ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2021

stop
violence
against
women.

ΤΕΥΧΟΣ

#138

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας

www.soroptimist.gr για περισσότερη πληροφόρηση.
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.

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

SoroptimistGreece
SoroptimistGreece

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
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 138
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Υπεύθυνη περιοδικού:

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.
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

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

Αποστολή ύλης και φωτογραφιών (υψηλής ανάλυσης, άνω των 2MB)
επόμενου τεύχους (#139, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022)
στην Υπεύθυνη του περιοδικού, Ζανέτ Καλιακάτσου και ταυτόχρονα στην
Πρόεδρο της Ένωσης, Μερόπη Ορφανού, έως 11 Απριλίου 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.
Σχεδιασμός εντύπου: a!maze, E: amaze@amaze.com.gr
Εκτύπωση - βιβλιοδεσία: Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε., E: info@haidemenos.gr

Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ #138

2 Από την Υπεύθυνη του περιοδικού
3 Μήνυμα Προέδρου
4 «Ανοίγοντας τις πόρτες προς ένα λαμπρό μέλλον». Η έκκληση της
Προέδρου του Διεθνούς Σοροπτιμισμού 2021 - 2023, Maureen Maguire

5 Επιστολή της Carolien Demey, SIE President 2021 - 2023
6 Ανθρώπινα δικαιώματα και η δυστυχία του να είσαι Αφγανή σήμερα
8 Βία κατά των γυναικών - Ένα διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα
ΔΡΑΣΕΙΣ Σ.Ε.Ε.
10 Συνέντευξη της Μερόπης Ορφανού, Προέδρου Σ.Ε.Ε.,
στο SPEAK NEWS (Μηνιαία έκδοση Παιδείας & Πολιτισμού,
Εκδόσεις Γερμανός, Τ. #22 12/2021)

12 Οι πορτοκαλί ημέρες - Η έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Έμφυλη βία»
στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

14 Πέντε χιλιόμετρα υγείας. Συμμετοχή των Σοροπτιμιστριών
στον νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

16 Φυτεύουμε δέντρα για ένα καλύτερο μέλλον
17 Η ενδοοικογενειακή/συντροφική βία κατά των γυναικών
18 Ο Εθελoντισμός - «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο»
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Ε

ίναι κάτι μέρες, στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου, ιδίως όταν
είσαι γυναίκα, που έχεις την αίσθηση πως βρίσκεσαι στον προθάλαμο του
νεκροτομείου. Η ξεγνοιασιά του καλοκαιριού έχει παρέλθει, η προσμονή της
νέας χρονιάς είναι μακριά: η εγγύτητα με τα θύματα της βίας σε κατακλύζει.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΖΑΝΕΤ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ

“

Ολοένα και πιο συχνά γινόμαστε κοινωνοί πονεμένων ιστοριών. Γυναίκες -κυρίως, αλλά
όχι μόνο- με σώματα μελανιασμένα, πρόσωπα χαραγμένα από το τραύμα που βίωσαν, στόματα
που έμειναν για καιρό ερμητικά κλειστά και τώρα χαμηλόφωνα γεμάτα ντροπή, φόβο ίσως και
ενοχές, αλλά κυρίως με πολύ πόνο εξομολογούνται τα ανομολόγητα.
Αυτά που έγιναν πίσω από τις κουρτίνες κάποιων σπιτιών, πίσω από τις κλειστές πόρτες των
γυμναστηρίων ή όταν τα φώτα της αυλαίας έχουν σβήσει. Κι οι θύτες; Ψύχραιμοι και ατάραχοι
μπροστά στα δεκάδες μικρόφωνα που τους πολιορκούν δίνουν την δικιά τους εκδοχή. Κι ίσως
αυτό ακριβώς προκαλεί ένα τράνταγμα στην ψυχή μας. Η εικόνα ενός καθημερινού ανθρώπου
της διπλανής πόρτας, που όλες θα μπορούσαμε να τον είχαμε συμπαθήσει, χειροκροτήσει ή
εμπιστευθεί και τελικά αποδείχθηκε ένα ανθρωπόμορφο τέρας που οικειοποιήθηκε τη βία ή
έκανε κατάχρηση της εξουσίας του σκορπώντας τρόμο και αγιάτρευτες ψυχικές πληγές στα
θύματά του.
Το ελληνικό #MeToo αποκάλυψε στα μάτια μιας κοινωνίας που συνειδητά εθελοτυφλούσε
ένα διαχρονικό πρόβλημα: ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι κακοποιητές από αυτούς
που υπολογίζαμε ότι υπάρχουν και ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι κατ’ ανάγκη
διεστραμμένοι, ψυχικά άρρωστοι ή σαδιστές, αλλά ήταν, και εξακολουθούν να είναι, φοβερά
φυσιολογικοί. Η φιλόσοφος Hannah Arendt έχει επισημάνει πολύ σωστά ότι «Η επιθυμία
για δύναμη και εξουσία δεν είναι χαρακτηριστικό των δυνατών, αλλά -όπως ο φθόνος και η
πλεονεξία- είναι ελάττωμα των αδύναμων ψυχών και συχνά πολύ επικίνδυνο».

... πόσο πολύ
χρειαζόμαστε
τις πορτοκαλί
ημέρες ...

“

Διανύοντας αυτό το διάστημα μια περίοδο όπου εξελίσσονται οι ακτιβιστικές δράσεις
των Σοροπτιμιστριών σε όλη την Ελλάδα αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι αυτή η
πρωτοβουλία μας, αλλά και πόση δουλειά πρέπει ακόμα να κάνουμε για να προσεγγίσουμε το
διττό μας στόχο: αφενός να παρακινήσουμε τα θύματα να ξεσκεπάσουν τους κακοποιητές,
αλλά και να στοχεύσουμε στη βαθιά ριζωμένη ηθικολογία της κοινωνίας μας («Τι φορούσε;»,
«Πού πήγε;», «Τι ώρα;») που συντηρεί και διαιωνίζει τη σωματική (ή σεξουαλική) βία. Ο
Michel Foucault μας θυμίζει ότι το γυναικείο σώμα εγγράφει το ανδρικό βλέμμα:«...Τούτο
φαίνεται ολοκάθαρα στην πολύ ιδιαίτερη ασυμμετρία του όλου ηθικού στοχασμού πάνω στην
σεξουαλική συμπεριφορά: οι γυναίκες υποβάλλονται, γενικά (αν εξαιρέσουμε την ελευθερία
που είναι δυνατό να τους προσφέρει το καθεστώς της εταίρας), σε εξαιρετικά αυστηρές
καταπιέσεις · κι όμως, η ηθική αυτή δεν απευθύνεται στις γυναίκες · [...] Πρόκειται για μια
ηθική φτιαγμένη για άνδρες: για μια ηθική που έχει επινοηθεί, γραφτεί, διδαχτεί από άντρες,
και που απευθύνεται σε άνδρες» (Βλ. σχ. «Ιστορία της Σεξουαλικότητας», τ.2 σελ. 19 και σελ.
34 - 42). Γιατί αλήθεια πόσο λάθος μπορεί να είναι η ιδέα ότι η βία έχει να κάνει με τα ρούχα
που φοράνε κάποιες ή τις φωτογραφίες που έβγαλαν από τον εαυτό τους ή τα λάθος λόγια
που μπορεί να είπαν; Η ενδοοικογενειακή βία δεν σχετίζεται με τα λεπτά της δημοσιότητας που
κάποιοι άκριτα ισχυρίζονται ότι διεκδικεί μια γυναίκα που χτυπήθηκε, ούτε η σεξουαλική βία
εκπορεύεται από το θολωμένο από τον ερωτικό πόθο αρσενικό. Ούτε βέβαια, η διαδικτυακή
διαπόμπευση προσωπικών φωτογραφιών έχει καμία σχέση με τα αισθήματα ενός πληγωμένου
εραστή. Η κάθε μορφής βία (σωματική - ψυχολογική - σεξουαλική - διαδικτυακή) εφάπτεται με
τον κύκλο ισχύς και ελέγχου και είναι βαθιά ριζωμένη στις αφηγήσεις της κοινωνίας μας.
Γράφοντας αυτές τις γραμμές αναλογίζομαι πόσο πολύ χρειαζόμαστε τις πορτοκαλί
ημέρες, προκειμένου να τιμωρηθούν οι δράστες των γυναικοκτονιών, σεξουαλικής βίας,
παρενόχλησης διαδικτυακής βίας και άλλων μεροληπτικών εγκλημάτων εναντίον των γυναικών.
Χρειαζόμαστε ίσως ακόμα περισσότερες μέρες να τις χρωματίσουμε πορτοκαλί για να
εξομαλύνουμε τον έμφυλο και στερεοτυπικό λόγο της κοινωνίας μας. Η εικόνα του κοριτσιού
με το σκυμμένο κεφάλι και το μπλαβί πρόσωπο μας πιέζει να συνεχίσουμε τις δράσεις μας...
Καλή σας ανάγνωση
Ζανέτ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Ε. 2020 - 2022
ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ

Α

γαπημένες φίλες,
Οι περισσότερες επιστολές μου, στο διάστημα που
διανύουμε, αρχίζουν και τελειώνουν με τη λέξη
πανδημία. Και είναι η μόνη αλήθεια, ότι η πανδημία
αποτέλεσε την τροχοπέδη στα όνειρά μας και σε κάθε σχεδιασμό.
Κλείνοντας τη χρονιά και κοιτώντας πίσω σκέφτομαι να αλλάξω
τη λέξη πανδημία και να χρησιμοποιήσω τη λέξη αισιοδοξία.
Η πανδημία δεν στάθηκε ικανή να σταματήσει τις δράσεις
μας. Οπωσδήποτε μας έλειψαν οι συναντήσεις μας, ξεχάσαμε
τις συζητήσεις στο κοινό τραπέζι, όπου επί τόπου λύνονταν οι
διαφωνίες μας, και με ένα ζεστο καφέ ανταλάσσαμε ευχές και
ήμασταν ορατές και ελκυστικές παρέες με περιεχόμενο.
Η χρονιά αυτή ήταν πάνω απ’ όλα δημιουργική. Είχαμε αλλαγή
προέδρων στην Παγκόσμια αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
Ανέλαβαν δυο γυναίκες με νοοτροπία τεχνοκρατική, αλλά με
βαθύ συναίσθημα εθελοντικής προσφοράς. Η Carolien Demei
μας έχει ενημερώσει ότι η παιδεία θα είναι το μεγάλο ζητούμενο
στη διετία της, καθώς επίσης και η επέκταση της οργάνωσης.
Είναι αποφασισμένη να επιφέρει καινοτόμες αλλαγές με σκοπό η
οργάνωση να γίνει ελκυστική σε νέα μέλη, θα μας καθοδηγήσει
στη νέα εποχή και θα στηρίξει το συντονισμό του βηματισμού μας,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών.
Όσο κατέφθαναν στην αλληλογραφία μου τα καινούργια e-mail
των ομίλων μια μεγάλη χαρά γέμιζε την ψυχή μου.

“

Κλείνοντας τη χρονιά και
κοιτώντας πίσω σκέφτομαι
να αλλάξω τη λέξη πανδημία
και να χρησιμοποιήσω τη
λέξη αισιοδοξία

“

Οι Σοροπτιμίστριες είναι εδώ, κάνουν έργο, ανάβουν φλόγες
ελπίδας και κάθε δράση μας φανερώνει νέες ιδέες ακόμη, ώστε να
συνεχίζουμε με αισιοδοξία.
Ξεφυλλίζοντας το περιοδικό είναι φανερό πως είμαστε όλο και
περισσότερο δραστήριες, όλο και περισσότερο παρούσες.
Ένα νέο έτος χαράζει και ένας νέος αιώνας θα αρχίσει να
καταγράφεται στην ιστορία του Σοροπτιμισμού.
Συγχαρητήρια σε όλες μας που παλέψαμε στην πανδημία.
Συγχαρητήρια που δεν λυγίσαμε, και αντίθετα κρατήσαμε με
σθένος και κάναμε έργο.

Μερόπη

SoroptimistGreece
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ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΑ
ΛΑΜΠΡΟ
ΜΕΛΛΟΝ

Maureen Maguire
President 2021 - 2023
International Soroptimism

Η

έκκληση της νέας Προέδρου Maureen Maguire είναι
ένα κομμάτι του ευρύτερου Διεθνούς Σοροπτιμισμού
και πηγάζει από τις εμπειρίες και τα μαθήματα
των προηγούμενων προέδρων και ενώνει τις απανταχού
Σοροπτιμίστριες. Στόχο έχει να διαφανούν απτά οφέλη για μερικά
από τα πιο περιθωριοποιημένα κορίτσια, γυναίκες και κοινότητες
παγκοσμίως. Οι δραστηριότητες θα ξεκινήσουν από την Καμπότζη
(Ομοσπονδία του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού) και θα συνεχίσουν σε
κάθε μια από τις πέντε Ομοσπονδίες του Σοροπτιμισμού.
Βασισμένη σε ένα θέμα που βρίσκεται στο κέντρο του
Σοροπτιμιστικού έργου, το «Ανοίγοντας τις πόρτες προς ένα
λαμπρό μέλλον» θα εδραιώσει τη Σοροπτιμιστική πίστη και
δέσμευση προς τη διά βίου εκπαίδευση, η οποία έχει απίστευτη
δύναμη και παίζει ουσιαστικό ρόλο ως καταλύτης για βιώσιμη
ανάπτυξη, ειρήνη και ισότητα.
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“

Η εκπαίδευση δυναμώνει γυναίκες, κορίτσια και τις
κοινότητες αυτών, και συγχρόνως αυξάνει την αυτοπεποίθηση.
Δίνει επίσης τη δυνατότητα σε γυναίκες και κορίτσια να πάρουν
ενημερωμένες αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την υγεία, τη
συμμετοχή και την ποιότητα της ζωής τους.

Η Πρόεδρος Maureen εξηγεί
Η εκπαίδευση είναι το εργαλείο με το οποίο μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε τα πολλαπλά εμπόδια που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα.
Πριν την πανδημία του Covid19 η πρόοδος στην
ποιότητα εκπαίδευσης παγκοσμίως ήταν ορατή. Παρ’
όλα αυτά οι τελευταίοι 17 μήνες έφεραν σημαντική
επιβάρυνση και σύμφωνα με την UNICEF υπολογίζεται
πως 156 εκατομμύρια παιδιά και νέοι είναι εκτός
εκπαίδευσης. Εξ αυτών, 6 στους 10 δεν έχουν
πρόσβαση σε βασικές γνώσεις αλφαβητισμού και
αριθμητικής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 750 εκατομμύρια
ενηλίκων είναι αναλφάβητοι, πολλοί εκ των οποίων
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Η επένδυση στην εκπαίδευση των κοριτσιών έχει σημαντικά
οφέλη, όπως το σπάσιμο του φαύλου κύκλου της φτώχειας και
την οικονομική ανάπτυξη.

# ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ

ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αντιμετωπίζουν
περιθωριοποίηση.
Η άνιση πρόσβαση σε εκπαιδευτικά μέσα
επιδεινώνεται από το ψηφιακό χάσμα και γι’ αυτό το
λόγο είναι απαραίτητος στόχος, σε κάθε πρόγραμμα,
το άνοιγμα της πόρτας προς την εκπαίδευση.
Αυτό το σημείο αναφοράς θα μας επιτρέψει να
πετύχουμε τους μετρήσιμους στόχους που έχουμε
θέσει, προκαλώντας πραγματικές και διαρκείς αλλαγές
για οικογένειες, αλλά και στις τοπικές και ευρύτερες
κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

“
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“

το να δημιουργήσεις
ένα καλύτερο μέλλον
απαιτεί δημιουργικότητα τώρα
Matthew Goldfinger

“

Επιστολή της Carolien Demey

H

SIE President 2021 - 2023

appy New Year, Καλή χρονιά. Πόσες φορές έχουμε
εκφράσει αυτή την ευχή στην οικογένεια, σε φίλους, σε
συναδέλφους αυτόν τον καιρό; Το ευχόμαστε να γίνει
πραγματικότητα γι’ αυτούς και για εμάς περισσότερο από ποτέ,
ειδικά για τη φετινή χρονιά.

Η σοβαρή μας προσπάθεια για να το πετύχουμε δεν έχει
προηγούμενο και θα φάνταζε πρωτύτερα σχεδόν αδύνατη με
τις συνθήκες του lockdown. Ένα μέλος το οποίο αισθάνεται
ικανοποιημένο και χαρούμενο έχει τη δύναμη της μετάδοσης σε
καινούργια μέλη.

Ακόμη, γυρνώντας τη σελίδα του ημερολογίου και αρχίζοντας
το νέο χρόνο, δεν γυρίζουν αυτόματα όλα σε ξαφνική ευτυχία και
δεν αλλάζουν όλα σε κάτι καινούργιο.

Ας βοηθήσουμε η μια την άλλη!
Επαναλαμβάνω και πάλι, ξεκινούμε μια νέα χρονιά, σε μια
εποχή με πολλές προκλήσεις και εάν ένας κανόνας ήταν απλός
παλιότερα, τώρα ίσως πρέπει να «βοηθούμε η μια την άλλη». Δεν
πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε παγιωμένες σε μια
θέση. Πιστέψτε με, παντού υπάρχει μια Σοροπτιμίστρια η οποία έχει
δυσκολευθεί στα ίδια θέματα με σένα. Θα μπορούσες και πρέπει
να την φτάσεις και να της ανοίξεις το δρόμο για ένα επιτυχημένο
αποτέλεσμα.

Με θετική διάθεση μπορούμε να κάνουμε την αρχή για
κάτι καλό ή για κάτι υπέροχο. Είναι μια εξαιρετική στιγμή να
αναλύσουμε τις επιτυχίες μας και να τις αξιολογήσουμε.
Είναι πράγματι η ευκαιρία να προχωρήσουμε στις αξιολογήσεις
μας και όχι να σταματήσουμε. Δεν είναι απαραίτητα κακό το ότι
σταματήσαμε κάποια πράγματα, όπως τις συναντήσεις μας και τις
αντικαταστήσαμε με κάτι άλλο, με άλλους τρόπους προσέγγισης.
Τελικά αυτό το οποίο μας έγινε μάθημα τον τελευταίο καιρό
ήταν ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι να είσαι ευέλικτος. Σε κάποιες
περιπτώσεις, εάν είχαμε κολλήσει στα εσωτερικά μας σχέδια,
προφανώς θα είχαμε μια πλήρη αποτυχία. Επομένως, αλλάζοντας
σχεδιασμό, προχωρήσαμε μπροστά, ίσως όχι με τον πιο ιδεώδη
τρόπο, αλλά το σημαντικό είναι ότι προχωρήσαμε και δεν μας
σταμάτησαν οι δύσκολες συνθήκες.
Όταν ερχόμαστε στα Σοροπτιμιστικά, εκεί μάθαμε ότι υπάρχει
πάντα ένας άλλος δρόμος να φτάσεις την οργάνωση στο επόμενο
επίπεδο. Επιδείξαμε προσαρμοστικότητα. Συνεχίσαμε χωρίς να
κοιτάμε πίσω, βρήκαμε καλύτερες λύσεις, άσχετα αν δεν τις είχαμε
ποτέ φανταστεί «στον ιδανικό, χαρούμενο κόσμο», τον οποίο
αποζητούσαμε όλη την προηγούμενη χρονιά.
Ένα μέλος χαρούμενο είναι ελκυστικό μέλος.
Βασικό ζητούμενο είναι ο τρόπος να προσελκύσουμε νέα μέλη.
Αυτό μας κάνει όλες χαρούμενες. Αλλά ακόμη πιο σπουδαίο
είναι ότι προσπαθήσαμε πολύ να κάνουμε τα μέλη μας ευτυχή.
SoroptimistGreece

Λύσεις μαγικές δεν υπάρχουν, μόνο πιθανές λύσεις
ικανοποιητικές, με ευελιξία, ώστε να συνεχίσουμε. Αυτό κατά
βάση θα είναι και το θέμα στην Ακαδημία Ανάπτυξης, η οποία θα
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Θα διεξαχθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα
μου, το Kortrijk του Βελγίου, όπου θα δουλέψουμε μαζί, με θέμα
«Προχωρούμε για μια πιο ελκυστική Οργάνωση».
Ενόσω δεν κατορθώσαμε να δώσουμε μια λάμψη στους
τελικούς στόχους που είχαμε κατά νου σε κάθε μας βήμα, θα
προχωρούμε και θα αλλάζουμε ίσως και διαδρομή.
Τελικά, «το να δημιουργήσεις ένα καλύτερο μέλλον απαιτεί
δημιουργικότητα τώρα» (Matthew Goldfinger)
Ας γίνει η δημιουργικότητα η διαρκής μας Σοροπτιμιστική
πρακτική.
Δική σας,
Carolien Demey,
SIE President 2021 - 2023
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ
ΑΦΓΑΝΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΝΕΝΑ ΖΗΣΗ
Αντιπρόεδρος του Σ.Ο. Βόλου Θέτις
MSc Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Ο

ι παγκόσμιες ημέρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα
έρχονται και φεύγουν, αλλά λίγα η τίποτα δείχνουν
να αλλάζουν επί της ουσίας πάνω στον δύσμοιρο
πλανήτη μας.

Η ιστορία της 9χρονης Παουάνα σόκαρε την παγκόσμια κοινή
γνώμη λίγες μόνον μέρες πριν «γιορτάσουμε» για μια ακόμη φορά
τη θλίψη μας για το πόσο σεβαστά είναι σήμερα τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Στο Αφγανιστάν δε, μετά και την ανακατάληψη
της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, το κλίμα μισογυνισμού και η
οικονομική ανέχεια είναι τέτοια, που πολλοί γονείς φτάνουν στο
σημείο να πουλήσουν ως νύφες τις ανήλικες κόρες τους για ένα
κομμάτι ψωμί. Για την ακρίβεια, η Παουάνα πουλήθηκε σε έναν
55χρονο για 2.200 δολάρια. Στο ρεπορτάζ του CNΝ περιγράφεται
η ιστορία αυτού του μικρού κοριτσιού, το οποίο δεν είναι το μόνο
που έχει μια τέτοια τύχη. Πριν από λίγο καιρό είχε πουληθεί και η
12χρονη αδερφή του κοριτσιού. Και αυτό έγινε γιατί το να είσαι
γυναίκα εκεί ισοδυναμεί με αμάρτημα. Το 9χρονο κοριτσάκι, μετά
από παρέμβαση οργανώσεων, γύρισε στο σπίτι του, αλλά αυτό
δεν μειώνει την ανησυχία για τη μοίρα των γυναικών σε αυτή τη
γωνιά του κόσμου. Μια ανησυχία που από την ώρα που οι Ταλιμπάν
κατέλαβαν και πάλι την εξουσία έγινε για τις γυναίκες εφιάλτης.
«Δεκάδες γυναίκες κατέβηκαν στους δρόμους και
πραγματοποίησαν πορεία ζητώντας ίσα δικαιώματα με τους
άνδρες». Αυτές οι δέκα τέσσερις λέξεις θα μπορούσαν να
περάσουν απαρατήρητες σαν μια κοινότοπη είδηση για μια
συνηθισμένη φεμινιστική δράση. Αν όμως κάποιος θελήσει να
την τοποθετήσει χρονικά στις αρχές του Σεπτέμβρη φέτος και
γεωγραφικά στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ του Αφγανιστάν, θα
κατανοήσει πόσο βαρυσήμαντο και ενδιαφέρον είναι το μήνυμα
που εμπεριέχεται σε αυτές τις λίγες λέξεις. Εννοείται ότι η
6
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αστυνομία του καθεστώτος διέλυσε με πυροβολισμούς στον αέρα
τη συγκέντρωση 70 γυναικών έξω από την πρεσβεία του Πακιστάν,
της μόνης χώρας που επισήμως στηρίζει τη νέα εξουσία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι «καινούργιοι Ταλιμπάν» άλλαξαν
την ρητορική τους σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα των γυναικών, σε
σύγκριση με την εποχή που είχαν την εξουσία πριν από 25 χρόνια.
Όμως, το παλιό καθεστώς ήταν τόσο αποκρουστικά μισογυνιστικό,
που ακόμη και με τη νέα εκδοχή του το Αφγανιστάν παραμένει η
χώρα με τη χειρότερη συστημική καταπίεση των γυναικών στον
κόσμο. Με κάθε ευκαιρία δηλώνουν ότι έχουν αλλάξει οι θέσεις
τους σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα των γυναικών. Μετά την
κατάληψη της Καμπούλ, υποσχέθηκαν ότι οι γυναίκες θα έχουν
δικαίωμα στην εργασία και την εκπαίδευση εντός «ενός ισλαμικού
πλαισίου».
Όσο περνούν οι εβδομάδες, οι ειδήσεις που έρχονται από το
Αφγανιστάν δείχνουν ότι οι Ταλιμπάν οραματίζονται μια μορφή
φυλετικού απαρτχάιντ. Μπορεί να δίνονται κάποια δικαιώματα
στις γυναίκες, αλλά όλοι οι σημαντικοί τομείς της ζωής τους θα
παραμείνουν σφοδρά περιορισμένοι.
Ο Niamatullah Hassan, ο νέος δήμαρχος της Καμπούλ,
δήλωσε πριν ένα μήνα ότι από τους 1.200 υπαλλήλους του μόνο
δύο γυναίκες έχουν επιστρέψει στην εργασία τους. Θα επιτρέψει
περισσότερες γυναίκες όταν θα μπορούν να απομονωθούν
από τους άνδρες και δοθεί η έγκριση από την κυβέρνηση. «Θα
εργάζονται σε έναν ξεχωριστό χώρο εργασίας για εκείνες, ένα
ασφαλές περιβάλλον για όλους»(!)
Στην εκπαίδευση επίσης έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις,
αλλά οι γυναίκες βιώνουν περιορισμούς. Αν και κάποια ιδιωτικά
www.soroptimist.gr
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πανεπιστήμια άνοιξαν, με τους φοιτητές αυστηρά διαχωρισμένους
με βάση το φύλο, η έλλειψη γυναικών εκπαιδευτικών ή φοιτητριών
θα έχει ως αποτέλεσμα να κλείσουν πολλά τμήματα. Μια αχτίδα
ελπίδας υπάρχει για τις γυναίκες που σπουδάζουν ιατρική. Το νέο
καθεστώς επιτρέπει σε γυναίκες γιατρούς να εργαστούν, αλλά δεν
υπάρχουν πολλές φοιτήτριες ούτε έμπειρες καθηγήτριες.
Στις υπόλοιπες σχολές μιλάει για «διαχωρισμό» αλλά, ακόμη
και στα καλύτερα εξοπλισμένα πανεπιστήμια του Αφγανιστάν, δεν
υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτό, οπότε το πιο πιθανό είναι
ότι σταδιακά οι φοιτήτριες θα τα παρατήσουν μη μπορώντας να
ανταποκριθούν σε ένα αντίξοο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ όπου διαμαρτυρήθηκαν οι 70
αφγανές από τις 4.000 μαθήτριες που πήγαιναν στο σχολείο, μέχρι
προ μηνών, τώρα μόλις οι μισές συνεχίζουν να παρακολουθούν τα
μαθήματα.

