσης είναι η γενιά 
του millennium. Οι παρευρισκόμενες αντάλλαξαν χαιρετισμούς 
και έληξε η συνεδρίαση και ο εορτασμός των 100 χρόνων 
Σοροπτιμισμού.

Y.Γ. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι:
> Στους Ομίλους Ξάνθης, «Θέτις» Βόλου, «Βυζάντιο» 

Θεσσαλονίκης που ήταν υποψήφιοι για Βραβείο Best Practice.
> Στην Βίλλη Μάκου, του Ομίλου Κηφισιά - Εκάλη για τη μεγάλη 

προσφορά της στον εορτασμό των 100 χρόνων .
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100 years - 100 Soroptimists
Soroptimist International Europe

Αγαπητές Σοροπτιμίστριες,
 Για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων Σοροπτιμισμού, 

δημιουργήσμε ένα ειδικό ηλεκτρονικό τεύχος, το οποίο περιλαμβάνει τις 
βιογραφίες των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας μας καθώς 
και 100 εξεχόντων μελών μας. Τα μέλη αυτά προτάθηκαν από εσάς, που 
ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να επιλέξετε την Σοροπτιμίστρια που 
θεωρείτε πρότυπο, λόγω του επαγγελματισμού και της συνεισφοράς της 
στην κοινότητά μας. Ο συνολικός αριθμός προτάσεων ανήλθε στις 235. 
Η επιλογή 100 εξ αυτών ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Όμως ταυτόχρονα, είναι 
μεγάλη η χαρά και η τιμή που νιώθει κανείς μαθαίνοντας περισσότερα για τις 
ζωές και το έργο αυτών των σπουδαίων μελών μας που ξεχώρισαν για τη 
δράση τους και δεν έπαψαν ποτέ να υποστηρίζουν τις γυναίκες. 

Gerda Rosiers

“

“

Στο ηλεκτρονικό αυτό τεύχος επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται και οι Ελληνίδες
Πόπη Αθανασίου, Ελένη Μπρεδάκη - Μαρινέλλη, Μαρία - Ευρυδίκη Γκράτζιου και Μαίρη Σαμαρτζίδου, 
από τις οποίες το περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες» πήρε συνέντευξη.
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> Μιλήστε μας για τον εαυτό σας, ως 
Σοροπτιμίστρια

Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 3 Ιουλίου 1946. 
Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Νομική Σχολή 
(1964 - 69) και στη Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών 
Επιστημών (1974 - 1977). Εργάστηκα επί 35 χρόνια ως 
Δικηγόρος Αθηνών (Ειδικότητα Αστικό και Εμπορικό 
Δίκαιο).

Τα πιο σημαντικά σημεία του Σοροπτιμιστικού μου 
έργου συνοψίζονται στα κάτωθι:
b Ιδρυτική Πρόεδρος Σ. Ο. «Κηφισιά - Εκάλη» (1η 
Ιουνίου 1986). Η Παράδοση της Σοροπτιμιστικής Χάρτας 
έγινε από την SIE Πρόεδρο, κ. Eva Skaarberg
b Συμμετοχή στο Συνέδριο 50 ετών της Δανικής 
Ένωσης (11/10/1986), παρουσία της Α.Μ. της 
Βασίλισσας της Δανίας Margrethe II, προσκεκλημένη 
της Προέδρου SIE Eva Skaarberg και της Προέδρου 
της Δανικής Ένωσης. Το θέμα του Συνεδρίου ήταν 
«Προβλήματα Προσφύγων - Ενσωμάτωση Προσφύγων 
στην τοπική κοινωνία» και το Συμπέρασμα Συνεδρίου, 
συνοψίστηκε στο: «Αν θέλουμε Ειρήνη, πρέπει να 
κερδίσουμε την Εμπιστοσύνη ο ένας του άλλου, αλλά 
και να την αξίζουμε».
b Σε επίπεδο Ομίλου υπηρέτησα ως Πρόεδρος (3 
φορές έως σήμερα), Αντιπρόεδρος, Συντονίστρια 
Προγραμμάτων και Διευθύντρια Προγράμματος, 
Υπεύθυνη Καταστατικού και Εκπρόσωπος του Ομίλου 
στη Σ.Ε.Ε.
b Ως μέλος του Ομίλου, πρωτοστάτησα και υποστήριξα, 
μεταξύ άλλων, το 10ετές Πρόγραμμα του Ομίλου (1994-
2004) «Βοήθεια στους Πρόσφυγες» (από τη Ρωσία και 
άλλες πρώην Ανατολικές Χώρες), σε συνεργασία με 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 
Γραφείο Αθηνών. Για το έργο αυτό ο Όμιλος έλαβε 2 
φορές βραβείο από την πρ. Πρέσβειρα της Ιαπωνίας κα 
Sadeko Ogata, Ύπατο Αρμοστή της UNHCR στη Γενεύη.

/ Αξιώματα στη Σ.Ε.Ε.
bΜέλος Επιτροπής Καταστατικού (1990 - 1992)
bΑ’ Αντιπρόεδρος Ένωσης (1992 - 1994)
bΠρόεδρος Επιτροπής Καταστατικού (2 διετίες)
bΠρόεδρος Ένωσης το 2000 - 2002, εκλεγείσα
    παμψηφεί
bGovernor 2002 - 2004, 2004 - 2005, 2009 - 2013

Ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης μετέφρασα στην 
Ελληνική όλα τα Καταστατικά και τις Κανονιστικές 
Διατάξεις της Οργάνωσης (Ομίλου, Ένωσης, 
Ομοσπονδίας και Διεθνούς Σοροπτιμισμού), όπως και 
τους Κανόνες Λειτουργίας των Funds της Ομοσπονδίας.

Ως Πρόεδρος Ένωσης εξέδωσα Βιβλίο για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και την Ολυμπιακή Εκεχειρία, 
το οποίο απεστάλη σε 10000 αντίτυπα σε όλους τους 
Σοροπτιμιστικούς Ομίλους, ανά τον κόσμο, ζητώντας 
απ’ όλες τις Σοροπτιμίστριες να γίνουν Πρέσβειρες της 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Ως Πρόεδρος Ένωσης παρακολούθησα (Silent 
Observer) το SI Board Meeting στο Potsdam Γερμανίας 
(2001), προσκεκλημένη της τότε Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ayla Selcug, όπου και μου 
παραδόθηκε από την Συντονίστρια Εκπαίδευσης του 
Διεθνούς Σοροπτιμισμού, βραβείο για το 10ετές Έργο 
του Ομίλου Κηφισιά - Εκάλη (1990 - 2000), στο οποίο 
πρωτοστάτησα και συνέδραμα παντοιοτρόπως και το 
θέμα του οποίου ήταν «Η Διδασκαλία της Ελληνικής 
Γλώσσας στα Ελληνόφωνα Χωριά της Αζοφικής 
Θάλασσας (Ουκρανία)»

Ως Governor παρακολούθησα την Διεθνή Διάσκεψη 
για το Trafficking (1/10 - 3/10/2010 - Lisbon), παρουσία 
της SI President Hanne Jensbo.

/ Αξιώματα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Επιτροπή Καταστατικού SIE 
b Μέλος 2005 - 2007
b Πρόεδρος 2007 - 2009, εκλεγείσα παμψηφεί.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Καταστατικού, 
σε συνεργασία με τα άλλα 2 μέλη της Επιτροπής, 
επεξεργάστηκα, αιτιολόγησα και κωδικοποίησα 96 
τροποποιήσεις, σε όλα τα Καταστατικά του Ευρωπαϊκού 
Σοροπτιμισμού (Ομίλου, Ένωσης, Ομοσπονδίας, 
Κανονιστικές Διατάξεις, Funds). 
Το ίδιο διάστημα (2007 - 2009), υπήρξα μέλος της 
Επιτροπής Καταστατικού του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, 
με ενεργή παρουσία, όποτε μου ζητήθηκε.

ΠΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Συνέ

ντευξ
η

Στα γραφεία της ΣΕΕ, στην Αθήνα
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Μέλος του Working Group SIE Επιτροπής Καταστατικού 
(2015 - 2017), για την αναθεώρηση των Καταστατικών και 
Κανονιστικών Διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. 
b Πρόεδρος Ομάδος υπεύθυνης για το Καταστατικό των Ενώσεων 
(2017)

/ Governors Meetings
Παρακολούθησα τα 
b GM 1992 και GM 1993 ως Αντιπρόεδρος Ένωσης
b GM 2001 και GM 2002 ως Πρόεδρος Ένωσης
b GM 2003 και GM 2005, ως Governor
b 2006, 2007, 2008, 2009 ως Αξιωματούχος της Ομοσπονδίας 
b 2010, 2011, 2012, 2013, ως Governor
b 2015, 2016 και 2017 ως Αξιωματούχος της Ομοσπονδίας

/ Συνέδρια Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Συμμετείχα στα Συνέδρια:

b 1989 (7/7 - 9/7/1989 - Lugano) - Θέμα: «Our Common Future»
b 1994 (22/4 - 24/4/1994 - Δελφοί / Ελλάς) - Θέμα: «Friendship 
without Borders»
b 1994 (18/11 - 20/11/1994 - Budapest) - Θέμα: «Friendship 
without Borders»
b 2001 (9/7 - 12/7/2001 - Κωσταντινούπολη) - Θέμα: «Στον 21ο 
αιώνα με τους νέους»
b 2005 (7/7 - 10/72005 - Wien) - Θέμα: «Women Building Peace»
b 2009 (Ιούλιος 2009 - Amsterdam) - Θέμα: «Soroptimists Go for 
Water»
b 2013 (Ιούλιος 2013 - Berlin) - Θέμα: «Soroptimists Go for Water 
and Food» 
b 2017 (Ιούλιος 2017 -  Florence) - Θέμα: «Own the Future»

/ Παράδοση Ιδρυτικών Χαρτών Ομίλων SI, ως Εκπρόσωπος των 
SIE Προέδρων
b 2003 Όμιλος Vaduz / Liechtenstein (17/5/2003), παρουσία της 
Α.Ε. Πριγκιπίσης Marie Aglae of Liechtenstein. Πρόεδρος SIE 
Hanne Jensbo 

b 2005 Όμιλος Apeldoon II, The Netherlands (16/4/2005)
Πρόεδρος SIE Heidrun Konrad 
b 2009 Όμιλος Follo, Norway (20/6/2009) 
Πρόεδρος SIE Mariet Verhoen - Cohen 
b 2011 Όμιλος Arad, Romania (30/4/2011)
Πρόεδρος SIE Eliane Lagasse 

/ Προετοιμασία ίδρυσης Single Club
b Varna, Bulgaria (Δεκέμβριος 2001 και Μάρτιος 2002), με 
εξουσιοδότηση της Προέδρου Επιτροπής Επέκτασης SIE, Μαρίας 
Ζαφέτ. 
Παρακολούθηση επέκτασης και διδασκαλία Καταστατικού στα 
υποψήφια μέλη.

/ Προετοιμασία ίδρυσης Ένωσης
b Tbilisi, Georgia (Μάρτιος 2004), με εξουσιοδότηση της 
Προέδρου SIE Heidrun Konrad. 
Παρουσίαση και διδασκαλία Καταστατικού και Διαδικασιών σε 5 
Single Clubs, προκειμένου αυτά να ιδρύσουν Ένωση (διάρκεια 
παραμονής 1 εβδομάδα)

/ Training Manual της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Με ανάθεση της SIE Προέδρου Monique Riviere και 
της υπεύθυνης της Ομοσποδίας για την εκπαίδευση των 
Σοροπτιμιστριών SIE, Kirsten Sveder, παρουσίασα το Manual και 
εξήγησα τις διαδικασίες στις Σοροπτιμίστριες της
b Ελλάδος (30/3/2007) και
b Κύπρου (27/4/2007)

/ Πρόεδρος Καταστατικής Συνέλευσης υπό ίδρυση Single Club
bΠάφος, Κύπρος (12/3/2011), με εξουσιοδότηση και παρουσία 
της Προέδρου SIE Eliane Lagasse, προήδρευσα της Καταστατικής 
Συνέλευσης του νέου Ομίλου. 

/ Νέα Καταστατικά και Κανονιστικές Διατάξεις της Ομοσπονδίας
Κρακοβία / Πολωνία (31/1 - 2/2/2020) - Εκπρόσωπος Ελληνικής 
Ένωσης
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Από την ημέρα παράδοσης της Χάρτας Ιδρύσεως 
του Ομίλου μας, μαζί με την SIE Πρόεδρο 1985-1987, 
κα Eva Skaarberg



20  #  ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ www.soroptimist.gr 

> Τι ήταν αυτό που αγαπήσατε στον Σοροπτιμισμό;

Αγάπησα τον Σοροπτιμισμό του 1985, όπως εκφραζότανε από 
τα χείλη και τα μάτια της τότε Προέδρου Σ.Ε.Ε. και στυλοβάτη 
του σύγχρονου Ελληνικού Σοροπτιμισμού, Αγγέλας Νταϊφά - 
Φραντζεσκάκη. Πολύ γρήγορα υιοθέτησα και ασπάστηκα τις 
Αρχές, τις Αξίες και τα Ιδεώδη της σπουδαίας αυτής Οργάνωσης, 
δηλ. το χέρι αγάπης που προσέφερε βοήθεια, (ηθική και υλική) σε 
Γυναίκες και Παιδιά, όχι όμως ως φιλανθρωπία, αλλά μέσα από τα 
προγράμματα που διοργάνωνε σχετικά με τους 6 τομείς δράσης, 
που πρέσβευε, και την προσφορά του σε θέματα Εκπαίδευσης, 
Υγείας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Κοινωνικής και Εργασιακής 
αποκατάστασης Γυναικών, κ.ά.
Τις ίδιες Αρχές και Αξίες αγαπώ και υποστηρίζω και σήμερα.

> Ποια πιστεύετε ότι είναι τα δυνατά σημεία του 
Σοροπτιμισμού παγκοσμίως, σήμερα;

Τα δυνατά σημεία της Οργάνωσής μας εξακολουθούν να είναι 
οι Αρχές, οι Αξίες, τα Ιδεώδη, όπως τουλάχιστον θεωρητικά και 
επισήμως διατυπώνονται, αλλά και το Έργο το οποίο επιτελείται.

Θα ήθελα όμως να προσθέσω, ότι όλες μας εδώ και 
παντού, πρέπει να θέλουμε και συγχρόνως να είμαστε σε 
θέση να αντιληφθούμε σωστά, να μην καταστρατηγούμε αλλά 
να εφαρμόζουμε πιστά τις παραπάνω Αρχές και Αξίες της 
Οργάνωσης, μη φειδόμενες κόπου και χρόνου για να παράγουμε 
το σωστό Έργο που οφείλουμε στις Γυναίκες, σύμφωνα με τις 
διακηρύξεις μας.

> Μπορεί ο Σοροπτιμισμός να βελτιώσει τη θέση της 
γυναίκας στην Ελλάδα; Κι αν ναι, πώς;

Δυστυχώς, δεν πιστεύω, ότι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, 
ο Σοροπτιμισμός μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη θέση της 
Ελληνίδας. 

Οι περισσότερες νέες Ελληνίδες, ευτυχώς, σπουδάζουν, 
ακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα, σεμινάρια, υποτροφίες, 
ταξιδεύουν, επικοινωνούν με κέντρα μετεκπαίδευσης ανά τον 
Κόσμο, χωρίς να ξεχνάμε και τις δυνατότητες που προσφέρονται 
μέσω της τεχνολογίας.

Βέβαια, η Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (SIE) 
αποφάσισε το 1966 τη δημιουργία ειδικού ταμείου υποτροφιών και 
το 1968 θεσμοθέτησε τους κανόνες λειτουργίας του, δηλαδή:
Α) Υποτροφίες στην μνήμη της Dr. Susanne Noel για γυναίκες 
γιατρούς πλαστικούς χειρουργούς και 
Β) Γυναίκες επιστήμονες όλων των άλλων ειδικοτήτων. 

Σήμερα, εδώ στην Ελλάδα, κάνουμε χρήση αυτού του Ταμείου 
για βοήθεια κοριτσιών επιστημόνων και αρκετές νέες έχουν 
ωφεληθεί από αυτό. 

Ίσως εάν υπήρχε και ένα Ελληνικό Ταμείο Υποτροφιών με 

θεσμοθετημένους κανόνες, θα μπορούσε και η Ελληνική Ένωση να 
συμβάλει με υποτροφίες στη βελτίωση της θέσης των Ελληνίδων. 
Γι’ αυτό όμως η Ένωση, οι Όμιλοι θα πρέπει να ξεπεράσουν άλλα 
βασικά προβλήματα που, δυστυχώς, έχουν.

> Πως βλέπετε τον Σοροπτιμισμό σε 5 ή 10 χρόνια από 
σήμερα;

Όταν έγινα Σοροπτιμίστρια, το 1986, ο συνολικός αριθμός των 
ανά τον Κόσμο Σοροπτιμιστριών ήταν 90.000, ενώ σήμερα τα μέλη 
της Οργάνωσης, παγκοσμίως, έχουν μειωθεί στις 71 - 72.000. 
Γιατί; 
Κατά τη γνώμη μου, οι λόγοι είναι πολλοί και ποικίλοι. 
α) Το SI δεν είναι εξειδικευμένη οργάνωση γυναικών. Μέσα 
από την έκφραση «στοχεύουμε στη βελτίωση της θέσης της 
γυναίκας και των κοριτσιών» ανοίγονται, εν δυνάμει, πάρα πολλοί 
τομείς δράσης, που δυστυχώς δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε 
στοιχειωδώς, ώστε έτσι να μπορέσουμε να γίνουμε πιο γνωστές και 
να αποκτήσουμε νέα μέλη. 
Ασχολούμαστε και προσπαθούμε να καλύψουμε πολλούς τομείς, 
όπως «εκπαίδευση των γυναικών», «θέσεις εργασίας γυναικών», 
«η γυναίκα σε ηγετικές θέσεις», «υγεία», «περιβάλλον», «ισότητα 
φύλων», «δικαιώματα γυναικών», «βία κατά των γυναικών», 
«θέματα ειρήνης», «επίλυση τοπικών διαφορών», «επάρκεια 
ηλεκτρικού ρεύματος», «νερό», «κλιματική αλλαγή» κ.ά., με 
αποτέλεσμα οι δυνάμεις μας να διασπώνται και ό,τι κάνουμε να 
μην μπορεί να αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στην κοινωνία, με 
αποτέλεσμα την περιορισμένη αναγνωρισιμότητα της Οργάνωσης.
β) Οι νέες γυναίκες εργάζονται, άλλωστε έτσι τις θέλει και η 
Οργάνωση, και τρέχουν για να αναθρέψουν τα παιδιά τους. 
Δεν έχουν χρόνο και χρήμα για τον Σοροπτιμισμό, που για τις 
περισσότερες είναι ίσως μια πολυτέλεια. Αλλά και οι μεγαλύτερης 
ηλικίας γυναίκες χρειάζονται ανανέωση της παιδείας τους, ξένες 
γλώσσες, computer και εισόδημα που, ίσως, δεν διαθέτουν για την 
Οργάνωση. 
γ) Κάθε διετία Σοροπτιμιστικής προεδρίας, στο εγγύς παρελθόν, 
άλλαζε η σειρά προτεραιότητας των προγραμμάτων δράσης. 

Ευτυχώς, σήμερα, τουλάχιστον στην Ευρωπαική Ομοσπονδία, 
η διετία προγραμμάτων άλλαξε σε 6ετία. 
δ) Η διάσπαση της Οργάνωση σε 5 Ομοσπονδίες, με ξεχωριστά 
Κεντρικά Γραφεία και όργανα Διοίκησης, συν ένα ακόμη του 
Διεθνούς Σοροπτιμισμού, έχει σαν αποτέλεσμα την διασπάθιση 
οικονομικών πόρων εις βάρος του Σοροπτιμιστικού Έργου. 

Τώρα, αν ρωτάτε και για τον Ελληνικό Σοροπτιμισμό, θα σας 
στενοχωρήσω, γιατί δεν πάσχει μόνο από αξιόλογα προγράμματα 
αλλά και από πολλά άλλα, κυρίως από αφοσιωμένα μέλη με 
γνώσεις και διάθεση προσφοράς και παραγωγής έργου.

#100FOR100  OUTSTANDING SOROPTIMISTS

Συνέντευξη Πόπης Αθανασίου
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> Μιλήστε μας για το μέχρι σήμερα επαγγελματικό, 
Σοροπτιμιστικό και λοιπό έργο σας

Είμαι αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική και 
Οικονομική Ανάλυση σε έργα προστασίας περιβάλλοντος 
- Επεξεργασία Λυμάτων». Διπλωματούχος Αγρονόμος - 
Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ., Αριστούχος Msc Υγειονολόγος 
Μηχανικός και αριστούχος Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών ΔΠΘ με Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση και Έρευνα στο 
Center of Water Research στο University of Western Australia- 
Perth για Υδροδυναμικά Μοντέλα στο πλευρό του παγκοσμίου 
φήμης Καθηγητού Jörg Imberger. 

Παρακολούθησα 13 σεμινάρια σχετικά με τη Διπλωματία 
Νερού, Πολυκριτηριακή Ανάλυση, Υγιεινή και Ασφάλεια των 
Εργαζομένων (πιστοποιημένη Μηχανικός Ασφάλειας και Υγιεινής 
Τεχνικών Έργων), Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών, Τηλεπισκόπιση, Συμπεριφορά και Επικινδυνότητα 
ρύπων σε υδάτινους αποδέκτες, Μηχανικής Περιβάλλοντος και 
Οικονομικά, Τεχνολογία Μεμβρανών για εναλλακτικούς υδατικούς 
πόρους, Επεξεργασία Λάσπης κ.ά. Γνωρίζω Αγγλικά και Γαλλικά. 

