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

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος 
στοχεύει:
> Στην προώθηση της θέσης της 
γυναίκας
> Στα υψηλά ηθικά πρότυπα
> Στα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους
> Στην ισότητα, ανάπτυξη και ειρήνη
> Στην ενθάρρυνση των δεσμών 
μεταξύ των Ομίλων για την προώθηση 
των στόχων και των ιδανικών του 
Σοροπτιμισμού, όπως εκφράζονται από 
τους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους όλου 
του κόσμου.

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

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

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

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποστολή ύλης και φωτογραφιών (υψηλής ανάλυσης, άνω των 2MB) 
επόμενου τεύχους (#141, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2022) 
στην Υπεύθυνη του περιοδικού, Ζανέτ Καλιακάτσου και ταυτόχρονα στην 
Πρόεδρο της Ένωσης, Μερόπη Ορφανού, έως 11 Οκτωβρίου 2022. 

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

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

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

Περιοδικό
Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες

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

Έτος 38ο
Αρ. Φύλλου 140 
Απρίλιος - Ιούνιος 2022

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

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

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας

www.soroptimist.gr για περισσότερη πληροφόρηση.

SoroptimistGreece

SoroptimistGreece

Σχεδιασμός εντύπου: a!maze, E: amaze@amaze.com.gr  



#140Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 2 Από την Υπεύθυνη του περιοδικού

 3 Μήνυμα Προέδρου

 4 ΔΡΑΣΕΙΣ Σ.Ε.Ε
      Η φετινή γιορτή της μητέρας αφιερωμένη 
      στην πρόσφυγα πολέμου, Ουκρανή μητέρα

7 Η έμφυλη βία στο διαδίκτυο με το 
     διεθνές όνομά της: Cyber violence

8 Governors’ Meeting
     25-26 Ιουνίου 2022, Kortrijk

11 Η Ιστορία του Διεθνούς Σοροπτιμισμού 
     (Κεφάλαιο τέταρτο, Μέρος Β’)

17 Γιατί τα πάντα είναι ζήτημα οπτικής...

18 Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
       για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

20 Εστία. Ένα σχολείο διαφορετικό από όλα τ’ άλλα
       Τι είναι η Εστία
       Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στην Εστία
       Συνεντεύξεις από ενοίκους της ΣΥΔ Κάρμεν
       Συνεντεύξη από κα Ευαγγελίας Ζαχαρή, Υπεύθυνης της ΣΥΔ Κάρμεν

27 Βιβλιοπαρουσιάσεις
        «ΕΡΩΤΑΣ. Ζωή, Λύτρωση ή Θάνατος» της Καίτης Κάστρο - Λογοθέτη
        «Τα παιδιά της ομίχλης» της Νένας Ζήση και του Απόστολου Παντσά

30 Περιβαλλοντικός γραμματισμός στα εκπαιδευτικά προγράμματα
        καινοτόμων δράσεων

32 Οι άγνωστες πτυχές της συντήρησης ενός ζωγραφικού έργου τέχνης

34 Σκέψεις για στιγμές χωρίς πρόγραμμα

36 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ
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Ο
ι σπουδαίες και δυναμικές γυναίκες κερδίζουν το σεβασμό και την 
αναγνώριση από την κοινωνία με την κοινωνική και προσωπική προσφορά 
τους, την πλούσια προσωπικότητά τους και κυρίως, με τη δύναμη της ψυχής 
τους. 

Μια τέτοια εμβληματική μορφή για το γυναικείο κίνημα και ιδιαίτερα το αναπηρικό, 
υπήρξε η Έλεν Κέλερ, η οποία ήταν εκ γενετής τυφλή και κουφή. Η ιστορία της είναι 
μια ιστορία αγώνα υπερνίκησης των φυσικών εμποδίων. Ως παιδί η αδυναμία της να 
επικοινωνήσει με το περιβάλλον οδηγούσε την ίδια σε βίαιες και παράλογες εκρήξεις και 
τους γονείς της σε απόγνωση. Η σχέση της με τη δασκάλα της, Αννι Σάλιβαν, υπήρξε αρχικά 
συγκρουσιακή και τεταμένη, αλλά μοιραία. Η επιμονή, υπομονή και πείσμα της δασκάλας 
που είχε και η ίδια προβλήματα όρασης καταφέρνει να ξεκλειδώσει το νεαρό κορίτσι, να 
κατασιγάσει τις αγωνίες και τις ανασφάλειές της μοναχικής Έλεν και να τη διδάξει πώς να 
επικοινωνεί κυρίως όμως να την οδηγήσει στην ωριμότητα χωρίς να προσφέρει έτοιμες 
λύσεις και συνταγές ευτυχίας. 

Η Έλεν Κέλερ θριάμβευσε τελικά, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις. Ήταν το πρώτο 
τυφλό άτομο που πήρε πτυχίο, έγινε συγγραφέας, λέκτορας, πολιτική ακτιβίστρια, 
αγωνίστηκε για την ψήφο των γυναικών και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Η ιστορία της Ελεν Κέλερ έδειξε στον κόσμο ότι η αναπηρία δεν θα πρέπει να είναι 
ο λόγος αποκλεισμού για να έχει κανείς πρόσβαση σε όλα όσα θέλει να ζήσει. Η τριπλή 
της αναπηρία (κώφωση, τύφλωση και έλλειψη λόγου) αντιμετωπίστηκαν περισσότερο ως 
προκλήσεις που ενεργοποίησαν ισχυρές εσωτερικές δυνάμεις επιβίωσης και αυτοεξέλιξης.