«Μη σπάτε τα μολύβια μας,
μην καίτε τα βιβλία μας,
μην κλείνετε τα σχολεία μας»
έλεγε το πανό που τόλμησαν να ξεδιπλώσουν γυναίκες έξω από
ένα γυμνάσιο της ανατολικής Καμπούλ, λίγο μετά την πρώτη
φεμινιστική διαμαρτυρία της Μαζάρ-ι-Σαρίφ.
Είναι φανερό ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στο Αφγανιστάν
είναι ένα μαζικό πισωγύρισμα στα δικαιώματα των γυναικών. Μια
φοβερή ανατροπή στο πως ζούσαν τα κορίτσια και οι γυναίκες
μόλις πριν από λίγους μήνες. Η επανακατάκτηση της εξουσίας
από τους Ταλιμπάν και η «άτσαλη» απόσυρση των αμερικανικών
στρατευμάτων από τη χώρα έθεσε σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο
κυρίως τις γυναίκες.
Η ολική επαναφορά της κόλασης είναι προ των πυλών:
SoroptimistGreece

Υποχρεωτικοί γάμοι, σαν αυτόν της μικρής Παουάνα, βιασμοί
κατά το ταξίδι, ενδο-οικογενειακή βία από συζύγους ή συγγενείς,
εξουθενωτικός έλεγχος από μέλη της οικογένειας και της
κοινότητας, όταν προσπαθούν να ξεφύγουν και να διεκδικήσουν
την αυτονομία και την ελευθερία τους, αποτελούν συνηθισμένα
περιστατικά ζωής που διαμορφώνουν την ευάλωτη θέση των
γυναικών.
Η περιθωριοποίηση σε κάθε τομέα της δημόσιας και της
ιδιωτικής σφαίρας είναι αναπόφευκτη. Οι Αφγανές και τα
δικαιώματά τους, χωρίς να το ξέρουν και χωρίς να φταίνε οι
ίδιες, βρίσκονται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών παιγνίων της
ευρύτερης περιοχής. Η πικρή πραγματικότητα λέει ότι ένα κάποιο
ενδιαφέρον από τα ισχυρά κράτη είναι προσχηματικό, στον βαθμό
που δεν λαμβάνεται καμιά ουσιαστική πρωτοβουλία από τον διεθνή
παράγοντα για να προστατευτούν σε θεσμικό και όχι σε ιδιωτικό
επίπεδο. Είπαν πέντε καλά και συμπονετικά λόγια, μερικές ευχές
να έχουν αλλάξει στάση οι Ταλιμπάν και αυτό ήταν!
Το κύμα αλληλεγγύης που εκφράζεται από φεμινιστικά και
δικαιωματικά κινήματα σε όλο τον κόσμο είναι πολύ κρίσιμης
σημασίας για να ακουστούν η φωνή και τα αιτήματά τους.
Παρήγορο είναι ότι μέσα στο Αφγανιστάν «κάτι κινείται». Ο
τρόπος που οι Αφγανές ιεραρχούν τις προτεραιότητες - ειρήνη,
κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα - όπως φάνηκε
στα πλακάτ και τα πανό τους, ξαφνιάζει ευχάριστα. Ανοίγει
μια χαραμάδα ελπίδας ότι μπορεί να πέσει φως στο σκηνικό
της καταπίεσης που τους επιφυλάσσει η εθνο-θρησκευτική και
μιλιταριστική πολυπλοκότητα της χώρας τους.
Όμως, η ιστορία που το CNN έφερε στην επιφάνεια
τεκμηριώνει, για μια ακόμη χρονιά, πόσο ανεδαφικά και κούφια
είναι τα επετειακά λόγια περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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ΒΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ένα διαχρονικό
κοινωνικό πρόβλημα

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο τόσο παλιό,
όσο και οι πατριαρχικές κοινωνίες.
Οι γυναίκες και τα κορίτσια, σε όλες τις κοινωνίες και σε όλους
τους πολιτισμούς, συχνά εκτίθενται σε σοβαρές μορφές βίας, όπως
ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, εξαναγκασμό
σε σύναψη γάμου και σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων,
εγκλήματα που συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, καθώς και σοβαρό εμπόδιο στην επίτευξη ισότητας μεταξύ
γυναικών και ανδρών.

ΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΒΙΔΟΥ
Δικηγόρος,
Μέλος του Σοροπτιμιστικού
Ομίλου Βόλου «Θέτις»

Σ

υνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων,
επηρεάζουν τον άμαχο πληθυσμό και ειδικότερα
τις γυναίκες με τη μορφή εκτεταμένου ή συστηματικού
βιασμού και σεξουαλικής βίας και αυξάνουν την έμφυλη βία,
τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τις συγκρούσεις.
Τα αίτια αυτής της βίας συνδέονται άμεσα με τις
παγιωμένες κοινωνικές και οικονομικές δομές εξουσίας,
αλλά και τα κυρίαρχα πρότυπα και αντιλήψεις. Δομές που
συστηματικά αναπαράγουν μία σχέση ανισότητας μεταξύ
των ανδρών και των γυναικών και καθιστούν τη βία δυνατή
σε βάρος των δεύτερων. Πρότυπα και αντιλήψεις που
υποβιβάζουν, απαξιώνουν και αντικειμενοποιούν τις γυναίκες
διαμορφώνοντας ένα κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον
μέσα στο οποίο αυτή η βία γίνεται αποδεκτή, τόσο στη
δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα τη κοινωνικής ζωής.
Οι αιτίες, λοιπόν, του φαινομένου είναι βαθιά ριζωμένες στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πραγματικότητα και
χάνονται στα βάθη της ιστορίας. Και αυτό εξηγεί εν μέρει την
επιμονή και τη μεγάλη έκταση της βίας κατά των γυναικών,
ακόμη και σε κοινωνίες που έχουν κάνει σημαντικά, ιστορικά
βήματα στην κατεύθυνση της ισότητας των δύο φύλων.
Στις χώρες της Δύσης μπορεί να έχουν κατοχυρωθεί,
νομικά, βασικά δικαιώματα της γυναίκας, μπορεί να
έχουν καταργηθεί πολλοί ρόλοι που παραδοσιακά την
υποδούλωναν, όμως, χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά προς
αυτή την κατεύθυνση. Τα στοιχεία σοκάρουν: 3500 γυναίκες
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πεθαίνουν κάθε χρόνο εξ αιτίας της ενδοοικογενειακής
βίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία στις
τρεις γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω έχει υπάρξει
θύμα σωματικής ή και σεξουαλικής βίας, 13 εκατομμύρια
γυναίκες, σε διάστημα δώδεκα μηνών κατά τη διεξαγωγή
της πανευρωπαϊκής έρευνας, είχαν βιώσει κάποια μορφή
ψυχολογικής βίας από ένα τέως ή νυν σύντροφο, 4050% των γυναικών της Ε.Ε. έχει αναφέρει κάποια μορφή
σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και
τέλος 500.000 - 2.000.000 άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως
γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται παράνομα
κάθε χρόνο με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση και την
εξαναγκαστική εργασία.
Δυστυχώς, το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών
έγινε ορατό και αναγνωρίστηκε ως κοινωνικό πρόβλημα
μόνο τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στους αγώνες και
την επιμονή των ίδιων των γυναικών και πρωτίστως του
φεμινιστικού κινήματος. Έτσι, στα μέτρα ευρωπαϊκής
κλίμακας που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
της βίας κατά των γυναικών περιλαμβάνεται η οδηγία της
Ε.Ε. για τα θύματα της εγκληματικότητας (2012/29/Ε.Ε.)
και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση
Κωνσταντινούπολης). Η οδηγία της Ε.Ε. για τα θύματα της
εγκληματικότητας, η οποία υιοθετήθηκε το 2012, θεσπίζει
ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη
και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας
στην Ε.Ε. και κάνει ρητή αναφορά στα θύματα της βίας
λόγω φύλου, στα θύματα σεξουαλικής βίας και στα
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θύματα βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων. Η Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό
περιφερειακό κείμενο στην Ευρώπη που αντιμετωπίζει,
σφαιρικά και διεξοδικά, τις διαφορετικές μορφές βίας κατά
των γυναικών όπως, η ψυχολογική βία, η παρενοχλητική
παρακολούθηση (stalking), η σωματική βία, η σεξουαλική
βία και η σεξουαλική παρενόχληση. Η Σύμβαση αυτή
υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, κατά τη 12η
συνεδρίασή του, στην Κωνσταντινούπολη, την 1η/11/2011,
αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας Ευρώπης απαλλαγμένης
από τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή
βία και κυρώθηκε στην Ελλάδα, με το νόμο 4531/2018.
Το Συμβούλιο καταδίκασε όλες τις μορφές βίας κατά των
γυναικών, αναγνώρισε ότι η υλοποίηση της, de jure και
de facto, ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί
βασικό στοιχείο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών
και ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά εκδήλωση των
ιστορικά άνισων σχέσεων ισχύος μεταξύ των γυναικών και
των ανδρών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε επικυριαρχία
και διακρίσεις κατά των γυναικών από τους άνδρες και
στην παρακώλυση της πλήρους προόδου των γυναικών.
Αναγνώρισε τη δομική φύση της βίας κατά των γυναικών ως
βίας βασιζόμενης στο φύλο και ότι η βία κατά των γυναικών
αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους κοινωνικούς
μηχανισμούς μέσω των οποίων οι γυναίκες εξαναγκάζονται
σε υποδεέστερη θέση σε σύγκριση με τους άνδρες.
Έτσι, έγινε αντιληπτή η αναγκαιότητα λήψης μέτρων
προώθησης αλλαγών, αναφορικά με τα κοινωνικά και
πολιτισμικά πρότυπα συμπεριφοράς γυναικών και ανδρών, με
σκοπό την εξάλειψη προκαταλήψεων, εθίμων, παραδόσεων
και όλων των άλλων πρακτικών, οι οποίες βασίζονται
στην ιδέα της κατωτερότητας των γυναικών ή στους
στερεότυπους ρόλους γυναικών και ανδρών. Όλα τα μέλη
της κοινωνίας και ειδικότερα οι άνδρες και τα αγόρια θα
πρέπει να ενθαρρυνθούν με σκοπό να συμβάλλουν ενεργά
στην πρόληψη όλων των μορφών βίας. Ο πολιτισμός, τα
έθιμα, η θρησκεία, οι παραδόσεις ή η ούτως αποκαλούμενη
«τιμή» δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως δικαιολογία
για οποιεσδήποτε πράξεις βίας. Οι γυναίκες πρέπει να
ενδυναμωθούν και να μιλήσουν. Είναι αναγκαία η αύξηση
της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, στην οποία θα
συμβάλλει η συνεργασία με εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και φορείς ισότητας, με μη κυβερνητικές
οργανώσεις, ιδιαίτερα με γυναικείες οργανώσεις, όπου
απαιτείται να ενισχυθεί το αίσθημα κατανόησης ανάμεσα στο
ευρύ κοινό, σχετικά με τις διάφορες εκδηλώσεις όλων των
μορφών βίας, των συνεπειών τους στα παιδιά και την ανάγκη
πρόληψης αυτής της βίας.
Αλλά το μεγαλύτερο όπλο καταπολέμησης της βίας είναι
η παιδεία. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί, όπως αναφέρει η
παραπάνω Σύμβαση, εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα όπως
η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι μη στερεότυποι
ρόλοι των δύο φύλων, ο αμοιβαίος σεβασμός, η επίλυση
συγκρούσεων χωρίς βία στις διαπροσωπικές σχέσεις, η
βασιζόμενη στο φύλο βία κατά των γυναικών και το δικαίωμα
στην προσωπική ακεραιότητα, προσαρμοσμένα στην
βαθμιαία εξελισσόμενη ικανότητα των μαθητών, στα επίσημα
αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων σε όλα τα επίπεδα της
εκπαίδευσης.
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Το 16ήμερο από τις 25.11. (Διεθνής Ημέρα για την
εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών) μέχρι τις 10.12.
(Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ημέρα
Διεθνούς Σοροπτιμισμού) έχει θεσμοθετηθεί σαν εκστρατεία
Orange the World, για την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών. Αρχικά οργανώθηκε από ακτιβιστές στα εγκαίνια
του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ηγεσίας Γυναικών, το 1991. Τις
ημέρες αυτές διοργανώνονται στρατηγικές από οργανώσεις
και μεμονωμένους πολίτες σε όλο τον κόσμο για να
υψώσουν τις φωνές τους για την πρόληψη και εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικών. Υποστηρίζοντας αυτήν την
πρωτοβουλία, υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα
Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres, η καμπάνια για το
τέλος της βίας κατά των γυναικών με τίτλο «UNITE»,

ζητά παγκόσμια δράση για να αυξηθεί η αφύπνιση και οι
προσπάθειες για συνηγορία και η ανταλλαγή γνώσης και
πρωτοβουλιών. Όπως κάθε χρόνο, χρησιμοποιείται το
πορτοκαλί χρώμα ως κοινή βάση για όλες τις δράσεις της
εκστρατείας για να απεικονίσει ένα πιο φωτεινό μέλλον,
όπου θα έχει εξαλειφθεί η βία κατά των γυναικών και
των κοριτσιών. Το μήνυμα της φετινής εκστρατείας είναι:
#Orange the World: End violence against women now! «Ας
κάνουμε τον κόσμο πορτοκαλί. ΒΑΛΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΩΡΑ».
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν ενεργά η
Σορροπτιμιστική Ένωση Ελλάδας με τους ομίλους της και
τοπικά οι δύο Όμιλοι Βόλου, «Πρώτος» και «Θέτις», όπως
και όλες οι ενώσεις Σοροπτιμιστριών στην Ευρώπη και
διεθνώς και δουλεύουμε όλες μαζί για την ενδυνάμωση της
θέσης της γυναίκας και του κοριτσιού σε τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο.
Σε αυτά τα πλαίσια στηρίζουμε την πρωτοβουλία των
Ηνωμένων Εθνών και φέτος για την 16ημερη εκστρατεία
των ενεργών πολιτών που στόχο έχει την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών. Οι Σοροπτιμιστικοί Όμιλοι σε ολόκληρη
την Ευρώπη, από το 2009, φωτίζουν με πρωτοβουλία τους,
κεντρικά κτίρια και μνημεία των πόλεων, με πορτοκαλί
χρώμα. Στη χώρα μας, εφέτος, φωταγωγήθηκαν, σε όλες
τις πόλεις, δημαρχεία, μνημεία και εμβληματικά κτίρια
και στην πόλη μας, με πρωτοβουλία των δύο Ομίλων
μας («Πρώτος» και «Θέτις»), το Άγαλμα της Ελευθερίας
που βρίσκεται στην παραλία, το γεφυράκι και τμήμα του
λιμενοβραχίονα. Μέσω των ομίλων μας προκαλούμε την
κοινωνία, με δράσεις και συνομιλίες, ευαισθητοποιώντας,
ενισχύοντας την υπεράσπιση και ανταλλάσσοντας γνώση
και καινοτομία. Μόνο με τον τρόπο αυτό, δηλαδή, την
εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, θα πετύχουμε
τον τερματισμό και την εξάλειψη του απεχθούς αυτού
κοινωνικού φαινομένου.
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ # 9

Σ.Ε.Ε.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΡΟΠΗΣ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Πρόεδρος της Ένωσης
Σοροπτιμιστριών Ελλάδας, κυρία
Μερόπη Ορφανού, μιλάει στο
SPEAKNEWS για τη δράση και τους
στόχους του Σοροπτιμισμού, σχολιάζει
τα φαινόμενα βίας κατά των γυναικών,
και το “debate” που έχει ανοίξει
γύρω από τον όρο γυναικοκτονία, και
καταδεικνύει τα βήματα που πρέπει να
γίνουν προκειμένου να εξαλειφθούν
στην Ελλάδα οι διακρίσεις εις βάρος των
γυναικών.

Μιλήστε μας για την δράση των
Σοροπτιμιστριών Ελλάδας. Ποιοι είναι
οι σκοποί του σοροπτιμισμού;
Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
ιδρύθηκε πριν 72 χρόνια, κατ’ αρχήν
με ομίλους
στην Αθήνα και
ΣΤΟ SPEAK NEWS
Θεσσαλονίκη
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
και σύντομα
επεκτάθηκε στις
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Τ. #22 12/2021
περισσότερες
πόλεις της
Ελλάδας με μεγάλη συμμετοχή και
συνεχή δράση. Η ανάγκη να ενώσουν
οι γυναίκες τη φωνή και τη δύναμή τους
ήταν μεγάλη και εξακολουθεί να είναι.
Η λέξη Σοροπτιμισμός είναι Λατινογενής
και σημαίνει αδελφή για το καλύτερο,
εργάζεται αδιάλλειπτα και εθελοντικά
με κύριο και πρωταρχικό σκοπό την
ενδυνάμωση της γυναίκας, και την
αφύπνιση της κοινωνίας σχετικά με τα
δικαιώματα της γυναίκας.
Δεν υπάρχει σήμερα αμφιβολία ότι η
γυναίκα αδικείται, και μάλιστα σε πολλούς
τομείς αδικείται κατάφωρα. Οι στατιστικές
της Ευρώπης μας κατατάσσουν στην
τελευταία θέση σε θέματα ισότητας, αυτή η
θέση πρέπει να μας προβληματίσει, και να
μπούμε στον κόπο να αναρωτηθούμε γιατί,
ξεκινώντας από τη βάση της κοινωνίας,

10

# ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ

και φτάνοντας ψηλά στα σκαλοπάτια της
εξουσίας, πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάτι
δεν κάνουμε σωστά.
Οι οργανώσεις έχουμε την
υποχρέωση να εντοπίζουμε τα λάθη
και να δημιουργούμε ενοχλήσεις και
πιέσεις όπου χρειάζεται. Στο σύντομο
διάστημα του ενός έτους προεδρίας
μου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης, και
εφόσον βρέθηκα στο δύσκολο διάστημα
του κορονοϊού, ήρθα σε επαφή με το
Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής ώστε να
καταθέσουμε όλα εκείνα τα προβλήματα
τα οποία απασχολούν τη γυναίκα και
συχνά ακυρώνουν την παρουσία της.
Δεν αρνούμαι ότι η πολιτεία μας δέχθηκε
και άκουσε όλο τον προβληματισμό μας,
σχετικά με τη θέση της γυναίκας και του
κοριτσιού, μολονότι θα έπρεπε να έχουν
προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό προς την
επίλυση. Τα θέματα της ενδοοικογενειακής
βίας, τα θέματα του βιασμού και της
σεξουαλικής παρενόχλησης, η σεξουαλική
αγωγή στα σχολεία και το μπούλιγκ το
οποίο εκδηλώνεται σε όλη τη μαθητική
και φοιτητική ζωή αποτελούν για την
οργάνωσή μας ένα διαρκές πρόβλημα.
Η αστυνομία ετοιμάζει ειδικά τμήματα
τα οποία να υποδέχονται θύματα βίας
και κακοποίησης και σε συνάντηση την
οποία επεδίωξα προσωπικά λάβαμε
διαβεβαιώσεις ότι εξελίσσεται η αστυνομία
και θα προσλάβει ειδικούς ψυχολόγους,
καθώς και ότι θα τοποθετηθούν γυναίκες
σε θέσεις ευθύνης.
Η Ευρώπη αλλά και ο κόσμος
ολόκληρος, φτωχές χώρες και
πλουσιότερες βιώνουν περίπου τα ίδια
προβλήματα στην ισότητα των φύλων. Η
ελληνική κοινωνία με τις πατριαρχικές
δομές υστερεί πολύ στη συμμετοχή
των γυναικών σε θέσεις σημαντικών
αποφάσεων και ακόμη στο να ομολογήσει
την κακοποίηση, την κακομεταχείριση και
τη βία συντρόφου συζύγου ή πατέρα.
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καθιερωθεί ο όρος, και νομικά; Γιατί προκαλεί τόσο
έντονες αντιδράσεις, σε μια μερίδα της κοινωνίας η
χρήση αυτής της λέξης;

Κατά τη διάρκεια του 2021, σχεδόν κάθε
δεύτερη εβδομάδα απασχολεί την κοινή γνώμη
ο φόνος κάποιας γυναίκας, από το σύζυγο ή τον
σύντροφό της. Υπάρχει όντως έξαρση στη βία
κατά των γυναικών, ή απλά τώρα αναγνωρίζουμε
και αναδεικνύουμε τα περιστατικά αυτά στην
πραγματική τους έκταση;
Αν με ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη είμαι
απολύτως βέβαιη ότι η βία υπήρχε. Ήταν κραταιή
για πολλούς αιώνες, και μάλιστα ακούμε πολλούς
άνδρες σήμερα να παρουσιάζονται σαν αρσενικά
παλαιάς κοπής. Η βία και οι βιασμοί υπήρχαν σε
μεγάλη κλίμακα και η κοινωνία είχε σχεδόν αποδεχτεί
την ενδοοικογενειακή βία. Η απομόνωση λόγω της
πανδημίας, ενώ στάθηκε σωτήρια για τον περισσότερο
κόσμο, και αποφύγαμε να νοσήσουμε, καταδίκασε σε
θάνατο τις μέχρι σήμερα 15 αθώες γυναίκες. Πολλές
από τις οποίες έπρεπε να μείνουν με τον κακοποιητή
και εν συνεχεία δολοφόνο τους. Υπάρχει έξαρση, ή
μήπως απλά υποστηρίξαμε λίγο τη γυναίκα να μιλήσει,
να φανερωθεί, να τολμήσει και να ξεσκεπάσει τον
άνθρωπο ο οποίος τη βασανίζει; Όταν θα αισθανθεί η
γυναίκα ότι βρίσκεται σε περιβάλλον ασφάλειας, θα
μπορέσει να μιλήσει και να ξεδιπλώσει τις ικανότητές
της, τότε η γυναίκα θα φανεί πόσο χρήσιμη είναι για
την κοινωνία μας. Στη Θεσσαλονίκη οργανώσαμε μια
εκπληκτική έκθεση φωτογραφίας με θέμα τη βία, τα
έργα δημιουργήθηκαν από Σοροπτιμίστριες και έχουν
μεγάλη αξία γιατί αποτυπώνουν τα πρόσωπά τους
και το αποτέλεσμα είναι στα αλήθεια εντυπωσιακό.
Μεγάλη σημασία βέβαια έχουν τα μηνύματα τα οποία
εκπέμπουν. Πολλοί άντρες επισκέφθηκαν την έκθεση
και την περιεργάστηκαν με σκεπτικισμό και θετικό
σχολιασμό.

Ο όρος «γυναικοκτονία» προκαλεί έντονο δημόσιο
διάλογο. Πιστεύετε ότι υπάρχει όντως ανάγκη να
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Ο όρος γυναικοκτονία είναι αποδεκτός σε πολλές
χώρες, και σε άλλες της Ευρώπης δημιουργούν
επιτροπές μελέτης κατά πόσο θα πρέπει να γίνει
νομικός όρος. Είναι τόσο μεγάλη η έξαρση των
δολοφονιών συζύγων και συντρόφων την τελευταία
χρονιά ώστε δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια.
Γυναικοκτονίες είναι και δεν πρέπει να μας τρομάζει
η λέξη, η οποία αποδίδει κατά γράμμα το γεγονός. Οι
κακοποιημένες γυναίκες εάν είχαν το κουράγιο ή την
υποστήριξη να καταδείξουν τον κακοποιητή τους, πολύ
πιθανό θα ήταν να μη φτάσουν να χάσουν τη ζωή τους.
Το κίνημα Me too έδωσε τη δύναμη σε πολλές
επώνυμες γυναίκες να ομολογήσουν ότι βίωσαν ένα
δραματικό περιστατικό παρενόχλησης. Στην αρχή
όλοι τρόμαξαν, η καθαρή αλήθεια ενόχλησε, και
προσπάθησαν να το υποβαθμίσουν, σήμερα όμως
κανείς μας δεν αμφιβάλλει ότι τα θύματα πράγματι
πόνεσαν, πληγώθηκαν ανεπανόρθωτα και εξέφρασαν
τα ανομολόγητα.
Η αποδοχή του όρου γυναικοκτονία ως διακριτού
νομικού ορισμού, θα συμβάλλει ώστε να ερευνηθεί σε
βάθος, και να αντιμετωπιστεί με τον προσήκοντα τρόπο
αυτό το ειδεχθές έγκλημα, το οποίο διατρέχει την
ιστορία της ανθρωπότητας, ατιμώρητο εν πολλοίς, και
να καταδείξει τις πραγματικές του διαστάσεις.