Εργάστηκα σε όλα τα στάδια του επαγγέλματος του 
μηχανικού (μελέτη, κατασκευή, ακαδημαϊκή έρευνα). Για δυο έτη 
εργάστηκα στη Λιβύη ως επιβλέπουσα και μελετήτρια μηχανικός 
σε εργοτάξιο οδοποιίας και κατασκευής αεροδρομίου. (1976 - 
1978). Για 22 έτη (1978 - 2000) σε δικό μου Τεχνικό Γραφείο με 
έδρα την Ξάνθη, ως μελετήτρια δημοσίων έργων με πτυχίο Β’ 
τάξης πραγματοποίησα 49 μελέτες (οδοποιίας, περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, χωροταξικές - συγκοινωνιακές, κτηματολογίου, 
τοπογραφικών αποτυπώσεων, επεξεργασίας λυμάτων) και αρκετά 
ιδιωτικά έργα. Από το 2000 έως και το 2020 ήμουν μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, όπου με ομόφωνες εκλογές εξελίχτηκα μέχρι τη θέση της 
Α’βάθμιας Καθηγήτριας. Υπηρέτησα με μεγάλη αφοσίωση και έχω 

αξιολογηθεί με άριστα από τους φοιτητές μου. Για τον λόγο αυτό 
τον Οκτώβριο του 2021 προτάθηκα ομόφωνα για την απονομή του 
τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας. Έχω διδάξει 9 Προπτυχιακά και 
5 Μεταπτυχιακά μαθήματα σε δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
και έχω επιβλέψει πολλές διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές 
και διδακτορικές διατριβές. Το 2008 μου απονεμήθηκε εύφημος 
μνεία από το Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών 
Συστημάτων» για τη συμβολή μου στις δραστηριότητες 
του μεταπτυχιακού την περίοδο 2003 - 2008 και το 2006 
ανακηρύχθηκα η καλύτερη διδάσκουσα αυτού του μεταπτυχιακού 
Προγράμματος. Ήμουν μέντορας σε περισσότερες από 50 νεαρές 
γυναίκες μηχανικούς. Μετείχα σε 17 Ερευνητικά Έργα που 
πραγματοποιήθηκαν στο ΔΠΘ, ως επιβλέπουσα ή βασικό στέλεχος.

Έχω γράψει 4 επιστημονικά βιβλία και περισσότερες από 
100 επιστημονικές εργασίες και άρθρα σε επιστημονικά και 
τεχνικά περιοδικά σε θέματα επεξεργασίας και ποιότητας υγρών 
αποβλήτων, ζήτησης νερού, εικονικού νερού, διαχείρισης 
υδατικών πόρων, οικονομικής ανάλυσης μονάδων επεξεργασίας 
λυμάτων, χωροθέτησης και διαχείρισης μονάδων επεξεργασίας 
λυμάτων με πολυκριτηριακή ανάλυση κ.ά, με πολλές διεθνείς 
αναφορές. Έχω κάνει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε Διεθνή 
και Ελληνικά συνέδρια και Ημερίδες. Διετέλεσα εκπρόσωπος 
του ΔΠΘ στην Συντονιστική Επιτροπή της Ακαδημίας δια Βίου 
Μάθησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και δίδαξα εκεί τα έτη 2016 έως 2018. Πραγματοποίησα σεμινάρια 
στο Center of Water Research του Πανεπιστημίου της Δυτικής 
Αυστραλίας στο Περθ και στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας 
(ΕΛΚΕΠΑ). Υπήρξα Διευθύντρια του Τομέα Υδραυλικών Έργων για 
τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 16 και 2016 - 17 με πολύ επιτυχημένη 
θητεία.

Έχω συμμετάσχει στα Όργανα του Πανεπιστημίου και σε 
περισσότερες από 25 διαφορετικές Διοικητικές Επιτροπές 
(οικονομικών θεμάτων, διεθνών διαγωνισμών, παραλαβής 
οργάνων, βιβλιοθήκης, φοιτητικής μέριμνας κ.λπ.). Ήμουν 
επανειλημμένα εκπρόσωπος του Τμήματός μου στη Σύγκλητο του 
ΔΠΘ. Συμμετείχα σε Οργανωτικές και Επιστημονικές Επιτροπές 
Συνεδρίων, Ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων εντός και εκτός 
Δ.Π.Θ. Συμμετείχα σε Επιστημονικές Ομάδες ως εκπρόσωπος 
του Δ.Π.Θ. Μέλος στην Νομαρχιακή Συντονιστική Ομάδα 
Περιβάλλοντος (1994 - 1996). Σύμβουλος τεχνικών θεμάτων 
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Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης (2003 - 2006). Εργάστηκα ως Τεχνικός 
Σύμβουλος για την εκπόνηση τριών μελετών της 432 Δ.Σ.Ε. του 
4ου Σώματος Στρατού (2000 - 2004). Το 2009 διετέλεσα Πρόεδρος 
του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

/ Η Σοροπτιμιστική μου δράση είναι η ακόλουθη: 
Είμαι μέλος του Ομίλου Ξάνθης από το 2000. Ως Συντονίστρια 

Περιβάλλοντος του Ομίλου από το 2004 έως 2012, το 2008 
διοργάνωσα το 1ο Σοροπτιμιστικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο της 
ΣΕΕ με θέμα «Νερό και Περιβάλλον» όπου ήμουν και Ομιλήτρια. 
Τον Ιούλιο του 2009 στο 19ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού 
Σοροπτιμισμού, που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ - 
Ολλανδία, παρέλαβα τιμητική διάκριση για τον Όμιλο Ξάνθης που 
τιμήθηκε για τις δράσεις του σχετικά με το νερό (Focus program). 

Το 2006 - 2008 υπήρξα γραμματέας του Ομίλου μου και 
τη διετία 2008 - 2010 Πρόεδρός του. Διοργάνωσα Ημερίδα του 

Ομίλου Ξάνθης, στις 15/10/09 την Παγκόσμια 
Ημέρα Αγρότισσας, προς τιμή της Ελληνίδας 

Αγρότισσας σε ορεινό Αγροτικό 
Δήμο του Ν. Ξάνθης (Δήμος 

Σταυρούπολης) όπου ήμουν 
και ομιλήτρια. Τον Μάρτιο 

του 2009 διοργάνωσα την 
Εκδήλωση «Χρυσός και 
Εναλλακτικό Κόσμημα» 
όπου ήμουν και ομιλήτρια. 
Διετέλεσα Εκπρόσωπος 
του Ομίλου Ξάνθης 
στην Γ.Σ. της ΣΕΕ 
από το 2003 έως το 
2008. Τον Ιούνιο του 
2010 συμμετείχα στην 

έκθεση που διοργάνωσε 
η ΣΕΕ στην Στοά Βιβλίου 

στην Αθήνα με τρία 
επιστημονικά βιβλία και 

το 1ο μου χαρακτικό έργο. 
Επίσης το 2013 στην έκθεση 

Βιβλίων που διοργάνωσε η ΣΕΕ στην 
Αθήνα. Επιμελήθηκα για σειρά ετών και 

παρουσίαζα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης 
μηνιαία Σοροπτιμιστική Εκπομπή. 

Στα πλαίσια των Σοροπτιμιστικών δραστηριοτήτων μου 
αρθρογράφησα στον τοπικό τύπο για περιβαλλοντικά και γυναικεία 
θέματα. Έχω διοργανώσει Ημερίδες και διαλέξεις για θέματα 
περιβάλλοντος και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους πολίτες της 
Ξάνθης και Κομοτηνής και για το σχολείο 2ης ευκαιρίας Ξάνθης, 
καμπάνιες και κινηματογραφικά πολυήμερα αφιερώματα για 
την εξάλειψη της Βίας εναντίον των γυναικών, την ενίσχυση της 
εργαζόμενης γυναίκας και της αγρότισσας, τα δικαιώματα των 
ηλικιωμένων κ.ά. Έχω βοηθήσει, μαζί με τον Όμιλό μου, με αγορά 
υλικών, οργάνων και φαρμάκων τα γηροκομεία Ξάνθης, τον Δήμο 
Ξάνθης και το Κέντρο Κακοποιημένης Γυναίκας στην Κομοτηνή 
στον αγώνα τους κατά του Covid-19 καθώς και το Νοσοκομείο 
Ξάνθης για τη δημιουργία τμήματος αντιμετώπισης του Covid-19 

στην Παιδιατρική Κλινική.

Ήμουν στην Οργανωτική Επιτροπή της Ετήσιας Συνάντησης 
Προέδρων και Συντονιστριών το 2011 στην Ξάνθη. Τη διετία 
2016 - 18 ήμουν Διευθύντρια Προγράμματος του Σ.Ο. Ξάνθης. 
Είμαι αναπληρωματική εκπρόσωπος του Ομίλου στην Επιτροπή 
Ισότητας του Δήμου Ξάνθης. Υπηρέτησα την ΣΕΕ ως Πρόεδρος 
της Επιτροπής Υποτροφιών την διετία 2010 - 12, ως Αντιπρόεδρος 
την διετία 2012 - 14, ως Συντονίστρια Περιβάλλοντος της ΣΕΕ 
2014 - 16, ως μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας το έτος 2015 - 16 και 
Πρόεδρος την διετία 2018 - 2020. 

Από το 2020 έως το 2022 είμαι Governor. Η δράση μου 
ως Πρόεδρος και ως Governor είναι πολύ πρόσφατη και 
γνωστή σε όλες και για τον λόγο αυτόν δεν θα την αναφέρω. 
Θα σας αναφέρω όμως ότι το 2012 - 2013 κατά τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής μου άδειας και την παραμονή μου στη Δυτική 
Αυστραλία συμμετείχα ενεργά και σε 15θήμερη βάση στον Σ. 
Όμιλο του Περθ, όπου έδωσα διάλεξη παρουσιάζοντας το έργο του 
Ελληνικού Σοροπτιμισμού και το έργο του Σ. Ομίλου Ξάνθης. 

Παρακολούθησα κατόπιν προσκλήσεως την Γ.Σ. 2013 
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Δυτικής Αυστραλίας όπου μου 
απονεμήθηκε το σήμα της. Το διάστημα αυτό γνώρισα και 
συνδέθηκα με βαθειά σοροπτιμιστική φιλία με την Πρόεδρο του 
SI 2007 - 2009 Margaret Lobo, μέλος του Club of Perth, που έγινε 
Μέντοράς μου και με την οποία διατηρώ επαφή και φιλική σχέση 
μέχρι σήμερα. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. 

Είμαι μέλος σε 5 Επιστημονικές Διεθνείς Οργανώσεις και 
κριτής σε 4 Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά. Υπήρξα Πρόεδρος 
του συλλόγου Διδασκόντων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ 
για 4 συνεχή έτη. Έχω ενεργή συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή της 
Ξάνθης σε εκδηλώσεις διαλέξεων, κύκλων θεατρικών μαθημάτων 
και παραστάσεων, ως μέλος της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης, 
της Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και του Λυκείου 
Ελληνίδων. Έχω συνεργαστεί με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς 
Αμνηστίας και παρακολουθώ τα workshops της που αφορούν τα 
θέματα ισότητας των φύλων.

Παρακολούθησα μαθήματα Σχεδίου, Πυρογραφίας, 
Χαλκογραφίας, Χαρακτικής. Μαθήματα χορού και θεάτρου. 
Συμμετείχα σε θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής πειραματικής 
ομάδας «Οδός ονείρων» της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης και σε 
παραστάσεις του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης. 

> Τι ήταν αυτό που αγαπήσατε στον Σοροπτιμισμό;

Είμαι 21 χρόνια μέλος της Οργάνωσης και την υπηρετώ 
αδιαλείπτως, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πιστεύω στις ιδέες και 
στους στόχους της, εμπνέομαι από τις θαυμάσιες και ταλαντούχες 
γυναίκες, μέλη της, που αποτελούν πρότυπο για εμένα, 
συγκινούμαι από τις παγκόσμιες δράσεις της και παροτρύνομαι να 
πράξω ανάλογα. Μέσα στην Οργάνωση γνώρισα πολλές γυναίκες 
από τον τόπο μου και από μέρη μακρινά, ανέπτυξα δεσμούς 
φιλίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης, συμμετέχοντας 
σε μια τοπική, εθνική και παγκόσμια δράση για την ενδυνάμωση 
και ανάδειξη της γυναίκας. Στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου 
στηρίχθηκα ηθικά και ψυχολογικά από αυτές τις φίλες. Άντλησα 
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γνώσεις από την εμπειρία τους. Πολλές από αυτές τις θεωρώ 
μέντορές μου. Μακάρι να μπορέσω να είμαι και εγώ κάτι ανάλογο 
για κάποιες άλλες νεότερες Σοροπτιμίστριες. Στους κόλπους του 
Σοροπτιμισμού έμαθα πολλά και αναπτύχθηκα ως άτομο. Μου 
δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρω κάτι, έστω και μικρό, για την 
ευημερία και την ανάπτυξη των γυναικών. 

Αγαπώ πολύ τον παγκόσμιο χαρακτήρα του Σοροπτιμισμού. 
Είναι ωραίο να ξέρεις ότι περίπου 72.000 γυναίκες στον κόσμο, 
από όλες τις φυλές, αγωνίζονται για τα ίδια πιστεύω και τους 
ίδιους σκοπούς με εσένα και προσφέρονται να σε στηρίξουν αν 
χρειαστείς βοήθεια. Νοιώθω ότι υπάρχει μια αόρατη γραμμή, 
σαν ομφάλιος λώρος, που μας ενώνει, μας τροφοδοτεί, 
μας ενδυναμώνει. Για κάθε Σοροπτιμιστικό έργο που γίνεται 
παγκοσμίως εισπράττω ανείπωτη χαρά και λέω ναι, μπράβο, κάτι 
σημαντικό κάναμε για τη γυναίκα και το παιδί. Σκέπτομαι ότι αυτό 
το ελάχιστο που προσέφερα ήταν χρήσιμο και βοήθησε κάποιες 
γυναίκες. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ περήφανη που είμαι 
Σοροπτιμίστρια και ευχαριστώ θερμά την σοροπτιμιστική νουνά μου 
Ρίτσα Γαλούση που με οδήγησε σε αυτή την σπουδαία Οργάνωση. 
Της είμαι ευγνώμων. 

> Ποια πιστεύετε ότι είναι τα δυνατά σημεία του 
Σοροπτιμισμού παγκοσμίως σήμερα;

Το μεγάλο δίκτυο αφοσιωμένων μελών που έχει σε όλες 
τις ηπείρους, το ότι εκπροσωπείται και συνεργάζεται στενά 
στα προγράμματα Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών 
όπως UNESCO, UNICEF, ILO, WHO, FAO, UNCHR, CRC με 
παράλληλους στόχους, το ότι εκπροσωπείται στον ΟΗΕ, στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE), στο Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών 
(ΕWL), στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας για την 
Ευρώπη (OSCE) και σε άλλους Οργανισμούς παγκοσμίως.

> Μπορεί ο Σοροπτιμισμός να βελτιώσει τη θέση της 
γυναίκας στην Ελλάδα; Κι αν ναι, πώς; 

Μα αυτός είναι ο στόχος μας και για αυτό προσπαθούμε 
όλες. Η παρέμβαση σε μεγάλα θεσμικά θέματα που αφορούν την 
γυναίκα πανελληνίως, μπορεί να γίνει μέσα από τη συνεργασία μας 
με άλλα γυναικεία σωματεία και Οργανώσεις που έχουν κοινούς 
στόχους με εμάς. «Η ισχύς εν τη ενώσει», για να είναι η φωνή μας 
πιο ισχυρή και η παρέμβασή μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
πιο αποτελεσματική.

Πρόσφατα παραδείγματα αποτελεσμάτων αυτής της 
συνεργασίας είναι: 

(i) η πίεση προς την Ελληνική Πολιτεία για την κύρωση από την 
Βουλή των Ελλήνων της «Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης», το 
πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο που θέτει ενδελεχή, 
δεσμευτικά κριτήρια για την πρόληψη της έμφυλης βίας, την 
προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των αυτουργών. Η 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη 
και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας γνωστή και ως «Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης», επικυρώθηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο 
τον Μάιο του 2018. 

(ii) Επίσης η δική μας παρέμβαση με την συνεργασία του 
Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας τον Νοέμβριο του 
2019, επί Προεδρίας μου, κατορθώσαμε να αλλάξει στον Ποινικό 
Κώδικα (Νόμος 4619/2019) το άρθρο 336 για το τι είναι βιασμός 
και να προστεθεί το ότι αν δεν υπάρχει συναίνεση κατά την 
σεξουαλική πράξη τότε αυτό είναι βιασμός. 

(iii) Ήμασταν οι πρώτες που θέσαμε στην Ελληνική κοινωνία 
το καλοκαίρι του 2020 το αίτημα του ILO για νομοθέτηση και 
προστασία έναντι της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης 
στον εργασιακό χώρο. Μόλις έλαβα το αίτημα του ΙLO, που μου 
προωθήθηκε από τον Διεθνή Σοροπτιμισμό, το προώθησα, με την 
σειρά μου, στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Μαρία Συρεγγέλα και στα άλλα γυναικεία σωματεία και ΜΚΟ 
που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Υφυπουργός 
έκανε μεγάλη καμπάνια για το θέμα αυτό και το καλοκαίρι του 
2021 κατέθεσε για ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων σχετικό νόμο 
για την προστασία των θυμάτων της σεξουαλικής παρενόχλησης 
και εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο. Τον Ιούλιο του 2021 μας 
έστειλε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 
2021 - 2025 που οργανώνεται γύρω από τέσσερις θεματικούς 
Άξονες Προτεραιότητας, ζητώντας τις απόψεις μας. Καθένας εκ 
των 4 Αξόνων επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη διάσταση των 
πολιτικών ισότητας των φύλων. 
/ Οι τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας είναι: 

(1) Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και 
ενδοοικογενειακής βίας για την προστασία των γυναικών από την 
άσκηση κάθε μορφής βίας και τη σημασία της ευαισθητοποίησης 
των φορέων και των πολιτών. 

(2) Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ 
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ηγετικούς ρόλους με σκοπό την ενεργοποίηση των γυναικών 
και των κοριτσιών για τη συμμετοχή τους στα κοινά και την 
προετοιμασία κάλυψης θέσεων ευθύνης. 

(3) Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας για 
την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας και 
την εναρμόνιση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. 

(4) Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές, 
προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη της για όλους τους 
εμπλεκόμενους, την κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη. 

Μόλις έλαβα το προαναφερθέν Σχέδιο σας το προώθησα για 
να λάβετε γνώση και να συμμετέχετε στον διάλογο. Αλλά και όλα 
τα προηγούμενα χρόνια όπως και τώρα η ΣΕΕ είχε στενή επαφή με 
την Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το αρμόδιο Υπουργείο, 
λάμβανε και λαμβάνει μέρος, μαζί με άλλα γυναικεία σωματεία, 
σε διάφορες διαβουλεύσεις που αφορούν θέματα ισότητας και 
προστασίας της γυναίκας. Έχουμε κληθεί να εκφράσουμε απόψεις 
σε συνεδριάσεις του Τμήματος Ισότητας των Φύλων της Βουλής, 
κ.λπ. Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης πολλοί Όμιλοι έχουν 
προσκληθεί να μετέχουν, με εκπροσώπους τους, στις Επιτροπές 
Ισότητας των Δήμων.

Αλλά και σε θέματα άλλα που αφορούν την γυναίκα και 
το παιδί σε μη θεσμικό επίπεδο, η ΣΕΕ και οι Όμιλοί της έχουν 
κάνει μεγάλο έργο. Έχουν στηρίξει και ενδυναμώσει γυναίκες 
με καρκίνο, μοίρασαν περούκες, προσέφεραν νοσοκομειακό 
υλικό, έκαναν δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και τεστ Παπ 
σε γυναίκες της υπαίθρου και γυναίκες χαμηλού εισοδήματος, 
διοργάνωσαν ομιλίες ενημέρωσης και ψυχολογικής στήριξης 
κ.ά. Έχουν προσφέρει υλική βοήθεια σε δομές κακοποιημένων 
γυναικών, σε γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες, σε γηροκομεία, σε 
τυφλούς και σε άλλες ευπαθείς ομάδες. Συμμετείχαν με υλική 
βοήθεια για την δημιουργία τμημάτων Covid σε παιδιατρικές 
κλινικές επαρχιακών νοσοκομείων. Βοηθούν στην εκπαίδευση 
των γυναικών και των κοριτσιών προσφέροντας υποτροφίες, 
βιβλία, γραφική ύλη και αναλώσιμα, διαλέξεις σε σχολεία 
δεύτερης ευκαιρίας, σε γυναίκες Roma και άλλων μειονοτήτων. 
Έχουν ενδυναμώσει και έχουν συμβάλλει στην εκπαίδευση 
γυναικών και παιδιών αγροτικών περιοχών, έχουν ενισχύσει 
γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς και σχολεία της 
υπαίθρου με τεχνικο - υλική βοήθεια, δημιουργία ή εμπλουτισμό 
βιβλιοθηκών, διοργάνωση ημερίδων και διαλέξεων. Έχουν κάνει 
μεγάλες καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα 
ενδοικογενειακής και έμφυλης βίας, trafficking, ενίσχυση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος. 
Έχουν προσφέρει βοήθεια σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, 
την υγιεινή και τον επισιτισμό των γυναικών και των παιδιών. Κατά 
την διάρκεια της Προεδρίας μου (2018 - 2020) υπολόγισα το 
ποσόν που η ΣΕΕ και οι Όμιλοί της προσφέρουν ή δαπανούν για τη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής και την περαιτέρω εκπαίδευση των 
γυναικών στην Ελλάδα. Το πόσο ξεπερνά τις 55.000 ευρώ ετησίως. 
Στην ετήσια συνάντησή μας είχαν παρουσιαστεί αναλυτικά όλα τα 
στοιχεία.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Σοροπτιμισμός βελτίωσε και μπορεί 
να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την θέση της γυναίκας στην 
Ελλάδα, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής, καθώς η εκπαίδευση έχει τεράστια δύναμη και 
θεμελιώδη ρόλο ως κινητήρια δύναμη για βιώσιμη ανάπτυξη, 
ειρήνη και ισότητα. Η επένδυση στην εκπαίδευση των κοριτσιών 
φέρνει υψηλές ανταμοιβές, σπάζοντας τους κύκλους της 

φτώχειας και βοηθώντας την οικονομική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση 
ενδυναμώνει τις γυναίκες, τα κορίτσια και τις κοινότητές τους, 
παρέχοντας δεξιότητες και γνώσεις, αυξάνοντας παράλληλα την 
αυτοπεποίθησή τους. Δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες και κορίτσια 
να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που επηρεάζουν τη 
μελλοντική τους ευημερία, υγεία, συμμετοχή και ποιότητα ζωής, 
όπως λέει η εκλεγμένη πρόεδρος του SI Maureen Maguire και 
εξηγεί «Η εκπαίδευση είναι το εργαλείο για την αντιμετώπιση 
πολλαπλών φραγμών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα 
κορίτσια σήμερα». Αλλά και η νέα Πρόεδρος της SIE Carolien 
Demey έχει την ίδια πεποίθηση και μας προτρέπει να εστιάσουμε 
στην εκπαίδευση, στην δημιουργία Ακαδημίας Ηγεσίας (Leadership 
Academy), στο Mentoring. Προσωπικά πιστεύω πολύ στην 
Ακαδημία Ηγεσίας (A.H.). Είναι καιρός να ακολουθήσουμε και 
εμείς το παράδειγμα άλλων Ενώσεων και να δημιουργήσουμε την 
δική μας Α.Η. Η πανδημία του Covid-19 και οι πρώτες συνθήκες 
που δημιούργησε δεν μου επέτρεψε να την ξεκινήσω παρ’ όλες τις 
προθέσεις μου. Φρόντισα, όμως, να αποταμιευθούν 10.000 ευρώ 
στο Ταμείο της ΣΕΕ για τον σκοπό αυτό. 

Η SIE διαθέτει από αυτή την διετία (2021-2023) κονδύλιο 
για την λειτουργία Leadership Academy, ώστε να βοηθήσει 
οικονομικά άλλα και με τεχνογνωσία τις Ενώσεις και τα Single 
Clubs. Οι Ενώσεις της Ιταλίας και της Βουλγαρίας δημιούργησαν 
αρχικά Α.Η. στην γλώσσα τους, για τον γυναικείο πληθυσμό της 
χώρας τους. Η Τουρκική Ένωση είναι η πρώτη που λειτούργησε 
Α.Η. διαδικτυακά, το καλοκαίρι του 2021, στην Αγγλική γλώσσα, 
απευθυνόμενη στη διεθνή γυναικεία κοινότητα. Για το 2022 
την σκυτάλη πήρε η Γαλλική Ένωση. Χρειάζεται ένας σοβαρός 
σχεδιασμός και προγραμματισμός σε επαγγελματικό επίπεδο ώστε 
να δημιουργήσουμε και εμείς κάτι ανάλογο.

 
Η παρουσία μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων και η 

αποτελεσματικότητά μας στη βελτίωση της θέσης της γυναίκας 
είναι καθήκον όλων μας. Είμαστε ένα δίκτυο. Κάθε ενδιαφέρουσα 
πληροφορία που φτάνει σε κάθε μία από εμάς και αφορά κυρίως 
δυνατότητα εκπαίδευσης και οικονομικής ενίσχυσης ή ανάπτυξης 
επαγγελματικής δεξιότητας και επιχειρηματικότητας πρέπει να 
κοινοποιείται σε όλες. Πρέπει να ενημερωνόμαστε συνεχώς ώστε 
να ενημερώνουμε με την σειρά μας για τις διάφορες δυνατότητες 
που υπάρχουν και παρέχονται. Και να έχουμε πίστη στις ιδέες μας, 
προσήλωση στους στόχους μας, να προσπαθούμε για την επίτευξή 
τους, να διεκδικούμε με δύναμη και επιχειρήματα. Να έχουμε 
υπομονή, συνέχεια, επιμονή και θα πετύχουμε. Δεν αλλάζουν οι 
συνθήκες στην ζωή των γυναικών από την μία ημέρα στην άλλη. 
Ο αγώνας είναι συνεχής και πρέπει να έχουμε ελπίδα και θετική 
σκέψη. Βεβαίως η δυναμική της κάθε Προέδρου ή Διευθύντριας 
Προγράμματος Ομίλου ή Ένωσης είναι θεμελιώδης, αποτελεί 
κινητήριο δύναμη και αποτυπώνεται στο έργο μας.

> Πώς βλέπετε τον Σοροπτιμισμό σε 5 ή 10 χρόνια 
από σήμερα;

Οι εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα είναι τόσο ραγδαίες που 
είναι δύσκολο να κάνει κάποιος προβλέψεις. Είναι γεγονός, όχι 
βέβαια ενθαρρυντικό, ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκή 
και παγκόσμια κλίμακα υπάρχει σημαντική συρρίκνωση των μελών 
και γήρανση του πληθυσμού της Οργάνωσης. 

Πιστεύω όμως ότι θα συνεχίσουμε να: 
b Είμαστε μια οργάνωση για γυναίκες 
b Βοηθάμε στην εκπαίδευση γυναικών και κοριτσιών να ηγηθούν 
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b Ενδυναμώνουμε τις γυναίκες να βρουν εργασία 
b Καταπολεμούμε τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών,
b Βοηθάμε στην παροχή πρόσβασης σε καλύτερες συνθήκες 
υγείας και ζωής για γυναίκες και κορίτσια 
b Βοηθάμε στη βελτίωση του περιβάλλοντος και να προωθούμε τη 
βιωσιμότητα 
b Ενθαρρύνουμε τις γυναίκες σε όλα τα κοινωνικά στρώματα να 
εκφράσουν ανησυχίες και αντιμετώπιση αδικιών 
b Κοινοποιούμε πληροφορίες που βασίζονται σε αποδεικτικά 
στοιχεία για θέματα κακοποίησης ή άσκησης βίας γυναικών και 
παιδιών στους σχετικούς οργανισμούς 
b Πραγματοποιούμε πίεση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας για 
την προώθηση των γυναικείων ζητημάτων,
b Προσφέρουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο με επαγγελματικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά διαφορετικές γυναίκες 
b Προσφέρουμε ευκαιρίες για την οικοδόμηση νέων φιλιών με 
ομοϊδεάτες γυναίκες 
b Παρέχουμε στις γυναίκες μια πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση 
της κοινότητάς τους
b Προσφέρουμε ένα φόρουμ για να μάθουμε και να μοιραστούμε 
γνώσεις και εμπειρίες 
b Δείχνουμε πώς οι γυναίκες μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση 
b Δίνουμε φωνή στις γυναίκες, 
b Προσφέρουμε ένα παγκόσμιο επαγγελματικό και κοινωνικό 
δίκτυο για γυναίκες 
b Λαμβάνουμε θέση σε συγκεκριμένα θέματα και να ενεργούμε 
ως μια παγκόσμια φωνή για τις γυναίκες.

Οι Όμιλοι και τα μέλη μας θα συνεχίσουν να συμβάλλουν 
στη βελτίωση της ζωής των γυναικών και των κοριτσιών 
προσαρμοσμένοι στα νέα δεδομένα και στους νέους τρόπους 
δράσης, επικοινωνίας και προβολής. Είναι παρήγορο το ότι τα 
περισσότερα μέλη μας δείχνουν να προσαρμόζονται στις νέες 
τεχνολογίες και στις νέες προοπτικές επικοινωνίας. Απαιτείται να 
τολμήσουμε την ίδρυση των e-μελών και Ομίλων αν θέλουμε να 
προσελκύσουμε νέα μέλη από νεότερες ηλικιακές ομάδες. Οι νέες 
γυναίκες λειτουργούν διαφορετικά από ότι η γενιά μας. Θα πρέπει 
να δώσουμε περισσότερο χώρο και αρμοδιότητες στα νεώτερα 
μέλη της Οργάνωσης, πρώτα σε επίπεδο Ομίλου και μετά στην 
Ένωση. Οφείλουμε να εκπαιδεύσουμε σοροπτιμιστικά τα νεότερα 
μέλη μας που διαθέτουν ευφυΐα και δεξιότητες, έχουν τεχνογνωσία 
και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, ώστε αφού υπηρετήσουν τον 

Όμιλό τους και την ΣΕΕ, να προωθηθούν και να διεκδικήσουν 
θέσεις στην SIE, και γιατί όχι και στον SI. 

Σαν Ένωση επιβάλλεται να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα 
στην επιλογή δράσεων, στην εξωστρέφεια και στην προβολή 
αυτών των δράσεών και των στόχων μας με πιο σύγχρονους 
και επαγγελματικούς τρόπους επικοινωνίας, ώστε να γίνουμε 
περισσότερο ελκυστική Οργάνωση. Στην βιολογία διδάσκεται ότι τα 
είδη που δεν προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες εξαφανίζονται. 
Το ίδιο ισχύει και στις Οργανώσεις. Πρέπει να συζεύξουμε το 
παλαιό και την παράδοση με το νέο και πρωτοποριακό. 

Αν θέλουμε να παραμείνουμε μια μεγάλη πρωτοπόρα 
και ισχυρή Οργάνωση, όπως ξεκινήσαμε, οφείλουμε να 
εκσυγχρονιστούμε το συντομότερο δυνατόν με μεγάλο σεβασμό 
στο παρελθόν και στα παλαιότερα μέλη μας. Χρειαζόμαστε 
περισσότερο ακτιβισμό από ότι εσωτερικές εκδηλώσεις, που και 
αυτές έχουν βέβαια τον ρόλο τους για την ενίσχυση των δεσμών 
των μελών μας. 

Αν θέλουμε να ακουστούμε και να γίνουμε ορατές, η φωνή 
μας πρέπει να είναι μαζική και ισχυρή. Αν θέλουμε να αλλάξει 
κάτι δεν αρκεί να το σκεφτόμαστε και να το συζητούμε μόνο. 
Επιβάλλεται να οργανωθούμε και να δράσουμε. Αν νοιώσουμε 
ότι κάποια γυναίκα ή γυναίκες αδικούνται, το κοινοποιούμε και 
διαμαρτυρόμαστε με ένα post στο internet με mails ή τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από μία αφίσα, με μια επιστολή 
με συλλογικές υπογραφές, με μια συγκέντρωση ή πορεία 
διαμαρτυρίας για να ευαισθητοποιήσουμε και να εμπνεύσουμε και 
άλλους να δράσουν. 

Οφείλουμε να καλούμε και άλλες γυναικείες Οργανώσεις 
και ΜΚΟ για να ενώσουμε τις φωνές μας, ώστε να ακουστεί το 
πρόβλημα πιο δυνατά και να βρεθεί λύση. Δανείζομαι την φράση 
με την οποία κλείνει η δημόσια θέση της SIE για τις γυναίκες του 
Αφγανιστάν, που δημοσιεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2021 και 
λέει «Η σιωπή και η αδράνεια δεν αποτελούν επιλογή», γιατί με 
εκφράζει απόλυτα. Και επειδή είμαι εκ φύσεως αισιόδοξο άτομο 
πιστεύω και προσδοκώ «ζωή του μέλλοντος» για την Οργάνωση και 
ανεξάρτητα αν κάποιες από εμάς θα είμαστε ή όχι Σοροπτιμίστριες, 
μετά από 10 χρόνια, «όταν οι Σοροπτιμίστριες σφίγγουν το χέρι η 
ζωή και ο Σοροπτιμισμός τραβούν την ανηφόρα με σημαίες και 
με ταμπούρλα».

ΤΕΥΧΟΣ 137

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ Συνέντευξη Μαρίας - Ευρυδίκης Γκράτζιου

Governors Meeting 2019 με την Πρόεδρο της SIE, 
Renata Trotman

Governors Meeting 2019, 
στη μέση η Πρόεδρος SIE 2021 - 2023, 
Carolien Demey, αμέσως μετά την εκλογή της
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> Μιλήστε μας για το μέχρι σήμερα επαγγελματικό, 
και λοιπό έργο σας

Γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1950, 
σπούδασα Πολιτικός Μηχανικός (1973) και Οικονομικές 
Επιστήμες (1977) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και ακολούθησα μεταπτυχιακές σπουδές 
σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και Αξιολόγησης Έργων στη 
Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με υποτροφία του UNDP 
και της IBRD.

Διαπνεόμενη από υψηλό αίσθημα εθελοντισμού και 
κοινωνικής προσφοράς, ήδη από τα παιδικά μου χρόνια 
ως μέλος του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών, ήμουν 
μεταξύ των ιδρυτικών μελών του Σοροπτιμιστικού Ομίλου 
Ηρακλείου «Αρετούσα» το 1990 και όλα αυτά τα χρόνια 
δραστηριοποιούμαι με ενθουσιασμό και αφοσίωση στον 
Όμιλό μας από διάφορες θέσεις.

Έχω διατελέσει επανειλημμένα συντονίστρια 
Εκπαίδευσης, Περιβάλλοντος, Οικονομικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης ενώ επίσης διετέλεσα Πρόεδρος για τις 
διετίες 2000 - 2002, 2012 - 2014. Κατά την τρέχουσα 
διετία 2020 - 2022 διανύω την τρίτη θητεία μου ως 
Πρόεδρος του Ομίλου. Μέσα στο 2020 υλοποίησα το 
πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα του Ομίλου «Γυναίκες 

65+, …αεί διδασκόμενες», το οποίο είχε ως στόχο 
την ενδυνάμωση γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και άλλα προγράμματα 
του Ομίλου στα οποία είχα καθοριστική συμβολή (όπως η 
υποστήριξη της δημιουργίας του Παιδικού Χωριού SOS 
Κρήτης, εκστρατείες ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια 
για μαθητές και ευρύ κοινό, Εργαστήρια Χειροτεχνίας 
για γυναίκες, Εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω σε 
περιβαλλοντικά θέματα κ.ά.), είχαν σημαντικό κοινωνικό 
αποτύπωμα και ενίσχυσαν την αναγνωρισιμότητα του 
Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως Σοροπτιμίστριας, 
διετέλεσα Governor (εκπρόσωπος) της Σοροπτιμιστικής 
Ένωσης Ελλάδος (ΣΕΕ) στην Ευρωπαϊκή Σοροπτιμιστική 
Ομοσπονδία (SIE) για τις διετίες 2016 - 2018 και 2018 - 
2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών της ΣΕΕ για τη 
διετία 2002 - 2004 και πρόσφατα ορίστηκα ως συντονίστρια 
e-Club της ΣΕΕ στην SIE. Επιπλέον, υπήρξα ανάδοχος 
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Χανίων που ιδρύθηκε τον 
Οκτώβριο 2015.

Παράλληλα με τη σοροπτιμιστική μου δραστηριότητα, 
είχα μια πολύ επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή 
ως πολιτικός μηχανικός, υπηρετώντας επί 35 χρόνια 
στο δημόσιο τομέα και συμβάλλοντας στην εξέλιξη 
των δημοσίων έργων στην Ελλάδα. Κατά τα έτη 1985 - 
2000 είχα διευθυντικό ρόλο για τα έργα υποδομών που 
χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κρήτη, 
ενώ κατά τα έτη 2000 - 2009 είχα τη γενική διεύθυνση 
της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης, με 
αρμοδιότητα τη διαχείριση του συνόλου τω ευρωπαϊκών 
κονδυλίων για την Κρήτη. Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, 
συνέβαλα με επιτυχία στην υλοποίηση έργων καθοριστικής 
σημασίας για την τοπική κοινωνία όπως έργα οδοποιίας, 
νοσοκομεία, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια, έργα 
ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων κ.ά.

Επιπλέον, μετείχα σε σημαντικές διαπραγματεύσεις για 
τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς μεταξύ της Περιφέρειας 
Κρήτης, των υπουργείων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ολοκλήρωσα την καριέρα μου ως Γενική 
Γραμματέας της Νομαρχίας Λασιθίου (2009 - 2011).

Η συμβολή μου στην εν γένει αναπτυξιακή πορεία 
της Κρήτης αναγνωρίζεται από πολλές περιφερειακές και 
τοπικές Αρχές.

Εξακολουθώ να υπηρετώ την τοπική κοινωνία ως 
ενεργό μέλος πολλών Οργανώσεων, μεταξύ των οποίων ο 
Ερυθρός Σταυρός, ο Σύλλογος υποστήριξης ασθενών με 
καρκίνο, το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, το Σωματείο 
«Διάζωμα» για την αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων κ.ά.

Είμαι παντρεμένη με τον Κυριάκο Μαρινέλλη, πολιτικό 
μηχανικό και έχουμε δύο κόρες, πολιτικούς μηχανικούς 

ΕΛΕΝΗ
ΜΠΡΕΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ
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που ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα, εγκατεστημένες στη Μ. 
Βρετανία.

> Μιλήστε μας για τον εαυτό σας ως Σοροπτιμίστρια

Δυσκολεύομαι να τοποθετηθώ συγκεκριμένα στο ερώτημα 
αυτό, ίσως επειδή δεν μπορεί κανείς εύκολα να διαχωρίσει 
τα διάφορα χαρακτηριστικά του, μέσα από τις διαφορετικές 
ιδιότητές του. Το ένα χαρακτηριστικό εισχωρεί μέσα στο άλλο και 
διαμορφώνει την προσωπικότητά σε ένα ενιαίο και αδιάσπαστο 
σύνολο, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Αν μπορούσα κάτι να πω για τον εαυτό μου, είναι η αίσθηση 
ευθύνης και συνέπειας, η στοχοπροσήλωση, η διάθεση 
προσφοράς, που αισθανόμουν, και αισθάνομαι, απέναντι στον 
Όμιλό μου ως Σοροπτιμίστρια, με οποιαδήποτε ιδιότητα και από 
οποιοδήποτε αξίωμα (ή και χωρίς αυτά). 

Πάντα αισθανόμουν ότι όφειλα και οφείλω να προσπαθώ 
να κάνω το καλύτερο, ώστε να δικαιώνω διαρκώς τον τίτλο της 
soror optima.

> Τι ήταν αυτό που αγαπήσατε στον Σοροπτιμισμό;

Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά πράγματα. Κατ΄ αρχάς, 
εκτίμησα ιδιαίτερα το σπουδαίο μάθημα που πήρα σχετικά με την 
τέχνη συνύπαρξης με διαφορετικούς ανθρώπους, την ανάγκη 
για συγκατάβαση και αποδοχή της διαφορετικής άποψης, της 
διαφορετικότητας στην προσωπικότητα. Θεωρώ ότι εν τέλει 
διδάχθηκα την ίδια τη δημοκρατία μέσα από τη λειτουργία 
του Ομίλου. Σε προσωπικό επίπεδο, αγάπησα το ότι έκανα και 
συνεχίζω να αποκτώ νέες φίλες, άτομα που ούτε καν γνώριζα 
προηγουμένως. Όμως, αυτό που αγάπησα ιδιαίτερα ήταν η 
εξωστρέφεια της Οργάνωσής μας, με ανάπτυξη δεσμών φιλίας 
μεταξύ σοροπτιμιστριών από πολλά μέρη του κόσμου, γεγονός που 
με οδήγησε να αναζητώ και να βρίσκω φίλες παντού, ταξιδεύοντας 
στο εξωτερικό.

> Ποια πιστεύετε ότι είναι τα δυνατά σημεία του 
Σοροπτιμισμού παγκοσμίως σήμερα;

Σίγουρα, τα δυνατά σημεία της Οργάνωσής μας είναι οι αρχές 
και οι αξίες που πρεσβεύει και οι οποίες είναι κοινές παγκοσμίως. 
Και βέβαια, όλες αυτές οι αρχές και αξίες εκφράζονται μέσα από 
τα Προγράμματά μας, που αποτελούν τη συνδετική ύλη μεταξύ 

των μελών μας και τη διασύνδεση με την κοινωνία. Θεωρώ ότι όσο 
καλύτερα είναι τα προγράμματά μας, τόσο δυνατότερος είναι ο 
Σοροπτιμισμός.

Στα δυνατά σημεία δεν παραλείπω να αναφέρω ότι ο 
Σοροπτιμισμός αφορά και εργάζεται για το μισό του πληθυσμού, 
ή για το «μισό του ουρανού» παγκοσμίως, χωρίς καμία διάκριση!

> Μπορεί ο Σοροπτιμισμός να βελτιώσει τη θέση της 
γυναίκας στην Ελλάδα; Κι αν ναι, πώς;

Ασφαλώς και μπορεί, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα. 
Στον μικρότερο κόσμο μας, στις κοινωνίες μας, σίγουρα μπορούμε 
να παρέμβουμε με τα προγράμματά μας, να «μπολιάσουμε» τα 
νέα κορίτσια με νέες ιδέες, να τους ανοίξουμε νέους ορίζοντες 
αλλά, εξίσου καλά, μπορούμε και να στηρίξουμε τις μεγαλύτερες 
γυναίκες που το έχουν ανάγκη. Και βέβαια, για όλα αυτά, 
πρωτεύοντα ρόλο παίζει η εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση, 
μέσα από παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες μεθόδους. Σε 
μεγαλύτερη κλίμακα, ο Σοροπτιμισμός μπορεί να παρέμβει, και το 
κάνει, με τη συνεργασία του με άλλες γυναικείες οργανώσεις και 
την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν θετικά τις 
γυναίκες και την οικογένεια.

> Πώς βλέπετε τον Σοροπτιμισμό σε 5 ή 10 χρόνια 
από σήμερα;

Εν γένει, είναι λίγο δύσκολο να προβλέψεις το μέλλον, έστω 
και κοντινό, διότι έχουμε εμπεδώσει πλέον ότι δεν υπάρχει 
σταθερότητα στα δεδομένα (βλ. πανδημία και κλιματική αλλαγή). 
Όμως αυτό που μπορεί κανείς να διατυπώσει με βεβαιότητα, σε 
όλες τις εκφάνσεις της ζωής, είναι η ανάγκη ύπαρξης συνέχειας 
και διαδοχής. Εξίσου αναγκαία επίσης είναι και η προσαρμογή στις 
ανάγκες των καιρών και η εξελικτική πορεία. Με αυτήν την έννοια, 
θεωρώ πρωταρχικό και θεμελιώδες για το μέλλον της οργάνωσής 
μας να εμπλουτίζεται με νέα μέλη, που θα πάρουν τη σκυτάλη 
από τα παλιότερα, νέα μέλη και σε ηλικία και σε αντιλήψεις και 
δεξιότητες. Το γεγονός ότι ο Σοροπτιμισμός γιόρτασε τα 100 
γενέθλιά του, αφενός καταδεικνύει τη διαχρονική σημασία της 
ύπαρξής του και αφετέρου υποδηλώνει και φαινόμενα γήρανσης. 
Εν κατακλείδι, εάν θέλουμε να έχει μέλλον η Οργάνωσή μας, 
είναι αδήριτη ανάγκη να εμπλουτίσουμε τους Ομίλους μας με 
νέα μέλη, που θα αποτελέσουν συνέχεια των παλαιότερων και 
θα γίνουν ικανά να οδηγήσουν τον Σοροπτιμισμό όχι μόνο στα 
επόμενα 5 ή 10 χρόνια, αλλά και στην επόμενη 100ετία.
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> Μιλήστε μας για το μέχρι σήμερα επαγγελματικό, 
Σοροπτιμιστικό και λοιπό έργο σας

Είμαι δικηγόρος και κατοικώ στη δεύτερη πόλη της Ελλάδος, 
τη Θεσσαλονίκη. Στην επαγγελματική μου διαδρομή ασχολήθηκα 
κυρίως με το οικογενειακό δίκαιο καθώς και με το δίκαιο των 
ανωνύμων εταιριών, ως νομική σύμβουλος της ανώνυμης τεχνικής 
εταιρίας Klimalevitehniki.