Σήμερα στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι τομείς στους
οποίους πρέπει να γίνουν βήματα προόδου,
ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις εις βάρος των
γυναικών;
Σήμερα στην Ελλάδα, έχουμε πολλά να κάνουμε
ακόμη ώστε να βαδίσουμε στο δρόμο προς την ισότητα.
Πρέπει να δώσουμε στη γυναίκα τη θέση που της αξίζει
και πρώτα απ’ όλα η πολιτεία. Είναι πλέον απαραίτητο
να αλλάξει η νοοτροπία ολόκληρης της κοινωνίας, να
τραβήξουμε το σεντόνι με το οποίο σκεπάσαμε τόση
υποκρισία τόσα χρόνια. Οι νόμοι και οι μέχρι σήμερα
νομοθετικές αλλαγές δεν έφεραν καμία βελτίωση του
φαινομένου βία. Οι δομές φιλοξενίας, η γραμμή SOS
και κάθε δράση στην οποία έχουμε επιδοθεί δεν έχουν
φέρει κανένα αποτέλεσμα. Έχουμε γίνει μάρτυρες
φόνων, ειδεχθών με σκληρότητα μοναδική, καθώς
συχνά οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού
μας.
Το μότο στο Σοροπτιμισμό είναι «Τα δικαιώματα της
γυναίκας είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα …»
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Οι πορτοκαλί
ημέρες
Οι orange days, όπως έχουμε υιοθετήσει
παγκοσμίως να αποκαλούμε τις 16 ημέρες
ακτιβισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχαν
φέτος μια πιο επιδραστική και εξωστρεφή εικόνα.
Όλοι οι όμιλοι είχαν φροντίσει να φωτίσουν τα εμβληματικά κτίρια
της πόλης τους, με το εκτυφλωτικό πορτοκαλί φως, το φως το οποίο
ενεργοποιεί την περιέργεια και κάνει τον πολίτη να αναρωτηθεί για τον
σκοπό της ενέργειας αυτής. Ο σκοπός του φωτισμού έχει γίνει πλέον
γνωστός και σε κάθε δήμο ή σε κάθε πόλη, όπου γίνεται κάθε χρόνο.
Οι φωτογραφίες των μελών των ομίλων με φόντο τα έντονα πορτοκαλί
κτίρια έχουν καταφθάσει στο περιοδικό μας και είναι όλες μοναδικές.
Οι Σοροπτιμίστριες έστειλαν φανερά το μήνυμα «Τα γυναικεία
δικαιώματα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα».
Η πανδημία, αυτή η παρωχημένη στα πρόσφατα χρόνια λέξη,
μας τυρανάει την τελευταία διετία και ακυρώνει όλες μας τις γνωστές
δραστηριότητες, τις συναντήσεις μας, τις εκδηλώσεις μας και όλα όσα
κάναμε μαζί. Ως πρόεδρος μιας δυναμικής οργάνωσης δεν σταμάτησα
να αναζητώ τρόπους να πλησιάσουμε τα μέλη μας μεταξύ τους, αλλά
παράλληλα να γίνουμε ορατές και στον περισσότερο κόσμο.

Οι Σοροπτιμιστικοί
Όμιλοι
Λίγο πριν ξεκινήσουν οι 16 πορτοκαλί ημέρες, είδα σε ανάρτηση
του ομίλου Ηρακλείου ευχές στο μέλος, Μαρία Πιτσικάκη για την
έκθεση ζωγραφικής την οποία είχε οργανώσει. Τα έργα της ατομικά,
η πανδημία είχε περιορίσει την δυναμική της Σοροπτιμίστριας και
εκείνη έπιασε τα πινέλα της. Οι πίνακές της μου άρεσαν, η έκθεση
αφιερωμένη στη γυναίκα της Κρήτης, καλλονές με μεγάλα εκφραστικά
μάτια, έντονα φρύδια και δίπλα καρποί της Κρητικής γης. Κατάλαβα
πως πρέπει να επικοινωνήσω με αυτή τη γυναίκα με τη γλυκειά μορφή,
την καρτερία στο βλέμμα και το αμυδρό χαμόγελο.
Οι Σοροπτιμίστριες του Βόλου, επίσης δραστήριες και με νέες
ιδέες συνεχώς, είχαν οι ίδιες ποζάρει και, με την καλλιτεχνική
ματιά της Μαρίας Μπρουσοβάνα, έκαναν καταπληκτικά πορτρέτα
κακοποιημένων γυναικών.
Ο όμιλος Βυζάντιο ήρθε και πρόσθεσε τα έργα της διευθύντριας
προγράμματος, τα αδειανά φορέματα και η Καίτη Λογοθέτη χάρισε μια
συλλογή θεατρικών έργων τα οποία είχε μεταφράσει στο παρελθόν.
Ο όμιλος «Ολυμπιάς» έστειλε για την έκθεση ένα υπέροχο έργο,
ζωγραφισμένο από μαθήτρια γυμνασίου, με φεμινιστικό μήνυμα.
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Η έκθεση φωτογραφίας
με θέμα «Έμφυλη βία»
στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Η έκθεση με τόσο πραγματικά πλούσιο υλικό και μια εξ’ ολοκλήρου Σοροπτιμιστική δημιουργία
εντυπωσίασε, με μια ευρεία γκάμα θεμάτων, έμφυλης βίας, πατριαρχικών μοτίβων και μια σεξιστική
πατίνα που κάλυπτε όλα τα έργα.
Η έκθεση στο γυάλινο περίπτερο Θεσσαλονίκης έμεινε ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια των 16
ημερών. Εντυπωσίασε με την καταπληκτική συλλογή των έργων και έγινε θέμα συζήτησης στην πόλη.
Οι επισκέπτες έβλεπαν για πρώτη φορά μια τόσο σοβαρή προσέγγιση στο θέμα
«Έμφυλη βία». Οικογένειες με παιδιά εφήβους στάθηκαν και συζήτησαν με
σοβαρότητα τις τόσο ρεαλιστικές εικόνες.
Έντυπα και ψηφιακά site ανήρτησαν φωτογραφίες της έκθεσης και εν παραλλήλω με το κίνημα
#MeToo υπήρξε πιστεύω ένας σοβαρός προβληματισμός για μια αλλαγή στο κοινωνικό σώμα.
Έχει αλλάξει η ορατότητα, τα μέχρι τώρα ανέγγιχτα θέματα ξεδιπλώθηκαν και παρουσιάτηκαν
φανερά. Ανοίξαμε δρόμο για προβληματισμούς, διεκδικήσεις, ευαισθησία και ένα φρένο στη σιωπή.
SoroptimistGreece
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ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
2020 - 2022

Πέντε χιλιόμετρα υγείας
Μια δράση μακριά απο κλειστούς χώρους

Πολλές πόλεις σ’ όλο τον κόσμο δημιουργούν Μαραθωνίους δρόμους,
ελεύθερους για το κοινό με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχει καθιερώσει τον νυχτερινό
ημιμαραθώνιο δρόμο και έχει προσδώσει στην πόλη σπουδαία φήμη.
Αθλητές και λάτρεις του αθλήματος καταφθάνουν κάθε χρόνο, πιστοί στο
ραντεβού του αθλητικού γεγονότος, το οποίο διαφημίζεται συνεχώς από
ραδιόφωνα, τοπικά κανάλια και ψηφιακά κανάλια. Επιτυχία του γεγονότος
είναι να υπάρχουν συμμετοχές και οι αγώνες να αποκτούν ένα είδος
διασημότητας.
Ο ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης διεξάγεται κατά το σούρουπο κι αυτό
τον κάνει πιο ιδιαίτερο και ελκυστικό.
Η διοργάνωση φροντίζει η πόλη να είναι πεντακάθαρη και στολισμένη
με έναν πανηγυρικό τρόπο, οπότε οι τυχόν ατέλειες γίνονται πιο απαλές,
και ο φωτισμός της πόλης δρα καταλυτικά και της δίνει την πανηγυρική
εικόνα της γιορτινής μεγαλούπολης με τα αναμμένα λαμπιόνια.
Η διαδρομή του αγωνίσματος ακολουθεί την κεντρική λεωφόρο
στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και είναι ένας ακόμη λόγος να είναι η
συμμετοχή πιο ελκυστική.
Ο υποχρεωτικος εγκλεισμός μας των δύο ετών, έφερε κόπωση σε όλες
μας και κάθε στιγμή έψαχνα να ανακαλύψω νέους διαδραστικούς τρόπους,
ώστε να έλθουμε κοντά και παράλληλα να μην κινδυνεύουμε απο τον
κορονοϊό.
Μια δράση δηλαδή μακριά απο κτίρια και κλειστούς χώρους θα ήταν
ιδανική.
Το να συμμετάσχει κανείς σ ένα αθλητικό γεγονός ασφαλώς απαιτεί να
πληρούνται κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, όπως να είναι κάποια αθλήτρια
ή εξαιρετικά γυμνασμένη, να διαθέτει την ανάλογη στολή ή να έχει κάνει
μια σχετική προετοιμασία, να έχει συμμετοχική διάθεση και ομαδικό
πνεύμα.Το κυριότερο όμως να υπάρχει ο λόγος που δονεί την ψυχή της, ο
στόχος που την παρακινεί και την ενθουσιάζει.
Η διετία του κορονοϊού ήταν μια διετία αγωνίας και φόβου.Οι
Σοροπτιμίστριες, οργανωμένες στον εθελοντισμό και στη δράση, βίωσαν
την απομόνωση με μεγαλύτερη ακόμη θλίψη και ένιωσαν να ασφυκτιούν
μέσα στο κλίμα της απομόνωσης και της ψηφιακής επαφής.
Η αφίσα του ημιμαραθωνίου είχε στο κάτω μέρος και μια λεζάντα η
οποία έγραφε «δηλώστε συμμετοχή και στο βάδισμα υγείας των πέντε
χιλιομέτρων». Ο στόχος είναι εκεί, το έτος 2021 ειναι αφιερωμένο στην
κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα του πλανήτη.
Η πρότασή μου στο Δ.Σ. της Ένωσης έγινε δεκτή με ενδιαφέρον,
και ενώ εκτιμήσαμε περίπου δέκα συμμετοχές, μετά από λίγες ημέρες
14
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Συμμετοχή των Σοροπτιμιστριών στον νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

“

...ενώ εκτιμήσαμε περίπου δέκα συμμετοχές,
μετά από λίγες ημέρες έφτασαν στον πολύ
αξιοπρεπή αριθμό των 48 συμμετοχών!

έφτασαν στον πολύ αξιοπρεπή
αριθμό των 48 συμμετοχών. Η
οργανωτική επιτροπή δεν έκανε
δεκτή την οικονομική συνδρομή
μας, εκτιμώντας θετικά τον σκοπό
μας και επέστρεψε το ποσό για τις
δράσεις μας.

“

Ο δρόμος υγείας με σκοπό
να διαδώσουμε το μήνυμα για
τη διάσωση και βιωσιμότητα του
πλανήτη κατέληξε να μας δώσει
τεράστια χαρά και να είναι μια
γιορτή μέσα στην πόλη μαζί με
αθλητές, με νέους, με μουσικές
και η καλύτερη ευκαιρία να
συναντηθούμε και πάλι και να
πανηγυρίσουμε μαζί.
Οι Σοροπτιμίστριες οι οποίες
τόλμησαν να έρθουν στον αγώνα,
παραμέρισαν κάποια στεγανά,
ηλικίες, φοβίες και αναστολές,
ενωθήκαμε με καμάρι και βαδίσαμε
όπως τότε στη σχολική μας
παρέλαση. Νιώσαμε τη χαρά της
άμιλας και την επιτυχία του σκοπού
μας.
Τα μετάλλια στο τέλος της
διαδρομής και οι πανηγυρισμοί
από τα μεγάφωνα ότι μόλις
τώρα τερματίζει η ομάδα της
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος,
η οποία τρέχει για να αναδείξει το
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής,
μας έκανε να αισθανθούμε έτοιμες
για πολλούς ακόμη αγώνες.
Το γεγονός ότι βγήκαμε απο τον
γνωστό προστατευμένο μας χώρο,
κλείσαμε το κουμπί της τηλεόρασης
και τρέξαμε έξω μαζί με τις
αδερφές μας, ήταν μια τεράστια
επιτυχία για την εξωστρέφεια της
οργάνωσης και μια νέα πρόταση για
δράσεις με ομαδικό πνεύμα, όπως
απαιτούν οι αξιακοί μας κώδικες.
SoroptimistGreece
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1921-2021 Ένας αιώνας ακριβώς συμπληρώνεται από
την ημέρα που οι γυναίκες δημιούργησαν την Σοροπτιμιστική
Οργάνωση.

ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.
2020 - 2022

Φυτεύουμε δέντρα για
ένα καλύτερο μέλλον

Η αφορμή για τη δημιουργία μιας εθελοντικής οργάνωσης ήταν
το συνεργατικό πνεύμα των γυναικών αλλά και το γεγονός ότι είχαν
προνοήσει και προβλέψει την καταστροφή του περιβάλλοντος από
την υπερβάλλουσα υλοτομία. Η διάσωση των «κόκκινων δασών» με
τα τεράστια δέντρα της Σεκόγιας ήταν η πρώτη και σημαντική νίκη
της οργάνωσης.
Με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την προστασία του πλανήτη
η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος καθιέρωσε
πρόγραμμα δενδροφύτευσης απο όλους τους
ομίλους και σε κάθε πόλη.
Η ζωή μας στην πόλη βρίσκεται σχεδόν πάντα
ανάμεσα σε κτίρια ψηλά, σε οχήματα που βγάζουν
μαύρους καπνούς, ανάμεσα σε σώματα άλλων
ανθρώπων. Ίσως καθόλου δεν σκεφτόμαστε πώς
είναι να περπατάς ανάμεσα σε δέντρα, να ρουφάς
με τα πέλματά σου την ευεργετική ενέργεια της γης
και να συνδέεσαι απ’ ευθείας με το χώμα. Τα κλαδιά
και τα φύλλα να παιχνιδίζουν απο πάνω σου και να
αναπνέεις τα αρώματα του χόρτου, του ξύλου ή του
χαμομηλιού.
Η ύπαρξη δημόσιων πάρκων είναι απαραίτητη στις πόλεις όσο
και η ανάσα μας.Τα κομματάκια αυτά της γης που έμεινε αδόμητη
και φυτεύτηκαν δέντρα μπορούν να εξασφαλίσουν, στην κάθε
γειτονιά, θωράκιση απο το θόρυβο, από τα αιωρούμενα σωματίδια,
να μας εξασφαλίσουν καθαρό οξυγόνο.
Οι πόλεις οι οποίες έχουν δέντρα έχουν άλλη θερμοκρασία και
άλλον αέρα, πέρα απο το γεγονός ότι αποτελούν οάσεις γαλήνης
για τους πολυάσχολους κατοίκους τους. Συνιστούν τη δύναμη στην
αλυσίδα της ζωής και εκεί μπορούμε να αντλούμε τροφή για σκέψη,
καθώς αγγίζοντας ένα κορμό μπορεί το μυαλό να ταξιδέψει και να
ηρεμήσει η καρδιά.
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας δεν έχει άλλο τρόπο να
καθαρίσει, είναι ένα σοβαρό ζήτημα καθημερινής διαχείρισης
της ζωής. Η μάσκα, τα σκούρα γυαλιά, οι κρέμες προστασίας
δεν βοηθούν να αποφεύγουμε ιούς, αιωρούμενα σωματίδια,
δυσάρεστες οσμές και ζεματιστές ηλιακές ακτίνες. Μόνο τα δέντρα
είναι ζωογόνα και προστατευτικά για το μέλλον του πλανήτη.
Ο εθελοντισμός, που αποτελεί ένα από τα βασικότερα
χαρακτηριστικά του Σοροπτιμισμού, μας ενεργοποίησε στο να
αφιερώσουμε ένα σοβαρό κομμάτι της δράσης μας, κατά τη
διάρκεια της χρονιάς, στη δενδροφύτευση.
Οι όμιλοί μας σε κάθε πόλη φύτεψαν δέντρα, δέντρα μεγάλα
ή μικρότερα, δέντρα με συμβολισμό, όπως ελιές, το σύμβολο
της ειρήνης, ένα κυπαρίσσι στη μνήμη φίλης εκλιπούσας. Σε ένα
όμορφο πάρκο φυτέψαμε ροδιές για την παιδική χαρά. Οι όμιλοι
στην Αθήνα φύτεψαν δρυς στις πλαγιές της Πεντέλης.
Η ομαδική δουλειά και η εξόρμηση στη φύση, μας
ξαναγύρισε στην προ πανδημίας εποχή και περισσότερο απ’ όλα
η δενδροφύτευση πραγματικά χάρισε εκείνο το αίσθημα που
εισπράττεις όταν είσαι βέβαιη ότι κάνεις το καλό.
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ΑΝΝΑ ΜΑΜΑΗ
Ψυχολόγος, MSc - Ψυχοθεραπεύτρια
Υποψ. Δρ. Εγκληματολογίας Α.Π.Θ.

Η

ενδοοικογενειακή/συντροφική βία κατά των γυναικών αφορά την
κάθε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος
του θύματος από τον τωρινό ή πρώην σύζυγο, ή από το σύντροφό
τους, ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους και έχει να κάνει με την άσκηση ελέγχου
και εξουσίας στη γυναίκα λόγω του φύλου της. Σε κάθε περίπτωση η βία αφορά
την επιβολή της δύναμης, τον έλεγχο και την κυριαρχία του ενός συντρόφου στον
άλλο.
Ως αποτέλεσμα οι γυναίκες συχνά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι
τους πολλές φορές μαζί με τα παιδιά τους, προκειμένου να δραπετεύσουν από
ένα κακοποιητικό και βίαιο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν Ξενώνες/
Καταφύγια σε όλη τη χώρα με στόχο την προστασία των γυναικών αυτών και των
παιδιών τους και την αρωγή τους προκειμένου να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη
ζωή τους, απαλλαγμένο από τον τρόμο της βίας.
Οι γυναίκες που φτάνουν στα Καταφύγια εκτός από το φόβο που βιώνουν
και την αβεβαιότητα ενός νέου περιβάλλοντος και μιας άγνωστης γι’ αυτές μέχρι
εκείνη τη στιγμή συνθήκης, αντιμετωπίζουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα όπως
άγχος, φόβο, καταθλιπτική διαταραχή, φοβίες, σωματόμορφες και αγχώδεις
διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας και διαταραχή ψυχοτραυματικού στρες.
Ταυτόχρονα, όταν έχουν μαζί τους τα παιδιά τους, το άγχος και οι φόβοι τους
εντείνονται καθώς στη νέα αυτή συνθήκη πρέπει να προσαρμοστούν και εκείνα,
μακριά από το σπίτι και έναν πατέρα, που συχνά τα ίδια συνεχίζουν να αναζητούν,
αυξάνοντας παράλληλα και τις ενοχές των μητέρων.
Στην Ελλάδα η ενδοοικογενειακή/συντροφική βία αποτελεί ποινικό αδίκημα
που διώκεται αυτεπάγγελτα και ορίζεται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο
(Νόμος 3500/2006 «για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες
διατάξεις», Ν4531/2018 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για
την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής βίας και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας»).

Η ενδοοικογενειακή/
συντροφική βία
κατά των γυναικών

Στη χώρα μας λειτουργούν Ξενώνες/Καταφύγια για τις γυναίκες θύματα
βίας και τα παιδιά τους, στελεχωμένοι από έμπειρους/ες και αξιόλογους/ες
επαγγελματίες, από φορείς τόσο του Δημόσιου χώρου, όσο και της πρωτοβουλίας
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Τα Καταφύγια χρειάζεται να υποστηρίζονται συνεχώς και εμπράκτως,
τόσο όσον αφορά το επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικούς/ές λειτουργούς,
ψυχολόγους, βρεφονηπιαγωγούς, παιδαγωγούς, νοσηλευτές/τριες), αλλά και
βοηθητικό προσωπικό (φύλακες, κοινωνικούς/ές φροντιστές/τριες,) αλλά και
την υλικοτεχνική υποδομή τους, ώστε να παρέχουν όλα αυτά που χρειάζονται
οι ψυχικά τραυματισμένοι άνθρωποι για να νιώσουν ασφάλεια, φροντίδα και
εξασφάλιση της αξιοπρέπειάς τους.
Αν και το νομοθετικό πλαίσιο έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια,
η ενδοοικογενειακή βία συνεχίζει να αποτελεί πλημμέλημα, ο νόμος συνεχίζει
να δίνει την ευκαιρία στο δράστη να ξεφύγει μέσω της εφαρμογής της ποινικής
διαμεσολάβησης και ο όρος «γυναικοκτονία» δυστυχώς παραμένει ακόμα
αμφισβητήσιμος ως προς την αναγκαιότητα του ορισμού της δολοφονίας των
γυναικών χωριστά από τη συνολική ανθρωποκτονία.
Τέλος, είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση των σχολείων με προγράμματα,
μαθήματα κατά της βίας και της κακοποίησης και κατά της συντήρησης των
στερεότυπων του φύλου, καθώς εάν δεν επενδύσουμε στο κομμάτι της πρόληψης
και της παιδείας, τότε θα συνεχίσουμε να μιλάμε για μια συντηρούμενη πανδημία,
αυτή της βίας κατά των γυναικών.

SoroptimistGreece
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«Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο»

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ο απόσπασμα «Η ομορφιά θα σώσει
τον κοσμο» από τον «Ηλίθιο» του
Ντοστογιέφσκι είναι πολύ παρεξηγημένο
στους ταραχώδεις καιρούς μας. Όπως καταδεικνύει
ο συγγραφέας στο όλο έργο, μόνη η ομορφιά δεν
μπορεί να σώσει τον κόσμο.
Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σωθούν! Όλα
όσα γίνονται, πόλεμοι, καταστροφές, μίση, πείνα,
διωγμοί, προσφυγιά και έχουν δράστη και θύμα τον
άνθρωπο. Ο απέραντος πόνος δεν αφήνει κανέναν
ανέγγιχτο και κανέναν ασυγκίνητο. Μόνον αν
αισθανθούμε βαθιά τον πόνο και την απελπισία του
άλλου μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
Να μπούμε στη διαδικασία της συμφιλίωσης,
που είναι ο σπόρος από τον οποίο γεννιέται ο
ανθρωπισμός και εκδηλώνεται η εθελοντική δράση.

ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΥ
Πρόεδρος
Σ.Ο. Αθηνών
«Ιδρυτικός»

Η οργανωμένη εθελοντική δράση είναι μια
σημαντική δυναμική της «κοινωνίας των πολιτών»
που οικοδομείται με πρωτότυπες ποσοτικές και
ποιοτικές διαστάσεις που ξεπερνούν τις διαστάσεις
της παραδοσιακής φιλανθρωπίας. Η φιλανθρωπία,
όπως την εννοούσαμε παλιά, διαφέρει από τον
εθελοντισμό, όπως τον εννοούμε σήμερα. Η
φιλανθρωπία έχει την έννοια, ότι συνεισφέρει
κάποιος κινούμενος από οίκτο και ελεημοσύνη, ενώ
η ανθρωπιστική δράση, δηλαδή ο Εθελοντισμός σε
κάνει συμμέτοχο στην κάλυψη των αναγκών των
ανθρώπων και αλληλέγγυο στο πρόβλημα.
Μιλώντας για την «κοινωνία των πολιτών»,
αναφερόμαστε σε όλη εκείνη τη σφαίρα των
κοινωνικών σχέσεων που γεννιούνται αυθόρμητα
«από κάτω» και σχηματίζουν ένα κοινωνικό
περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η ιδέα του
κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και του ευρύτερου
κοινωνικού συμφέροντος. Δηλαδή οι εθελοντικές
οργανώσεις προκύπτουν από την ανάγκη της
άμεσης εξυπηρέτησης και βοήθειας του ανθρώπου
προς τον άνθρωπο. Οι εθελοντικές οργανώσεις, οι
οποίες διαθέτουν οργανωτική δομή, προσφέρουν
βοήθεια ιατρική, κοινωνική και άλλο είναι μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργούν με
εξειδικευμένα στελέχη που ασκούν υπηρεσία προς
τον έχοντα ανάγκη πολίτη, εκεί που η κρατική
κοινωνική πολιτική αδρανεί ή δεν μπορεί. Αυτές
οι οργανώσεις, δεν ταυτίζονται με κρατικούς
φορείς και είναι διαφορετικές από την ιδιωτική
φιλανθρωπία και τα Ιδρύματα Φιλανθρωπίας.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Οργανωμένου
Εθελοντισμού, είναι ο αλτρουϊστικός προορισμός,
ο οποίος βασίζεται στην εκτέλεση προγραμμάτων
εθελοντικής εργασίας. Οι ανάγκες παρέμβασης
των εθελοντικών οργανώσεων είναι πολλαπλές και
διαφορετικές μεταξύ τους.
Υπάρχουν πολλές μορφές εθελοντισμού, ο
καθένας με τη δική του φυσιογνωμία, ταυτότητα
και μέθοδο δράσης, κοινό δε χαρακτηριστικό
όλων, είναι η συνδρομή τους στην υποστήριξη
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών (Ελλήνων και
αλλοδαπών).
Ένα σημαντικό μέρος του Εθελοντισμού στην
Ελλάδα, αν και αναλογικά μικρότερο σε σύγκριση
με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, δραστηριοποιείται
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στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας, με αντικείμενο κυρίως την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών σε δοκιμαζόμενα
άτομα Ασθενείς, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα
με ειδικές ανάγκες, εγκαταλελειμμένα παιδιά,
ανύπαντρες μητέρες, οικογένειες με ανάγκες,
τοξικοεξαρτώμενοι, ψυχικά πάσχοντες, χρόνια
ασθενείς, ασθενείς με AIDS, άστεγοι, αλκοολικοί,
ξένοι μετανάστες.
Σημαντικό κομμάτι αυτής της κοινωνικής
παροχής, είναι η αιμοδοσία. Αυτή η μορφή
Εθελοντισμού, που ασχολείται με την παροχή
βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση
ανάγκης, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε
με τον όρο «Κοινωνικός Εθελοντισμός».
Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει τα τελευταία
χρόνια ο «Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός»,
για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχει
Εθελοντισμός της «Πολιτικής Προστασίας»,
με αντικείμενο την πρόληψη και κατάσβεση
δασικών πυρκαγιών, κ.ά. Αρκετά διαδεδομένη
εμφανίζεται επίσης η παρουσία του «Πολιτιστικού
Εθελοντισμού», με επίκεντρο την παροχή
πολιτιστικών υπηρεσιών, τη διάσωση της
πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.ά.
Πιο πρόσφατα σημαντικό ενδιαφέρον
παρατηρείται για τα προγράμματα «Διεθνούς
Εθελοντισμού», τα οποία προωθούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Εθελοντική Υπηρεσία, οι διάφορες Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) διεθνούς
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Το αντικείμενο
αυτών, είναι η παροχή ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες ή τον άμαχο πληθυσμό
εμπόλεμων χωρών.
Σε όλες τις προαναφερόμενες μορφές τους, ο
Εθελοντισμός έχει ως υποχρέωση την υποστήριξη
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που
κατοχυρώνονται άμεσα ή έμμεσα από το ισχύον
Σύνταγμα, ή απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας.
Με αυτή την έννοια, ο Εθελοντισμός θα μπορούσε
να χαρακτηρισθεί «Κοινωνική Εγγύηση» για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, που επαφίεται στην
εθελοντική πρωτοβουλία των πολιτών.
Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι πέραν από τη
διαφορετική δραστηριότητα των ανθρωπιστικών
οργανώσεων, βασική προϋπόθεση είναι η
διασφάλιση του εθελοντικού χαρακτήρα στη δομή
και στη δράση τους, η διαφάνεια.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω την εθελοντική
δράση του Σοροπτιμισμού στα θέματα επικοινωνίας,
εκπαίδευσης, διατήρησης της γλώσσας μας, ως το
βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας.
Βρίσκομαι εδώ, ως εθελόντρια, για να
υπηρετήσω τους σκοπούς και τους στόχους
του Σοροπτιμισμού, να συμπορευτούμε,
να συνεργαστούμε, να κρατήσουμε τους
σκοπούς μας και τους στόχους μας συμπαγείς,
αποτελεσματικούς, πηγαίνοντάς τους ένα βήμα πιο
πέρα.
www.soroptimist.gr
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Η Ιστορία
του Διεθνούς
Σοροπτιμισμού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μετάφραση - Περίληψη

ΛΙΛΙΑΝ ΖΕΛΛΟΥ
Πολιτικός επιστήμων
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2010 - 2012

Κεφάλαιο Τρίτο > Growth and Development 1948 - 1960
Re-building for an new World
Τα επόμενα 12 χρόνια η κοινωνική σταθερότητα επέτρεψε
στον Σοροπτιμισμό να αναπτυχθεί σε πολλές χώρες. Ο πόλεμος
είχε διαλύσει τα πάντα στην Ευρώπη και έτσι άρχισε με γρήγορο
ρυθμό η ανοικοδόμηση και η κοινωνική ανασυγκρότηση για να
επουλωθούν το ταχύτερο δυνατόν οι πληγές του πολέμου.
Η Οργάνωσή μας είχε κι αυτή ανάγκη αναδιοργάνωσης
και η αρχή έγινε με τη βοήθεια της πρόσφατα εκλεγμένης
Madeleine Garrot η οποία είχε ιδρύσει τον Όμιλο της Antwerp.
Ήταν παιδίατρος με δική της κλινική, η οποία είχε καταστραφεί
ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς. Η M. Garrot είχε βιώσει
στη χώρα της τη Ναζιστική κατοχή. Κατά τη διάρκεια του πολέμου
ήταν μυστικά σε επαφή με την βρετανική Ομοσπονδία και όλες
οι ελπίδες της για βοήθεια στηρίζονταν στη δράση του ΟΗΕ. Η
ίδρυση του ΟΗΕ ήταν η μεγάλη ελπίδα όλων των λαών. Ξεχνούσαν,
μέσα στην απελπισία τους, την αναποτελεσματικότητα της
Κοινωνίας των εθνών, πριν από είκοσι χρόνια και πίστευαν ότι οι
δύο μεγάλοι πόλεμοι έκαναν την ανθρωπότητα σοφότερη.

Re-building the Soroptimist World
Περί τα τέλη του 1948, κάθε Ομοσπονδία οργάνωσε την
επέκτασή της. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία από τη στιγμή που
άρχισαν να αποκαθίστανται οι επικοινωνίες, οι σιδηρόδρομοι ,οι
γέφυρες, οι δρόμοι και ελαττώθηκαν οι περιορισμοί της κίνησης
των κεφαλαίων, δραστηριοποιήθηκε έντονα. Η Γαλλική Ένωση
άρχισε την ανασυγκρότηση των Ομίλων που λειτουργούσαν
προπολεμικά, με τη βοήθεια της Suzanne Noel και της Yvonne
Ripa de Roverendo. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο
κεφάλαιο, η υγεία της S. Noel ήταν σε κακή κατάσταση και η
όρασή της μετά από ένα σοβαρό ατύχημα το 1936 και παρά την
επιτυχή χειρουργική επέμβαση, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Παρά
την προχωρημένη ηλικία της, ήταν σχεδόν 70 ετών, ίδρυσε τον
Όμιλο της Κωνσταντινούπολης, τον πρώτο Σοροπτιμιστικό Όμιλο
σε μουσουλμανική χώρα. Ο Όμιλος αυτός συγκροτήθηκε με
πρωτοβουλία της Madam Feriod Tek, πρώην πρέσβειρας της
Τουρκίας στο Παρίσι. Όλα τα μέλη του Ομίλου ήταν γυναίκες
σε υψηλότατες θέσεις των επιστημών, των τεχνών και των
επιχειρήσεων της χώρας. Είχαν περάσει σχεδόν 20 χρόνια (από
το 1927) από τη χειραφέτηση των γυναικών στη χώρα αυτή και η
ίδρυση ενός Σοροπτιμιστικού Ομίλου επισφράγισε την προσπάθεια
των γυναικών για πολύπλευρη ανέλιξη.
SoroptimistGreece

Εν τω μεταξύ στην Ιταλία, η Alde da Rios Rossi που ανέπτυξε
σχεδόν αδελφική σχέση με την S. Noel, ίδρυσε τους Ομίλους των
πόλεων Bologna, Rome, και Florence. Την ίδια χρονιά (1948),
η Σουηδία υποδέχτηκε τον πρώτο Όμιλό της στη Στοκχόλμη, η
Ελβετία τον δεύτερο στη Λοζάνη και η S. Noel προήδρευσε των
εορτασμών για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του Ομίλου στο
Μιλάνο. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ο Σοροπτιμισμός επιβίωσε
του Δεύτερου παγκοσμίου πολέμου.

Broadening Horizons
Οι Όμιλοι και στις τρεις Ομοσπονδίες αποκτούσαν σιγά-σιγά,
μέσω του ΟΗΕ και των Επιτροπών του, τις αναγκαίες γνώσεις για
την προώθηση των προγραμμάτων τους. Δόθηκε στην Οργάνωσή
μας συμβουλευτική θέση στην UNESCO. H Tina Wind, μέλος της
Ένωσης των Κάτω Χωρών, ορίστηκε παρατηρήτρια και προωθούσε
σε όλες τις Ομοσπονδίες την πληροφόρηση μαζί με προγράμματα
δράσεων και υλοποίησης των στόχων τους. Τώρα που το όνειρο
της Madeleine Garot υλοποιήθηκε, έπρεπε να δημιουργηθεί μία
διεθνής Επιτροπή που θα διοικούσε την Οργάνωση.
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που έμεινε στην Ιστορία σαν
«Γενική Συνέλευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», έγινε στο
Παρίσι. Η Eleanor Franklin Roosevelt ήταν η εκπρόσωπος της
Αμερικής στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Όμιλος του
Παρισιού παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν της και παρέστησαν
πολλές προσωπικότητες. Αυτός ο επικοινωνιακός άθλος επρόκειτο
τους επόμενους μήνες να φανεί εξαιρετικά χρήσιμος.
Αν και πολλά μέλη μας δεν κατανοούσαν τη σημασία της
συμμετοχής μας στους διεθνείς Οργανισμούς, σταδιακά, άρχισαν
να κατανοούν ότι ήταν ο καλύτερος, ίσως και ο μοναδικός
τρόπος για να ακουστεί, διεθνώς, η φωνή μίας Μη Κυβερνητικής
Οργάνωσης. Ο Χάρτης του ΟΗΕ αρχίζει με την δήλωση «Εμείς
ο Λαός» και περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραγράφους: «Να
προωθήσουμε την κοινωνική ανάπτυξη και καλύτερα πρότυπα
ζωής σε περιβάλλον μεγαλύτερης ελευθερίας» και «Να
χρησιμοποιήσουμε διεθνείς μηχανισμούς δια την προώθηση της
οικονομικής και κοινωνικής ωφέλειας για όλους τους λαούς»
Νέο πεδίο δράσης ανοίγει για τις γυναίκες, γιατί σε πάρα
πολλές, σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου, μηχανισμοί
βοήθειας για τις γυναίκες δεν υπήρχαν, ή όπου υπήρχαν, δεν
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ # 19
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επαρκούσαν ή έπρεπε να εκσυγχρονιστούν, γιατί ο κόσμος
άλλαζε γρήγορα. Επί πλέον οι γυναίκες ήταν οι πλέον αρμόδιες
για να χειριστούν αυτά τα ζητήματα που απασχολούσαν τις
κοινωνίες μετά το τέλος του πολέμου που είχε καταγεγραμμένους
55.000.000 νεκρούς. Η συμμετοχή της Οργάνωσης στον ΟΗΕ το
1949 κατέστησε σαφές ότι η συμμετοχή των γυναικών σ’ αυτές τις
διαδικασίες ήταν αναγκαία, καθώς και ότι οι γυναίκες έπρεπε να
συγκεντρώσουν όλες τις προσπάθειες και τις δυνάμεις τους στον
αγώνα για τον σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλων των
ανθρώπων, σε όλο τον κόσμο.
Οι ειδικές Επιτροπές που δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό,
ένωσαν τις προσπάθειές τους υπό την Επιτροπή ΕCOSOC. Ήταν
μεγάλο επίτευγμα της Οργάνωσης το γεγονός ότι το 1950 «The
Soroptimist International Association» ενεγράφη στη λίστα του
ECOSOC του ΟΗΕ, όπου λειτουργεί έως σήμερα.

Expanding the Soroptimist World
Η αργυρή επέτειος του Ομίλου του Παρισιού εορτάστηκε
τον Ιούνιο 1949. Συγκεντρώθηκαν περίπου 40 Όμιλοι για να
συνεορτάσουν το γεγονός σε πνεύμα φιλίας και αμοιβαίας
κατανόησης. Τον ίδιο χρόνο η Suzanne Noel παρέδωσε την
Χάρτα ίδρυσης του πρώτου Ομίλου στην Αθήνα (σημείωση μεταφ.
Γνωρίζουμε ότι ο πρώτος Όμιλος στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1950.
Εμείς οφείλουμε να αναγνωρίζουμε σαν χρονολογία ίδρυσης των
Ομίλων μας τη χρονολογία της έγκρισης του Καταστατικού από
τα ελληνικά δικαστήρια και όχι την χρονολογία της επίδοσης της
Χάρτας).
Την ίδια εποχή σχηματίστηκε και η Ένωση της Ελβετίας. Η
διετία 1948 - 1949 ήταν πολύ πλούσια σε δράσεις και ιδρύσεις
Ομίλων. Η Florence Rutter μία αξιόλογη και γεμάτη ενέργεια
γυναίκα, ιδρύτρια του Ομίλου κεντρικού Λονδίνου, επισκέφθηκε
την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία με αποστολή να ιδρύσει
και άλλους Ομίλους στις δύο αυτές χώρες. Με την ευθύνη της
ιδρύθηκαν 7 Όμιλοι (Brisbane, April 1949, Adelaide, June 1949,
Perth, August 1949, Hobart and Launceston, September 1949
Christchurch, November 1949 and Auckland, December 1949).
Ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση επέκτασης που είχε γίνει μέχρι
τότε. Επιπροσθέτως, ιδρύθηκαν Όμιλοι στα Channel islands από
την Ομοσπονδία GBI. Ο Όμιλος της Βιέννης ξαναπήρε έγκριση
λειτουργίας και κατά τη διάρκεια του 1951 επαναλειτούργησε ο
Όμιλος του Βερολίνου. Τον ίδιο χρόνο η Φινλανδία απέκτησε τον
πρώτο Όμιλο στο Ελσίνκι. Επίσης η Ομοσπονδία της Αμερικής
ίδρυσε τον πρώτο Όμιλο στο Μεξικό, στην Tijuana.

Meeting the Needs of a Changing World
Ενώ πολλά προγράμματα παροχής υπηρεσιών ήταν σε εξέλιξη
στα πλαίσια του θέματος «Working for the world we want», αυτός
ακριβώς ο κόσμος άλλαζε γρήγορα. Στη Μ. Βρετανία η παροχή
αγαθών με δελτίο σταμάτησε. Η Νέα Γη στη βόρεια Αμερική
ενσωματώθηκε στο κράτος του Καναδά, δημιουργήθηκε το
ΝΑΤΟ, άρχισε ο πόλεμος στην Κορέα και μία κρύα ημέρα του
Φεβρουαρίου 1952 η Μ. Βρετανία έχασε τον αγαπημένο βασιλιά
της, Γεώργιο VI, και στο θρόνο ανήλθε η Βασίλισσα Ελισσάβετ
ΙΙ. Όλες οι Ομοσπονδίες έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα στην
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βρετανική Ομοσπονδία.
Καθ’ όλη τη δεκαετία του 1950 η βρετανική Ομοσπονδία
εργαζόταν για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών και των
παιδιών, συνεχίζοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, ώστε
οι γυναίκες να λαμβάνουν τις ίδιες αμοιβές με τους άνδρες για
εργασία ίσης αξίας.
Παράλληλα η επέκταση συνεχιζόταν δυναμικά, οι Όμιλοι
έγιναν 215, με σχεδόν 8.000 μέλη, μόνο στη Βρετανία. Την ίδια
χρονική περίοδο η Αμερικανική Ομοσπονδία αύξησε τους Ομίλους
της από 350 που είχε το 1948, σε 517 με περίπου 15.000 μέλη.
Οι Αμερικανίδες έδωσαν έμφαση στον τομέα της υγείας και
ίδρυσαν στην Πενσυλβάνια Ιατρικό Κολλέγιο, μόνο για γυναίκες
σπουδάστριες, συγκεντρώνοντας
25.000 δολάρια. Παράλληλα
εκσυγχρόνισαν το ακτινολογικό
τμήμα του με σύγχρονο
εξοπλισμό.
Η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία κατέβαλε
τεράστιες προσπάθειες
για τη ίδρυση Ομίλων
στις ευρωπαϊκές
χώρες, όπου οι
διαφορετικές γλώσσες
των κρατών, η στάση
τους στον πόλεμο, οι
τεράστιες πληγές που
άφησε και η ολοκληρωτική
οικονομική καταστροφή
δυσκόλευαν πολύ τα
πράγματα. Καθιερώθηκαν
προγράμματα υποτροφιών.
Το «Suzanne Noel fund» στη
Γαλλία και το «Nina Giurovich fund» στην Ιταλία, καθώς και άλλα
μικρότερα. Το περιοδικό της Οργάνωσης το «The Bulletin», έγινε
ετήσιο και το ελάμβαναν όλα τα μέλη.

Convention Preparations
«The Standing Committee», η Διαρκής Επιτροπή το 1948,
στο συνέδριο, ανέλαβε το έργο της διοργάνωσης του συνεδρίου
του 1952 στη Δανία. Πλήθος προτάσεων υπεβλήθησαν ώστε
να καλυφθούν τα θέματα εργασίας λόγω της συμμετοχής της
Οργάνωσης στους διεθνείς Οργανισμούς που άρχισαν να
δημιουργούνται και ήταν απαραίτητη η λήψη αποφάσεων για την
απρόσκοπτη συμμετοχή των εκπροσώπων της Οργάνωσης και
την εξοικείωση τους με τα νέα δεδομένα. Πέραν αυτού, φάνηκε
η ανάγκη της ύπαρξης εξειδικευμένων επιστημόνων για τη
στελέχωση των επιτροπών στις οποίες συμμετείχε η Οργάνωση. Η
Διαρκής Επιτροπή του 1948 - 1952 αναγνώρισε την αναγκαιότητα
της εκ βάθρων τροποποίησης του Καταστατικού και για τον λόγο
αυτό, ύστερα από σκληρή δουλειά και πλήθος τροποποιήσεων,
προωθήθηκε το τελικό κείμενο στους Ομίλους για συζήτηση
και έγκριση, ώστε στο συνέδριο της Δανίας να ψηφιστεί το
Καταστατικό από τις συνέδρους.

www.soroptimist.gr
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Την τελετή έναρξης εργασιών παρακολούθησαν 1.200 μέλη
απ’ όλο τον κόσμο. Τη χρονιά αυτή η Οργάνωση αριθμούσε 25.444
μέλη σε 22 χώρες και συνολικά 841 Ομίλους. H Clara Hammerich,
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, καλωσόρισε θερμά
τις παρευρισκόμενες συνέδρους, ακολουθώντας την τελετή της
παρέλασης των σημαιών, όπως καθιερώθηκε στο Harrogate.
Δυστυχώς, εν πλω προς την Κοπεγχάγη, η πρώτη πρόεδρος
της Αμερικανικής Ομοσπονδίας η Ruby Lee Minar, απεβίωσε.
(Θα ακολουθήσουν και άλλες, χρόνια αργότερα, καθ’ οδόν
προς το καθήκον). Η κόρη της που τη συνόδευε μπόρεσε μέσα
σε ατμόσφαιρα συγκίνησης να εκφωνήσει την ομιλία που είχε
ετοιμάσει η αποθανούσα, για την περίσταση. Έκανε έκκληση για
πνεύμα δημοκρατίας και διαφάνειας που έπρεπε να κυριαρχήσει
στην Οργάνωση, ζητώντας να βοηθηθούν οι πρόσφυγες και ειδικά
όσοι ζούσαν πέρα από το Σιδηρούν Παραπέτασμα. Η Tina Wind
παρουσίασε αναλυτικά την εργασία της στα πλαίσια της UNESCO,
καθώς και την εργασία κάθε Ομοσπονδίας, όπως είχε αποφασιστεί
να γίνει την προηγούμενη 4ετία στο Harrogate. Αποδείχτηκε ότι
το σύστημα να εργάζονται όλοι οι Όμιλοι πάνω στο ίδιο θέμα είχε
επιτύχει και το program
focus αναπτύχθηκε σε 6
τομείς δράσης.

SoroptimistGreece
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International Convention Copenhagen 1952

Η κεντρική ομιλία έγινε
από την Margaret Bradley,
πρόεδρο της Ομοσπονδίας
1950 - 1951 και ήταν
ανανεωμένο με όλες τις
κατευθύνσεις δράσεων
που επέβαλε η συμμετοχή
στα διεθνή όργανα, στους
ειδικούς φορείς και στην
υλοποίηση της Διακήρυξης
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Επίσης
τονίστηκε ότι πρέπει να
επιταχυνθούν οι δράσεις
για τους ηλικιωμένους, τα
παιδιά, τους αναπήρους
και τους πρόσφυγες.
Ήταν φανερό ότι, για
να γίνουν όλα αυτά,
έπρεπε για άλλη μία
φορά να τροποποιηθούν
το Καταστατικό και οι
Κανονιστικές Διατάξεις,
ώστε να οριστούν
αξιωματούχοι για τη
διαχείριση των δράσεων.
Πράγματι, έγινε η
τροποποίηση και ορίστηκαν
η Διεθνής Πρόεδρος
και η Γραμματεύς να
προέρχονται από την ίδια
Ομοσπονδία και η Ταμίας
από άλλη.
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Η Διοικούσα Επιτροπή ονομάστηκε Διεθνές Συμβούλιο και
θα αποτελείται από την Διεθνή Πρόεδρο, την Πρόεδρο και δύο
μέλη από κάθε Ομοσπονδία. Το Συμβούλιο θα συνέρχεται πριν
και αμέσως μετά από κάθε συνέδριο (4 χρόνια) και τουλάχιστον
μία φορά ενδιαμέσως. Επίσης καθιερώθηκαν δύο τύποι ψήφων.
Ένας για ζητήματα του σχεδίου δράσης για το οποίο θα απαιτείται
ομοφωνία και ένας για άλλα ζητήματα όπου θα είναι αναγκαία η
ύπαρξη δύο ψήφων από κάθε Ομοσπονδία, για να προωθηθούν
και οι δύο περιπτώσεις σε ψηφοφορία. Η Gertrude Huitt,
πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας 1948 - 1950, εξελέγη
πρώτη πρόεδρος της Διεθνούς Σοροπτιμιστικής Εταιρείας. Ήταν
μέλος του Ομίλου East St. Louis, Illinois και ήταν μία εξαιρετικά
επιτυχημένη πρόεδρος. Η πρώτη Γραμματέας ήταν η Mabel
Kisling από την ίδια Ομοσπονδία και Ταμίας η Helen Somerville,
μέλος της Βρετανικής Ομοσπονδίας, από την Σκωτία.

Another Theme - Another Challenge
Η επιτυχία ενός κοινού θέματος δράσης συνεχίστηκε με την
υιοθέτηση του θέματος «Moulding the Future» για την επόμενη
4ετία. Αυτός ο σχεδιασμός έδινε την ευκαιρία για συνδυασμένες
επιρροές για ίδια πρότυπα
κάτω από την ίδια διοίκηση.
« Μέχρι τώρα η Suzanne
Noel και η Elizabeth
Hawes είχαν συμβάλλει
τα μέγιστα στην ανάπτυξη
και στην ενδυνάμωση της
Οργάνωσης. Όμως, ήρθε ο
καιρός να αναλάβουν άλλα
άτομα να ηγηθούν». Η Dr.
Noel είχε συνταξιοδοτηθεί
από την εργασία της ως
πλαστικής χειρουργού
και ο τρόπος ζωής της
είχε υποβαθμιστεί. Είχε
οικονομικά προβλήματα
και δεν μπορούσε πλέον
να χρηματοδοτεί μακρινά
και ακριβά ταξίδια. Η
κατάσταση της υγείας
της ήταν πολύ κακή και
όπως η ίδια έλεγε στο
συνέδριο της Κοπεγχάγης
σε όλες τις συνέδρους
«δεν θα είμαι στη ζωή
για να παρακολουθήσω
το συνέδριο του 1956».
Η Elizabeth Hawes δεν
παρακολούθησε το
συνέδριο του 1952, παρ’ ότι
θα μπορούσε να βοηθήσει
και να χαιρετήσει τις παλιές
φίλες της.
Αυτή την ίδια χρονιά,
η βρετανική Ομοσπονδία
σε συνεργασία με την
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ # 21
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οργάνωση «Save the Children» λειτούργησε ξενώνα για παιδιά
στο Λονδίνο και το ονόμασε «Elizabeth House» σε αναγνώριση του
έργου της. Ήταν σε υποβαθμισμένη περιοχή και παρείχε υπηρεσίες
σε παιδιά και εφήβους σε 24ωρη βάση. Επίσης, λειτουργούσε και
σαν σχολείο. Μετά τον θάνατο της Elizabeth Hawes το 1966, η
Ομοσπονδία της Βρετανίας συνέχιζε να συνεισφέρει οικονομικά.
Δυστυχώς ο ξενώνας δεν διευθύνεται πλέον από την Ομοσπονδία.