Συγχρόνως με την επαγγελματική μου δραστηριότητα εξελέγη 
πολλές φορές δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης (1982- 1998) 
φτάνοντας στα αξιώματα της αντιδημάρχου κοινωνικής πολιτικής 
και αναπληρώτριας δημάρχου. Κατά τη διάρκεια της αντιδημαρχίας 
μου δημιούργησα καινούργιους παιδικούς σταθμούς, στήριξα 
την άγαμη μητέρα με προγράμματα της ευρωπαικής ένωσης 
και για πρώτη φορά στην Ελλάδα προσφέρθηκε επαγγελματική 
απασχόληση σε γυναίκες φυλακισμένες. Πολλές βιοτεχνίες 
παραγωγής ρούχων προσέφεραν ραπτομηχανές και με ειδική 
άδεια από τον διευθυντή των φυλακών κατασκεύαζαν ρούχα 
με υφάσματα και σχέδια που τους έδιναν οι βιοτεχνίες. Επίσης 
δημιούργησα δημοτική τράπεζα αίματος για όλους τους 
Θεσσαλονικείς. 

Τέλος συνεργάστηκα με όλα τα σωματεία της πόλης που 
είχαν σαν αντικείμενο την φροντίδα των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες ενισχύοντας την λειτουργία τους και συμβάλλοντας στην 
πραγματοποίηση συνεδρίων για την επίλυση των προβλημάτων 
τους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο δημοτικό συμβούλιο 
Θεσσαλονίκης και της θέσης μου ως αντιδημάρχου υπήρξα 
πρόεδρος του δεύτερου σημαντικότερου ιδρύματος για 
εγκαταλελειμμένα παιδιά στην Ελλάδα, του Αγίου Στυλιανού, κατά 
τα έτη 1993 - 1996, επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
σχολής τυφλών Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1986 - 1990 καθώς και 
μέλος του τοπικού αρχαιολογικού συμβουλίου.

Για την προσφορά μου στην πόλη μας και γενικότερα στη 
Βόρεια Ελλάδα τιμήθηκα με τα δύο μεγαλύτερα παράσημα, το 
χρυσό και το αργυρό μετάλλιο της πόλης.

Το 2003 δημιούργησα την κίνηση πολιτών «Η Αλκυόνη» με 
μέλη μόνο γυναίκες και με δράσεις για τη γυναικεία ανεργία και 
υποαπασχόληση, τη μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα, την 
έλλειψη περιβαλλοντικής πολιτικής, τη διαχείριση των προσφύγων 
και μεταναστών ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα.

Από το 1992 είμαι ιδρυτικό μέλος του σοροπτιμιστικού ομίλου 
«Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης. Υπήρξα πρόεδρος του ομίλου τα έτη 
2010 - 2012 και ασχολήθηκα με τις γυναίκες των μειονοτήτων που 
ζούν εδώ και αιώνες στην πόλη μας, την ενίσχυση των βιβλιοθηκών 
στα χωριά των πομάκων στην βορειοανατολική Ελλάδα καθώς και 
με τις εμπειρίες των γυναικών μεταναστών και προσφύγων κατά τη 
διάρκεια της πορείας τους σε μια καλύτερη ζωή.

Το 2013 εξελέγη πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης 
Ελλάδος για τη διετία 2014 - 2016. Κατά τη διάρκεια της θητείας 
μου ασχολήθηκα με την ενδυνάμωση του ρόλου κάθε ομίλου 
που αποτελεί το κύτταρο της ένωσης, με αποτέλεσμα πολλά μέλη 
να ενεργοποιηθούν και με την ενθάρρυνσή μου να μετέχουν 
στις δράσεις των ομίλων τους περισσότερο. Νοικοκύρεψα τα 
οικονομικά της ένωσης προσφέροντας ένα μεγάλο οικονομικό 
μαξιλάρι στην επόμενη διοίκηση της ένωσης. Προσέφερα 
σημαντική βοήθεια στους πρόσφυγες που κατέκλυσαν την 
Ελλάδα με φαρμακευτικά είδη στον Ερυθρό Σταυρό και με 
γάλατα υποαλλεργικά για τα μωρά των προσφύγων και χάπια 
απογαλακτισμού για τις λεχώνες πρόσφυγες με χρήματα της 
ευρωπαικής ομοσπονδίας σαν επιβράβευση του έργου που έφερα 
σε πέρας. Τέλος έλυσα το χρονίζον επί δεκαετίες πρόβλημα 
στις σχέσεις του σοροπτιμισμού με την εκκλησία της Ελλάδος 
δημιουργώντας σχέσεις συνεργασίας και κοινών δράσεων για 

κάθε άνθρωπο που έχει την ανάγκη μας.

> Μιλήστε μας για τον εαυτό σας ως σοροπτιμίστρια

Μπήκα στον σοροπτιμισμό θεωρώντας ότι συνεχίζω τα 
σημαντικά προγράμματα που δημιούργησα για τις γυναίκες ως 
αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο δήμο Θεσσαλονίκης. 

Η πυρηνική οικογένεια (μητέρα - παιδί) θα χρειάζεται πάντα 
τη στήριξή μας. Η κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της θα 
χρειάζεται πάντα την αντίδραση και τη βοήθειά μας. Η αδικία 
εναντίον της με χαμηλότερους μισθούς από τον άνδρα με 
προσφορά ίσης εργασίας με αυτόν θα χρειαστεί προσπάθεια 
μεγάλη για να αποκατασταθεί. Οι γυναίκες της Ασίας, της Αφρικής 
της Αραβίας, που ζουν σε συνθήκες μεσαιωνικές, χρειάζονται τον 
δημόσιο λόγο μας στα διεθνή forum για να αλλάξει η ζωή τους.

Όλα αυτά εμπνέουν και η παγκοσμιότητα του σοροπτιμισμού 
απετέλεσε εγγύηση για να ασχοληθώ και να δουλέψω με τις 
ομόφυλές μου για τους σκοπούς αυτούς.

Συνέντευξη

ΜΑΙΡΗ
ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ

1 ALBERTI Isolde Germany Top 13

2 CLARICH Gabriella Italy Top 13

3 CZIESLIK Annemarle Germany Top 13

4 DAGAIN Christine France Top 13

5 DORETTI Vittoria Italy Top 13

6 FRANCK Pascale Belgium Top 13

7 GOSCH Carola Austria Top 13

8 HADRI Teuta Prishtina - Kosovo Top 13

9 OTT Roswitha Switzerland Top 13

10 PFIZNER Charlotte Germany Top 13

11 SAMARTZIDOU Mary Greece Top 13

12 SCHOLL - SABATINI Bettina Luxemburg Top 13

13 TIARKS JUNCK Petra Germany Top 13

Top 13 από τις 100
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> Τι είναι αυτό που αγαπήσατε στον σοροπτιμισμό;

Ο σοροπτιμισμός δίνει την ευκαιρία στις γυναίκες να 
ασχοληθούν με όλα τα θέματα που απασχολούν την σύγχρονη 
γυναίκα από την Αλάσκα μέχρι την Νέα Ζηλανδία. Όποιος 
γνωρίσει το εύρος αυτής της οργάνωσης καταλαβαίνει ότι πέρα 
από θρησκείες, έθνη και ιδεολογίες έχουν να λύσουν τα ίδια 
προβλήματα και να βοηθήσουν τις ομόφυλές τους στα σημεία 
του πλανήτη όπου οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 
και ακόμα χειρότερο σε θέση επικίνδυνη για την σωματική τους 
ακεραιότητα. 

Κάθε σοροπιμίστρια αισθάνεται ότι αποτελεί απαραίτητο 
κομμάτι μιας αλυσίδας που προσφέρει βοήθεια στις ομόφυλές της. 
Νοιώθει ότι είναι σημαντική και μετέχει ενεργά στην προσπάθεια 
να δοθούν λύσεις στα απέραντα προβλήματα των γυναικών που 
κατοικούν σε επικίνδυνες περιοχές του κόσμου.

> Ποια πιστεύετε ότι είναι τα δυνατά σημεία του 
σοροπτιμισμού παγκοσμίως σήμερα;

Ο σοροπτιμισμός κατόρθωσε από το 1921 μέχρι σήμερα μέσα 
από αντίξοες συνθήκες να εξαπλωθεί στα πέρατα της οικουμένης. 
Με την δημιουργία και της Αφρικανικής Ομοσπονδίας έχει 
καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη μας και η προσπάθεια για 
δημιουργία ομίλων και ενώσεων και σε άλλες χώρες συνεχίζεται.

Η δύναμή του έγκειται κατ’ αρχήν στην οικονομική του 
ανεξαρτησία. Δεν έχει πάτρωνες και αφεντικά και γι’ αυτό μπορεί 
να σηκώσει το ανάστημά του σε ακραίες συμπεριφορές εναντίον 
των γυναικών και να ξεσηκώνει φωνές διαμαρτυρίας παντού στον 
κόσμο, όπως έκανε για την σύμβαση της Κων/πολης στην ίδια την 
Κωνσταντινούπολη.

Στα δυνατά του σημεία προσθέτω την σωστή οργάνωση με 
ομοσπονδίες στα γεωγραφικά διαμερίσματα του πλανήτη και μια 
διεθνή πρόεδρο που αναλαμβάνει και πραγματοποιεί προγράμματα 
στα πιο δύσκολα σημεία του πλανήτη για να βοηθηθούν οι 
γυναίκες που ζουν εκεί.

Τέλος ο δημοκρατικός τρόπος λήψης των αποφάσεων 
που λαμβάνονται στις γενικές συνελεύσεις δημιουργεί κλίμα 
συνεργασίας και ικανοποίησης γιατί μπορεί μια χώρα με 
μικρή πληθυσμιακή δύναμη, όπως η Ελλάς, να συμπαρασύρει 
μεγαλύτερες εφ’ όσον τις πείσει ότι κάποια πρότασή της αξίζει να 
ψηφιστεί.

Φυσικά σε όλα αυτά υπάρχουν και οι παραφωνίες, όμως σε μια 
τεράστια εθελοντική παγκόσμια οργάνωση δεν μπορούν να είναι 
όλα τέλεια ούτε μπορούν να λαμβάνονται πάντα οι σωστότερες 
αποφάσεις.

> Μπορεί ο σοροπτιμισμός να βελτιώσει τη θέση της 
γυναίκας στην Ελλάδα; Και εάν ναι, πώς;

Η σοροπτιμιστική ένωση Ελλάδος μπορεί να συνεργαστεί με 
τους γυναικείους φορείς παντού στην χώρα και με την ελληνική 
βουλή με σκοπό την επεξεργασία θεμάτων που απασχολούν την 
σύγχρονη Ελληνίδα, όπως η βία, οι γυναίκες πρόσφυγες κ.ά.

Αυτό βέβαια δεν έχει ακόμα επιτευχθεί ίσως γιατί πολλές 
οργανώσεις, που αυτοαποκαλούνται γυναικείες, ασχολούνται και 
με άλλες δράσεις και η πολυπλοκότητα των συσχετισμών αυτών 
δεν ευνοεί ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να μπορέσει τόσο 
η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και το τμήμα ισότητας του αρμόδιου 
υπουργείου να συνεργαστεί με τον σοροπτιμισμό και τις κλασσικές 
γυναικείες οργανώσεις.

Επίσης ο σοροπτιμισμός πρέπει να έχει στα στελέχη του 
άτομα καταρτισμένα στα θέματα του γυναικείου κινήματος 
για να μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές προετοιμασίας 
νομοσχεδίων.

> Πώς βλέπετε τον σοροπτιμισμό σε 5 ή 10 χρόνια από 
σήμερα;

Στην Ελλάδα ο σοροπτιμισμός συρρικνώθηκε δραματικά την 
τελευταία δεκαετία. Διαλύθηκαν οργανώσεις από έλλειψη μελών. 
Η οικονομική κρίση παρέλυσε κάθε προσπάθεια δημιουργίας 
καινούργιων ομίλων σε πόλεις της χώρας μας και η επιδημία 
παρέτεινε το διάστημα αυτό.

Εάν πάνε όλα καλά και τελειώσει η περιπέτεια της πανδημίας 
πιστεύω πως με νέα όρεξη θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος 
δημιουργίας ομίλων, γιατί κάθε όμιλος είναι το κύτταρο παραγωγής 
νέων ιδεών.

Έως τότε ο σοροπτιμισμός στην Ελλάδα θα ξέρει που έχει κάνει 
λάθη και θα φροντίσει με νέα πλάνα και σχέδια να βάλει τις βάσεις 
έτσι ώστε να υπάρχει ένας όμιλος σε κάθε πρωτεύουσα νομού της 
Ελλάδος.

Στον υπόλοιπο κόσμο αυξάνονται οι όμιλοι. Αισιοδοξούμε!!!!

Νοέμβριος 2014 Στην Λάρισα, στη συνάντηση προέδρων 
και συντονιστριών της Σ.Ε.Ε.

Δεκέμβριος 2015 Σε ραδιοφωνικό στούντιο της Καβάλας μιλώντας 
για τις πορτοκαλί ημέρες. Παρίστανται οι Μαρία και Ευαγγελία 
Οικονομίδου, η Εύα Παπαϊωάννου, ο διευθυντής του ραδιοφώνου και 
ο δημοσιογράφος της εκπομπής
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Women at their best
Τον Οκτώβριο του 1939 η εκδότρια του περιοδικού της 

Βρετανικής Ομοσπονδίας έγραψε μεταξύ των άλλων
«Δύο πράγματα είναι απολύτως σαφή για μας μέσα σ’ αυτή 

την παραζάλη και την οδυνηρή κατάσταση τις οποίες ζούμε 
αυτό τον καιρό. Το ένα είναι, εμείς σαν ομάδα γυναικών των 
οποίων ο σκοπός είναι η επέκταση της διεθνούς κατανόησης, να 
επιμείνουμε σταθερά και δυναμικά για να στηρίζουμε τις αξίες 
της Οργάνωσης μας που τώρα είναι περισσότερο αναγκαίες 
από ποτέ και το δεύτερο είναι ότι, όταν βγούμε από αυτόν τον 
εφιάλτη και ο αγώνας θα έχει τελειώσει, θα πρέπει να είμαστε 
δυνατότερες από ποτέ και να ασκήσουμε όλη μας την επιρροή, 
για την επίτευξη απόλυτης και διαρκούς ειρήνης»

Πράγματι, η Οργάνωση συνέχισε να εργάζεται εντατικά για 
την επέκταση στην Αμερική, Καναδά, Βρετανία και Αυστραλία, 
προωθώντας τις αρχές, τις αξίες και τα προγράμματά της. Καθώς 
τα βαριά σύννεφα της καταιγίδας συγκεντρώνονταν απειλητικά, 
η GBI το 1939 διοργάνωσε το ετήσιο συνέδριο της στο Buxton, 
υπό την προεδρία της Lilian Gibbs. H Suzanne Noel έλαβε μέρος 
συνοδευόμενη από αντιπροσωπεία μόνον από 6 ευρωπαϊκές 
χώρες. Η Ομοσπονδία GBI άρχισε να διοργανώνει επιχειρήσεις 
διάσωσης μελών του Vienna Club και των οικογενειών τους από 
την μανία του καθεστώτος των Ναζί.

Έγιναν διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι 
για κάθε εισερχόμενο στην Βρετανία, έπρεπε κάποιος βρετανός 
να χρηματοδοτήσει την φιλοξενία του. Φρόντιζαν επίσης, και για 
την προώθηση με ασφάλεια προς τις ΗΠΑ και Καναδά, όσων 
το επιθυμούσαν. Επιπροσθέτως, οι Όμιλοι της Αμερικανικής 
Ομοσπονδίας, έδιναν γενναίες ενισχύσεις σε χρήμα και είδη 
ένδυσης στις χώρες της Ευρώπης.

Members Continue to Hold Meetings
Καθώς οι Ναζί κατελάμβαναν γρήγορα όλες τις χώρες της 

Ευρώπης, οι Όμιλοι δεν ήταν εύκολο να λειτουργήσουν. Για να 
μπορέσουν να συνεχίσουν τις συναντήσεις τους, βρήκαν τη λύση 
να συναντώνται κρυφά. Έτσι, πριν από την συσκότιση κάθε βράδυ 
συγκεντρώνονταν σε κάποιο σπίτι για να συνεδριάσουν, να ράψουν 
ρούχα, να πλέξουν είδη ρουχισμού κ.ά., για όσους πολίτες είχαν 
ανάγκη. Περνούσαν όλη τη νύχτα εργαζόμενες και την επομένη το 

πρωί που δεν υπήρχε περιορισμός κυκλοφορίας, επέστρεφαν στα 
σπίτια τους.

Στη Γαλλία ο πόλεμος δημιούργησε θέσεις εργασίας για τις 
γυναίκες, διότι οι άνδρες είχαν εκτοπισθεί, είχαν εγκαταλείψει τη 
χώρα για να πολεμήσουν αλλού, ή οργανώθηκαν στην αντίσταση 
ή οι παλαιοί γείτονες είχαν σταλεί σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, 
για τα οποία υπήρχαν φρικτές φήμες. Επιπλέον υπήρχε η διαρκής 
και καθημερινή προσπάθεια επιβίωσης και αγωνίζονταν να 
κρατήσουν ζωντανή την οικογένειά τους και να μη δείχνουν την 
τρομερή αγωνία τους γι ’αυτούς που ήταν απόντες για διάφορους 
λόγους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σοροπτιμίστριες ήταν 
απομονωμένες και δεν γνώριζαν αν υπήρχαν άλλοι Όμιλοι που 
λειτουργούσαν. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο η Οργάνωση έδινε μάχη 
επιβίωσης, όπως άλλωστε και το σύνολο των κατοίκων όλης της 
ηπείρου, που τελούσε υπό κατοχή. Αποσπάσματα από την ιστορία 
του Vienna I Club μας δίνουν πληροφορίες ότι, τον Ιανουάριο του 
1938 το Club υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να διαλυθεί, γιατί 
πολλά από τα μέλη του απειλούνταν από την πολιτική παλίρροια, 
όταν η Αυστρία έγινε κομμάτι της γερμανικής επικράτειας. 
Ακολούθησαν μαύρα χρόνια.

Τον Οκτώβριο του 1945 η Illse Knapitsch - Jakche υπέβαλλε 
αίτηση ανασύστασης της Οργάνωσης η οποία εγκρίθηκε τον 
Απρίλιο του 1946 και τα παλαιά μέλη, όσα ζούσαν, άρχισαν να 
αναζητούν νέα μέλη. Με τη βοήθεια των Ομίλων εκτός Ευρώπης 
μπόρεσαν να βρουν νέες κατοικίες ή να θέσουν υπό την φροντίδα 
σοροπτιμιστριών άλλων χωρών τα παιδιά τους. Το 1950 ο Όμιλος 
συνδέθηκε ξανά με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να συνεχίσει 
τη δράση του.

Οι βρετανίδες σοροπτιμίστριες ήταν πιο τυχερές, γιατί δεν 
υπέστησαν την ναζιστική κατοχή, αλλά υπέφεραν πολύ από τους 
βομβαρδισμούς που προκάλεσαν σοβαρές και εκτεταμένες υλικές 
ζημιές σε κτίρια και υποδομές με πολλά ανθρώπινα θύματα. 
Οι συναγερμοί για επικείμενες αεροπορικές επιθέσεις, ήταν η 
καθημερινότητά τους. Πολλές πόλεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, 
όπως το Bermingham, Coventry, Hull και άλλες υπέστησαν 
σοβαρές καταστροφές. Οι σοροπτιμίστριες δεν έχαναν το 
κουράγιο τους, διοργάνωναν συγκεντρώσεις νωρίς το πρωί και το 
απόγευμα. Βοηθούσαν τους στρατευμένους άντρες και γυναίκες, 
καθώς και τα θύματα των βομβαρδισμών. Διάφορα προγράμματα 
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υλοποιήθηκαν για να βοηθήσουν τον βρετανικό στρατό. Τρία 
νοσοκομειακά αυτοκίνητα με το σήμα του Σοροπτιμισμού, δύο 
εκ μέρους των βρετανίδων και ένα από τις καναδέζες ενίσχυσαν 
τον κατεστραμμένο από τους βομβαρδισμούς στόλο των 
νοσοκομειακών οχημάτων και άλλα πολλά.

Την εποχή του Β ΄παγκοσμίου πολέμου λειτουργούσαν μόνον 
δύο Όμιλοι στον Νότιο Ειρηνικό. Ένας στο Sydney και ένας στο 
Wellington, στην Αυστραλία και την Ν. Ζηλανδία αντίστοιχα. Και 
οι δύο Όμιλοι έστελναν με κάθε μέσον ρουχισμό και τρόφιμα σε 
βομβαρδισμένες πόλεις της Βρετανίας. Δύο κυρίες, οι οποίες 
έγιναν στη συνέχεια σοροπτιμίστριες στην Ομοσπονδία του Νοτιο-
δυτικού Ειρηνικού είχαν σημαντική συνεισφορά στον πόλεμο. Η μία 
ήταν η Margaret Blackwood, αργότερα Dame Margaret, η οποία 
εργάστηκε στο βοηθητικό σώμα γυναικών της βασιλικής πολεμικής 
αεροπορίας. Η άλλη ήταν η Statham, η οποία ήταν μέλος της 
στρατιωτικής υπηρεσίας νοσηλευτριών την περίοδο 1941 - 1947. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν μεταξύ των στρατιωτικών που 
εγκατέλειψαν την Σιγκαπούρη μετά την κατάληψή της από τους 
Ιάπωνες και τις θηριωδίες που ακολούθησαν. Το πλοίο στο οποίο 
επέβαινε ναυάγησε και βυθίστηκε κοντά στο νησί του Ειρηνικού 
Μπάνκε και ήταν η μόνη που επέζησε από τις 21 νοσηλεύτριες.

Λίγο μετά την κήρυξη του πολέμου η πρόεδρος της Βρετανικής 
και Ιρλανδικής Ομοσπονδίας Lilian Gibbs κατετάγη στο στρατό στο 
γυναικείο τμήμα της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας.

Working hard and hopeful
“Working hard and hopeful” ήταν τα μόνα λόγια που έγραψε η 

Elizabeth Hawes στο τηλεγράφημα που έστειλε στην Madeleine 
Garot, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, η οποία γνώριζε 
ότι, σε πολλές χώρες που ήταν υπό κατοχή, δεν υπήρχε ούτε 
στοιχειώδης ελευθερία, αλλά καταπίεση και διωγμοί. Η πρόεδρος 
Madeleine έκρυβε τα αρχεία και τις καταστάσεις με τα ονόματα 
των μελών κάτω από σωρούς από κάρβουνα για να προστατεύσει 
τα μέλη των Ομίλων.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όλοι οι Όμιλοι της 
Αμερικής, από την ανατολική ακτή μέχρι την Χαβάη, στήριζαν τις 
προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας με όλες τους τις 
δυνάμεις και με κάθε τρόπο.

Wartime friendships
Τόσο κατά τη διάρκεια του πολέμου, όσο και μετά την 

λήξη του, οι Αμερικανίδες σοροπτιμίστριες προσφέρθηκαν να 

φιλοξενήσουν παιδιά από τη Βρετανία, όπως είδαμε πιο πάνω. Οι 
Όμιλοι της Βρετανίας που είχαν στενή επικοινωνία, διέσωσαν τα 
αρχεία τους φυλάσσοντάς τα σε ασφαλή μέρη και μπόρεσαν να 
ανασυνταχθούν γρήγορα. Για τις ευρωπαίες η μόνη βοήθεια στην 
οποία μπορούσαν να ελπίζουν, ήταν από την Αμερική. Και βέβαια, 
βοήθεια ήταν δυνατόν να προωθηθεί μόνον στις ελεύθερες 
περιοχές και αφορούσε σε προγραμματισμό δράσεων, σε στέγαση, 
εκπαίδευση και επαγγελματική καθοδήγηση, μετά την λήξη του 
πολέμου. Προτεραιότητα δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η 
οποία υπέστη τη μεγαλύτερη καταστροφή.

Funds to help Reconstruction
Κατά τη διάρκεια του έτους 1943 η Αμερικανική Ομοσπονδία 

κάλεσε τα μέλη της να βοηθήσουν για τη συγκέντρωση χρημάτων, 
συνεισφέροντας κάθε μέλος μία πέννα για κάθε χρόνο λειτουργίας 
του Ομίλου τους, μέχρι το 1943. Παράλληλα με άλλες δωρεές, 
συγκεντρώθηκαν 3.000 δολάρια, σημαντικό ποσό για την εποχή. 
Το ποσό διατέθηκε για την αγορά και αποστολή στην Ολλανδία 
και στο Βέλγιο νοσοκομειακού υλικού, καθώς και ποδηλάτων για 
την μετακίνηση των γιατρών, λόγω της καταστροφής του οδικού 
δικτύου και της έλλειψης μέσων μεταφοράς. Επίσης διατέθηκε το 
ποσόν των 25.000 δολαρίων για την ίδρυση σχολής νοσοκόμων 
στην νότια Κίνα.

Visitors from Europe 
Η Βρετανική Ομοσπονδία διοργάνωσε στο Λονδίνο το 1945 

συνέδριο με συμμετοχή μελών από όλες τις Ομοσπονδίες. Από 
την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συμμετείχαν 900 σύνεδροι και η 
παρουσία της σχεδόν τυφλής πλέον, Suzanne Noel, προκάλεσε 
μεγάλη συγκίνηση. Όπως σημειώνει στα πρακτικά η Edith 
Humphreys «Η συνολική επίδραση 900 ατόμων σε ένα μοναδικό 
σκοπό, μας έδωσε την αίσθηση της δύναμης και της απόλυτης 
ενότητας σε συγκλονιστικό βαθμό. Αντιληφθήκαμε περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά την πίστη και την επιμονή της Elizabeth 
Hawes στη διατήρηση των δεσμών των μελών της Οργάνωσης, 
η οποία κίνησε γη και ουρανό για να το επιτύχει. Η παρουσία 
των Suzanne Noel, Tina Wind και Clara Hammerich ήταν η 
απόδειξη».

The rebuilding commences
Η Γαλλίδα σοροπτιμίστρια Marcelle Kraemer - Bach, νομική 

σύμβουλος του Γαλλικού Υπουργείου για τους εκπατρισμένους 
και τους αιχμαλώτους πολέμου, έδωσε διάλεξη στο Λονδίνο, 
αναφέροντας την προσφορά των Γαλλίδων σοροπτιμιστριών, οι 

Margaret Blackwood Gertrude Huit Megan Loyd George Eleanor F. D. Roosevelt
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οποίες συμμετείχαν στην αντίσταση και στη διάσωση αιχμαλώτων, 
στο μέτρο που μπορούσαν, από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεων. 
«Πρέπει να σκεπτόμαστε το παρελθόν, αλλά το δημιουργικό 
παρελθόν και όχι αυτό της παρακμής», κατέληξε στην ομιλία της.

Η αναδημιουργία ξεκίνησε με την επαναδραστηριοποίηση 
των Ομίλων Βελγίου, Δανίας, Γαλλίας Ολλανδίας και 
Νορβηγίας. Η Dr. Noel συγκέντρωνε διαρκώς χρήματα για την 
αναδημιουργία της κατεστραμμένης Ευρώπης. Το 1945 ιδρύθηκε 
ο ΟΗΕ διακηρύσσοντας τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, διαμεσολάβηση για την πρόληψη πολεμικών 
ενεργειών. Στη δεξίωση που δόθηκε στο Λονδίνο για να εορτασθεί 
το γεγονός, παρευρέθηκαν η Lady Megan Loyd George, η 
πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Eleanor Franklin D. Roosevelt και πολλές 
σοροπτιμίστριες.

The revival begins
Το 1946 το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε την 

πρώτη συνδιάσκεψη μετά τον πόλεμο. Εκείνη την εποχή το GBI 
διοργάνωσε την ετήσια συνδιάσκεψη των Ομίλων στο Λονδίνο 
και ανακοίνωσε την λειτουργία 125 Ομίλων. Η Αμερικανική 
Ομοσπονδία 245 Ομίλων και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανέφερε 
44 Ομίλους σε πλήρη δραστηριότητα. Οι ομιλίες μεταδόθηκαν από 
το ραδιόφωνο του BBC και χιλιάδες γυναίκες είχαν την ευκαιρία 
να ακούσουν νέες δράσεις για την ισότητα των φύλων, που για 
πρώτη φορά κατοχυρώθηκαν θεσμικά με την Χάρτα του ΟΗΕ.

Την ίδια εποχή η Βρετανική και η Αμερικανική Ομοσπονδία 
εργάζονταν για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας των 
παιδιών», στο πρόγραμμα του ΟΗΕ και παράλληλα για την ίδρυση 
της UNESCO. Δρομολογήθηκαν δράσεις για την παροχή βοήθειας 
σε κινεζικά νοσοκομεία και για την επέκταση της Οργάνωσης στην 
Νότια Αμερική, με την ίδρυση το 1947 του Ομίλου Rio de Janeiro 
στην Βραζιλία. Η κατάσταση των γυναικών στην Λατινική Αμερική, 
εμποδιζόταν από την έλλειψη καταρτισμένων γυναικών, σύμφωνα 
με τίς αρχές της Οργάνωσης. Πάντως το 1947 προχώρησε η 
επέκταση στην Βρετανία και στην Αυστραλία.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι μικρό μέρος από το ταμείο 
βοήθειας της Οργάνωσης δεν κατέστη δυνατόν να διαβιβαστεί 
στους Ομίλους της Ευρώπης, λόγω των απαγορευτικών κανόνων 
για τη μεταφορά πιστώσεων στο εξωτερικό.

International Convention 1948
Θέμα του Συνεδρίου 
“Working for the World we want”
Ήταν το πρώτο Διεθνές συνέδριο της Οργάνωσης που έγινε 

στην βόρεια Αγγλία στο Harrogate, το οποίο παρακολούθησαν 
1492 μέλη εκ των οποίων τα 300 προέρχονταν από άλλες 
ηπείρους. Πρόεδρος του GBI ήταν η Muriel Cox. Τότε 
καθιερώθηκε και η παρουσία των σημαιών των χωρών που 
συμμετέχουν στο συνέδριο, όπου παραμένουν τιμητικά μέχρι τη 
λήξη των εργασιών.

Κάθε Ομοσπονδία έδωσε σε περίληψη τις δραστηριότητες 
της για την προηγούμενη τετραετία. Η Αμερικανική Ομοσπονδία 
δια της προέδρου της Gertrude Huit ανέφερε το πρόγραμμα 
επιμόρφωσης νοσηλευτριών, το πρόγραμμα επέκτασης στη Νότια 
Αμερική και τη βράβευση της Berta Lutz του Ομίλου Rio για την 

συμμετοχή της στη σύνταξη της Χάρτας του ΟΗΕ, που αποτελούσε 
αναγνώριση για όλες τις σοροπτιμίστριες.

Η Βρετανική Ομοσπονδία διά της προέδρου της Muriel Cox 
αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της Ομοσπονδίας, στον εορτασμό 
των 25 ετών από την ίδρυση της Οργάνωσης στη Βρετανία, την 
εγκατάσταση των κεντρικών γραφείων στο Λονδίνο και την ίδρυση 
κέντρου ψυχαγωγίας και παιχνιδιών προς τιμήν της E. Hawes 
συνολικού κόστους 20.000 λιρών, με συμμετοχή των Ομίλων του 
Καναδά με το ποσόν των 700 λιρών.

Η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δια της προέδρου της Madeleine 
Garot με θητεία από 1938 - 1948, έκανε μια μικρή αναφορά, 
λόγω των δεινών που είχε υποστεί λόγω πολέμου. Το θέμα του 
συνεδρίου αναλύθηκε σε 4 θεματικές τις οποίες ανέπτυξαν με 
λεπτομέρειες οι ομιλήτριες. Οι θεματικές αναφέρονται στην 
αγγλική γλώσσα μόνον (για να συνηθίσουμε εμείς οι Ελληνίδες 
στην ορολογία, μια και η αγγλική γλώσσα είναι μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Οργάνωσης)

> Working through Right Spiritual Values
> Working through Service to the Community
> Working through Education
> Working through Co-0peration in Industry.
Αμέσως μετά τον πόλεμο αναδείχτηκε η αναγκαιότητα 

της δημιουργίας καλύτερων διαύλων επικοινωνίας, καθώς 
η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο ήταν προφανής. Ετσι 
αποφασίστηκε η καταβολή 100 λιρών από κάθε Ομοσπονδία, για τα 
έξοδα του γραφείου.

Επίσης αποφασίστηκε
/ Ο τίτλος Διεθνής Σοροπτιμιστική Οργάνωση, να είναι στην 

προμετωπίδα των εγγράφων των Ομοσπονδιών.
/ Οι εθνικές Ενώσεις που δεν είχαν εκπροσώπηση στο Διεθνές 

Συμβούλιο, θα μπορούν να ορίσουν μία παρατηρήτρια.
/ Κάθε Ομοσπονδία επιτρέπεται να ορίσει δύο μέλη 

συμβουλευτική θέση στο IRB.
/ Τροποποίηση του Καταστατικού σχετικά με τον αριθμό των 

αναγκαίων μελών για την ίδρυση Ομίλου. Τα μέλη πρέπει να είναι 
15. Για την διάλυση του Ομίλου πρέπει να είναι κάτω από 15.

/ Αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι, κάθε Ομοσπονδία έχει τις 
δικές της ιδιαιτερότητες και ορίστηκε διετής θητεία προέδρου, με 
την Ομοσπονδία Βρετανίας - Ιρλανδίας να παραμένει ετήσια.

/ Συστήθηκε στους Ομίλους να προωθήσουν το πρόγραμμα 
αδελφοποίησης με άλλους Ομίλους, όχι μόνον για την προώθηση 
της διεθνούς φιλίας, αλλά και σαν μέσον κατανόησης των λαών και 
της πολιτιστικής ιστορίας τους.

Χωρίς αμφιβολία, η πλέον ενδιαφέρουσα απόφαση για την 
διεθνή ενδυνάμωση των δεσμών μέσα στην Οργάνωση και την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων της, ήταν η εξουσιοδότηση της 
Γραμματέως - Συνδέσμου να ενεργεί ως πρόεδρος του Διεθνούς 
αντιπροσωπευτικού Σώματος μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Αυτό 
το γεγονός της έδινε τη δυνατότητα να ορίζει αντιπροσώπους της 
Οργάνωσης στον ΟΗΕ και την UNESCO, σε συμβουλευτική θέση, 
γεγονός που ενδυνάμωσε την παρουσία της Οργάνωσης και σε 
άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 001 1921
2021

ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος > κεφάλαιο Τρίτο
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Στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, ο Όμιλος 
«Ανατολικός Αθηνών» πήρε την πρωτοβουλία να εκδώσει ένα φυλλάδιο, αφιερώνοντάς το 
στην ηρωίδα ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΪΡΗ.

Άριστη σε παιδεία και κάλλος, έγινε γνωστή σε Ευρώπη και Αμερική και μεταλαμπάδευσε 
την αρετή της στις γυναίκες που βοήθησε αλλά και σε όλες εμάς 200 χρόνια μετά. Ήταν η 
πρώτη λόγια των σύγχρονων ελληνικών γραμμάτων, πρόδρομος του ελληνικού φεμινισμού 
και πίστευε ακράδαντα στο ρόλο της μορφωμένης γυναίκας στην κοινωνία. Το αφιέρωμα 
αυτό πραγματοποιήθηκε χάρη στο πολύτιμο υλικό που μας παραχώρησε φιλικά η μοναδική 
της απόγονος, Ειρήνη Ευανθία Καΐρη από το προσωπικό αρχείο της οικογένειάς της. Ας 
είναι η θυσία, η προσφορά και το παράδειγμα όλων των Ηρωίδων της Επανάστασης, η 
έμπνευση και το κίνητρό μας για ανύψωση της θέσης της γυναίκας. 

Τα δύο φυλλάδια (Ελληνική και Αγγλική έκδοση) καθώς και η συνέντευξη του 
συλλέκτη έργων τέχνης από την εποχή της Επανάστασης, κου Βαρκαράκη (με την άδεια 
και ΕΥΓΕΝΙΚΗ παραχώρηση του σκηνοθέτη και παραγωγού, Αδαμάντιου Πετρίτση), θα 
ανέβουν στο site της Ένωσης μετά από έγκριση της προέδρου Μερόπης Ορφανού. Σκοπός 
και στόχος μας είναι να προωθήσουμε το φυλλάδιο στις προέδρους και αξιωματούχους 
των Σοροπτιμιστικών Ομίλων στην Ελλάδα, σε όσους περισσότερους μπορορούμε στο 
εξωτερικό, σε πρεσβείες χωρών που βοήθησαν τη χώρα μας αλλά κυρίως σε νέα κορίτσια 
όπου θα εμπνευστούν από τη ζωή της Ευανθίας αλλά και θα κάνουν μια πρώτη γνωριμία με 
το Σοροπτιμισμό.

Ο Υπουργός τουρισμού του Σαν Μαρίνο, Federico 
Pedini Amati ενημερώνεται για το έργο του ομίλου μας

Η Λίλιαν Ζέλλου με την Πρόεδρο του Σ.Ο. 
Ρίμινι, Gabriella Vitri 

Ο Όμιλος Αθηνών «Ανατολικός» με ομόφωνη απόφαση 
των μελών του αποφάσισε την αδελφοποίησή του με τον 
Όμιλο της πόλεως Rimini Ιταλίας. 

Η πρόταση ήταν των Ιταλίδων, την οποία με χαρά 
αποδεχθήκαμε και στις 24 Σεπτεμβρίου τα μέλη του Ομίλου μας 
Λίλιαν Ζέλλου, Χαρά Κωνσταντινοπούλου και Γρηγορία Κορδοπάτη 
εκπροσωπήσαμε τον Όμιλό μας στην τελετή που έγινε στο Rimini, 
στο σπίτι - παλάτι (Βίλα Σολίνας) σοροπτιμίστριας του Ομίλου. 
Στην ίδια τελετή έγινε και η αδελφοποίηση του Ιταλικού Ομίλου 
με τον Όμιλο της Αυστρίας Isl. Ακολουθήθηκε το σοροπτιμιστικό 
τελετουργικό και η τελετή έκλεισε με τους εθνικούς Ύμνους των 
τριών χωρών, τους οποίους ψάλλαμε και οι τρεις αντιπροσωπείες, 
η κάθε μία τον δικό της. Μαζί με τα δώρα προς τον Όμιλο, ανάμεσα 
στα οποία ήταν τα μαντήλια που μας προμήθευσε η Ένωση για 

τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση καθώς και μια μικρή 
πλακέτα με το κεφάλι της θεάς Αθηνάς, το σύμβολο της Αθήνας 
μας, προσφέραμε σε όλες τις παριστάμενες και το φυλλάδιο 
στην αγγλική γλώσσα για την Ευανθία Καΐρη, που επιμελήθηκε το 
μέλος μας, Ελένη Κουρή για την συμμετοχή του Ομίλου μας στον 
εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. 

Στο τέλος της τελετής, κάθε Όμιλος παρουσίασε τα 
πεπραγμένα του εστιάζοντας στα κυριότερα σημεία. Αισθανθήκαμε 
ιδιαίτερα υπερήφανες όταν μας διαβεβαίωσαν με ζωηρό 
χειροκρότημα, ότι τα δικά μας πεπραγμένα ήταν τα σημαντικότερα. 

Ο Όμιλος ευχαριστεί ιδιαίτερα την Χαρά Κωνσταντινοπούλου 
η οποία παρουσίασε στα ιταλικά με εξαιρετική άνεση το έργο 
και τα προγράμματα του Ομίλου μας. Επίσης το πρόγραμμα της 

Μέλη του Σ.Ο. Ρίμινι με την Πρόεδρο 
Gabriella Vitri στο Παλάτσο Σολίνας, οικία των 
σοροπτιμιστριών Αnna και Amalia Maggioli, 
στην τελετή αδελφοποίησης των ομίλων
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Η Πρόεδρος του Σ.Ο. Ρίμινι, Gabriella Vitri με την 
Χαρά Κωνσταντινοπούλου κατά την ανταλλαγή δώρων

Τα μέλη του Ανατολικού με την ιταλίδα Πρόεδρο 
στην τελετή αδελφοποίησης

Με ιταλίδα φίλη σοροπτιμίστρια Με την Gabriella Vitri Η Λίλιαν Ζέλλου μαζί με την Gabriella Vitri, 
Πρόεδρο του Σ.Ο. Ρίμινι, καταθέτουν στεφάνι

επίσκεψης μας στο Rimini επιμελήθηκε με άριστο τρόπο η Χαρά 
Κωνσταντινοπούλου, η οποία σπούδασε ιταλική φιλολογία στην 
Ιταλία και ήταν επί ένα μήνα σε καθημερινή επαφή με την Πρόεδρο 
του Ομίλου Rimini για τη διευθέτηση κάθε λεπτομέρειας. 

Αξίζει να σημειωθεί οτι είχαμε δηλώσει την επιθυμία να 
επισκεφθούμε το Ελληνικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο στο γειτονικό 
Riccione για να τιμήσουμε τους ηρωικώς πεσόντες κατά του 
φασισμού Έλληνες της Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας, καθώς επίσης 
και τον τάφο του Γεωργίου Γεμιστού - Πλήθωνος, του πρώτου 
Νεοέλληνα κατά τον Π. Κανελλόπουλο, του οποίου τα οστά 
είχαν μεταφερθεί εκεί από τον ηγεμόνα του Rimini, Σιγισμούνδο 
- Παντόλφο Μαλατέστα με ένοπλη συνοδεία το 1465 από τον 
Μυστρά και τοποθετήθηκαν σε μαρμάρινη λάρνακα στον ναό του 
Αγίου Φραγκίσκου με τιμές αγίου, «για να βρίσκεται ο μεγάλος 
διδάσκαλος μεταξύ ελευθέρων ανθρώπων». 

Μας συγκίνησε ιδιαίτερα η προθυμία των Ιταλίδων να 
ικανοποιήσουν κάθε επιθυμία μας. Είχαμε και την τύχη με το 
μέρος μας, γιατί κατά την εκεί παραμονή μας έγινε το ετήσιο 
μνημόσυνο στο Riccione προς τιμή των πεσόντων Ελλήνων, στο 

οποίο μας συνόδευσαν με χαρά και συμμετείχαν στην εύλογη δική 
μας συγκίνηση, φροντίζοντας την εκεί μεταβασή μας και όλες τις 
λεπτομέρειες. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης 
της Bologna κ.κ. Διονύσιος, παρουσία του Γενικού Προξένου της 
χώρας μας στη Βενετία, Ελλήνων Αξιωματικών και από τα τρία 
όπλα, των τοπικών αρχών, της Ελληνικής Κοινότητας της περιοχής 
και για πρώτη φορά παρουσία της αντιπροσωπίας των Ελληνίδων 
και Ιταλίδων Σοροπτιμιστριών. Μετά την κατάθεση των στεφάνων 
και την ανάκρουση των εθνικών Ύμνων των δύο χωρών άπαντες 
οι παρισταμένοι επίσημοι μας κάλεσαν για μια αναμνηστική 
φωτογραφία, την οποία δημοσίευσε και ο τοπικός ημερήσιος 
τύπος.

Για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού οι Όμιλοι των τριών πόλεων Rimini, Forli και 
Ravenna διοργάνωσαν από κοινού επίσημο δείπνο και μία 
εξαιρετική εκδήλωση με θέμα την γυναικεία επιχειρηματικότητα, 
την πρόσβαση των γυναικών στα πολιτικά αξιώματα και την 
δημόσια Υγεία λόγω κορωνοϊού. Αξιόλογες γυναίκες εκπρόσωποι 
της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και της υγείας ανέπτυξαν με 
σαφήνεια και παραστατικότητα όλα τα θέματα. 