Moulding the Future
Από το 1952 οι συνθήκες ανάπτυξης της Οργάνωσης, καθώς
και η διεθνής συγκυρία, επέβαλαν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή
όλων των μελών στα δρώμενα. Οι πρωτοπόρες, λαμβάνοντας
τα μηνύματα των καιρών, σιγά-σιγά άρχισαν να παραδίδουν
μέρη της εξουσίας τους σε όλο και περισσότερα άτομα που
μπορούσαν να βοηθήσουν επί της ουσίας. Η συλλογική δουλειά
άρχισε να αποδίδει. Οι Όμιλοι της Βρετανικής Ομοσπονδίας
ασκούσαν όλο και μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση για αύξηση
της συμμετοχής τους στις UNICEF και UNESCO. Πολλοί Όμιλοι
άρχισαν να δημιουργούν ξενώνες ηλικιωμένων και αυτό οδήγησε
την Ομοσπονδία να δημιουργήσει κέντρο φιλοξενίας και γραφεία
στο Λονδίνο για την εγκατάσταση της διοίκησης, στην οδό 63
Bayswater Road. Το κατάλυμα ήταν για ολιγοήμερη φιλοξενία
μελών από χώρες εκτός Βρετανίας. Το κέντρο αυτό λειτουργεί
μέχρι και σήμερα (1995). Επίσης, σε πλήρη ανάπτυξη ήταν και το
πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ευρώπη.
Όμως το πιο σημαντικό γεγονός για τις Βρετανίδες
σοροπτιμίστριες ήταν εκτός Οργάνωσης. Πρόκειται για την
επίσημη τελετή ενθρόνισης της Βασίλισσας Ελισσάβετ ΙΙ τον
Ιούνιο 1953. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Dorothy Griffiths
είχε την τιμή να είναι παρούσα στο Westminster Abbey για την
τελετή. Δέκα θέσεις, κατά μήκος της πομπής ενθρόνισης, είχαν
διατεθεί στις σοροπτιμίστριες και τρία μέλη του Ομίλου Bury
είχαν αναλάβει καθήκοντα για την οργάνωση της τελετής. Κάθε
Όμιλος διοργάνωσε τελετές και οι Όμιλοι του Λονδίνου και του
νοτιοανατολικού διαμερίσματος διοργάνωσαν επίσημο δείπνο στην
Βουλή των Κοινοτήτων, όπου ο αρχιεπίσκοπος Rt. Hon. Clement
Davis στην ομιλία του, συνέκρινε την θέση των γυναικών της
εποχής των δύο Ελισσάβετ, μεταξύ του 16ου και 20ου αιώνων.
Την ίδια εποχή εγκαινιάστηκε και ο πρώτος Όμιλος στο Ισραήλ,
στη Χάιφα και βοηθούσε στη μετεγκατάσταση των προσφύγων.
Η Αμερικανική Ομοσπονδία προχωρούσε γρήγορα κάνοντας την
παρουσία της αισθητή, χορηγώντας διεθνή χρηματική βοήθεια.
Ανέλαβαν έργα αποκατάστασης από τις πολεμικές δραστηριότητες
στο ελληνικό χωριό του Προμαχώνα, στη Μακεδονία και έδωσαν
οικονομική βοήθεια σε αμερικανικό ίδρυμα στην Κορέα για την
περίθαλψη αναπήρων παιδιών.

The Death of a Pioneer
Μία από τις πλέον διακεκριμένες σοροπτιμίστριες η Suzanne
Noel απεβίωσε στις 11 Νοεμβρίου 1954, σε ηλικία 76 ετών.
Ετάφη στο νεκροταφείο της Monmartre δίπλα στην κόρη και τον
σύζυγό της. Είχε ζητήσει να στολιστεί ο τάφος της μόνο με τα
σοροπτιμιστικά χρώματα κίτρινο και μπλε. Της έγιναν όλες οι τιμές
που άρμοζαν στην προσωπικότητά της, ως πρωτοπόρο στα όσα
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ακολούθησαν.

Seven Glorious Days
Τον Αύγουστο 1956 έγινε στη Νέα Υόρκη το 5ο παγκόσμιο
Συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος 1.100 σοροπτιμίστριες που
εκπροσωπούσαν 24 χώρες, 1.070 Ομίλους και 32.636 μέλη
παγκοσμίως. Η Διεθνής Πρόεδρος Gertrude Huitt άνοιξε τις
εργασίες με μία άκρως συναισθηματική αναφορά στα αγαθά της
ειρήνης και την ευθύνη όλων μας για την προάσπισή της, μέρα και
νύχτα. Πριν από την ομιλία της η τελετή της εισόδου των σημαιών
στο χώρο του συνεδρίου έγινε από τις νεαρές κυρίες του Venture
Club. Έλαβαν αυτό το όνομα προς τιμήν των Venture Clubs της
Βρετανίας .Οι Όμιλοι αυτοί συνενώθηκαν με τους σοροπτιμιστικούς
Ομίλους το 1926. Τα μέλη έπρεπε να έχουν ηλικία από 16 - 23
έτη. Από το 1934 οι Αμερικανίδες σοροπτιμίστριες έσπευσαν να
δημιουργήσουν και νέους Ομίλους, αυξάνοντας το όριο ηλικίας
από 23 σε 35 έτη. Όπως οι υπόλοιπες σοροπτιμίστριες έπρεπε
να έχουν αμειβόμενη εργασία. Το motto των Venture Girls ήταν
«nothing ventured, nothing gained». Σε ελεύθερη απόδοση
«αν δεν προσπαθήσεις, δεν θα κερδίσεις». Αυτό το σύνθημα
ενέπνευσε την Πρόεδρο να δηλώσει ότι η Οργάνωση είναι
«Οργάνωση παροχής υπηρεσιών και όχι φιλανθρωπική». Έκλεισε
την ομιλία της με την διάσημη φράση που ενέπνευσε πολλές
διαδόχους της «I realized that no gem can be polished without of
a good deal of friction».(Κατάλαβα ότι, καμία πολύτιμη πέτρα δεν
μπορεί να λάμψει χωρίς τριβή). Στη συνέχεια έγιναν οι αναφορές
των Επιτροπών
Α) για την προώθηση της θέσης των γυναικών
Β) Καταστατικό και Κανονιστικές διατάξεις
Γ) Διεθνή Καλή Θέληση και Κατανόηση

Οι αυξημένες επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη επέβαλαν επίσημη
δήλωση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών για
ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, ίσες, οικονομικές ευκαιρίες,
ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και ισότητα των γονέων στη
φροντίδα των παιδιών. (Έχουν περάσει 70 χρόνια από τότε και
διεκδικούμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα). Η κυριότερη αλλαγή που
έγινε στο Καταστατικό ήταν η δημιουργία τριών νέων Επιτροπών.
Α) Διεθνούς Επέκτασης
Β) Οικονομικών και
Γ) Επιτροπή με αρμοδιότητα για τον ΟΗΕ.

Η αύξηση των μελών κάθε Ομοσπονδίας
μεταξύ 1952 και 1956 ήταν:
Ομοσπονδία Αμερικής από 14.470 μέλη σε 18.107
Ομοσπονδία GBI από 7.750 μέλη σε 9.141 και
Ομοσπονδία Ευρώπης από 3.324 μέλη σε 5.388
Εξελέγη νέα Διεθνής Πρόεδρος. Η αποχωρούσα Αμερικανίδα
παρέδωσε στη Βρετανίδα Violet Parks, μέλος του Ομίλου SuttonColdfield. Σε επίσημη τελετή στο Grand Ballroom του ξενοδοχείου
της Νέας Υόρκης Waldorf Astoria, η Violet Parks έγινε η δεύτερη
Διεθνής Πρόεδρος της Οργάνωσης. Το θέμα της νέας προέδρου
ήταν «Facing the Challenge» και τα επόμενα 4 χρόνια ολόκληρη η
www.soroptimist.gr
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Οργάνωση θα εργαζόταν για την υλοποίηση του.

Facing the Challenge
Ο/η αναγνώστης/στρια θα έχει, ίσως, αντιληφθεί ότι υπήρχαν
διαφορές στις κοινωνικές συνήθειες σε σχέση με αυτές 40
χρόνια αργότερα. Για παράδειγμα, στην ενδυμασία. Οι γυναίκες
στις συγκεντρώσεις φορούσαν καπέλα, κομψά φορέματα και
ταιριαστά αξεσουάρ. Απευθύνονταν η μία στην άλλη με τα μικρά
τους ονόματα. Αυτά συνέβαιναν στην Αμερική. Στην Ευρώπη
οι συνήθειες άλλαζαν με αργό ρυθμό. Τα ταξίδια γίνονταν με
τρένα ή πλοία και γι’ αυτό οι διαδρομές φαίνονταν και ήταν πιο
μακρινές. Λίγοι είχαν την πολυτέλεια ιδιόκτητου αυτοκινήτου.
Στην Αυστραλία οι πόλεις ήταν απομονωμένες και μάθαιναν τα
νέα από το ραδιόφωνο και τις αναφορές των αξιωματούχων της
Οργάνωσης. Από τις δραστηριότητες των Ομίλων μόνο μέσω
ταχυδρομείου γίνονταν γνωστά τα επιτεύγματα των Ομίλων και θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η τηλεφωνική επικοινωνία τοπική - διεθνής
ήταν εξαιρετικά ακριβή. Έτσι, ήταν δύσκολο να γίνουν γνωστές και
κατανοητές οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι σοροπτιμίστριες σε
άλλα σημεία του πλανήτη. Παρά το γεγονός ότι με έξοδά τους οι
αξιωματούχοι έκαναν συχνές επισκέψεις σε Ομίλους της Αφρικής,
των Δυτικών Ινδιών και Ευρώπης, κυρίως από τις Ομοσπονδίες GBI
and the Americas, υπήρχε έλλειμα πληροφόρησης. Η παγκόσμια
τηλεόραση που άρχισε να επεκτείνεται παντού, έκανε γνωστά τα
προβλήματα, αλλά σε προσωπικό επίπεδο, η ενημέρωση έπασχε,
λόγω λαθών στη μετάφραση, ανάλογα με την κάθε χώρα και
ανάλογα με τη σωστή ή όχι γνώση της γλώσσας. Είναι γεγονός
ότι η γνώση που μετέφερε αρκούσε για να μάθει κανείς για
τους άλλους πολιτισμούς, από πρώτο χέρι, όμως αυτό δεν ήταν
αρκετό για να γνωρίζουμε τη δεκτικότητά τους και την προοπτική
αποτελεσματικότητας για την ανάπτυξη που οραματιζόταν
η Οργάνωση. Μακριά από τα προβλήματα μπορούσε να
δημιουργηθεί παθητική στάση στην κοινωνία, εις βάρος της ουσίας
των προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους.

Expansion
Ένας από τους τρόπους για να ξεπεραστεί το πρόβλημα
που προαναφέραμε ήταν να επεκταθούν οι υπάρχοντες Όμιλοι,
η δημιουργία νέων Ομίλων και η πιο συχνή επαφή (συσκέψεις,
συναντήσεις) πέρα από τα σύνορα. Ως μέλη της Βρετανικής
Ομοσπονδίας, οι Όμιλοι Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας,
διοργάνωσαν την πρώτη συνδιάσκεψη το 1956 στο Πανεπιστήμιο
της Αδελαΐδας.
Η επέκταση στην Κεντρική και Νότια Αμερική ακολούθησε
την μέθοδο της αδελφοποίησης της Λατινικής Αμερικής με την
σοροπτιμιστική Ομοσπονδία της Αμερικής.
Η Βρετανική Ομοσπονδία ανέπτυξε πρωτοβουλία στην
Αφρική με την ίδρυση τριών Ομίλων στο Salisbury, Port Elizabeth,
Bulawayo. Η Διεθνής Επιτροπή Επέκτασης ανέλαβε δράση αυτή
την 4ετία, αλλά ορατά αποτελέσματα για μεγάλα βήματα στην
επέκταση έγιναν από την επόμενη περίοδο.

Programs of Service

παρέμβασης που μπορούσε να προκαλέσει ενδιαφέρον τόσο στα
μέλη της, όσο και στο κοινό. Η Αμερικανική Ομοσπονδία θέσπισε
«Awards to Women of Distinction» βραβεύοντας γυναίκες εκτός
σοροπτιμισμού που είχαν επιτύχει δημόσια αναγνώριση. Τον
ίδιο χρόνο ιδρύθηκε η «Soroptimist Federation of the Americas
Foundation» που εισέφερε στο πρόγραμμα βράβευσης το
1960, 53.000 δολάρια. Ένα δεύτερο βραβείο δημιουργήθηκε
για τις νεότερες γυναίκες των Venture Clubs. H Βρετανική
Ομοσπονδία ενδυνάμωσε το πρόγραμμά της για τους πρόσφυγες
σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ . Η Ένωση της
Δανίας συνέστησε ειδική επιτροπή για την παροχή κάθε είδους
βοήθειας στους πρόσφυγες από το Heilbrunn της Αυστρίας. Η
Πρόεδρος Violet Parks ζήτησε επειγόντως από τους Ομίλους
και των τριών Ομοσπονδιών να υποστηρίξουν το «1960 UN
World Refugee Year». Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Οργάνωσης
δημιούργησε την ανάγκη αναμόρφωσης του διοικητικού
συστήματος των Ομίλων.

International Convention 1960
Η Βρετανική Ομοσπονδία είχε αναλάβει με ενθουσιασμό
τη διοργάνωση του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου στο Λονδίνο. Η
ανάπτυξη της Οργάνωσης ήταν πλέον εμφανής. Ανακοινώθηκαν
επίσημα 1.342 Όμιλοι από 31 χώρες με συνολικά 40.622 μέλη.
Δηλαδή, μέσα σε 4 χρόνια σημειώθηκε αύξηση περίπου 8.000
μελών. Ήταν ένα αξέχαστο σε επιτυχία συνέδριο. Στο βασιλικό
Garden Party παρέστησαν αρκετές σοροπτιμίστριες και η
απερχόμενη πρόεδρος Violet Parks και η νέα πρόεδρος Kathleen
Halprin παρουσιάστηκαν στη Βασίλισσα. Πέρα από τις κοινωνικές
εκδηλώσεις, έγινε και σημαντική δουλειά .Οι εκπρόσωποι ύστερα
από ψηφοφορία, εξέδωσαν ψήφισμα κατά των πάσης φύσεως
διακρίσεων, με έμφαση σ’ αυτές που προκύπτουν από τις
διεθνείς συγκρούσεις, όπου οι σοροπτιμίστριες θα μπορούσαν να
βοηθήσουν. Τόσο οι γυναίκες της Αφρικής, όσο και οι γυναίκες
σε πολλά μέρη της Ανατολής, είχαν μεγάλη ανάγκη βοήθειας.
Ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο οι σοροπτιμίστριες βοήθησαν,
σημαντικά να υλοποιηθεί ήταν αυτό του Αιδεσιμότατου Dominique
Pire και αφορούσε τη δημιουργία χωριών σε χώρες της Ευρώπης
για την εγκατάσταση εκτοπισμένων. Ο Πατέρας Pire, όπως ήταν
ευρύτερα γνωστός, τιμήθηκε το 1958 με το Βραβείο Νόμπελ.
Σε ομιλία του στα πλαίσια του συνεδρίου, ζήτησε οικονομική
ενίσχυση για την διάλυση την πρόχειρης δομής προσφύγων στο
Hoettingerau κοντά στη Βιέννη. Το αναγκαίο ποσόν ήταν 10.000
λίρες και η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε να συνεργαστεί με
την Επιτροπή για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ, αντί να συνεργαστεί
με άλλες Οργανώσεις, ώστε να φανεί καλύτερα η προσφορά.
Ανακοινώθηκε το θέμα εργασίας για τα επόμενα 4 χρόνια
το «Looking Further» και έγινε ομόφωνα δεκτό. Το συνέδριο
έκλεισε με ομιλία της Dr Violet Parks , η οποία τόνισε ότι «ο
Σοροπτιμισμός είναι βασικά μία διεθνής Οργάνωση και η
επαγρύπνηση κάθε σοροπτιμίστριας είναι σημαντική για να αυξηθεί
η αποτελεσματικότητά του».

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος > κεφάλαιο Τέταρτο

Κάθε Ομοσπονδία ανέπτυξε πρόγραμμα κοινωνικής
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Αθηνών “Ανατολικός”

Στείλαμε το 16σέλιδο φυλλάδιο, αφιέρωμα στην ηρωίδα του
1821 Ευανθία Καΐρη, που επιμελήθηκε εξ’ολοκλήρου η πρόεδρός
μας, Ελένη Κουρή Δάβου, στις προέδρους και αξιωματούχους του
SI και SIE και λάβαμε ευχαριστήρια και συγχαρητήρια μηνύματα.
Μεταξύ άλλων αυτό της πρώην προέδρου του SIE, Anna
Wszelaczynska.
Πέμπτη 25/12/2021 > Eκδήλωση στο Μουσείο
Φιλελληνισμού. Μία εκδήλωση με διπλό σκοπό.Τιμήσαμε το 1821
και ξεκινήσαμε τη 16ήμερη εκστρατεία ντυμένες στα πορτοκαλί.
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Προσφέραμε πορτοκαλί μάσκες και τυπώσαμε σελιδοδείκτες.
Παρασκευή 3/12/2021 > Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Οργανώσαμε ξενάγηση στην Επετειακή Έκθεση της Βουλής.
Παρασκευή 10/12/2021 > Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Επισκεφθήκαμε τη Διοικητή του Α.Τ. Φιλοθέης Ψυχικού κα Β. Βαμβάτσικου και συζητήσαμε προτάσεις μας που
αφορούν στην έμφυλη βία.

www.soroptimist.gr

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Αθηνών “Ανατολικός”

Δευτέρα 13/12/2021 > Γιορτάσαμε διαδυκτιακά με το
αδελφό RIMINI CLUB και τις Αυστριακές φίλες από το Bad Ishl
Club. Η Πρόεδρος, Ελένη Κουρή, έπαιξε στο πιάνο και αφιέρωσε
στις φίλες τη μελωδία La vita e bella του N. Piovani.
Κυριακή 19/12/2021 > Στις εγκαταστάσεις της Εστίας

μας, προς όφελος κοριτσιού στην 4η Στέγη Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης της Εστίας «Δέσπω» παρουσία της μεγάλης χορηγού
κας Δέσπως Κωτσιοπούλου.
Επίσης χαρίσαμε μελόντικα και φλογέρες για τα κορίτσια της
χορωδίας, δωρεά των Ζανέτ Καλιακάτσου και Μαρίας Ροζάκη.

παραδώσαμε στην Πρόεδρο, κα Έφη Προκοπάκη, τη δωρεά

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Αθηνών “Ιδρυτικός”

Η Διευθύντρια Προγράμματος Ανθούλα Ροδίου, στις 25/11, Παγκόσμια
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Εναντίον των Γυναικών, ενημέρωσε τις
γυναίκες στην περιοχή του Χαϊδαρίου, με έντυπα του Σοροπτιμισμού, για τη
βία κατά των γυναικών. Επίσης, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Δάσους
Χαϊδαρίου, προσέφερε διάφορα είδη υγιεινής και τρόφιμα στο Φιλόπτωχο
Ταμείο.
Η Σωτηρία Ασανίνα - Ρήγα, Βοηθός Προγράμματος, σε συνεργασία με
την Ισότητα του Δήμου Χαλανδρίου, φώτισαν το Δημαρχείο Χαλανδρίου με
πορτοκαλί χρώματα στις 25/11, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
Εναντίον των Γυναικών. Την εκδήλωση αυτή έδειξε και το CNN. Επίσης,
μοίρασε διάφορα έντυπα του Σοροπτιμισμού που αναφέρονται στη βία κατά
των γυναικών.
Η Πρόεδρος του Ομίλου, Ανθούλα Ανακέφαλου, έδωσε συνέντευξη τύπου
στο κανάλι OPEN, στο Σύνταγμα, για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη
της Βίας Εναντίον των Γυναικών, την οποία παρουσίασε και το CNN.
Η Αγγελική Μαθιουδάκη προσέφερε διάφορα τρόφιμα και είδη υγιεινής
στο Άσυλο Ανιάτων Αθηνών.
Η Τίτσα Νικοπούλου προσέφερε εκατό (100) ευρώ, στο Φιλόπτωχο Ταμείο
του Αγίου Νικολάου.
Η Γενική Γραμματέας του Ομίλου, Δρ. Νόνικα Βοσκού, εκπροσώπησε
τον Όμιλό μας στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος
Χαλκίδας.
Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Αθηνών - «Ιδρυτικός», για την «Ημέρα του
καρκίνου» προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ στο Αντικαρκινικό των Αγίων
Αναργύρων.
SoroptimistGreece
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Αθηνών “Λυκαβηττός”

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, η πρόεδρος, η γραμματέας
και η ταμίας του ομίλου συμμετείχαν στη δενδροφύτευση
που οργανώθηκε από τη Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος, στο
Πεντελικό όρος, στα πλαίσια περιβαλλοντικών δράσεων για τον
εορτασμό των 100 χρόνων Διεθνούς Σοροπτιμισμού.
Σύνθημά μας: «Φυτεύουμε Δένδρα για ένα Λαμπρό Μέλλον».
Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, η πρόεδρος και η

Στις 26 Νοεμβρίου 2021, στα πλαίσια των Orange Days,

μέλη και φίλες του ομίλου συναντήθηκαν, φωτογραφήθηκαν και
επικοινώνησαν διαδικτυακά το σύνθημα «Βήμα στη Ζωή! Καμία
ανοχή στη βία κατά των γυναικών».
Στις 27 Νοεμβρίου 2021, η πρόεδρος και η γραμματέας του

ομίλου συμμετείχαν στη συνάντηση και φωτογράφιση προέδρων
των Σοροπτιμιστικών ομίλων Αττικής, στα πλαίσια των Orange days,
στέλνοντας κοινό μήνυμα: «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ».

γραμματέας του ομίλου συμμετείχαν στην ομιλία που διοργάνωσε
ο Σ.Ο. Κηφισιά - Εκάλη, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας
Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Η εκδήλωση
περιλάμβανε ξενάγηση σε έκθεση ζωγραφικής στο Ίδρυμα
Θεοχαράκη.

Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021, η πρόεδρος του ομίλου,
επισκέφθηκε το Χριστουγεννιάτικο BAZAAR, που διοργάνωσε ο
Σ.Ο. Ψυχικού.

Τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, η πρόεδρος, η γραμματέας

Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021, φυτεύσαμε και

και η ταμίας του ομίλου, επισκέφθηκαν το Ίδρυμα Γεωργίου και
Αικ. Χατζηκώνστα, πρόσφεραν τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και
εγκαινίασαν μία ευρύτερη συνεργασία προς όφελος των παιδιών
του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα αυτό υποστηρίζει εσωτερικούς και
εξωτερικούς οικοτρόφους, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 6 - 18
ετών, συμβάλλοντας σημαντικά στη μόρφωση, ανατροφή και
ανάπτυξη των παιδιών.

υιοθετήσαμε δύο δένδρα και συγκεκριμένα δύο κουτσουπιές,
στην Πλατεία Αντήνορος (πλησίον ξενοδοχείου Κάραβελ) στην
Αθήνα. Η περιβαλλοντική δράση διοργανώθηκε στα πλαίσια
του εορτασμού των 100 χρόνων Διεθνούς Σοροπτιμισμού,
με σύνθημα «Φυτεύουμε Δένδρα για ένα Λαμπρό Μέλλον».
Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος στα πλαίσια
του προγράμματός του «Φροντίζω την πόλη μου», στήριξαν τη
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ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Αθηνών “Λυκαβηττός”

δράση μας, συνέστησαν τα κατάλληλα δένδρα και υπέδειξαν τον χώρο.
Η Κουτσουπιά (Certis siliquastrum - Κέρκις η κερατονιοειδής) ή «Δένδρο του Ιούδα» είναι δένδρο
φυλλοβόλο και εντυπωσιακής εμφάνισης την περίοδο της ανθοφορίας (Μάρτιος - Απρίλιος) και
καρποφορίας (καλοκαίρι - φθινόπωρο).
Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, η πρόεδρος, η εκπρόσωπος και η ταμίας του ομίλου
επισκέφθηκαν το σπίτι κακοποιημένων γυναικών «ΦΟΙΒΗ», στο Χολαργό. Μέλη του ομίλου σε
συνεργασία με κατάστημα τροφίμων, οργάνωσαν και προσέφεραν τρόφιμα μικρής και μακράς
διάρκειας, λάδι, είδη υγιεινής και είδη ένδυσης. Στη «ΦΟΙΒΗ» φιλοξενούνται τέσσερις γυναίκες και
πέντε παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας από 8 μηνών έως 8 ετών. Η Ισιδώρα, κόρη της Λυδίας από
το Μαρόκο, πηγαίνει στο Δημοτικό και είναι άριστη μαθήτρια, όπως λέει η δασκάλα της. Ο όμιλος
της εύχεται καλή πρόοδο και προσβλέπει στην ενίσχυση της μαθήτριας με βιβλία.

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας ο όμιλος εκτύπωσε και μοίρασε 150 σελιδοδείκτες, που φιλοτέχνησε
η διευθύντρια προγράμματος του ομίλου.
Λαβαράκι Σ.Ο. Αθηνών «Λυκαβηττός»
Στα πλαίσια του προγράμματος ενδυνάμωσης γυναικών, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα 10
φυσιοθεραπειών σε 2 γυναίκες - τροφίμους του Γηροκομείου Αθηνών.

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Ατικής “Ολυμπιάς”

Στις 6.10.2021 στο ζεστό και φιλόξενο σπίτι της Προέδρου του Ομίλου, Μαρίας
Παναγιωτοπούλου ξεκινήσαμε τη νέα Σοροπτιμιστική χρονιά. Με το άναμμα των
τεσσάρων κεριών και πολλές ευχές για ένα λαμπρό μέλλον της Οργάνωσής μας,
γιορτάζοντας τα 100 χρόνια του Διεθνούς Σοροπτιμισμού. Την εκδήλωσή μας
τίμησε με την παρουσία της η Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης, Ιωάννα Κοτσαρίνη,
η οποία με θερμές ευχές άναψε το κερί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Στη
συνέχεια με καινούργιες ιδέες και θετική διάθεση κάναμε την πρώτη μετά από
πολύ καιρό δια ζώσης ολομέλεια. Μαζί μας παραβρέθηκαν τρία δόκιμα μέλη.

Η Πρόεδρος και μέλη του Ομίλου μας συμμετείχαν στις όμορφες εκδηλώσεις
εορτασμού των γενεθλίων των Ομίλων Ψυχικού και Χαλκίδας.
Μέλη του Ομίλου μας παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης του
Πολεμικού Μουσείου και θαύμασαν το υπέροχο έργο της φίλης σοροπτιμίστριας
Λίνας Τσίλαγα «Τα όνειρα της Μύρτιδας».
Μέλη του Ομίλου μας παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της Δημοτικής Πινακοθήκης
του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού με έργα ζωγραφικής και γλυπτικής και
συγχάρηκαν τη φίλη σοροπτιμίστρια, Λίνα Τσίλαγα, για τη δωρεά του έργου της,
«Γλαύκη».
Ενισχύσαμε τη δράση της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος για τις υποτροφίες
κοριτσιών, αγοράζοντας το επετειακό μαντήλι.
Στις 22/ 10/21 η Πρόεδρος και μέλη του Ομίλου επισκέφτηκαν το Ειδικό
Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας, όπου προσέφεραν τρόφιμα και ρούχα
στους άπορους ανήλικους κρατούμενους. Ο Διευθυντής του ιδρύματος μας
απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή.

SoroptimistGreece
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Σ. Ο. Ατικής “Ολυμπιάς”

Στα πλαίσια συμπαράστασης προς τους πληγέντες συνανθρώπους
μας από τις πρόσφατες φωτιές, συγκεντρώσαμε και στείλαμε
ιματισμό, είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα στην Εύβοια,
Βαρυμπόμπη και Ηλεία.

200 ευρώ στην διεύθυνση του Ιδρύματος. Ήταν μια ευγενική
χορηγία της εταιρείας «Οκτάνιο Τεχνική - Παναγιωτόπουλος» και
τους ευχαριστούμε θερμά. Μας εστάλη ευχαριστήρια επιστολή.

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στείλαμε χειροποίητα
πλεκτά σκουφάκια για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

Δράσεις του Ομίλου για τις Orange days

Το Σάββατο 18/12/21, ο Όμιλός μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα
αλληλεγγύης του Δήμου Αγ. Παρασκευής προσφέροντας
Χριστουγεννιάτικα δώρα, παιχνίδια και παραμύθια. «Όλοι μαζί
μπορούμε» μια μεγάλη αγκαλιά να χαρίσουμε χαμόγελα στα παιδιά
που έχουν ανάγκη τις Άγιες Ημέρες.
Στις 20 Δεκεμβρίου στο φιλόξενο σπίτι της Προέδρου μας, Μαρίας
Παναγιωτοπούλου, και με εορταστικό πνεύμα πραγματοποιήθηκε
η Ολομέλεια του Ομίλου μας. Μας τίμησαν με την παρουσία τους
η Πρόεδρος της Χαλκίδας, Δήμητρα Διγαλέτου, η Πρόεδρος του
Ρ.Ο. Κηφισιάς - Καστρί και μέλος του Ομίλου Ανατολικός.
Ο Όμιλός μας συνεχίζει σταθερά να συμπαραστέκεται στο
«Χατζηπατέρειο Ίδρυμα». Στις 21/1/22 αντιπροσωπεία του Ομίλου
μας είχε τη χαρά να επισκεφτεί το Ίδρυμα να απασχολήσει
δημιουργικά τα παιδιά και να τους προσέφερε δώρα. Μια μικρή
χειρονομία αγάπης αρκεί να προσφέρει ευτυχία και ελπίδα στα 37
παιδιά που εκπαιδεύονται στο Ίδρυμα. Επίσης προσέφερε επιταγή
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Με το μήνυμα της φετινής μας εκστρατείας: «Βήμα στη Ζωή
- Καμία ανοχή στη βία των Γυναικών», πραγματοποιήσαμε
ενημερωτική εκστρατεία στους Δήμους Αγ. Παρασκευής, Παπάγου
- Χολαργού και Σπετσών με Δελτία Τύπου, αφίσες, πορτοκαλί
φιογκάκια και βραχιόλια.
Στις 25 Νοεμβρίου φωταγωγήσαμε σε πορτοκαλί χρώμα το
Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού παρουσία του Δημάρχου, της
Αντιδημάρχου και εκπροσώπων της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
καθώς και το Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής.
Με πρωτοβουλία του Ομίλου μας συναντηθήκαμε σε κεντρικό
σημείο της Αθήνας με Προέδρους και μέλη των άλλων Ομίλων,
φορώντας πορτοκαλί κασκόλ.
Μέλος του Ομίλου μας μοίρασε έντυπο υλικό και πορτοκαλί
φιογκάκια στους εργαζόμενους της εταιρείας ΑΚΤΩΡ.
Η εγγονή της Προέδρου μας μοίρασε πορτοκαλί βραχιόλια και
φιογκάκια στους συμμαθητές της, στο Καλλιτεχνικό σχολείο
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Ατικής “Ολυμπιάς”

Παλλήνης. Σκοπός η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των
μαθητών για ένα καλύτερο κόσμο, χωρίς βία και με ίσα δικαιώματα
για τις γυναίκες.
O Όμιλός μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Προέδρου της
Ένωσης και συμμετείχε στην Έκθεση φωτογραφίας στο κήπο
των γλυπτών της Θεσσαλονίκης, με το έργο που φιλοτέχνησε το

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση
του πρώτου Σοροπτιμιστικού Ομίλου στο Auckland της

Καλιφόρνιας, το 1921, ο Όμιλός μας (Σ.Ο. «Κηφισιά - Εκάλη»)
θέλησε να τιμήσει τις σκαπανείς του Σοροπτιμισμού, που έθεσαν
τον εαυτό τους στην υπηρεσία της κοινωνίας τους, για το καλό
των περισσότερων ανθρώπων, αλλά κυρίως των γυναικών και των
παιδιών.
Με πρόταση, λοιπόν, και δαπάνη της Διευθύντριας Προγράμματος
SoroptimistGreece

μέλους μας, Ιουλία Κομπογιάννη στέλνοντας το δικό της αισιόδοξο
μήνυμα!
Στις 10 Δεκεμβρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων μέλη του Ομίλου μας επισκέφτηκαν τον Ξενώνα
κακοποιημένων γυναικών «Η ΦΟΙΒΗ» και προσέφεραν τρόφιμα.

Σ. Ο. Κηφισιά - Εκάλη

του Ομίλου μας, Κλαίρης Ζερζιβίλη, και με τη βοήθεια της
εικαστικού μας, Βύλλης Μάρκου, που επιμελήθηκε την αφίσα,
αποφασίσαμε να προβάλουμε ένα σύμβολο, την Ελιά, όπως
έκαναν και οι πρώτες Σοροπτιμίστριες με τα αιωνόβια δένδρα της
πατρίδας τους, τα redwoods.
Επιλέξαμε την Ελιά λόγω των πολλαπλών συμβολισμών της,
τόσο στον Αρχαίο και σύγχρονο Ελληνικό χώρο, όσο και στην
Χριστιανοσύνη.
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Σ. Ο. Κηφισιά - Εκάλη

Η Ελιά είναι ένα πανάρχαιο και αιώνιο σύμβολο, ιδιαίτερα στη
Νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Είναι, επίσης, σύμβολο
εξαγνισμού και κάθαρσης, αλλά και ελπίδας, στον χριστιανικό
κόσμο. Έγινε το σύμβολο της νίκης αλλά και της ειρήνης στην
Αρχαία Ελλάδα και ως τέτοιο διατηρείται μέχρι και σήμερα. Είναι
Θεϊκό Δώρο και μαζί με το περιστέρι, το οποίο κρατά στο στόμα
του ένα κλαδί ελιάς, μας θυμίζει ότι η Ειρήνη θα επικρατήσει στη
Γη, έστω και αν κατά καιρούς, πόλεμοι και καταστροφές θέτουν σε
κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
Τέλος, το δένδρο της Ελιάς είναι συνυφασμένο με την πατρίδα
μας, την Ελλάδα.
Ελιά, ως σύμβολο ειρήνης και συμφιλίωσης, προσέφερε, σύμφωνα
με τον μύθο, στους Αθηναίους η Αθηνά, όταν αυτοί την επέλεξαν
να είναι η προστάτιδα της πόλης τους.
Έτσι, αποφασίσαμε, με την άδεια του Δήμου να φυτέψουμε, σ’ ένα
σημείο της Κηφισιάς, μια Ελιά.
Ως το πιο κατάλληλο σημείο επιλέξαμε τη «Βίλλα Κώστα», στη
δημοτική ενότητα Νέας Ερυθραίας, στην οδό Λουκή Ακρίτα 4.
Η «Βίλλα Κώστα» δωρίστηκε προ ετών στο Δήμο μας από την
Αικατερίνη Αθ. Κώστα, η οποία είχε οικογενειακές ρίζες από
την Μικρασιατική Ερυθραία και έτσι ο συγκεκριμένος χώρος
είναι σήμερα το Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της
Μικρασιατικής Ερυθραίας.
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς συμφώνησε και μας έδωσε την άδεια μέσα
στο διαμορφωμένο κήπο της, να φυτέψουμε την Ελιά μας, πράγμα
που υλοποιήσαμε την 5η Νοεμβρίου 2021.

Η Ελιά μας, θα θυμίζει σ’ εμάς τις ίδιες, ότι ο Σοροπτιμισμός
έκλεισε το 2021 τα 100 χρόνια δράσης του, εργαζόμενος για
το καλό των γυναικών και των παιδιών και η αιωνόβια Ελιά
θα συμβολίζει ότι οι Σοροπτιμίστριες θα συνεχίζουν πάντα να
προσφέρουν, όπως η Ελιά δίνει, σχεδόν αιώνια, τον καρπό της
στον άνθρωπο.
Με αυτόν τον τρόπο, εμείς οι Σοροπτιμίστριες του Ομίλου «Κηφισιά
- Εκάλη» επιβεβαιώνουμε ότι ο Σοροπτιμισμός είναι ένας κόσμος
διαρκούς φιλίας, με αμοιβαίο σεβασμό σχετικά με την εθνική και
πολυπολιτισμική διαφορετικότητα.
Ευχαριστούμε τον κ. Σκορδίλη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Κηφισιάς,
για την πολύτιμη βοήθειά του, την κα* Κούτση, Πρόεδρο του
ΔΣ του Κέντρου για τη φιλοξενία καθώς και όλες τις φίλες,
Σοροπτιμίστριες και μη, που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Τιμητική διάκριση του μέλους και Α΄ Αντιπροέδρου του
Ομίλου, Αλεξάνδρας Βάρκα - Αδάμη.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ομόφωνη
απόφασή της απένειμε τον τίτλο της Ομότιμης Καθηγήτριας του
Πανεπιστημίου στην Δρ. Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, Αλεξάνδρα
Βάρκα Αδάμη, τιμώντας το επιστημονικό της έργο και τη μεγάλη
προσφορά της στο Ίδρυμα, προσφορά η οποία συνεχίζεται και μετά
την αφυπηρέτησή της.

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Παλαιού Φαλήρου

> Ο Όμιλός μας προσέφερε ένα Laptop σε μαθήτρια Γυμνασίου, άπορη (Μαρία
Μαρκάκη), για να παρακολουθεί τα μαθήματα της τάξης της διαδικτυακά. (Ο
πατέρας είναι κατάκοιτος)
> Παροχή υλικού υγιεινής μαζί με τσαντάκια, κατασκευασμένα από τον Όμιλό μας,
στο Παζάρ που έγινε στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2021 στη Γλυφάδα. Τα έσοδα θα
διατεθούν για τους «Νέους Ορίζοντες», σωματείο που προσφέρει βοήθεια στους
πάσχοντες από καρκίνο (κυρίως σε παιδιά).
> Στις 3.11. 2021 ο Όμιλός μας προσέφερε 25 μερίδες - γεύματα σε οικογένειες

άπορες - άστεγες του Παλαιού Φαλήρου, στην αυλή του ΚΑΠΗ, στην οδό Σειρήνων.
> Στις 3.12. 2021, ημέρα των αναπήρων, ο Όμιλός μας προσέφερε ένα αναπηρικό
καροτσάκι στον οίκο ευγηρίας «Δελφίνι», στη Γλυφάδα..
> Έγινε δενδροφύτευση στο δημοτικό πάρκο Πικροδάφνης, στη σιδερένια γέφυρα, ύστερα από

συνεννόηση με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
> Ετοιμάστηκε το βιβλίο για τη ζωή και το έργο του ζωγράφου Δ. Θεοτοκόπουλου. Θα σταλεί σε
όλους τους Ομίλους της Ελλάδας και στην Σ.Ε.Ε. Ευελπιστούμε να το μεταφράσουμε στην Αγγλική
και να το στείλουμε σε όλους τους Ομίλους της Ευρώπης.
> Παραδόθηκαν από τα μέλη του Ομίλου μας φάρμακα στον εθελοντή γιατρό των αστέγων,
Παπαδάκη Παναγιώτη, για να τα διαθέσει στις άστεγες και άπορες οικογένειες.
> Ο Όμιλός μας έκοψε τη πίτα του στο κέντρο του Παλαιού Φαλήρου «ΕΔΕΜ».
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ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Πειραιά

> Ο Όμιλος του Πειραιά, γιόρτασε τα 100 Χρόνια διεθνούς
Σοροπτιμισμού, με δενδροφύτευση στους κήπους της Τερψιθέας,
στην καρδιά της πόλης. Με την στήριξη του Δήμου Πειραιά, 10
ελιές, ιερό σύμβολο και θησαυρός της Ελληνικής γης, βρήκαν την
θέση τους στο πάρκο. Ο τοπικός τύπος και το κανάλι 1 κάλυψαν
την εκδήλωση και μετέφεραν το μήνυμα για ένα περιβάλλον
καλύτερο.
Ο Όμιλός μας, συμμετείχε στην δενδροφύτευση στο Πεντελικό
όρος, που διοργάνωσε η ΣΕΕ.

SoroptimistGreece

> Στις 14 Νοεμβρίου, παγκόσμια ημέρα για τον σακχαρώδη
διαβήτη, το ρολόι, στο Πασαλιμάνι, φωταγωγήθηκε με μπλε χρώμα
και εμείς είμασταν εκεί. Με τον σύλλογο πασχόντων από διαβήτη,
διανεμήθηκε έντυπο με οδηγίες και ενημερωτικό υλικό.
> 25 Νοεμβρίου, ώρα 6:30, το πλέον εμβληματικό κτήριο στην

καρδιά της πόλης, το δημοτικό θέατρο, φωτίζεται σε χρώμα
πορτοκαλί. Με τη στήριξη του Δήμου και της διεύθυνσης του
θεάτρου, επιστρατεύσαμε πρόσωπα από τον χώρο τής τέχνης
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Σ. Ο. Πειραιά

και του πολιτισμού, συμπαραταχθήκαμε, μοιράσαμε αφίσες και
πορτοκαλί κορδελάκια.
Το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, το κανάλι 1 και ο τοπικός τύπος,
ανέλαβαν να μεταφέρουν το μήνυμα «Βήμα στη Ζωή, Καμία ανοχή
στη βία κατά των γυναικών».
> Επισκεφτήκαμε την έκθεση «She's gone», στο Ίδρυμα Μ.
Κακογιάννη, για τα θύματα των γυναικοκτονιών.
> Ολοκληρώσαμε τις δράσεις μας για τις orange days, με

ημερίδα, στο foyer του Δημοτικού Θεάτρου και θέμα «Βία και
ανθρώπινα δικαιώματα». Αξιόλογοι ομιλητές: ο Ιατροδικαστής,
Ηλίας Μπογιόκας, ο Εισαγγελέας εφετών, Νικόλαος Ποιμενίδης,

η Ποινικολόγος, Μαργαρίτα Ανδρουλή, η Ψυχοθεραπεύτρια,
Γεωργία Κολέτου Τσιλίκη και ο Ταξίαρχος της Ελληνικής
Αστυνομίας, Χρήστος Καλύβας εξέθεσαν τις γνώσεις και τις
εμπειρίες τους. Η επιτυχία και η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και
συγκινητική και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια,
για έναν κόσμο καλύτερο, χωρίς βία και με σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα.
> Μία ξεχωριστή εκδήλωση, για τα 22 παιδιά της εταιρίας
προστασίας ανηλίκων «Ο Καλός Ποιμήν».
Μια γιορτή Χριστουγεννιάτικη,με πολύ αγάπη, δημιουργική
απασχόληση από την Πολύμορφη, γλυκά κεράσματα και
αναψυκτικά που προσέφερε ο όμιλος του Πειραιά.

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

23/10 > Ο Όμιλος συμμετείχε στη δράση της Σοροπτιμιστικής

Σ. Ο. Ψυχικού

ηχηρό μήνυμα.

Ένωσης Ελλάδος «Αναδάσωση στο Νταού Πεντέλης»
23/11 > Συνεχίζοντας ο Όμιλος τις δράσεις «Φυτεύουμε δέντρα

για ένα λαμπρό μέλλον», στο πλαίσιο των εορτασμών για τα
100 χρόνια του Σοροπτιμισμού, σε συνεργασία με τον Δήμο
Φιλοθέης - Ψυχικού, φύτεψε ένα πεύκο στο πάρκο επί της οδού
Στρατηγού Ιορδανίδη. Στη δράση μας συμμετείχαν η Ταμίας της
Ένωσης, Βάσω Βέλλιου, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, κ. Δημήτρης
Φωτιάδης και η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και
Προγραμματισμού, κ. Ελένη Ζέππου - Χαρλαύτη, παλιό μέλος του
Ομίλου μας, η οποία αποδέχθηκε το αίτημά μας και μερίμνησε για
όλην την οργάνωση της δράσης.
Ο Όμιλος συνεχίζοντας την ενεργή του παρουσία στις Orange
Days, σε συνεργασία με τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, φώτισε το
αντίγραφο του γλυπτού «Ζάλογγος» στην υπαίθρια γλυπτοθήκη
Ζογγολόπουλου, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Π. Ψυχικό
και μέλη του Ομίλου μας φωτογραφήθηκαν και κοινοποίησαν την
φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους στέλνοντας

24/11 > Ο Όμιλος δια της Προέδρου, Αμαλίας Βαρότση Ραγκούση και της Βοηθού Διευθύντριας Προγράμματος,
Χρυσούλας Ευαγγελίου, συμμετείχε στην εκδήλωση του Ομίλου
«Ανατολικός» Αθηνών στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 ετών
από την Ελληνική Επανάσταση στο Μουσείο Φιλελληνισμού.
30/11 > Ο Όμιλος μας πραγματοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση

με θέμα «Έμφυλη Βία: Όταν το φύλο γίνεται εχθρός» με
ομιλήτρια την κ. Άννα Μαμάη, Κοινωνική Λειτουργό - Ψυχολόγο
- Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια και μέχρι πρότινος Προϊσταμένη
του Καταφυγίου Γυναικών Θυμάτων Βίας. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν η Πρόεδρος της Ένωσης, Μερόπη Ορφανού, μέλη
της Ένωσης και Φίλες από πολλούς Ομίλους από όλη την Ελλάδα.
Η ομιλία της κ. Μαμάη ήταν εξαιρετική και άκρως κατατοπιστική.
Την ευχαριστούμε και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για την παρουσία
της, αφού ο Όμιλός μας έχει σταθερή συνεργασία ετών με την
συγκεκριμένη δομή.
4/12 > Πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο, εδώ και 30 χρόνια,
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Ψυχικού

Χριστουγεννιάτικο Bazaar μας στο κτίριο Blue Bell, εντός της 1ης πλατείας του
Π. Ψυχικού. Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους από την Ένωση η
Πρόεδρος, Μερόπη Ορφανού,
η Α’ Αντιπρόεδρος και μέλος του Ομίλου μας, Ιωάννα
Κοτσαρίνη, η Ταμίας, Βάσω Βέλλιου, από τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού ο
Δήμαρχος, κ. Δημήτρης Γαλάνης, η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης
και Προγραμματισμού, κ. Ελένη Ζέππου - Χαρλαύτη, Φίλες από τους Ομίλους:
Ανατολικός, Λυκαβηττός, Γλυφάδα - Βούλα, Π. Φάληρο, Κηφισιά - Εκάλη, Πειραιά
και Ολυμπιάς και φίλες από φορείς του Δήμου μας και μελών του Ομίλου μας.
Ευχαριστούμε όλες τις Φίλες του Ομίλου μας για την προσφορά και την παρουσία
τους ώστε να στεφθεί για ακόμα μια φορά με επιτυχία η εκδήλωσή μας ώστε τα
έσοδα να διατεθούν στις δράσεις του Ομίλου μας.
7/12 > Συμμετείχαμε στην εκδήλωση του Ομίλου Πειραιά για τη βία κατά των

γυναικών στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
20/12 > Πραγματοποιήσαμε διαδικτυακή Ολομέλεια σε εορταστικό κλίμα και

ανταλλάξαμε ευχές σηκώνοντας ένα ποτήρι κρασί η καθεμία μας.

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Βόλου Α’

Με την υπόδειξη των αρμοδίων του Συλλόγου
Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας και
Διάσωσης Β. Εύβοιας με έδρα το Ασμήνιο και
μετά από συνεχή επικοινωνία της ακάματης
Σοροπτιμίστριας, Κίρκης Παπαδήμα, ο 1ος
Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου προσέφερε το ποσό
των 600 ευρώ για την κάλυψη των ενισχυτικών
μαθημάτων (φροντιστηρίων) της Μαρίας Καψάλα,
μαθήτριας Γ΄ Λυκείου από το χωριό Κεράμεια της Β.
Εύβοιας.
Η πρωτοβουλία ενίσχυθηκε δυναμικά με την
οικονομική συμμετοχή της εκ Βόλου καταγόμενης
Helene Philippides (Ελέν Φιλιππίδη) που είναι
Σοροπτιμίστρια στη Γαλλία, στον Όμιλο του
Στρασβούργου (Club Soroptimist de Strasbourg)
όπου έχει διατελέσει πρόεδρος. Η Helene
Philippides παραβρέθηκε σε Ολομέλεια του 1ου
Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου καθώς διατηρεί
φιλικές σχέσεις με τα μέλη μας Κίρκη Παπαδήμα
και Αθηνά Κωστίκα.
SoroptimistGreece
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Βόλου “Θέτις”

6/10 > 1η Ολομέλεια του Ομίλου μας.
Με μεγάλη χαρά πραγματοποιήθηκε η πρώτη μας ολομέλεια στον εξωτερικό
χώρο του Ναυτικού Ομίλου Βόλου. Σε ζεστή ατμόσφαιρα ανταλλάξαμε τα νέα
μας μετά την παύση του καλοκαιριού, συζητήσαμε για τις μελλοντικές μας
δράσεις και το κυριότερο εκλέξαμε την επόμενη Πρόεδρο του Ομίλου μας
(2023 - 2024) που είναι η αγαπημένη φίλη Ελένη Μιχάλη - Παπαθανασίου.
16/10 > Walk for freedom
Ο όμιλός μας συμμετείχε στο Walk for freedom με την ομάδα της Α21.
Περπατήσαμε - για την Ελευθερία των ανθρώπων και κατά της εμπορίας αυτών
(trafficking) - από το δημαρχείο του Βόλου, την παραλία και καταλήξαμε στην
εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, φορώντας μαύρη μπλούζα.
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Βόλου “Θέτις”

25/10 > Δράση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Για την παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη του καρκίνου του
μαστού και για την ευαισθητοποίηση των γυναικών, ο όμιλός μας
εκτύπωσε σχετικό ενημερωτικό έντυπο το οποίο επιμελήθηκαν η
Β΄ Αντιπρόεδρος Γιάννα Οικονομίδου, Ιατρός Γυναικολόγος και
το μέλος Αγγελική Γιοβάνη, Ιατρός Χειρουργός. Στο κεντρικό
σημείο της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Ερμού, μέλη
μας μοίρασαν το έντυπο και το συμβολικό ρόζ φιογκάκι και
ενημέρωσαν τις γυναίκες και τα κορίτσια που περνούσαν απο εκεί,
με μεγάλη ανταπόκριση. Η δράση μας επικοινωνήθηκε από όλα τα
έντυπα και διαδικτυακά μέσα.
Η πρόεδρος του Ομίλου, Ασημίνα Σέγκλια φιλοξενήθηκε και
έδωσε συνέντευξη με αναφορά στην πρόληψη του καρκίνου του
μαστού στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ASTRA και στον ραδιοφωνικό
σταθμό ΕΡΑ Βόλου.
24/11 > Βιβλία στο Δαμάσι
Από τα μέλη της Θέτιδας συγκεντρώθηκαν 150 παιδικά βιβλία τα
οποία εστάλησαν στο Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου Τυρνάβου για
τον εμπλουτισμό της νέας βιβλιοθήκης, καθώς το σχολείο είχε
καταστραφεί από τους σεισμούς τον Μάρτιο του 2021. Συγκινητική
η χαρά των παιδιών και οι ευχαριστίες του Διευθυντή του Σχολείου
και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
25/11 > Φωταγώγηση - Άγαλμα της ελευθερίας - Παγκόσμια
ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