Με την Πρόεδρο και μέλη του Σ.Ο. του Σαν 
Μαρίνο και τον Υπουργό τουρισμού στην είσοδο 
του Κοινοβουλίου
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Στις 8 Ιουνίου 2021 Για τον εορτασμό των 100 χρόνων του διεθνούς 
σοροπτιμισμού και όχι μόνο, το μέλος του Ιδρυτικού Ομιλου Αθηνών, 
Ρήγα Σωτηρία, στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης, πήρε την πρωτοβουλία 
και φύτεψε 23 ενδημικά δένδρα στο Ψάρι Μεσσηνίας, τόπο καταγωγής 
της οικογένειάς της. Η Σωτηρία παρότι σε διακοπές ενεργοποίησε την 
οικογένειά της και άλλες φίλες του σοροπτιμισμού και ομόρφυναν το χωριό 
συμβάλλοντας στο αγώνα για την κλιματική αλλαγή. Η δενδροφύτευση 
αυτή ήταν η αρχή για περισσότερες στη χρονιά που διανύουμε με σκοπό 
να ενεργοποιήσουμε κάθε γυναίκα σε αυτή την κατεύθυνση! Συγχαρητήρια 
Σωτηρία! 

Τον Ιούλιο του 2021 η Πρόεδρος του Ομίλου Ανθούλα 
Ανακεφάλου προμηθεύτηκε και διένειμε στα μέλη του Ομίλου της και 
άλλες Σοροπτιμίστριες το πόνημα του Δρ. Αλ. Μαντζούτσου, Δικηγόρου 
Παρ’ Αρείου Πάγου, Συμβούλου του ΔΣΑ για το νέο Οικογενειακό 
Δίκαιο. Παρουσιάζονται τα πρακτικά του Σεμιναρίου του ΔΣΑ με 
τίτλο «Οι πρόσφατες αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο: Παρουσίαση 
- Προβληματισμοί» που έγινε στις 9.6.2021 και τον Συγκριτικό Πίνακα 
παλαιών και νέων ρυθμίσεων.

Τον Αύγουστο του 2021, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 
Εύβοιας, η Πρόεδρος του Ομίλου μερίμνησε για αποστολή βοήθειας 
(τρόφιμα και φάρμακα) στους πυρόπληκτους μέσω του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, υλοποιώντας την απόφαση του Ομίλου.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 ο Όμιλος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μέλους του, Αναστασίας Σωτηριάδου που 
έφυγε από την ζωή τον Αύγουστο του 2021.

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

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

Οι Ελληνίδες και οι Ιταλίδες Σοροπτιμίστριες μαζί 
με τον Αρχιεπίσκοπο Διονύσιο της Μπολόνια, 
αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της Ελληνικής 
πρεσβείας στο νεκροταφείο του Ριτσόνε τιμούν 
τους Έλληνες πεσόντες στο Ρίμινι

Την επομένη μας συνόδευσαν στην Δημοκρατία του San Marino. Εκεί μας περίμενε 
ο τοπικός Όμιλος, συναντήσαμε τον Υπουργό τουρισμού, του προσφέραμε το φυλλάδιο 
μας και μιλήσαμε για τα 200 χρόνια από την επανάσταση . Αποδείχτηκε καλός γνώστης 
της ιστορίας και δήλωσε φανατικός φίλος της χώρας μας. Οι φίλες του Ομίλου μας 
ξενάγησαν στο κάστρο και με περηφάνια μας οδήγησαν στο σημείο, όπου φύτευσαν 
ένα πολύ όμορφο δέντρο, όπως ζητήθηκε από τον Διεθνή Σοροπτιμισμό για την 100στή 
επέτειο από την ίδρυση της Οργάνωσης. Οι τοπικές αρχές τους διέθεσαν ένα εξαιρετικό 
σημείο και η αναμνηστική πλακέτα τοποθετήθηκε σε μία μεγάλη πέτρα από lapis.

Η παραμονή μας στο Rimini έκλεισε με ξενάγηση στην παραδοσιακή γειτονιά των 
ψαράδων, όπου θαυμάσαμε ζωγραφισμένες προσόψεις των σπιτιών με σκηνές από τις 
ταινίες του εξαιρετικού σκηνοθέτη Federiko Fellini, ως καταγόμενος από το Rimini όπου 
ευρίσκεται και ο τάφος του.

Ευχαριστούμε πολύ για την περιποίηση και την Σοροπτιμιστική φιλοξενία τον 
αδελφοποιημένο Όμιλο του Rimini καθώς και για την προθυμία τους να εκπονήσουμε 
κοινά προγράμματα. Με χαρά θα τις υποδεχθούμε στην Αθήνα, που σύντομα θα μας 
επισκεφτούν όπως μας δήλωσαν.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Αθηνών “Ιδρυτικός”
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Πειραιά

Σεπτέμβριος
Έκθεση φωτογραφίας στη δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας», θεσμό πλέον για το 
πρώτο λιμάνι της χώρας. 
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν η αντιπρόεδρος, Λίνα Βλάμου, η 
γραμματέας, Σοφία Διμελά και η ταμίας, Μέλπω Ζαχαριάδου. 
Πολύ συγκινημένες, αφού πέντε από τα έργα της έκθεσης, 
ανήκουν στα παιδιά του ΠΕΚΑΜΕΑ, ένα ίδρυμα που εδώ και 30 
χρόνια, στηρίζουμε και ενισχύουμε. 
Συγχαρητήρια απ’ όλες μας, στην Πρόεδρο Φωτεινή Μαργαρη και 
και το προσωπικό. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

Είμαστε ένα από τους μικρούς ομίλους με καλή θέληση 
για δραστηριότητες που πιάνουν τόπο και για καλή μας τύχη 
έχουμε φίλες στον Όμιλο που συντηρούν της αναγκαίες 
επαφές (Χρυσούλα Βερέμη!)…. Έτσι λοιπόν μπορούσαμε να 
στέλνουμε καλλυντικά για τις οικογένειες σεισμοπλήκτων 

στην Λάρισα, όπως και στα θύματα από τις φωτιές της 
Εύβοιας με το Δήμο Γλυφάδας!

Οι συναντήσεις μας ήταν λίγες - το θεατράκι δίπλα στη 
θάλασσα στη Βούλα κάτω από ένα όμορφο ανοιξιάτικο ήλιο 
τον Απρίλιο και μια ζεστή βραδιά στο Εστιατόριο «Νικόλας» 
στη Γλυφάδα το Σεπτέμβριο - δύο συναντήσεις που 
βλεπόμασταν πρώτα φιλικά και ύστερα και σοροπτιμιστικά, 
μαζέψαμε χρήματα για την Άννα της Βοσνίας, φίλη του 
ομίλου μας περίπου 25 χρόνια!
Καταλάβαμε ότι στο μέλλον θα φυτέψουμε πάλι δέντρα - 
προτείνω να φυτέψουμε δέντρα στους κήπους μας!
Ευχόμασταν σε όλες τις φίλες μια δυναμική Σοροπτιμιστική 
Χρονιά με όρεξη για ευχάριστες συναντήσεις και αξιόλογες 
δραστηριότητες!

> Συμμετοχή της Προέδρου του Ομίλου «Κηφισιά - Εκάλη» στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο Σ.Ο. «Χαλκίδας» για τον εορτασμό των 35 χρόνων προσφοράς και 
δράσης του, στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, στη Χαλκίδα, με σκοπό τα έσοδα από την 
εκδήλωση του Ομίλου να διατεθούν για την ενίσχυση μιας εκπαιδευόμενης από το 
ΣΔΕ Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και μιας από ΙΕΚ Ιστιαίας - Αιδηψού, που 
επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, επιβραβεύοντας την 
προσπάθειά τους για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.

> Ο Σ.Ο. «Κηφισιά - Εκάλη», σε συνεννόηση με την Πρόεδρο του ορεινού 
χωριού Κοκκινομηλιά Εύβοιας που επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά του 
Αυγούστου, προέβη σε οικονομική ενίσχυση φοιτήτριας, κατοίκου του χωριού, 
που φοιτά στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας, Τμήμα Περιβάλλοντος, χορηγώντας της 
υποτροφία, ύψους 1100 ευρώ, στηρίζοντας μια νέα γυναίκα να ακολουθήσει τα 
όνειρά της σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. 
Οι κάτοικοι του χωριού είναι κυρίως αγρότες, κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι και 
ρυτινοσυλλέκτες. Το χωριό υπέστη μεγάλες καταστροφές και ολική καταστροφή 
του Ναού, των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοκκινομηλιάς.

Σ. Ο. Γλυφάδας - Βούλας “Νηρηίδες”

Σ. Ο. Κηφισιά - Εκάλη



ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ  #  37SoroptimistGreece

Ο Όμιλος Ψυχικού μετά την Ολομέλεια του Ιουνίου σταμάτησε για τις καλοκαιρινές 
διακοπές με την ευχή η επόμενη Σοροπτιμιστική χρονιά να μας βρει με δια ζώσης 
συναντήσεις και δράσεις. 

Δυστυχώς, οι μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές, που συντάραξαν την χώρα 
μας τον Αύγουστο, έπληξαν και Φίλες Σοροπτιμίστριες, μας κινητοποίησαν και 
έπειτα από επιστολή του Ομίλου «Ολυμπιάς» για οικονομική στήριξη πυρόπληκτου 
μέλους τους, ο Όμιλός μας κατέθεσε το ποσό των 650 ευρώ. Η ευγένεια της 
Φίλης Σοροπτιμίστριας, το σπίτι της οποίας καταστράφηκε ολοσχερώς, ήταν πολύ 
συγκινητική και μας ευχαρίστησε με προσωπική επιστολή στον Όμιλό μας. 

Τον Σεπτέμβριο γιορτάσαμε τα 33 χρόνια του Ομίλου μας και τα 100 χρόνια του 
Παγκόσμιου Σοροπτιμισμού καλώντας Φίλες Σοροπτιμίστριες σε δείπνο στο Grand 
Balcon του St. George Lycabettus. Μας τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος 
της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, κ. Φαίνη 
Χατζηαθανασιάδου, η Αντιπρόεδρος της Ένωσης και μέλος μας, Ιωάννα Κοτσαρίνη, 
η Ταμίας της Ένωσης, Βάσω Βέλιου και μέλη των Ομίλων της Αθήνας: Ανατολικός, 
Λυκαβηττός, Ολυμπιάς, Π. Φαλήρου, Πειραιά και Κρήτης Ηράκλειο δια της 
Προέδρου Ελένης Μπρεδάκη. Παρούσες ήταν και οι πρώην Πρόεδροι της Ένωσης, 
Λένα Κουτσελίνη και Λίλιαν Ζέλλου. Ευχητήρια επιστολή διαβάστηκε εκ μέρους της 
Προέδρου της Ένωσης, Μερόπης Ορφανού και του Δημάρχου Φιλοθέης - Ψυχικού, 
κ. Δημήτριου Γαλάνη. Ευχετήριες επιστολές εστάλησαν από τους Ομίλους που δεν 
παρευρέθησαν. Παρούσα επίσης ήταν η «βαφτιστήρα» του Ομίλου, φιλοξενούμενη 
στα παιδικά χωριά “SOS”, Σακίρα, συνοδευόμενη από μία κυρία των χωριών “SOS”. 
Η Σακίρα αποφοίτησε από το Λύκειο φέτος το καλοκαίρι και ενεγράφη σε δημόσιο 
ΙΕΚ στο τμήμα Νοσηλευτικής. Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενες και συγκινημένες 
αφού την Σακίρα την γνωρίζουμε και υποστηρίζουμε οικονομικά την εκπαίδευσή της 
για πάνω από 10 χρόνια. 
Πριν την έναρξη του δείπνου, πραγματοποιήσαμε την τελετή των κεριών 
γιορτάζοντας τα 100 χρόνια του Παγκόσμιου Σοροπτιμισμού, όπως είχε προταθεί 
από την SIE και ήμασταν ο πρώτος Όμιλος της Ελλάδος που δήλωσε συμμετοχή 
μέσω της Σοροπτιμιστικής πλατφόρμας The Lab. Τα 4 κεριά άναψαν: 1. για τον 
Παγκόσμιο Σοροπτιμισμό, η Λίλιαν Ζέλλου, πρώην Πρόεδρος ΣΕΕ η οποία έχει 
διατελέσει Συντονίστρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του SI
2. για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η Ελένη Μπρεδάκη, μέλος της Επιτροπής των 
e-clubs της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και πρώην Governor
3. για την Ελληνική Ένωση, η Ιωάννα Κοτσαρίνη, Αντιπρόεδρος ΣΕΕ 2020 - 2022 και 
τέλος 
4. του Ομίλου, η Αμαλία Βαρότση - Ραγκούση, Πρόεδρος του Ομίλου 2020 - 2022. 
Παράλληλα, μοιραστήκαμε την χαρά μας καθώς δώσαμε σήματα σε 4 δόκιμα μέλη 
μας, γυναίκες εργαζόμενες, 35 - 50 χρονών, καταξιωμένες στον επαγγελματικό τους 
χώρο, με αγάπη για τον εθελοντισμό και θέληση να προσφέρουν στους σκοπούς του 
Σοροπτιμισμού. Μαζί με το σήμα έλαβαν δώρο από ένα ασημένιο δαχτυλίδι με το 
σήμα του Σοροπτιμισμού, προσφορά της Προέδρου του Ομίλου, Αμαλίας Βαρότση - 
Ραγκούση. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Βόλου “Θέτις”

Ο Σ.Ο. Βόλου «Θέτις» παρακολουθώντας την πρωτοφανή 
καταστροφή από την πυρκαγιά στην Βόρεια Εύβοια προσπάθησε 
να βοηθήσει με μια μικρή οικονομική ενίσχυση.

Σε συνεργασία με τον Όμιλο Χαλκίδας και πάντα ως 
Σοροπτιμίστριες που ενεργούμε υπέρ των γυναικών, τα χρήματα 
προσφέρθηκαν ως βραβείο σε δύο εκπαιδευόμενες γυναίκες από 

δύο πυρόπληκτα χωριά της Β. Εύβοιας. Η μία φοιτά στο σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Μαντουδίου και η δεύτερη στο Δημόσιο ΙΕΚ 
Ιστιαίας.

Ευχόμαστε και στις δυο καλή σταδιοδρομία και να επουλωθούν 
γρήγορα οι πληγές τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Ψυχικού
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Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος «Ερωφίλη» τίμησε τη μνήμη 
μελών του
Το Σοροπτιμιστικό πνεύμα οδήγησε ακόμα μια φορά σε καινοτόμο 
δράση τον δημιουργικό πάντα Όμιλό του στο Ρέθυμνο «Ερωφίλη».

Από καιρό απασχολούσε την πρόεδρό του, κα Βαρβάρα Σκαρβέλη 
μια ευκαιρία μνήμης και τιμής για τις Σοροπτιμίστριες που δεν 
υπάρχουν πια ανάμεσά μας, όπως η Μαρία Ιερωνυμάκη και άλλες 
που η μοίρα αδίκησε τόσο όπως η Αννίτα Πώποτα Μπενάκη, 
η Δέσποινα Μαλλιαρού. Αυτές που έφυγαν νωρίς αλλά είχαν 

προλάβει να αφήσουν έντονο το αποτύπωμά τους στον απολογισμό 
έργου του Ομίλου.
Ο διακαής αυτός πόθος δικαιώθηκε πρόσφατα με την πρόθυμη 
συμμετοχή των μελών του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Ερωφίλη»και 
των φίλων του.
Προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στην Ιερά Μονή Σωτήρος 
Χριστού στον Κουμπέ, στη διάρκεια της οποίας η πρόεδρος κα 
Σκαρβέλη με έντονη λυρική διάθεση σκιαγράφησε την προσφορά 
των αείμνηστων Σοροπτιμιστριών με λόγια καρδιάς που φόρτισαν 
συναισθηματικά την ατμόσφαιρα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός από τους συγγενείς των 
τιμωμένων που μένουν στο Ρέθυμνο και η αδελφή της αξέχαστης 
Αννίτας Μπενάκη, πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου 
κα Ροσσάνα Πώποτα, δημοσιογράφος.
Ακολούθησε δείπνο που έφερε όλες τις Σοροπτιμίστριες πιο κοντά 
ιδιαίτερα μετά την ομιλία της κας Σκαρβέλη που ευχήθηκε στο 
τέλος να επαναλαμβάνονται οι συναντήσεις αυτές αλλά με αφορμή 
πια χαρμόσυνα γεγονότα.

Πραγματοποιήσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο επίσκεψη στο 
Αστυνομικό Τμήμα της πόλης μας. 
Ενημερώσαμε τον νέο Αστυνόμο για τους στόχους και τους 
σκοπούς της οργάνωσής μας και τον βρήκαμε συμπαραστάτη στο 
έργο μας.

Πραγματοποιήσαμε αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στους 
πυρόπληκτους της Εύβοιας.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Ρεθύμνου “Ερωφίλη”

Ο Όμιλος Κομοτηνής κατά την ετήσια Γενική του Συνέλευση έκανε 
την εισδοχή δύο νέων μελών, της Έλφης Γεμενετζή και της Κικής 
Κωνσταντινίδου. Νονά της Έλφης είναι η Ρίτσα Γαλούση, νονά του 
Ομίλου μας και της Κικής η Ελένη Καράμπαμπα, γραμματέας του 
Ομίλου.

Στην εκδήλωση η Έλενα Καράμπαμπα έδωσε το σήμα στην 
Κική Κωνσταντινίδου, η Ρίτσα Γαλούση έδωσε το σήμα στην 
νεοεισερχόμενη Έλφη Γεμενετζή και η Ρίτσα Γαλούση χάρισε το 
νέο σήμα στην Έλενα Καράμπαμπα. Ήταν η τυχερή της χρονιάς.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Κομοτηνής “Αρμονία”



ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ  #  39SoroptimistGreece

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

Μετά την απολαυστική και χαρούμενη καλοκαιρινή βραδιά 
φιλίας στο Roof Garden του ξενοδοχείου ΑΣΤΗΡ τον Ιούλιο, 
μια άλλη δράση, αλλά δυσάρεστη, φιλοξενήθηκε τον Αύγουστο 
στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ, αυτή της συγκέντρωσης υλικού για την 
πυρόπληκτη Εύβοια. 
Τα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού πλήγωσαν όλους μας, η 
καρδιά μας πόνεσε για τις ανεπανόρθωτες ζημιές σε οικονομικό 
και περιβαλλοντικό επίπεδο. 
Η κινητοποίηση όμως ήταν άμεση. Με την επίβλεψη της κας 
Βάσως Μεντζελοπούλου, ιδρυτικού μέλους του Ομίλου και 
άοκνης Σοροπτιμίστριας, με την πολύωρη επίσης συμπαράσταση 
και βοήθεια της Γεωργίας Μαντέλη, με τη σημαντική συμβολή 
μελών αλλά και φίλων του Ομίλου, καθώς και της κας Κορίνας 
Μεντζελοπούλου από τη Γαλλία, συγκεντρώθηκε πολύ αξιόλογο 
υλικό: 36 κούτες με ρούχα, τρόφιμα, παιδικά γάλατα ειδικής 
διατροφής, υγειονομικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό και τροφές 
για τους μικρούς μας φίλους, τα ζωάκια. 
Το υλικό εστάλη προς την Μητρόπολη της Εύβοιας. Ευχή όλων 
μας να επαγρυπνούμε μελλοντικά για το περιβάλλον, ώστε να μην 
επαναληφθεί ποτέ παρόμοια καταστροφή.

Τις αξίες του Σοροπτιμισμού, τις δράσεις της παγκόσμιας 
οργάνωσης και τις προσπάθειες των μελών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ανέπτυξε η κα Βάσω Μεντζελοπούλου σε συνέντευξη 

στην Πατρινή καθημερινή εφημερίδα ΓΝΩΜΗ, με ολοσέλιδο 
αφιέρωμα. 
Οι Ολομέλειες άρχισαν με δυνατή ατζέντα δράσεων, που 
προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά τους επόμενους μήνες. 

Ο Όμιλος έχει επίσημα ένα ακόμα μέλος, την Κατερίνα 
Τριανταφυλλοπούλου - Μήλα, η οποία έλαβε το Σοροπτιμιστικό 
σήμα κατά την καλοκαιρινή εκδήλωση.

Συμμετέχοντας για άλλη μια χρονιά στην καμπάνια 
ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και την πρόληψη, 
φορέσαμε συμβολικά τα ροζ μπλουζάκια, ενισχύοντας το έργο της 
οργάνωσης Άλμα Ζωής Πάτρας, Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο 
μαστού.

Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Χαράλαμπο 
Μπονάνο πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του Ομίλου μας με 
στόχο την υποστήριξη από την Περιφέρεια προτάσεων του Ομίλου 
για δράσεις εποικοδομητικές στο πλαίσιο των ημερών Orange 
Days. 

Στην πρόσφατη Ολομέλεια τραγουδήσαμε χρόνια πολλά στην 
πρώην πρόεδρο Γωγώ Μοσχονά για τα γενέθλιά της.

Σ. Ο. Πατρών “Δανιηλίς”

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Χαλκίδας

Στηρίξαμε οικονομικά τη δράση της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος για την 
ανακούφιση των πυρόπληκτων.

Γιορτάσαμε τα 35α γενέθλια του Ομίλου Χαλκίδας σε μια πολύ όμορφη βραδιά 
συντροφιά με μέλη και φίλα μέλη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
αξιωματούχοι της Ένωσης καθώς και πρόεδροι και μέλη από Ομίλους της Αθήνας. 
Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση χρησιμοποιήθηκαν σε δράση του Ομίλου για τις 
πυρόπληκτες περιοχές της Β. Εύβοιας. 

Προμηθεύσαμε το ΣΔΕ Μαντουδίου και το γηροκομείο της περιοχής με φαρμακευτικό 
υλικό, προσφορά της φίλης Βάσως Μεντζελοπούλου από τον Όμιλο Πάτρας.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΪΔΟΓΛΟΥ
 

Δ/ντρια Προγράμματος 
Ομίλου Κέρκυρας
Επίτιμη Πρόεδρος 

Π
ριν πούμε τι είναι Κοινωνική 
Πρόνοια, ας πούμε τι 
είναι Κοινωνική Πολιτική. 
Είναι λοιπόν Κοινωνική 

Πολιτική το σύνολο των μέτρων που 
παίρνει το Κράτος για να προστατεύσει τις 
ασθενέστερες τάξεις από την οικονομική 
και κοινωνική ανισότητα που δημιουργείται 
κατά τη διανομή του εθνικού εισοδήματος.