SoroptimistGreece

Στο πλαίσιο των orange days και φέτος, ο Όμιλος Θέτις με τον 1ο
Όμιλο Βόλου στις 25/11/21, Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικών, φωταγωγήσαμε με πορτοκαλί χρώμα
στην παραλία του Βόλου, το Άγαλμα της Ελευθερίας (Ηρώο),
έργο του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη και τη γέφυρα του
Λιμενοβραχίονα, διακηρύσσοντας τη θέση μας ως Σοροπτιμίστριες
και λέγοντας ένα ηχηρό ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών, φορώντας
και τα πορτοκαλί μας αξεσουάρ. Μια κοινή δράση με στόχο την
ευαισθητοποίηση όλης της κοινωνίας αλλά και ενθάρρυνσης
των γυναικών που τυγχάνουν θύματα έμφυλης βίας. Και αυτή τη
φορά είχαμε κοντά μας όλα τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης που
μας φιλοξένησαν και μας έδωσαν τη δυνατότητα να περάσουμε το
μήνυμά μας «Καμία ανοχή στη βία κατά των γυναικών»
25/12 > Ευχετήρια Κάρτα Χριστουγέννων.
Ο Σ.Ο. Βόλου «Θέτις» θέλοντας να τιμήσει την επέτειο των 200
ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, υλοποίησε κατά τη
διάρκεια του 2021 επετειακό λεύκωμα, το οποίο θα παρουσιαστεί
την Άνοιξη του 2022 και στο οποίο οι Σοροπτιμίστριες του ομίλου
μας και κόρες αυτών, φωτογραφήθηκαν από το μέλος μας και
φωτογράφο Μπρουσοβάνα Μαρία με παραδοσιακές φορεσιές
της χώρας μας. Με ένα μικρό δείγμα της δουλειάς αυτής,
δημιουργήθηκε η ευχετήρια κάρτα των εορτών, με την οποία η
Θέτιδα ευχήθηκε καλές γιορτές με υγεία, αγάπη, ζεστασιά και
χαμόγελο στα χείλη όλων των ανθρώπων.
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Θεσσαλονίκης “Βυζάντιο”

> Τα μέλη του Ομίλου μας υποδέχθηκαν και συναντήθηκαν με τις
φίλες από τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Melk Colomania (Αυστρία),
οι οποίες επισκέφτηκαν την πόλη μας. Μαζί μας η Πρόεδρος
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, Μερόπη Ορφανού και η
Αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος - Govenor, Μαρία Ευρυδίκη Γκράτζιου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησή μας η Πρόεδρος του
Ομίλου, Κική Χατζηβασιλείου μετέφερε μήνυμα της Διευθύντριας
Προγράμματος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, Μαρίας
Οικονομίδου. Συζητήσεις πάνω σε θέματα του Σοροπτιμισμού,
ανταλλαγή ιδεών αλλά και πληροφοριών για το σημαντικό θέμα της
βία κατά των γυναικών σε Αυστρία και Ελλάδα ήταν στοιχεία που
έκαναν τη συνάντηση αυτή ιδιαίτερα εποικοδομητική. Η υπόσχεση
δε να ξανασυναντηθούμε επιβεβαιώνει τους κοινούς στόχους που
έχουμε ως Σοροπτιμίστριες.
> Συμμετείχαμε στην εθελοντική δεντροφύτευση της
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος μαζί με τους υπόλοιπους
Σοροπτιμιστικούς Ομίλους της πόλης μας στο Πάρκο
Μακεδονομάχων του Δήμου Πανοράματος Θεσσαλονίκης.
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> «Τρέξαμε για το περιβάλλον» και στον 15ο Διεθνή Μαραθώνιο
«Μέγας Αλέξανδρος» μαζί με τους υπόλοιπους Ομίλους της πόλης
μας, την Πρόεδρο της Σοροπτιμιστικης Ένωσης Ελλάδος, Μερόπη
Ορφανού και την αμέσως προηγουμενη Πρόεδρο, Μαρία Ευριδίκη
- Γκράτζιου.
> Συμμετείχαμε στην Έκθεση φωτογραφίας με θέμα τη βία κατά
των γυναικών με έργα του μέλους μας και Βοηθού Διευθύντριας
Προγράμματος 2020 - 2022, Μαίρης Μαγνήσαλη που
διοργανώθηκε από τη Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλαδος.
> Ξεκινήσαμε τις βόλτες μας στα μουσεία της πόλης μας, με
πρώτη στάση στη Δημοτική Πινακοθήκη Κάζα Μπιάνκα, όπου
ξεναγηθήκαμε στις συλλογές του Έλληνα ζωγράφου Νικολάου
Γύζη.
> Στην ολομέλεια του Δεκεμβρίου συγκεντρώσαμε είδη πρώτης
ανάγκης και τα παραδώσαμε στον εκπρόσωπο του Ελληνικού
Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο.
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”
Ο Όμιλός μας συμμετείχε στις δράσεις της ΣΕΕ
> Στην Δεντροφύτευση που πραγματοποιήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης,

στο «Πάρκο των Μακεδονομάχων», μια μεγάλη έκταση, που παραχωρήθηκε από τον
Δήμαρχο Πανοράματος, κ. Καϊτετζίδη, στην ΣΕΕ, κατόπιν ενεργειών της Προέδρου,
Μερόπης Ορφανού.
> Στον Ημιμαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη,
στα πλαίσια της Προστασίας του Περιβάλλοντος.
> Στην Έκθεση Φωτογραφίας για την Κακοποιημένη Γυναίκα που πραγματοποιήθηκε
στο Γυάλινο Περίπτερο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια των Orange
Days.
> Η Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος του Ομίλου μας, Κική Παπαδημητρίου, κατόπιν
συνεννοήσεως με τον Όμιλο, συνέγραψε, εικονογράφησε και εξέδωσε δύο βιβλία,
παραμύθια για μικρά παιδιά, ιδίοις πόροις. Το πρώτο είναι η «Ιστορία του Αριστοτέλη
σαν παραμύθι» και το δεύτερο «Επτά ταξιδεμένα Όνειρα».
Σκοπός των παραμυθιών αυτών είναι η καλλιέργεια στα μικρά παιδιά συναισθημάτων
αγάπης, αλληλεγγύης, τόλμης, αυτοπεποίθησης. Ήδη ξεκίνησε η αποστολή των
παραμυθιών σε διάφορες βιβλιοθήκες.

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Θεσσαλονίκης “Πανόραμα”

Ένα ξέγνοιαστο απόγευμα στην παραλία,
παρέα με τις αδερφές Σοροπτιμίστριες,
Έφη Μπεράτλη και Μάγδα Πητροπάκη
γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός
πορτοκαλί βραχιολιού με σύνθημα «NO
VIOLENCE», που θα αποτελούσε κάτι
φρέσκο στο πλαίσιο της εκστρατείας
#noviolenceagainstwomen #orangedays.
Για αυτό το σκοπό ακολούθησε η
συνεργασία με την εταιρία Μoodmakers,
η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα
αντιλαμβανόμενη το επίκαιρο δυστυχώς
φαινόμενο των γυναικοκτονιών και της
βίας κατά των γυναικών. Η Διευθύντρια
προγράμματος του Σ.Ο.Πανοράματος,
Τασούλα Κορίτσογλου, είχε την ιδέα
να πλησιάσουμε τη νεολαία και να
μοιραστούν αυτά τα βραχιόλια στα λύκεια
του Δήμου Πανοράματος και του Δήμου
Πυλαίας/Χορτιάτη. Η αντιδήμαρχος
Αποσχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας,
Υγείας και Παιδείας, κα Ελένη Γιαννούδη,
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και μαζί
μοιράσαμε, κατά την 16ήμερη εκστρατεία
τα πορτοκαλί NO VIOLENCE βραχιολάκια
στους μαθητές λυκείου Πανοράματος και
Πυλαίας.
Στις 25 Νοεμβρίου 2021 φωτίστηκε το
Δημαρχείο Πανοράματος στο πλαίσιο των
#ΟrangeDays.
SoroptimistGreece
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Ιωαννίνων “Διώνη”

Τον Ιούνιο του 2021, με αφορμή την παγκόσμια εβδομάδα
τυφλοκώφωσης αναρτώνται δημιουργίες κατασκευασμένες από
μαλλί. Ο Όμιλός μας σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Δίκτυο
Τυφλοκωφών DBI και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλοκωφών
«Το Ηλιοτρόπιο» οργάνωσε στα Γιάννενα δράση για την
ευαισθητοποίηση του κοινού. Εθελοντές πλέξανε μάλλινες
δημιουργίες με τις οποίες τυλίχτηκαν παγκάκια στην παραλίμνιο
περιοχή. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών.
Η επιτυχία ήταν τεράστια καθώς η δράση αυτή έγινε παγκοσμίως
γνωστή μέσω του DBI. Ελπίζουμε του χρόνου να συμμετέχουν κι

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

άλλοι Όμιλοι από την Ελλάδα.
2/11/2021 > Εν όψει των Orange Days ο Όμιλός μας έστειλε είδη

ρουχισμού στο ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες του Δήμου
Ιωαννιτών.
20/11/2021 > Ο Όμιλός μας μαζί με άλλους φορείς της πόλης

συμμετείχε στη διοργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας που
πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα.

Σ. Ο. Καβάλας

19/10 > Πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης Ολομέλεια
του Ομίλου με παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης
από την Πρόεδρο, Εύα Παπαϊωάννου και τη Διευθύντρια
Προγράμματος, Δέσποινα Δρένου και την ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών.

Διευθυντριών και Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος της
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας όπου παρουσιάστηκε ο
προγραμματισμός δράσεων για το 2021 - 2022 , έγιναν εισηγήσεις
για τη Συνηγορία (Advocacy) και την Καθοδήγηση (Mentoring) και
αναπτύχθηκαν πολλά σοροπτιμιστικά θέματα.

31/10 > Εκπροσώπηση του Ομίλου από την Α’ Αντιπρόεδρο,
Ευαγγελία Οικονομίδου και Διευθύντρια Προγράμματος, Δέσποινα
Δρένου στη διαδικτυακή Ετήσια Συνάντηση Εργασίας Προέδρων,

3/11 > Συνάντηση Εργασίας της Προέδρου, Εύας Παπαϊωάννου
και μελών του Δ.Σ. του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Καβάλας,
Ευαγγελίας Οικονομίδου και Σοφίας Κονδάκου με τον Δήμαρχο
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Καβάλας

Καβάλας, Θεόδωρο Μουριάδη, κατά τη διάρκεια της οποίας
ενημερώθηκε ο τελευταίος για τα προγράμματα του Ομίλου μας
και δεσμεύτηκε, όπως πάντα, να σταθεί αρωγός στις δράσεις μας.
18/11 > Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα
του Παιδιού (20 Νοεμβρίου) αντιπροσωπεία του Σοροπτιμιστικού
Ομίλου Καβάλας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Καβάλα.
Παραδώσαμε παιχνίδια, βιβλία και ενημερωτικά έντυπα για τα
Δικαιώματα του Παιδιού για τα 20 παιδιά που φιλοξενούνται στην
Ν. Ηρακλείτσα. Προσφέραμε υλικό της εκστρατείας μας για την
Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών (οικολογική τσάντα και
κονκάρδα) που ξεκινά σε λίγες ημέρες και ευχετήρια κάρτα για τα
25 χρόνια παρουσίας του και ενημερωθήκαμε από την υπεύθυνη
του Κέντρου, Παπαδοπούλου Αθηνά για τα προβλήματα και τις
ανάγκες τους.

Δυναμική συμμετοχή του Ομίλου μας στην 6ήμερη Εκστρατεία
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Πιο αναλυτικά:
> Φωταγώγηση με πορτοκαλί χρώμα και των 16 ημερών του
εμβληματικού κτιρίου του Δημαρχείου της πόλης μας με
πρωτοβουλία μας.
26/11 > Φωτογράφιση μελών μας, παρουσία του Δημάρχου
Καβάλας, μπροστά από το χώρο του Δημαρχείου με κάλυψη
του γεγονότος από τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης CENTER TV, με παραχώρηση
συνέντευξης από την Α’ Αντιπρόεδρο του Ομίλου, Ευαγγελία
Οικονομίδου και τη Διευθύντρια Προγράμματος της ΣΕΕ, Μαρία
Οικονομίδου.

> Με την υποστήριξη του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού
CENTER TV (χορηγός επικοινωνίας της εκστρατείας μας),
SoroptimistGreece

δημιουργήσαμε ένα βίντεο με την ευγενική συμμετοχή επτά
Καβαλιωτών που έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών. Το βίντεο προβαλλόταν από τον εν
λόγω σταθμό μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου (link video: htpps://
youtu.be/zHlermtj0zs).
> Εκτυπώσαμε 2000 μέτρα πορτοκαλί κορδέλες περιτυλίγματος
με το μήνυμα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ» και τις μοιράσαμε σε τοπικές
επιχειρήσεις για να τυλίγουν τα πακέτα δώρων τους καθόλο το
16ήμερο.
6/12 > Εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής
κοινωνίας για το σοβαρό πρόβλημα της βίας κατά των Γυναικών.
Εκτυπώσαμε και μοιράσαμε ενημερωτικά φυλλάδια, πορτοκαλί
βραχιολάκια σιλικόνης με το μήνυμα «NO VIOLENCE». καθώς
και πορτοκαλί κορδελάκι στους συμπολίτες μας. Στο πλευρό
του Ομίλου εκπρόσωποι φορέων, γυναικείων Οργανώσεων και
συλλόγων της πόλης μας ένωσαν τις φωνές τους σε ένα κοινό
μήνυμα: «Καμία ανοχή στη Βία κατά των Γυναικών - Βήμα στη
Ζωή». Την εκδήλωση κάλυψαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί Center TV
και ENA Channel και η εφημεριδα Πρωινή.
10/12 > Τηλεοπτική συνέντευξη 30 λεπτών της Α’ Αντιπροέδρου
του Ομίλου μας στην εκπομπή ΟΛΑ ON CAMERA του
περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού CENTER TV, εφ’ όλης
της ύλης σύμφωνα με την τρέχουσα επικαιρότητα (Ανθρώπινα
Δικαιώματα, ο τραγικός απολογισμός 14 Γυναικοκτονιών στη χώρα
μας το 2021, Βία κατά των Γυναικών).

Τέλος συνεχείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(facebook και instagram) καθώς και κάλυψη των δράσεών μας από
τηλεοπτικούς σταθμούς και διαδικτυακές εφημερίδες της πόλης
μας.
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Κέρκυρας

Στις 16 Οκτωβρίου 2021 ξεκίνησε η νέα χρονιά με τον καθιερωμένο,
ετήσιο αγιασμό, ο οποίος αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε στον Ι. Ν. των
Αγίων Βασιλείου και Στεφάνου, που βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς
πόλης. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με καφέ και κουβεντούλα στο Λιστόν.

Με αφορμή την 25 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κατά
του Καρκίνου του Μαστού, μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου
Κέρκυρας διένειμαν την κάρτα αυτοεξέτασης μαστού (δημιουργία της
Σοροπτιμίστριας, τ. Καθηγήτριας Κυτταρολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Νίκης Αγνάντη), σε γυναίκες καταστηματάρχες και υπαλλήλους
σε όλο το μήκος της οδού Γεωργίου Θεοτόκη. Τα μέλη μας συζήτησαν
τόσο με τις γυναίκες καταστηματάρχες και υπαλλήλους, όσο με τις
πελάτισσες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα καταστήματα. Όπως πάντα,
στόχος όλων μας είναι η ευαισθητοποίηση και αφύπνιση όσο το δυνατόν
περισσότερων γυναικών.
16ήμερο ακτιβιστικών δράσεων: Στις 25/11/2021 το πρωί, μέλη του
Ομίλου μας διένειμαν πορτοκαλί κορδελάκια στις γυναίκες υπαλλήλους
του Δημαρχείου της πόλης μας. Στο Παλιό Δημαρχείο μας υποδέχθηκε
η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Χρυσούλα Τόμπρου. Το βράδυ της ίδιας
μέρας φωτίσαμε «πορτοκαλί» τον Σταυρό στο Παλαιό Φρούριο της
πόλης μας. Στην δράση μας αυτή στάθηκε αρωγός και συμπαραστάτης η
Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, κα Διαμάντω Ρηγάκου,
η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι
ο Σταυρός του Παλαιού Φρουρίου φωτίζεται μόνον κατά τις ημέρες του
Πάσχα και είναι ορατός σε όλη σχεδόν την πόλη, οπότε το εγχείρημά μας
αυτό προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Παρά τον κακό καιρό που επικρατούσε
το βράδυ αυτό και φυσικά την πανδημία, συμμετείχαν αρκετά από τα μέλη
του Ομίλου μας, τα οποία φωτογραφήθηκαν στην είσοδο του Φρουρίου
παρουσία της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, κας Χρυσούλας Τόμπρου. Τόσο
η Δήμαρχος κα Μερόπη Υδραίου, όσο και η Προϊσταμένη της Εφορίας
Αρχαιοτήτων κα Διαμάντω Ρηγάκου δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας
διότι απουσίαζαν εκτός νομού. Παράλληλα, έγινε επαναπροβολή του
spot (δημιουργία του Ομίλου μας) και στους δύο τοπικούς, τηλεοπτικούς
σταθμούς (Corfu και Start). Επιπλέον, τοποθετήθηκαν οι σχετικές αφίσες
σε κεντρικά σημεία της πόλης καθώς και στο Νοσοκομείο (Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών και Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων).

Τιμώντας την 11η Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού,
μέλη του Ομίλου μας μοίρασαν σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας
(13 τον αριθμό), αφίσες με τις Δέκα Βασικές Αρχές της Διακήρυξης των
40
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Κέρκυρας

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σκοπός μας
ήταν να δώσουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στα παιδιά των
Δημοτικών Σχολείων να μιλήσουν με τους δασκάλους τους για
τα δικαιώματά τους, δίχως βέβαια να ξεχνούν τις υποχρεώσεις
τους.
Στις 15/12/2021 το μέλος του Ομίλου μας, Έλενα Καρούμπη,
ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη, όπου διέμενε για πάνω από είκοσι
χρόνια και ήταν μέλος του SID - Soroptimist international Dusit.
Στις φίλες Σοροπτιμίστριες, μαζί με τις ευχές μας, στείλαμε
κι ένα συμβολικό δώρο στην καθεμία, ένα τσαντάκι με τοπικά
προϊόντα. Στο mail που μας έστειλε η Έλενα με φωτογραφίες
από το δείπνο που παρέθεσαν προς τιμήν της, μας έγραψε ότι η
πράξη μας αυτή έδωσε στις φίλες ιδιαίτερη χαρά και εξέφρασαν
τις ευχαριστίες τους και την εκτίμησή τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

> Στις 11 Οκτωβρίου, πραγματοποιήσαμε με πολλή χαρά την
πρώτη μας Ολομέλεια του έτους, δια ζώσης, μετά από πολύ
καιρό. Επικεντρωθήκαμε στις εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν
τόσο η SIE όσο και το SI για τον εορτασμό της 100ετηρίδας
του Σοροπτιμισμού. Παρουσιάσαμε πλούσιο οπτικοακουστικό
υλικό από τις προαναφερόμενες εκδηλώσεις και γεμίσαμε
με υπερηφάνεια με το έργο που επιτελεί η Οργάνωσή μας σε
παγκόσμιο επίπεδο.
> Στις 15 Οκτωβρίου, ο Όμιλός μας μετείχε ενεργά, δια της

SoroptimistGreece

Σ. Ο. Ηρακλείου “Αρετούσα”

Προέδρου του, στη συνεδρίαση της ΔΕΠΙΣ του Δήμου Ηρακλείου,
με έμφαση στο Σύλλογο Μονογονεϊκών οικογενειών και τις
εκδηλώσεις που θα οργανωθούν από κοινού με άλλους φορείς για
το 16ήμερο των Orange Days. Συζητήθηκε η πρόταση του Ομίλου
μας για ανάληψη δράσεων στην κατεύθυνση της πρόληψης της
βίας κατά των γυναικών περισσότερο απ’ ό,τι της καταστολής.
> Στις 15 Οκτωβρίου επίσης, ο Όμιλός μας παραβρέθηκε στα
Εγκαίνια Έκθεσης ζωγραφικής του μέλους μας, Μαρίας Πιτσικάκη,
στον υπέροχο χώρο της στον Κρουσώνα Ηρακλείου.
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Ηρακλείου “Αρετούσα”
> Στις 21 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της διαρκούς
επιμόρφωσης των μελών μας, παρακολουθήσαμε,
μαζί και με φίλους μας, ξεναγημένη επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου που μας προσέφερε η
φίλη μας ξεναγός - συγγραφέας, Αθηνά Σφακάκη.
> Στις 3 Νοεμβρίου, ο Όμιλός μας εόρτασε

πανηγυρικά, σε γνωστό καφέ της πόλης μας, την
εκατονταετηρίδα του Σοροπτιμισμού, μαζί με φίλες μας
και με την παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου, του
Αντιπεριφερειάρχη και της Αντιδημάρχου Υγείας και
Πρόνοιας. Μετά την τελετή ανάματος των κεριών και το
κόψιμο της τούρτας των γενεθλίων, υποδεχθήκαμε με
πολλή χαρά τέσσερα νέα μέλη στον Όμιλο.
Για το 16ήμερο των Orange Days, από 25 Νοεμβρίου

έως 10 Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλός μας πραγματοποίησε
τις εξής δράσεις:
> Στις 25 Νοεμβρίου έγινε διανομή ενημερωτικού
υλικού μαζί με φιογκάκια σε χρώμα πορτοκαλί με το
λογότυπο του Ομίλου μας, στους κεντρικούς δρόμους
του Ηρακλείου. Επίσης, με προτροπή του Ομίλου μας,
φωτίστηκαν σε χρώμα πορτοκαλί το Δημαρχείο και το
κτίριο της Περιφέρειας στο Ηράκλειο, καθώς και το
κτίριο της Αντιπεριφέρειας και ο Ενετικός Φάρος στο
Λιμάνι των Χανίων.
> Στις 25 Νοεμβρίου επίσης οργανώσαμε διαδικτυακή

Εκδήλωση Λόγου και Διαλόγου για την καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών, με συνομιλητές τον
Καθηγητή Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Αλέξανδρο Βγόντζα και την
έγκριτη Δημοσιογράφο, κ. Ρένα Σημειαντωνάκη και
με συμμετοχή κοινού, με στόχο την ανάδειξη τρόπων
πρόληψης του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών.
> Κατά το διάστημα αυτό, εκδώσαμε τρία Δελτία Τύπου,

δημοσιεύσαμε εκτενές άρθρο στον τοπικό Τύπο με
τίτλο: «Τα Δικαιώματα των Γυναικών είναι τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα» και πραγματοποιήσαμε πολλές αναρτήσεις
μελών μας στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
> Στις 10 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Φυτεύουμε δέντρα για ένα λαμπρό μέλλον»,
πραγματοποιήσαμε φύτευση διαφόρων φυτών
στα παρτέρια στο κεντρικό Κιόσκι του Πάρκου
Θεοτοκόπουλου στο κέντρο του Ηρακλείου. Η
δραστηριότητα αυτή υλοποιήθηκε με τη γενναιόδωρη
χορηγία της οικογενειακής επιχείρησης «ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
Χ. Γ. Φραγκάκη», του μέλους μας, Μαίρης Φραγκάκη,
κατόπιν παραχώρησης του χώρου σε μας από το
Δήμο, με προοπτική να χρησιμοποιείται για υπαίθριες
εκδηλώσεις του Ομίλου μας. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κ.
Βασίλης Λαμπρινός, παραβρέθηκε στο πρώτο πότισμα
των φυτών που πραγματοποιήσαμε στις 14 Δεκεμβρίου
και μας συνεχάρη για τη δράση αυτή καθώς και για το
κάλεσμα που απευθύναμε δημόσια στους συμπολίτες
μας να πραγματοποιήσουν παρόμοιες δράσεις για μια
πιο όμορφη πόλη.
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ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Ρεθύμνου “Ερωφίλη”

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ρεθύμνου
«Ερωφίλη» συμμετέχοντας ενεργά στον
εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα
100 χρόνια του Διεθνούς Σοροπτιμισμού «100
years SIE» και ειδικότερα στην καμπάνια της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας «Φυτεύουμε δέντρα
για ένα λαμπρό μέλλον», προέβει σε φύτευση
5 ελαιόδεντρων στον περιβάλλοντα χώρο του
πρώην δήμου Νικηφόρου Φωκά, όπου σήμερα
στεγάζεται η σχολή ξεναγών.
Η δενδροφύτευση έγινε με τη στήριξη της
υπηρεσίας πρασίνου του δήμου Ρεθύμνου.
Η ελιά επιλέχθηκε γιατί είναι ένα αιώνιο
σύμβολο ανάπτυξης, ειρήνης και ελπίδας.
Στα πλαίσια της 16ήμερης παγκόσμιας
εκστρατείας για την εξάλειψη της βίας κατά

των γυναικών, ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος
Ρεθύμνου «Ερωφίλη», μέλος της ΣΕΕ του
Διεθνούς Σοροπτιμισμού, της μεγαλύτερης
και ισχυρότερης παγκόσμιας οργάνωσης
επαγγελματιών γυναικών, συμμετέχει ενεργά.
Καθώς η βία κατά των γυναικών αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα σε παγκόσμια διάσταση,
ο όμιλός μας, θεώρησε υποχρέωση να
δώσει ενεργό παρόν στην προσπάθεια που
καταβάλει ο Δήμος Ρεθύμνου. Ο Δήμος μας
αναγνωρίζοντας την ανάγκη για πρόληψη
και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας
κατά των γυναικών, από τον Ιούλιο του 2013
εντάσσει στις κοινωνικές υπηρεσίες του
το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών.
Η Αντιπεριφέρεια, φωταγωγημένη με το
πορτοκαλί χρώμα της αισιοδοξίας μας
προτρέπει να εργαζόμαστε δυνατότερα για την
καταπολέμηση της βίας σε όλες τις τις μορφές.
Ευχαριστούμε την αντιπεριφερειάρχη, κα
Μαίρη Λιονή και το 13ο Δημοτικό Σχολείο
για το πανό, θέλοντας να δώσει ένα ισχυρό
μήνυμα.
SoroptimistGreece
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Στις 17 Νοεμβρίου 2021 η Πρόεδρος, Γλυκερία Νότα - Δερέ
και μέλη του Ομίλου Ξάνθης συναντήθηκαν με την Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ξάνθης και συζήτησαν για τον πορτοκαλί
φωτισμό του Δημαρχείου και άλλες δράσεις που αφορούν στην
ευαισθητοποίηση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Η συζήτηση καλύφθηκε τηλεοπτικά από ΜΜΕ της πόλης μας. Η
Πρόεδρος έδωσε συνέντευξη σχετικά με τις Orange Days και την
δράση των Σοροπτιμιστριών. Στους παρευρισκομένους μοιράσαμε
τεύχη του περιοδικού μας και φυλλάδια με τις δράσεις και την
ιστορία του Σοροπτιμισμού καθώς και το έργο κόσμημα «Άγγελος»

της Μαίρης Μαγνήσαλη, παλαιό μέλος του Σ.Ο. Ξάνθης και νυν
μέλος του Σ.Ο. «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης.

γυναικών και την ανάγκη εξάλειψής της, καθώς και την ανάγκη
κατάργησης των έμφυλων στεροτύπων.

της πόλης. Ο Δήμαρχος, ανταποκρινόμενος στο χρόνιο αίτημά
μας, ανακοίνωσε την ίδρυση κέντρου φιλοξενίας κακοποιημένων
γυναικών στην ευρύτερη περιοχή μας. Σημειωτέον ότι ο Όμιλος
με εκπροσώπους του (την Πρόεδρο, Ρίτσα Νότα - Δερέ, ως
τακτικό μέλος και την αμέσως προηγούμενη Πρόεδρο της ΣΕΕ,
Μαρία - Ευρυδίκη Γκράτζιου, ως αναπληρωματική της) συμμετέχει
στην Επιτροπή Ισότητας του Δήμου. Είναι το μοναδικό γυναικείο
σωματείο της πόλης που προσκλήθηκε και μετέχει στην Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος Ξάνθης πρότεινε τα φυλλάδια μας να μοιρασθούν
στην πόλη μέσω των λογαριασμών του νερού.

Την 25η Νοεμβρίου 2021 το απόγευμα συγκεντρωθήκαμε στην
κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο
της πόλης και έγινε ο πορτοκαλί φωτισμός του Δημαρχείου.
Μοιράσαμε πορτοκαλί κορδελάκια με την ένδειξη «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΙΑ»
και φυλλάδια για τη δράση και την ιστορία του Σοροπτιμισμού.
Μαθητές του Λυκείου μετείχαν στην εκδήλωσή μας κρατώντας
τα πλακάτ που τους δώσαμε σχηματίζοντας την φράση «ΟΧΙ
ΣΤΗΝ ΒΙΑ». Στους μαθητές εκτός από τα κορδελάκια δώσαμε
και τα πορτοκαλί βραχιόλια με την ένδειξη «NO VIOLENCE». Μας
συγκίνησε ιδιαίτερα η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή τους
στο δρώμενό μας. Η εκδήλωση καλύφθηκε από τον έντυπο τύπο
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Το πρωί της 25ης Νοεμβρίου του 2021 μέλη του Ομίλου

Ξάνθης επισκέφτηκαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στην
Ξάνθη και μοίρασαν φυλλάδια με τις δράσεις και την ιστορία
του σοροπτιμισμού, πορτοκαλί κορδελάκια και βραχιολάχια με
την ένδειξη «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΙΑ» σε προπτυχιακούς φοιτητές και
φοιτήτριες, υποψήφιες διδάκτορες και εργαζόμενες στη διοίκηση.
Μίλησαν μαζί τους για το φαινόμενο της βίας εναντίον των

Το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου 2021 ο Όμιλος έκανε

προβολή τεσσάρων ταινιών μικρού μήκους με θέμα την έμφυλη
βία. Οι ταινίες, ελλήνων δημιουργών οι περισσότερες, αποτελούν
www.soroptimist.gr
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εξαιρετικά δείγματα γραφής πάνω στο θέμα της γυναικείας
κακοποίησης - αντανακλώντας ένα υπαρκτό πρόβλημα που
τελευταία μοιάζει να διογκώνεται ακόμα και στις δυτικές κοινωνίες.
Ανήκουν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας και ό Όμιλος
εξασφάλισε την προβολή τους σε αίθουσα του Λαογραφικού
και Ιστορικού Μουσείου της Ξάνθης σε συνεργασία με την
Κινηματογραφική Λέσχη της πόλης. Ο εξωτερικός χώρος του
Μουσείου φωτίστηκε πορτοκαλί από 25/11 έως 10/12 και
έχει πανό του Ομίλου μας με την ένδειξη «ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ». Η δράση διαφημίστηκε στα ΜΜΕ της
πόλης, στην ιστοσελίδα του Μουσείου και του Φεστιβάλ Δράμας.
Την 5η Δεκεμβρίου 2021, εν όψει της ημέρας των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και του Σοροπτιμισμού, μέλη του Ομίλου Ξάνθης
παρέδωσαν στο σύλλογο τριτέκνων Ξάνθης ρούχα και παπούτσια,

SoroptimistGreece

που συγκέντρωσαν από τα μέλη τους, για δεύτερη χρήση.
Η δράση πέρα από τον χαρακτήρα της ενδυνάμωσης προς τις
πολύτεκνες οικογένειες στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
για δικαίωμα στην πρόνοια, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υγεία
προσφέροντας τους καθαρό και αξιοπρεπή ιματισμό, είχε
κυρίως χαρακτήρα περιβαλλοντικής και κλιματικής προστασίας
καθώς το υγιές και ασφαλές περιβάλλον αποτελεί ανθρώπινο
δικαίωμα. Προσφέροντας προϊόντα ένδυσης για δεύτερη χρήση
εξοικονομήσαμε 1.700 κιλά ισοδυνάμου Διοξειδίου του Άνθρακα
CO2, αερίου που ευθύνεται το μέγιστο για το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και κατ΄ επέκταση για την κλιματική αλλαγή. Η
ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με ταξίδι 5.340 km με ΙΧ - δηλαδή
περίπου 4 φορές Ξάνθη - Αθήνα με επιστροφή. Εξοικονομήσαμε
3.285 κυβικά εικονικού νερού, ποσότητα που ισοδυναμεί με
την ημερήσια κατανάλωση σε νερό 2.190 ανθρώπων και 2.220
KWh ενέργειας, που ισοδυναμεί σε 7 μήνες
κατανάλωσης ενέργειας ενός μέσου ελληνικού
νοικοκυριού. Μειώνοντας με αυτόν τον
τρόπο το Ανθρακικό, Υδατικό και Ενεργειακό
αποτύπωμα μας, συμβάλλουμε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.
Η δράση αυτή θα επαναληφθεί καθώς και άλλες
δράσεις που σχετίζονται με επανάχρηση και
ανακύκλωση στα πλαίσια προγράμματος του
Ομίλου για την προστασία του περιβάλλοντος και
του κλίματος.
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«ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ», η σφυρήλατος συμβολή της Λασκαρίνας
Μπουμπουλίνας στον αγώνα του 1821 ήταν το θέμα που με
γλαφυρό τρόπο ανέπτυξε η κα Βίβιαν Φαρμάκη, Dr φιλολογίας,
πτ. Αρχαιολογίας - ιστορίας, σε εκδήλωση που οργάνωσε ο
Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς» στο ξενοδοχείο «Αστήρ». Αφορμή
της εκδήλωσης το εντυπωσιακό ξύλινο αντίγραφο του πλοίου, με
διαστάσεις 2,20 μ. μήκος, 1,65 μ. ύψος και 0,60 μ. πλάτος, που
με εκπληκτική υπομονή και μεράκι φιλοτέχνησε ο συμπολίτης μας
ιατρός Ωρλ, Κωνσταντίνος Κηπουργός, σύζυγος της Γεωργίας
Κηπουργού, μέλους του Ομίλου μας. Με χειροκροτήματα
υποδέχθηκε η κατάμεστη αίθουσα (με τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων), τα αποκαλυπτήρια του έργου από τον δημιουργό
του. Στο πνεύμα του απελευθερωτικού αγώνα μας μετέφερε
συναισθηματικά και η ταλαντούχος Σοφία Παπαδοπούλου, η
οποία διάβασε ιστορικά αποσπάσματα και προκάλεσε δέος στο
ακροατήριο, μιμούμενη τη βροντερή φωνή της Μπουμπουλίνας,
όταν ενθάρρυνε το πλήρωμα να μην φοβούνται να ριχτούν στη
μάχη για την ελευθερία! Άξια συντονίστρια στο πάνελ η γνωστή
δημοσιογράφος Γωγώ Καραλή, η οποία μετέφερε χαιρετισμούς
από τον κ. Παύλο Δεμερτζή - Μπούμπουλη, πρόεδρο Μουσείου
Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες, την Αντιδήμαρχο Σπετσών και
τον Σύλλογο Γυναικών Σπετσών, οι οποίοι μας καλούν για μια
επανάληψη της παρουσίασης στις Σπέτσες, όταν οι συνθήκες
το επιτρέψουν. Στο τέλος της εκδήλωσης άναψαν τα κινητά με
φωτογραφήσεις πέριξ του εντυπωσιακού έργου, ενώ όλοι οι
συντελεστές δέχονταν συγχαρητήρια. Ευχή όλων να κρατήσουμε
ως μήνυμα τη σημασία της ενότητας που πρέπει να έχουμε ως
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λαός σήμερα, ώστε να διατηρήσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία
και να βαδίσουμε ειρηνικά σε νέα μονοπάτια προόδου και
ανάπτυξης σε μία δύσκολη πάλι γεωστρατηγική συγκυρία.
Orange Days: Μήνυμα ευαισθητοποίησης του κοινωνικού

συνόλου απέναντι στο πρόβλημα της ενδοοικογενειακής
έμφυλης βίας εξέπεμψε δυναμικά ο Όμιλός μας, συνενώνοντας
τις 12 Γυναικείες Οργανώσεις της πόλης μας σε μία συμβολική
συγκέντρωση και ομαδική φωτογράφιση μπροστά στο φωτισμένο
πορτοκαλί κτίριο του Εμπορικού Συλλόγου. Με την υποστήριξη
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εκτυπώθηκαν ενημερωτικά
φυλλάδια με θετικά μηνύματα διαχείρισης ανθρωπίνων σχέσεων
με αγάπη, αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμό και κατανόηση.
Επίσης πραγματοποιήθηκε συμβολική αιμοδοσία αγάπης στην
Πλατεία Όλγας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και σχετικές
ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία, που όμως αναβλήθηκαν
λόγω υγειονομικών συνθηκών. Οι Σύλλογοι που ανταποκρίθηκαν
θετικά και συμμετείχαν είναι: Αγκαλιάζω - Όμιλος εθελοντών
κατά του καρκίνου, άλμα Ζωής (Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο
μαστού), Ε.ΓΥ.ΠΑ. ( Ένωση Γυναικών Πάτρας), ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ,
Λύκειο Ελληνίδων, Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών, Παναθηναϊκή
Οργάνωση Γυναικών, Σ.Α.Φ.Ε. (Σύλλογος Αποφοίτων
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας), Inner Wheel, Inner Wheel Patra
Europea και Women Act.
Δενδροφύτευση: Ένας «Στρατηγός» για τους «Μαχητές».

Ένα δέντρο ύψους 3μ. με το όνομα Στρατηγός ή Λανγκεστρέμια

www.soroptimist.gr
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ινδική (lagerstroemia - indica) φυτεύτηκε έξω από το κτίριο των «Μαχητών»
που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το δέντρο αυτό
που γεμίζει την άνοιξη με ροζ άνθη, επιλέχτηκε επειδή ακριβώς συνδυάζει την
ευαισθησία με ένα δυνατό όνομα και συμβολίζει τη συνύπαρξη της αγάπης με
το δυναμισμό. Επίσης φυτεύτηκε μία μεγάλη μανόλια (magnolia grandiflora) και
άλλα καλλωπιστικά φυτά. Στη δενδροφύτευση συμμετείχαν με ενδιαφέρον και
μέλη της ομάδας «Μαχητές» με τους συνοδούς και εκπαιδευτές. Τα μέλη του
Ομίλου Πάτρας «Δανιηλίς», που είχε την πρωτοβουλία και χορηγία της δράσης,
ευχαρίστησαν την κα Χριστίνα Καρούσου, γεωπόνο, που βοήθησε στην επιλογή,
τα στελέχη του Δήμου Πάτρας, που συνέβαλαν αποτελεσματικά στη φύτευση, την
κα Μαρία Βούτσια, ιδιοκτήτρια φυτωρίου για την προσφορά Χριστουγεννιάτικων
αλεξανδρινών και ευχήθηκαν στην πρόεδρο, κα Μάρθα Χριστοπούλου, η νέα αυτή
δομή να φέρει σε όλους δημιουργικές χαρές.
Ετήσιο Forum Aνάπτυξης: Το φετινό θέμα μας δεν θα μπορούσε να είναι
άλλο από το θέμα της βίας που αναδείχθηκε κορυφαίο δυστυχώς και στη χώρα
μας το 2021. «Χτίζοντας το αύριο» ήταν η Κεντρική ιδέα του συνεδρίου και η δική
μας δίωρη διαδικτυακή παρουσίαση «Χτίζοντας το αύριο με υγιείς ανθρώπινους
δεσμούς». Εξαιρετικοί οι ομιλητές, Ιωάννα Τσάκωνα, ψυχολόγος MSc Ιατρικής
Ιωαννίνων, Εμμανουήλ Σουρής, κοινωνικός σύμβουλος Υποψήφιος Διδάκτωρ
Ιατρικής, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Τον
συντονισμό ανέλαβε η Ασημίνα Ταγκαλάκη, πολιτικός μηχανικός, διευθύντρια
προγράμματος του Ομίλου μας, σε συνεργασία με την πρόεδρο του Ομίλου,
Ελένη Γκέκα, οικονομολόγο ΜΒΑ, εκπαιδευτικό. Χαιρετισμοί και παρεμβάσεις
ακούστηκαν από την κα Γιάννα Χορμόβα, Γενική Γραμματέα Δημογραφικής
και Οικογενειακής πολιτικής και Ισότητας των φύλων, Χαράλαμπο Μπονάνο,
Αντιπεριφερειάρχη υγείας και από εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων,
την κα Κατερίνα Πολυκρέτη, πρόεδρο Λυκείου Ελληνίδων, παράρτημα Πάτρας
και Λέτα Βέργη, πρόεδρο Παναθηναϊκής Οργάνωσης γυναικών και του
Εκπαιδευτικού Συγκροτήματος ΒΕΡΓΗ. Τέλος παρουσιάστηκε βίντεο που έστειλε
με τους χαιρετισμούς της η πρόεδρος της Ένωσης, Μερόπη Ορφανού, από
την αποκαλυπτική έκθεση φωτογραφίας για τη βία που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη με Σοροπτιμιστική πρωτοβουλία.

Στο Roof Garden του ξενοδοχείου «Αστήρ» τον Ιούλιο, μια άλλη δράση, αλλά
δυσάρεστη, φιλοξενήθηκε εκεί τον Αύγουστο, 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 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 στην 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 κ 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.

SoroptimistGreece
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ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

Σ. Ο. Πατρών “Δανιηλίς”

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

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΩΝ

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

Σ. Ο. Χαλκίδας

Στις 8 Οκτωβρίου ο Όμιλος Χαλκίδας σε

συνεργασία με τον Όμιλο «Θέτις» Βόλου
προσφέραμε χρηματικό βραβείο σε 2
εκπαιδευόμενες γυναίκες από 2 πυρόπληκτα χωριά
της Β. Εύβοιας επιβραβεύοντας την εξαιρετική
τους παρουσία και επιμέλεια στα μαθήματά τους.
Πρόκειται για την Ειρήνη Κούρτη, μητέρα 2 παιδιών
από το Σπαθάρι που φοιτά στον Β΄ κύκλο στο
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μαντουδίου - Λίμνης
- Αγίας Άννας και την Ευαγγελία Πραμμάτια, η
οποία ειδικεύεται στο τμήμα βρεφονηπιοκόμων,
3ο εξάμηνο του Δημόσιου ΙΕΚ Ιστιαίας - Αιδηψού
από την Κοκκινομηλιά. Το βραβείο της Ευαγγελίας
παρέλαβε εκ μέρους της ο διευθυντής του Δ.ΙΕΚ,
Κώστας Μαντές.
Στις 23 Οκτωβρίου συμμετείχαμε στη δράση της

Ένωσης για δεντροφύτευση στο Ντάου Πεντέλης,
γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα 100 χρόνια
Σοροπτιμισμού.
Στις 25 Οκτωβρίου με αφορμή την παγκόσμια

ημέρα πρόληψης του καρκίνου του μαστού και
σε συνεργασία με τον σταθμό των εργαζομένων
96,5fm ευαισθητοποιήσαμε εργαζόμενες γυναίκες,
αναγνωρίζοντας τη σημασία της υγείας για τη ζωή
αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας,
μοιράζοντας έντυπο υλικό και ειδικές κάρτες για
την αυτοεξέταση του μαστού, η οποία πρέπει να
ακολουθείται σε μηνιαία βάση.
Στις 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας κατά τωνΓυναικών είπαμε ΟΧΙ
στη Βία κατά των Γυναικών μπροστά στο Δημαρχείο
της πόλης μας.
Στις 3 Δεκεμβρίου, παγκόσμια ημέρα για τα

άτομα με αναπηρία, επισκεφτήκαμε το Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας για να ενισχύσουμε το
φαρμακείο του σχολείου και να προσφέρουμε σε
όλους τους μαθητές του από ένα μικρό κέρασμα.

στις 5 Δεκεμβρίου διοργανώσαμε εκδήλωση - τσάι με ομιλητές τον ψυχίατρο, Ν.
Παπαμιχαήλ και τη δικηγόρο - εγκληματολόγο, Ε. Χαλιώτη σε κεντρικό ξενοδοχείο
της Χαλκίδας. Με τα έσοδα της εκδήλωσης καλύψαμε έξοδα εκπαιδευτών i)
θεατρικού παιχνιδιού και ii) έκφρασης κίνησης των παιδιών ΑμεΑ του πανευβοϊκού
συλλόγου «Άνθρωπος - Ελπίδα - Πολιτισμός» για την περίοδο Ιανουαρίου Απριλίου 2022.

Για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας στις
Στα πλαίσια της 16ήμερης εκστρατείας «Orange
22 Δεκεμβρίου, προσφέραμε χριστουγεννιάτικες σοκολατένιες φιγούρες στους
Days» για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, περίπου 90 μαθητές του.
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ΑΠΟ
ΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΣΠΑ
ΤΣΩΧΟΥ
Με συγκίνηση
αποχαιρετήσαμε
την αγαπημένη μας Άσπα
που έφυγε από κοντά μας.

Διακρίσεις

Ευχαριστίες

Στο πλαίσιο της δεντροφύτευσης που οργανώθηκε
από την πρόεδρο της Σ.Ε.Ε., κ. Μερόπη Ορφανού
με τη συνεργασία του δημάρχου Πυλαίας Χορτιάτη, κ. Καϊτετζίδη, φυτεύτηκε στο πάρκο
Μακεδονομάχων στο Πανόραμα ένα κυπαρίσσι
από τον Σ.Ο. «Πανόραμα», στη μνήμη της Άσπας
Τσώχου.

Από τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Σοροπτιμίστρια
από το 1990 και ως την τελευταία μέρα της ζωής της, υπήρξε πάντα φίλη όλων,
δραστήρια, γλυκιά και δημιουργική. Πλούσιο το έργο της μέσα στον Όμιλο και στο
πλαίσιο της Σοροπτιμιστικής ιδέας.
Τι πιο εκφραστικό από τα όσα έγραψαν τα μέλη του Ομίλου της, με τον
εορτασμό των 25 χρόνων λειτουργίας τους, στο τεύχος του Δ’ τριμήνου του 2015
του περιοδικού της ΣΕΕ:
«Στις 17 Ιουνίου 2015 προσκληθήκαμε από την εξαιρετική και επί χρόνια
ακούραστη σοροπτιμίστρια του ομίλου μας, Άσπα Τσώχου, για να γιορτάσουμε όλες
μαζί στο σπίτι της την αργυρή μας επέτειο, τα 25 χρόνια από την ίδρυση του Ομίλου
μας. Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή υπέροχη και συγκινητική βραδιά με το γιασεμί
να ευωδιάζει και τις μελωδίες του κουαρτέτου εγχόρδων να μας γυρίζουν 25 χρόνια
πίσω όταν πολύ νεότερες, παραλαμβάναμε την χάρτα του Σοροπτιμισμού από την
Βέτα Σπύρου.
Από την Α’ αντιπρόεδρο του ομίλου μας, Ντόρα Πέγκα, παραδόθηκε
αναμνηστική πλακέτα στην Άσπα Τσώχου ως ελάχιστο δείγμα τιμής και
ευγνωμοσύνης για την τεράστια προσφορά της και το έργο της στον όμιλό μας και
στην ΣΕΕ επί 25 χρόνια. Πλούσιο έργο αν αναλογιστεί κανείς:
> Την εκτύπωση με δικά της χρήματα, 4.500 καρτών αυτοεξέτασης του μαστού
που διανεμήθηκαν σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας Μαιευτήρια και γυναίκες σ όλη
την Β. Ελλάδα και σε πολλές άλλες πόλεις.
> Την ευαισθησία της σε θέματα περιβάλλοντος που την οδήγησαν να
δουλέψει σκληρά για να παρουσιάσει μια εκπληκτική έκθεση στη βιβλιοθήκη του
Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια και από εκεί η έκθεση να ταξιδέψει σε πολλές
πόλεις της Ελλάδος.
> Επιμελήθηκε την εκτύπωση και διανομή του εντύπου του ΟΗΕ με τη διακήρυξη
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρίτης ηλικίας.
> Με πρωτοβουλία της διανεμήθηκαν έντυπα μεταφρασμένα σε πέντε
Βαλκανικές γλώσσες για το Τraffiking σε συνοριακούς σταθμούς στη Β. Ελλάδα
καθώς και σε αστυνομικά τμήματα αλλοδαπών».
Και το έργο της Άσπας συνέχισε να εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή της σε κάθε
δραστηριότητα του Ομίλου.
Πάνω από όλα όμως εμείς κρατάμε μέσα μας τη ζεστή της παρουσία, τη φιλία
που ενέπνευσε σε όλες μας, τη φροντίδα και την αγάπη της για τη γυναίκα.
Καλό ταξίδι αγαπημένη μας, θα έχεις πάντα θέση στις αναμνήσεις μας και στην
καρδιά μας.
Οι φίλες σου και μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου
«Πανόραμα» Θεσσαλονίκης.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Σ.Ο. Αττικής «Ολυμπιάς»
ευχαριστούν θερμά την Πρόεδρο του Σ.Ο. Πειραιά, Μαρία
Γκομούζα, και τον Σ.Ο. Πειραιά για την άμεση και έμπρακτη
χρηματική βοήθεια στη φίλη και μέλος του Ομίλου μας, Έμυ
Μαυράκη, της οποίας η μόνιμη κατοικία κάηκε ολοσχερώς.
Για άλλη μια φορά οι φίλες σοροπτιμίστριες απέδειξαν το
υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης!

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στις φίλες
σοροπτιμίστριες, Μαρία Ευρυδίκη Γκράτζιου, Φιφή
Βρετοπούλου και Γλύκα Τοσουνίδου που είχαν τη καλοσύνη
να κάνουν κάποια δωρεά - χρηματική κατάθεση αντί
στεφάνου στη μνήμη του αγαπημένου μου συζύγου, Γιάννη
Λογοθέτη.
Επίσης ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Ομίλους για τη
συμπαράστασή τους τις δύσκολες αυτές ώρες.
Σας ευχαριστώ,
Καίτη Κάστρο - Λογοθέτη

Η Ιουλία Κομπογιάννη, νεαρό μέλος του Ομίλου « Ολυμπιάς» και φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών, αρίστευσε στην Προπτυχιακή Εργασία της με τίτλο «Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος: Μία
εθνογραφική προσέγγιση». Τα μέλη του Ομίλου της νοιώθουν ιδιαίτερη χαρά, την συγχαίρουν και της εύχονται πάντα
επιτυχίες!

orange the world
#HearMeToo
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