Και η άνιση αυτή διανομή 
δημιουργήθηκε κατά την βιομηχανική 
επανάσταση, όταν οι αγρότες 
μετανάστευσαν στις πόλεις, για εξασφάλιση 
εργασίας. Ο συνωστισμός όμως αυτός 
στις πόλεις δημιούργησε α) απαράδεκτες 
συνθήκες κατοικίας, β) κινδύνους 
για τη δημόσια υγεία, γ) προβλήματα 
προσαρμογής, δ) ανεργία, ε) εκμετάλλευση 
απ’ τους εργοδότες.

Το κράτος για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων έπρεπε να πάρει κάποια 
μέτρα, κι έτσι έχουμε τη δημιουργία της 
κοινωνικής πολιτικής, όργανο για την 
άσκηση της οποίας είναι ο κοινωνικός 
σχεδιασμός, o οποίος καλύπτει όλα τα 
αντικείμενα Κοινωνικής Πρόνοιας (γήρας, 
ασθένεια, ανεργία, στέγαση, εκπαίδευση) 
αντικείμενα δηλαδή που καλύπτει και η 
Κοινωνική Πρόνοια, γι’ αυτό, πολλές φορές 
αυτοί οι δύο όροι είναι ταυτόσημοι. 

Τον 19ο αιώνα η Πρόνοια γινόταν από 
φιλανθρωπικές οργανώσεις. Καινοτομία 
τους ήταν οι επισκέψεις των εθελοντών-
συνεργατών τους στις οικογένειες που 
βοηθούσαν ώστε να διαπιστωθούν οι 
ανάγκες και να δοθεί η ανάλογη βοήθεια. 
Αργότερα ο εθελοντής - συνεργάτης 
παρακολουθούσε τον βοηθούμενο, τον 
συμβούλευε και τον καθοδηγούσε ώστε να 
βελτιώσει μόνος τη ζωή του.

Επομένως, η έννοια της Πρόνοιας 
άρχισε να αλλάζει και να εκφράζεται όχι 
μόνο σαν φιλανθρωπία, αλλά και σαν 
κατανόηση των αναγκών του ατόμου και 
προσπάθεια αξιοποίησης των δικών του 
δυνάμεων για βελτίωση της ζωής του 
και η σύγχρονη Κοινωνική Πρόνοια έχει 
αποβάλει τον χαρακτήρα της αγαθοεργίας 
και αποβλέπει στον προγραμματισμό 
μέτρων για τη λύση κοινωνικών 
προβλημάτων, κυρίως όμως αποβλέπει 
στην πρόληψή τους.

Βασικοί φορείς άσκησης Κοινωνικής 
Πρόνοιας είναι:

g Δημόσια Πρόνοια, αυτή δηλαδή 
που ασκείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

g Ιδιωτική, που ασκείται από Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή σωματεία ή 
συλλόγους.

Οι φορείς αυτοί ασκούν ανοιχτή ή 
κλειστή πρόνοια.

Έχουμε επομένως δύο μορφές 
Πρόνοιας.

Ανοιχτή, όταν ασκείται ενώ το 
άτομο ζει τον κανονικό τρόπο ζωής του 
(επιδόματα) και κλειστή, όταν ασκείται 
σε Ιδρύματα π.χ. γηροκομεία, ιδρύματα 
παιδικής μέριμνας κ.λπ. 

Η τάση πλέον είναι να διευρυνθεί η 
ανοιχτή πρόνοια και να αξιοποιηθεί όσο 
περισσότερο η οικογένεια, εφ’ όσον αυτό 
είναι εφικτό.

Στη χώρα μας Κοινωνική Πολιτική - 
Πρόνοια ασκούν τα Υπουργεία Υγείας, 
Εργασίας, Δικαιοσύνης κ.λπ. Βεβαίως και 
η Εκκλησία. Υπάρχει λοιπόν πολλαπλότητα 
φορέων που ασκούν Κοινωνική Πρόνοια, 
που πολλές φορές, αντί να διευκολύνει, 
δυσχεραίνει το σκοπό, γιατί δεν 
υπάρχει συντονισμός αλλά επικάλυψη 
αρμοδιοτήτων.

Η παροχή των μέτρων που αναφέραμε 
απαιτεί τη συμμετοχή ανθρώπων πολλών 
ειδικοτήτων, ανάλογα βέβαια με το πλαίσιο 
που αυτά προσφέρονται. Θα αναφερθώ σε 
μια, αυτή του Κοινωνικού Λειτουργού, που 
ήταν και το επάγγελμά μου. 
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Ο Κοινωνικός Λειτουργός λοιπόν ασκεί Κοινωνική Πρόνοια, 
μέσα από την εργασία του, την Κοινωνική Εργασία, η οποία 
στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:

1. Σεβασμός στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Τίποτε, καμιά 
σκοπιμότητα δεν είναι τόσο δυνατή ώστε να της επιτρέπεται 
να μειώνεται ή να παραβιάζεται η σημασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας.

2. Πίστη στην ικανότητα του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος, 
ανάλογα με το περιβάλλον που μεγάλωσε, τα φυσικά του 
χαρίσματα, τις δυνατότητες για μόρφωση, παίρνει μια θέση στην 
κοινωνική δομή. Όμως έχει τέτοιες ικανότητες, που είναι ικανός να 
ξεπεράσει το επίπεδο που βρέθηκε, αρκεί να του δοθεί η ευκαιρία 
να τις χρησιμοποιήσει. 

3. Απουσία διακρίσεων (φυλετικών, δόγματος, χρώματος, 
κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης). Επειδή οι ιδιότητες της 
συνεργασίας, της φιλίας, της κατανόησης, της αγάπης, του φόβου,

 της χαράς είναι κοινές σε όλους και δεν εξαρτώνται από το πού 
ανήκουν. 

4. Παραμερισμός των άμεσων συμφερόντων, όταν 
συγκρούονται με το καλό των άλλων. 

5. Παραδοχή του δικαιώματος αυτοδιάθεσης. Αφού δεχόμαστε 
το σεβασμό στον άνθρωπο σαν θεμελιώδη αρχή θα πρέπει να 
δεχθούμε το άτομο όπως είναι, άσχετα αν ανταποκρίνεται στην 
αντίληψή μας για το πώς θα πρέπε να είναι.

6. Μη ανάμειξη στις προσωπικές υποθέσεις του άλλου, χωρίς 
τη συγκατάθεσή του, εκτός αν απειλείται η σωματική ακεραιότητα ή 
η υγεία του π.χ. δυστύχημα, ιατρική επέμβαση.

7. Εχεμύθεια.

8. Αυτογνωσία. Βάση για όσο προανέφερα θα πρέπει να είναι 
η βαθύτερη κατανόηση και έλεγχος του εαυτού μας, των στάσεων 
και προκαταλήψεών μας.

Ίσως ποτέ δεν φτάσουμε στην τέλεια αυτογνωσία και αυτοέλεγχο, κι αυτό όμως
εξαρτάται απ΄ την προσπάθεια και την καλή μας θέληση.

Η εργασία με τον άνθρωπο είναι δύσκολη, αλλά απ΄ τη στιγμή που δεχόμαστε 
τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξία σαν κάτι μεγάλο, όλα είναι κατορθωτά.

Λίγα όσα προσφέρουμε, έτσι νομίζουμε, όμως μεγάλα γι’ αυτόν που τα δέχεται.

Μήπως οι αρχές της Κοινωνικής Εργασίας σας θυμίζουν την Οργάνωσή μας, 
όπως τουλάχιστον τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα;
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KAITH TAXOY
 

Γραμματέας Σ.Ε.Ε.

Επιμέλεια 
αποσπάσματος βιβλίου

Σ
τον απογευματινό μου περίπατο παρατηρώ όλο και 
περισσότερους ανθρώπους σκυθρωπούς. 

Πολλοί μάλιστα περπατούν σκυφτοί και παραμιλούν. Στις 
συζητήσεις ακούς μόνο για δυσκολίες, για κρίση, για χρήματα, 

για αρρώστιες, για χωρισμούς, για προβλήματα. 

Λες και γινόμαστε πιο ενδιαφέροντες όταν πονάμε, όταν έχουμε 
βάσανα, όταν τα δικά μας βάσανα είναι χειρότερα του διπλανού. Σαν τους 
ηλικιωμένους που κάνουν διαγωνισμό με τα χάπια τους και μάλιστα ο ένας 
ηδονίζεται να λέει στον άλλο: «Εσύ δεν έχεις τίποτα με τα 10 χάπια, ενώ εγώ 
παίρνω 17» και το ex factory χαπιών συνεχίζεται.

Όμως όλοι μας θυμόμαστε τις παλιές γιαγιάδες που είχαν ένα μότο «έχει 
ο Θεός» και «πάντα είχε»!

΄Ηταν η εποχή που το χρήμα δεν είχε τόση αξία. Που το μεροδούλι - 
μεροφάι ήταν κανόνας ή που το αν ξημέρωνες ή αν γύριζες ζωντανός, λόγω 
των πολέμων, ήταν δώρο.

Ήταν η εποχή που οι άνθρωποι έφτιαχναν στιγμές και τις ζούσαν.

Πιστεύετε πως αν είμαστε απαισιόδοξοι και ανήσυχοι καταφέρνουμε κάτι 
ή πετυχαίνουμε πιο εύκολα τον στόχο μας; 

Μήπως με την ανησυχία γίνονται τα θαύματα και δεν το ξέρω; Πιστεύω 
πως επιτυγχάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Καταστρέφουμε την μέρα μας, 
δηλητηριάζουμε τη ζωή μας, χαλάμε τη διάθεσή μας και τη διάθεση των δικών 
μας ανθρώπων και όπως θα σας δείξω στη συνέχεια μαυρίζουμε την αύρα 
μας και έλκουμε αναποδιές και καταστροφές.

Ο Ιπποκράτης είπε για την ανησυχία: «Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν. 
Αυτοκτονούν από τις σκέψεις τους». Και είχε δίκιο.Οι σκέψεις μας 
επηρεάζουν. Αποδείχτηκε πως επιδρούν στο ενεργειακό μας πεδίο και 
ευθύνονται για την κατάσταση της υγείας μας και τα συμβάντα της ζωής μας.

Για μένα μία είναι η οδός της ευτυχίας. Η οδός αισιοδοξίας! Στην οδό 
αυτή, που είναι μονόδρομος περπατούμε ορθοί και χαμογελαστοί. Την 
επιλέγουμε σαν στάση ζωής από άποψη και όπως θα δούμε και από γνώση!

Η αισιοδοξία 
στην ζωή μας 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
«ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ»
ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥΗ Αφροδίτη Παυλίδου είναι 

νέα Σοροπτιμίστρια στον όμιλο 
Μακεδονία 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
H Aφροδίτη (Φρέγια) Παυλίδου, το 
γένος Κωνσταντίνου Λένα, γεννήθηκε 
στο Μεσολόγγι, μεγάλωσε στην Αθήνα 
και πλέον μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα 
στη Θεσσαλονίκη και τη γενέτειρά της.
Είναι παντρεμένη με τον αρχιτέκτονα 
Τίμο Παυλίδη και έχει 2 παιδιά τον 
Γεράσιμο και την Ιωάννα.

Είναι πτυχιούχος Νομικής και υπήρξε 
στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. 
΄Εχει εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί σε 
ενεργειακές θεραπείες (Ε.F.T, reiki, 
karuna reiki, βιοενέργεια κ.λπ.) και έχει 
εντρυφήσει στην αυτογνωσία και τον 
Νόμο της ΄Ελξης, τον οποίο λατρεύει. 
Στην ερώτηση με τι ασχολείται επιλέγει 
να πει: «με την εμψύχωση».

Τα βιβλία της «365+1 Συνταγές 
Ευτυχίας», «Είναι στο Χέρι σου» και 
«΄Ακου Σύμπτωση» διατίθενται από 
τον Ιανό.
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΄Ολοι γεννηθήκαμε με έναν πιστό υπηρέτη μέσα μας, που δεν 
είναι άλλος από το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο έχει εξαιρετικά 
χαρίσματα. Είναι πρόθυμο και εξυπηρετικό. Είναι δεκτικό 
υποβολών. Δεν κρίνει. Εκτελεί εντολές σαν ένας υπολογιστής. Αν 
του πούμε πως αύριο θα ξυπνήσω και θα είμαι καλά και διατηρήσω 
θετική προσδοκία, αύριο θα είμαι καλά. Το ίδιο θα συμβεί και αν 
του λέμε κάθε βράδυ «ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ». Θα βρει τον τρόπο 
να υλοποιήσει την εντολή.

Όπως είπε ο διάσημος φαρμακοποιός Εμίλ Κουέ (1857 - 1926) 
που βοήθησε πολύ κόσμο με την μέθοδο της αυθυποβολής, αν 
στα δύσκολα επαναλαμβάνεις πολλές φορές την ημέρα την φράση 
«Όλα πάνε καλύτερα με κάθε τρόπο» αυτό θα γίνει!

Ο Στήβεν Χώκινς (1942 - 2018), ο παγκοσμίου φήμης 
επιστήμονας, που παρέμεινε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε 
αναπηρικό καρότσι, είχε την δύναμη 
να εμψυχώνει τους άλλους. Με 
συγκλόνισε το μήνυμα που έστειλε 
σε όσους πάσχουν από κατάθλιψη, 
κάνοντας μια ποιητική σύγκριση με τις 
μαύρες τρύπες του σύμπαντος. Είπε 
χονδρικά, πως ανεξάρτητα από το 
πόσο σκοτάδι νιώθει κανείς μέσα στην 
κατάθλιψη, μπορεί να ξεφύγει. Σε μια 
μαύρη τρύπα μπορεί να φύγει από την 
εξωτερική της πλευρά, πιθανώς σε 
ένα άλλο σύμπαν. Οπότε αν κάποιος 
νιώθει πως βρίσκεται σε μια μαύρη 
τρύπα, να μην τα παρατήσει. Πάντα 
υπάρχει διέξοδος!

Στη ζωή μας ποτέ δεν υπάρχουν 
μόνο άσχημες μέρες ή μόνο 
όμορφες. Όλα είναι άμπωτις και 
παλίρροια. Γιατί διαφορετικά όλα 
θα ήταν σκέτο ξενέρωμα! Για 
φανταστείτε το! Κάθε μέρα χαβιάρι 
ή κάθε μέρα μπάμιες! Σε κάθε 
μαύρη κατάσταση υπάρχει πάντα 
και κάτι άσπρο. Η ζωή μας καλεί να 
επικεντρωθούμε στο άσπρο. Και το 
άσπρο θα φέρει κι άλλα άσπρα, γιατί 
θα τα μαγνητίσουμε με τη διάθεσή 
μας. 

Kάπου διάβασα: Στο τέλος όλα θα πάνε καλά, μα αν δεν 
πάνε, δεν είναι το τέλος!

Προτείνω να γίνει τρόπος ζωής μας το ΠΑΡΤΟ ΑΛΛΙΩΣ! Να 
ψάξουμε δηλαδή για το άσπρο στο μαύρο.΄Ετσι θα αρχίσουμε να 
ανεβαίνουμε όταν περνάμε δύσκολες φάσεις. ΄Η καλύτερα ας 
πιστέψουμε πως ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ! ΄Ετσι ουσιαστικά 
βάζουμε τον εαυτό μας να περιμένει το θετικό που έρχεται. Αυτή 
η θετική προσδοκία, όταν γίνει πεποίθηση έλκει την ευτυχία. ΄Ο,τι 
περιμένεις να συμβεί, συμβαίνει!

Από τότε που απέκτησα αυτή την πεποίθηση, αντικαθιστώντας 
την παλιά της κακοτυχίας ή του ριζικού, παρατηρώ και επιβεβαιώνω 
ότι οι αναποδιές καταλήγουν προς όφελός μου. 

Τι να πρωτοθυμηθώ από την καθημερινότητά μου! Θυμάμαι 
μια φορά που με έσπρωξαν άσχημα για να μη μπω σε ένα καφέ, 
γιατί είχαν σφουγγαρίσει και έφυγα χαμογελώντας. Προχωρώντας 
λίγο πιο κάτω, βρήκα ανοικτό το καφέ μιας φίλης, που είχα καιρό 
να την δω και που μονίμως είναι σε κατάσταση “ΖΕΝ”, όπως 
την κοροϊδεύω, αλλά που τόσο χρειαζόμουν εκείνη την μέρα. 
Με κέρασε καφέ και ανταλλάξαμε εμπειρίες και παθήματα και 
διπλασιάσαμε σε μισή ώρα την ενέργειά μας.

Την εποχή πάλι που προετοιμαζόμουν για την παρουσίαση 
του πρώτου μου βιβλίου «365+1 Συνταγές Ευτυχίας» και καλούσα 
φίλους, έψαχνα εναγωνίως για μέρες το τηλέφωνο του Βαγγέλη, 

ενός πρώην συναδέλφου. Σε 
κάποια φάση και ενώ είχα παρκάρει 
κανονικά στο κέντρο της πόλης, 
κάποιος με έκλεισε και δεν 
μπορούσα να φύγω. Η φίλη που 
με συνόδευε, θύμωσε πολύ. Εγώ 
σκέφτηκα πως για κάποιο λόγο έγινε 
όλο αυτό. Και ω! του θαύματος μέχρι 
να έρθει ο ανθρωπάκος, περνά 
από μπροστά μου ο Βαγγέλης. Το 
υποσυνείδητό μου ήταν τέλειος 
σκηνοθέτης και συνεπής υπηρέτης! 
«Ουδέν χρήμα μάτην γίγνεται αλλά 
εκ λόγου τε και υπό ανάγκης» 
(Πλάτων στον Τίμαιο).

Μια άλλη φορά που είχα ξεμείνει 
από χρήματα και χρειαζόμουν άμεσα 
μετρητά, έχασα την χρεωστική μου 
κάρτα. Στην Τράπεζα που πήγα 
να δηλώσω την απώλεια, άκουσα 
έκπληκτη τον υπάλληλο να με ρωτά 
αν ήθελα να συνδέσω στη νέα κάρτα 
που θα εκδοθεί, έναν λογαριασμό 
μου με αρκετό υπόλοιπο, που 
δεν θυμόμουν ότι διέθετα. Το 
υποσυνείδητό μου ήξερε πως είχα 
χρήματα και βρήκε τρόπο να με 
ενημερώσει.

Προσπαθώ να θυμάμαι καθημερινά τα λόγια του Χριστού: «Εν 
παντί ευχαριστείτε τον Κύριο». ΄Ετσι ηρεμώ γιατί σκέπτομαι πως ό,τι 
έρχεται είναι λιθαράκι εξέλιξης και υπέρβασης. Αν θυμηθούμε τα 
δύσκολα του παρελθόντος μας, θα αναγνωρίσουμε πως με αυτά 
δυναμώσαμε. Θα φουσκώσουμε από υπερηφάνεια γιατί επιζήσαμε 
και θα νιώσουμε και λίγο ήρωες και τροπαιούχοι.

Εδώ θα ήθελα να επισημάνω πως η αισιοδοξία δεν ισοδυναμεί 
με τεμπελιά. Η αισιοδοξία θέλει δράση, έρευνα και βήματα! Και η 
δράση θέλει συνεχή επιλογή.

Η αισιοδοξία στην ζωή μας 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ»
ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
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η ΙΣΤΟΡΙΑ
πίσω από το κίνημα 
και η ΣΥΝΕΧΕΙΑ του 
στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης

#MeToo

Το 2006, η αφροαμερικανίδα ακτιβίστρια 
Tarana Burke ίδρυσε το κίνημα #MeToo 
με σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες που 
έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση και 

παρενόχληση και ειδικότερα τις νέες γυναίκες που δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα να βρουν τρόπους και 
διεξόδους διαφυγής από τις δυσκολίες που βίωσαν. 

Με βασική ιδέα την ενδυνάμωση μέσα από την 
συμπαράσταση, το κίνημα #MeToo γεννήθηκε για να κάνει 
γνωστό στις γυναίκες που βίωσαν τέτοιες ψυχοφθόρες 
σωματικά και ψυχικά καταστάσεις ότι σε αυτό το ταξίδι δεν 
είναι μόνες τους. 

Το κίνημα ξεκίνησε από την Αμερική το 2006, την 
ίδια ακριβώς χρονιά που ψηφίστηκε ο νόμος για την 
ποινικοποίηση του βιασμού εντός γάμου. Η Tarana Burke 
ήταν εκείνη που «απλά» τοποθέτησε το πρώτο λιθαράκι σε 
αυτό το τοίχος προστασίας όλων των γυναικών, τα ονόματα 
των οποίων γνωστοποιούνται μέσα από τις καταγγελίες στις 
οποίες προχωρούν. Μέσα από το κίνημα, έχει αποκτήσει 
άλλη υπόσταση η αδικία και ο σεξισμός αφού ο κόσμος 
είναι πια πιο ενεργός σε μία δημόσια συζήτηση που έχει 
καταφέρει να αποσπάσει όχι μόνο προσοχή αλλά και 
υποστήριξη. 

Οι δεσμοί μεταξύ γυναικών που έχουν κακοποιηθεί και 
καταγγείλει την κακοποίηση τους και εκείνων που την δεν 
έχουν παραδεχτεί δημόσια, έχουν ενδυναμωθεί. Το κίνημα 
κατάφερε και ενέπνευσε και ενδυνάμωσε τις γυναίκες που 
έχουν αντιμετωπίσει τη βία αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να 
βρουν τη δύναμη για να το δηλώσουν δημόσια και να το 
καταγγείλουν. 

Από το 2006 μέχρι σήμερα, έχουμε παρακολουθήσει 
τις ιστορίες αυτών των γυναικών να ξεδιπλώνονται 
μέσα από τις οθόνες μας. Είναι όλες τους γυναίκες που 
αποκάλυψαν τις πληγές τους στον κόσμο με ένα και μόνο 
σκοπό: την προώθηση των γυναικείων και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και την απόδοση της δικαιοσύνης. 

Πώς όμως ξεκίνησε το κίνημα #MeToo;

H Tarana Burke γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα 
Υόρκη, στις γειτονιές του Μπρονξ τη δεκαετία του ’70 και 
από πολύ μικρή ηλικία βίωσε την κακοποίηση. Ως παιδί, 
η Tarana Burke κακοποιούνταν καθημερινά ενώ ακόμα 
και ως έφηβη έπεσε επανειλημμένα θύμα βιασμού και 
σεξουαλικής παρενόχλησης. 

ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ 

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2020 - 2022
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Πώς πήρε την απόφαση και από πού άντλησε τη δύναμη; 
Από την μητέρα της, που σαν σύμμαχος στάθηκε δίπλα της 
ενθαρρύνοντας την παράλληλα να μιλάει για τις εμπειρίες και τα 
βιώματά της με φίλες, ιδίως με εκείνες που το έχουν βιώσει, έτσι 
ώστε η μία να βοηθήσει την άλλη. 

Λίγο πριν κλείσει τα 20, η Tarana επέλεξε να ασχοληθεί λίγο 
πιο ενεργά με τον ακτιβισμό και έτσι οι οργανώσεις και οι δράσεις 
που συμμετείχε της έδωσαν την ευκαιρία να έρθει σε μία πρώτη 
επαφή με τον ακτιβισμό. Ήταν λίγα χρόνια αργότερα όταν ίδρυσε 
τη δικής της ΜΚΟ, Just Be που είχε στόχο να βοηθήσει και να 
στηρίξει έγχρωμα κορίτσια, 12 - 18 ετών που υπέστησαν βία και 
κακοποίηση και έχρηζαν στήριξης. 

Σε μία από τις δράσεις που πραγματοποίησε με τη Just Be, μία 
καλοκαιρινή κατασκήνωση στην Αλαμπάμα, η Tarana αισθάνθηκε 
ντροπή και αυτή ήταν η αρχή του #MeToo. Ένα 13χρονο κοριτσάκι 
την πλησίασε και άρχισε να της εκμυστηρεύεται τον προσωπικό της 
Γολγοθά, το τέρας της σεξουαλικής κακοποίησης. Όπως δήλωσε 
πολύ αργότερα η Tarana σε συνέντευξή της, «δεν ήμουν έτοιμη. 
Εκείνη μου ανοίχτηκε και εγώ την παρέπεμψα σε κάποιον άλλον. 
Γιατί δεν της είπα απλά «και εγώ» (Me Too);»

Η μνήμη του μικρού κοριτσιού που ποτέ έκτοτε δεν ξαναείδε, 
της καθόρισε το υπόλοιπο της ζωής της, υπενθυμίζοντάς της τη 
σημασία του να μοιράζεται κανείς τις εφιαλτικές εμπειρίες του με 
ανθρώπους που μπορούν να συμπάσχουν μαζί του. 

Αυτό ήταν το όραμα πίσω από το κίνημα, το οποίο γεννήθηκε 
με αργά βήματα, μεγάλωσε στη δεκαετία που τα social media 
δεν είχαν τη δύναμη που έχουν τώρα και γιγαντώθηκε και 
ακμάζει σήμερα. Μία σελίδα στο MySpace ήταν αρκετή για να 
επικοινωνήσει με διάφορες άγνωστες και μη γυναίκες και να τις 
προτρέψει να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να μην σιωπούν 
πια. Δεν περιορίστηκε όμως μόνο εκεί. Από τότε μέχρι και σήμερα 
διοργανώνει δράσεις, πορείες, κινητοποιήσεις, συναντήσεις και 
ομιλίες. 

Το #MeToo άρχισε δυναμικά να γνωρίζει τρομερή αναγνώριση 
και ανταπόκριση από τον κόσμο, με πολλές γυναίκες να το 
αγκαλιάζουν και να το προωθούν αντίστοιχα σε άλλες.

Ήταν όμως το 2017 όταν πια όλος ο κόσμος έμαθε για την 
ύπαρξη του #MeToo, με την γνωστή ηθοποιό του Χόλυγουντ 
Alissa Milano να καταγγέλει δημόσια την σεξουαλική παρενόχληση 
που δέχτηκε από τον παραγωγό, επίσης πολύ γνωστό στο χώρο, 
Harvey Weistein. 

Έκτοτε τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Η Tanara έγινε σύμβολο 
της γυναικείας εμψύχωσης και του αγώνα για τη βία κατά τον 
γυναικών. Ίσως αυτό είδαν σε εκείνη οι ιθύνοντες του περιοδικού 
«Time» που το 2017 την ανακήρυξαν ως Πρόσωπο της Χρονιάς ή 
τότε που της αποδόθηκε το βραβείο θάρρους The Ridenhour. 

Όταν το #MeToo έφτασε στην πόρτα μας

Το κίνημα #MeToo της Tamara κατάφερε να δημιουργήσει 
αυτή την τόσο σημαντική στιγμή όπου νομοθέτες, πολιτικοί, 
εταιρείες, πανεπιστήμια, τα Ηνωμένα Έθνη, ΜΚΟ, επιστήμονες, 
αθλητές, καλλιτέχνες και πρόσωπα από το χώρο της ψυχαγωγίας, 
ακαδημαϊκοί και πολλοί ακόμα δεν είχαν άλλη επιλογή από 
το να αποδοκιμάσουν και να καταγγείλουν την σεξουαλική 
εκμετάλλευση. 

Ξεπερνώντας τα σύνορα του Χόλυγουντ και των Η.Π.Α., 
η επιθυμία και η επείγουσα ανάγκη να κατονομαστούν και 
καταγγελθούν τα φαινόμενα σεξουαλικής κακοποίησης βρήκαν 
δυναμική διέξοδο μέσα από το #MeToo. Το κίνημα μετετράπη 
σε διαδικτυακό κανάλι υποστήριξης όσων μιλούσαν δημόσια και 
μοιράζονταν τις εμπειρίες τους. 

To ελληνικό κίνημα του #MeToo, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 
2021, μετά από τη δημόσια καταγγελία της Ολυμπιονίκη Σοφίας 
Μπεκατώρου για τη σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε χρόνια πριν 
(1998) από μέλος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 

Αμέσως μετά από τις αποκαλύψεις της Σοφίας, εκατοντάδες 
χιλιάδες γυναίκες έσπευσαν να της συμπαρασταθούν και να 
επιδοκιμάσουν την απόφαση της να μιλήσει δημοσίως. Λίγο 
αργότερα, η ηθοποιός Ζέτα Δούκα, μιλώντας σε τηλεοπτική 
εκπομπή, αποκάλυψε τα όσα υπέστη από τον Γιώργο Κιμούλη 
και κάπως έτσι άνοιξε ο ασκός του Αιώλου με τις καταγγελίες 
παρενόχλησης, κακοποίησης και βίας να διαδέχονται η μία την 
άλλη. 

Δυστυχώς το 2021 είναι η χρονιά που όχι μόνο έγιναν γνωστά 
ζητήματα που δεν γνώριζε κανείς για αγαπημένα τους δημόσια 
πρόσωπα, αλλά ζήσαμε ταυτόχρονα το αποκορύφωμα της βίας, 
με την έκρηξη των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα να είναι γεγονός. 
Μένοντας στο ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και του 
κινήματος #MeToo αναρωτιόμαστε τί συνέβη μερικούς μήνες πριν 
κλείσει τον κύκλο της και αυτή η χρονιά. 

Η αλήθεια είναι πως μετά τη γνωστοποίηση των καταγγελιών 
της Σοφίας Μπεκατώρου ο κόσμος έδειξε μεγάλη επιθυμία για 
αλλαγή και κινητοποίηση.

Άλλαξε όμως τίποτα από τότε μέχρι σήμερα; Η απάντηση 
είναι ΝΑΙ αφού πλέον η κάθε μία έχει τη δύναμη στα χέρια της 
και μπορεί μέσα από το δικό της προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωση ή τη στήριξη από Οργανισμούς που βοηθούν τις 
γυναίκες που έχουν δεχτεί βία. Η συνάντηση μεταξύ της Σοφίας 
Μπεκατώρου και της Προέδρου της Δημοκρατίας, Αικατερίνης 
Σακελλαροπούλου σηματοδότησε την προσοχή που δίνουν πλέον 
στελέχη του πολιτικού κόσμου της χώρας στα θέματα της έμφυλης 
βίας, σε όλες τις μορφές της. Η ποινική δίωξη επιπλέον γνωστών 
ηθοποιών και παραγωγών για αδικήματα κακουργηματικού 
χαρακτήρα που αφορούν σε καταγγελίες, δεν περνά απαρατήρητη. 
Όπως σημαντική είναι και η δημιουργία της ιστοσελίδας 
metoogreece.gr που αποτελεί πλατφόρμα καταγγελιών και 
υποστήριξης. 

Δεν θα πρέπει να μείνουμε όμως μόνο εκεί. 

Η συνέχεια θα πρέπει να περιλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη 
υποστήριξη και εμψύχωση γιατί καμία δεν είναι μόνη της και όλες 
μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. 

Μπορεί τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να μην είναι ένας 
καθιερωμένος τρόπος έκφρασης ενός κοινωνικού κινήματος, 
ωστόσο θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε πως η παγκόσμια 
κινητοποίηση, η αλληλεγγύη και ο τεράστιος αντίκτυπος 
του #MeToo μας έμαθαν πως ορισμένες προσεγγίσεις, για 
παράδειγμα στο πώς προσεγγίζουμε την αλλαγή και πώς αυτή θα 
πρέπει να συμβεί, χρήζουν επαναπροσδιορισμού και κυρίως της 
παιδείας που λαμβάνουμε από την πρώτη μας κοινωνική επαφή με 
άλλους, την οικογένειά μας. 
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Το βασικό θέμα δεν είναι να αλλάξουμε τις γυναίκες αλλά 
να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες θα γίνουν 
αποδοτικές.

Ακούμε διαρκώς γύρω μας ότι οι γυναίκες χρειάζονται 
περισσότερα πρότυπα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
οι γυναίκες απέχουν από τις Πολυτεχνικές σχολές, διότι δεν 
υπάρχουν πρότυπα μοντέλα.

Ναι, είναι αλήθεια και αναντίρρητη πραγματικότητα, όμως δεν 
είναι και απλό.

Πού αναζητά κανείς πρότυπα;
Πώς ενθαρύνεις κάποια να λειτουργήσει ως πρότυπο;
Και αν λέγεσαι μοντέλο - πρότυπο, τι πρέπει άλλο να κάνεις;

Ο ρόλος του προτύπου είναι σπουδαίος και μπορεί να 
επηρεάσει πολύ καθοριστικά στον διαχωρισμό των φύλων.
Ακολουθώντας μεθοδικά την ιδέα μπορεί κανείς να κερδίσει 
μεγάλη επιροή από τα σωστά πρότυπα. 

Τυπικά ο κόσμος εμπνέεται στο να κάνει κάτι το οποίο βλέπει 
να το κάνουν και άλλοι. Όταν βλέπουν γυναίκες να έχουν σοβαρό 
ρόλο σε κάποια θέση είναι ευκολότερο να φανταστούν τον εαυτό 
τους σε αυτόν, να φανταστούν ότι θα μπορούσαν και αυτές να 
κάνουν το ίδιο. Όταν βλέπουν γυναίκες να έχουν σοβαρό ρόλο 

σε κάποια θέση ηγεσίας, να μιλούν για τη δουλειά τους ή για τις 
επιτυχίες τους. Οι γυναίκες οι οποίες σπουδάζουν είναι πιο λογικό 
να επιλέξουν σχολές του STEM όταν οι διδάσκοντες είναι γυναίκες 
αντί άντρες.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να διορίζεται μεγαλύτερος 
αριθμός γυναικών στις κατάλληλες θέσεις.
Οι άντρες διαπιστώνουν ότι οι γυναίκες μπορούν.
Όταν ελάχιστες γυναίκες στελεχώνουν υψηλές και υπεύθυνες 
θέσεις, λογικό επακόλουθο είναι και οι άντρες να πιστεύουν 
ότι αυτές αποτελούν την εξαίρεση. Συχνά ακούγεται η φράση 
«εάν οι γυναίκες είναι ικανές να γίνουν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 
γιατί δεν τις βλέπουμε;» Είναι πολύ απλό: όταν όλοι δουν ότι οι 
γυναίκες μπορούν να ανταποκριθούν, τότε μόνο αντιλαμβάνονται 
ότι αυτό είναι δυνατό. Φίλοι και γονείς βλέπουν διαφορετικά τις 
πιθανότητες.

Οι γυναίκες συχνά αποθαρρύνονται  από το περιβάλλον 
τους να ακολουθήσουν μαι δύσκολη διαδρομή. Συχνά ακούμε: 
«γυναίκα μηχανικός; Θεέ μου, θα είναι φοβερά δύσκολο» ή «μα 
είναι τόσο ασυνήθιστο...». Αυτές οι φωνές δεν βοηθούν. Μοιάζει 
σαν να τρέχεις σε μαραθώνιο και αντί για ενυαρρυντικές φωνές 
να ακούς λόγια αμφιβολίας που βαραίνουν τα πόδια σου... Παύεις 
να πιστεύεις στις δυνάμεις σου, φαίνεται πολύ μακρύτερος ο 
τερματισμός.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΡΟΛΩΝ
το κλειδί στην 

διαφορά των φύλων

ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ 

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2020 - 2022

Μετάφραση - επιμέλεια
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Όταν πολλές γυναίκες συμμετέχουν σε ανώτερες θέσεις η ιστορία αλλάζει, οι γονείς παύουν να είναι 
απαισιόδοξοι και νιώθουν υπέροχα που η κόρη τους θα φοιτήσει σε μια Πολυτεχνική σχολή.

Αν σκεφθούμε βαθύτερα, όλοι έχουμε πρότυπα, κάτι στο παρελθόν μάς παρακίνησε για να κάνουμε 
συγκεκριμένες επιλογές. Αυτό δηλώνει ότι και η επιλογή των προτύπων είναι σοβαρή και έχει σημασία. Δεν είναι 
αναγκαίο να στοχεύουμε σε πρότυπα όπως την πρωθυπουργό μιας χώρας ή την παγοσμίως γνωστή εφευρέτη στην 
ιστορία. Πρότυπο είναι και η προϊσταμένη ενός ιατρικού κέντρου, πρότυπο είναι και η διευθύντρια ενός σχολείου. 
Ένα - ένα τα σκαλιά και θα πλησιάζουμε τον σωστό μας στόχο.

Οι άνδρες είναι επίσης εφικτό να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Πολλοί άνδρες σήμερα συμμετέχουν ενεργά 
στις δουλειές του σπιτιού, στη μαγειρική, στο μεγάλωμα των παιδιών. Αυτή η συμμετοχή δεν αποκλείει την επιτυχία 
στην εργασία τους. Το δύσκολο ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι: «μπορεί κανείς να συνδυάσει καριέρα και 
οικογένεια;» Ναι, με λίγη προσπάθεια, ναι, είναι δυνατόν.

Η επιτυχία στην καριέρα της γυναίκας πρέπει να είναι ορατή,, πρέπει οι νεότερες γυναίκες να μπορούν να 
διακρίνουν τα βήματα της επιτυχίας για να τα ακολουθήσουν.

Δεν θα πρέπει η γυναίκα να εργάζεται όπως ένας άνδρας, αλλά να προσαρμόσει την εργασία της στις ανάγκες 
της οικογένειάς της.

Είναι σημαντικό να καταδείξουμε τον γυναικείο τρόπο εργασίας με τα καλά αποτελέσματα, τα οποία θα 
καταφέρουμε.

Οι εργασιακές επιτυχίες πρέπει να έχουν διαφάνεια, ώστε να επιδιώκονται εξίσου και από τα δύο φύλα. Η 
εξισορρόπηση και των δύο φύλων σε κάθε εταιρία θα διαφημίζεται και θα αποκομίζει οφέλη. Γκρεμίζοντας τα 
στερεότυπα αιώνων προκύπτουν οι ευκαιρίες του μέλλοντος.

Δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες, αλλά όπως διαφέρουν οι προσωπικότητες έτσι διαφέρει ο τρόπος διαχείρισης. 
Οπότε θα προκύψουν και νέοι τρόποι στον χειρισμό της ηγεσίας και θα φέρουν νέα μοντέλα στο τραπέζι της ηγεσίας.

Πηγές: Seeing is Believing
What works - Gender Equality

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΦΙΚΤΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΘΑΣΤΟ
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Σε μια ζεστή βραδιά γεμάτη φίλες 
σοροπτιμίστριες η πρόεδρος της Σ.Ε.Ε., κ. 
Μερόπη Ορφανού, παρουσίασε το νέο βιβλίο 
της Νόρας Πυλόρωφ «Έρωτας Μάγος».
Έκπληξη ο τίτλος και το θέμα… τόσο γνωστό και 
όμως με τόσες άγνωστες πτυχές! 
Καλοτάξιδο!

Το νέο βιβλίο 
της Νόρας Πυλόρωφ 
«Έρωτας Μάγος»

Η Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, κ. Μερόπη 
Ορφανού, προσέφερε στη Λίνα Τσίλαγα τιμητικά, σε μια υπέροχη 
συνάντηση στο Τένις club Χαλανδρίου, με την παρουσία της 
Αντιπροέδρου κ. Ι. Κοτσαρίνη και της κ. Β. Βέλιου, το μεταξωτό μαντήλι 
που ετοίμασε η Σ.Ε.Ε.

Απεικονίζει έργο της Λίνας Τσίλαγα που προσέφερε στη Σ.Ε.Ε., με 
θέμα: «Γυναικείος χρυσός κότινος» με φύλλα μυρτιάς από τον τάφο 
του Φιλίππου του Β' του Μακεδόνα, στην Βεργίνα. Είναι μεγάλη τιμή να 
συμμετέχω μαζί με την Σ.Ε.Ε. και με τον τρόπο αυτό, στον εορτασμό 
των 100 ετών του Διεθνούς Σοροπτιμισμού και των 70 ετών της Σ.Ε.Ε.

Τιμητική προσφορά
στην Λίνα Τσίλαγα



Ευχαριστίες

>
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε ευχαριστούν θερμά 
την φίλη της Ένωσης Βάσω Μαργαριτίδου, Πρόεδρο 
της Οργάνωσης «Γυναίκα και Υγεία» για την χρηματική 
δωρεά των 150 ευρώ για τις ανάγκες του περιοδικού 
«Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες». 

>
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε. ευχαριστούν θερμά 
την φίλη και Πρόεδρο της Επιτροπής Επέκτασης, Φούλη 
Καμηλαρίδου, για την χρηματική δωρεά των 300 ευρώ για 
τις ανάγκες του περιοδικού «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες». 

>
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε. ευχαριστούν θερμά 
την φίλη και μέλος του Ομίλου Αττικής «Ολυμπιάς», Δώρα 
Πετροπούλου, λογίστριας για την δωρεάν σύνταξη της 
Φορολογική Δήλωσης της Ένωσης. 

>

Η πρόεδρος και τα μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου 
Χαλκίδας ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους 
Ομίλους και την Ένωση που έσπευσαν να βοηθήσουν 
τους πυρόπληκτους της Β. Εύβοιας, που τόσο 
δοκιμάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
Αυγούστου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους διευθυντές: 
Κώστα Μαντέ του Δ.ΙΕΚ Ιστιαίας & Ταξιάρχη Μηνά 
του ΣΔΕ Μαντουδίου για την άμεση ανταπόκριση και 
εξυπηρετικότητά τους σε ό,τι τους ζητήθηκε.

>

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Σ.Ο. Αττικής «Ολυμπιάς» 
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες για την άμεση και 
έμπρακτη χρηματική βοήθεια, ύψους 2.465 ευρώ, 
στην φίλη και μέλος του Ομίλου μας, Έμυ Μαυράκη, 
της οποίας η μόνιμη κατοικία στην περιοχή της 
Βαρυμπόμπης κάηκε ολοσχερώς. Για άλλη μια φορά 
οι φίλες σοροπτιμίστριες απέδειξαν το υψηλό αίσθημα 
αλληλεγγύης! 

Ευχαριστούμε από καρδιάς: 

> Την Μαρία - Ευρυδίκη Γκράτζιου Governor 2020 - 2022 
για τη χρηματική βοήθεια αντί στεφάνων εις μνήμην του 
Γιάννη Λογοθέτη πολυαγαπημένου συζύγου της Καίτης 
Κάστρου - Λογοθέτη και εις μνήμην της αλησμόνητης 
πρώην Προέδρου του Σ.Ο. Ιδρυτικού Αναστασίας 
Σωτηριάδου. 

> Την φίλη του Ομίλου μας, Ξάνθη Παπαδοπούλου

> Τις φίλες του Ομίλου Ψυχικού: Α΄ Αντιπρόεδρο της 
Σ.Ε.Ε. Ι. Κοτσαρίνη, την Πρόεδρο του Ομίλου 
Α. Βαρότση - Ραγκούση, Λ. Ραγκούση - Βαρότση, 
Ε. Κακάβα, Δ. Κωνσταντοπούλου, Π. Τσακάλου, Ε. 
Μαυρομάτη, Α. Νικολαΐδη, Π. Παρθένη, Φ. Καρδούλη, Χ. 
Ευαγγέλου και Κωσταρίδη Βάσω.

> Τον Σ.Ο. Καβάλας

> Τον Σ.Ο. Πατρών

> Τον Σ. Ο. Ρεθύμνου «Ερωφίλη»

> Τον Σ.Ο. Χαλκίδας

> Τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Κομπογιάννη για τις δωρεάν 
τεχνικές συμβουλές, μελέτη και σχεδιασμό ανέγερσης 
νέα κατοικίας

> Τον Θεόδωρο Κένη και όλους τους ανώνυμους 
χορηγούς. 

Αλησμόνητες / οι

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Χαλκίδας συλλυπήθηκε τη Δ/Π 
και ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Αγγελική Γαλάνη - Χαλιώτη 
για τον χαμό της μητέρας της, Ελένης και προσέφερε αντί 
στεφάνου, χρηματικό ποσό στο σπίτι γαλήνης του Ι.Ν. Αγίου 
Νικολάου Χαλκίδας, εις μνήμην της.
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ΟΚΤ 
μήνας πρόληψης 

ΒΡΙΟΣ

καρκίνου του μαστού

AYTΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ!
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς τα κατάφεραν; 

Και αν θα μπορούσες να το κάνεις κι εσύ; 

Το ξέρεις ότι οι περισσότερες γυναίκες στη χώρα μας 
που διέγνωσαν έγκαιρα τον καρκίνο του μαστού είχαν 
ηπιότερες θεραπείες και επανήλθαν σύντομα στην κανονικότητά τους; 

Μην αφήνεις τον φόβο να σε κυριεύει.

Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. 

ΑΥΤΕΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΙ ΕΣΥ! 

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