Η ίδια είχε αναφέρει κάποτε ότι το πιο αξιολύπητο άτομο στον κόσμο είναι αυτό που έχει 
όραση αλλά όχι όραμα.

Αν και πολλές δεκαετίες έχουν περάσει από την εποχή που έζησε και έδρασε η Έλεν 
Κέλερ εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία μας παγιωμένες αντιλήψεις που ταυτίζουν 
την αναπηρία με έννοιες όπως αυτές της απόλυτης ανικανότητας για αυτόνομη διαβίωση 
ή της εγγενούς φτώχειας στους τομείς του πολιτισμού και των κοινωνικών σχέσεων. Είναι 
σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο κόσμος της αναπηρίας είναι πολύμορφος, ποικίλλος και 
ετερογενής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μια ενιαία ομοιογενή ομάδα. Περιλαμβάνει 
μια σωρεία μορφών (σωματικές, νοητικές, ψυχικές) που κάθε μια από αυτές έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες.

Επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όταν μιλάμε για αναπηρία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αναφερόμαστε στο 15% του ευρωπαϊκού πληθυσμού· ένας στους τέσσερις 
Ευρωπαίους έχει στην οικογένειά του ένα μέλος με αναπηρία. Οι αριθμοί αυτοί 
καταδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι να συμπεριλάβουμε στην κοινωνία μας κάθε 
«διαφορετικό» άτομο και πώς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την κοινωνικοποίησή τους, τη 
συμμετοχή τους στα βιώματα, στις εμπειρίες και στις ιδέες ολόκληρου του ανθρωπίνου 
γένους σε ισότιμη βάση.

Οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες που δίνουν έμφαση στην προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία τόσο σε σχέση με το περιβάλλον, όσο και σε σχέση με τις υπηρεσίες, 
η θεσμοθέτηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία, η ενίσχυση 
των εναλλακτικών μορφών διαβίωσης όπως είναι οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε τα λόγια κάποιων 
νεαρών κοριτσιών που διαβιούν σε μια από τις Στέγες της Εστίας. Κάθε μέρα, οι γυναίκες 
αυτές αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και επιθυμούν να αναλάβουν τους ίδιους ρόλους 
με τις άλλες γυναίκες· είναι φίλες, κόρες και εργαζόμενες. Είναι γυναίκες, με ιδιαίτερα 
ταλέντα και ξεχωριστά χαρίσματα, με δύναμη ψυχής και με θέληση για ζωή. Δεν αποζητούν 
τον οίκτο μας ή τη φιλανθρωπία μας. Διεκδικούν ισότιμη συμμετοχή και αποδοχή. 

Φτάνει να τις ακούσουμε...

Ζανέτ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
 

ΖΑΝΕΤ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ

το πιο αξιολύπητο 
άτομο στον κόσμο 
είναι αυτό που 
έχει όραση αλλά 
όχι όραμα

“
“Έλεν Κέλερ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Ε. 2020 - 2022
 

ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ

Οι γυναίκες έχουν θέση 
εκεί που παίρνονται οι 

αποφάσεις. Δεν πρέπει να 
αποτελούν εξαίρεση. “

“

                      γαπητές φίλες μου, 

και πάλι κάνω την αρχή, λέγοντας πως η πανδημία αναστάτωσε τις ζωές μας, έβαλε στοπ στη 
δημιουργικότητά μας, αλλά ίσως μας έδωσε και το χρόνο να κάνουμε διαφορετικές σκέψεις, να 
ξανατοποθετηθούμε στην καθημερινότητά μας, και να αναρωτηθούμε όμως. 

Σκεφτόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε την άκρη του νήματος, ποιά στιγμή έγινε η αρχή: 
πότε άρχισε η πατριαρχία;
 
Τι λέει η ιστορία; 
Ποιός ελέγχει το αφήγημα; 
Ποιός αποφασίζει τι μένει στην ιστορία και τι όχι; 
Γιατί τα επιτεύγματα των γυναικών χάνονται τόσο εύκολα μέσα στη δίνη του χρόνου; 

Συχνά ακούμε τον εκτοπισμό των γυναικών από την ιστορία και την απόδοση την επιτευγμάτων 
τους στους συζύγους ή συναδέλφους.

Ιστορικά σε οποιαδήποτε περίοδο κι αν ανατρέξουμε οι ομοιότητες είναι ανιχνεύσιμες, 
πρέπει να αντιστεκόμαστε στις απόπειρες περιορισμού των ευκαιριών μας, να παλεύουμε 
να ξεπερνούμε εμπόδια και διακρίσες. 

Η ορατότητα μετράει, τόσο ως καταγραφή όσο και ως ενθάρρυνση για τις μελλοντικές γενιές.

Οι γυναικες δεν αρκεί μόνο να διαμορφώνουν την ιστορία αλλά πρέπει και να γράφουν την 
ιστορία.

Η  θρυλική δικαστίνα του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ruth Bader 
Ginsburg, έγραψε κάποτε:

Α

Με εκτίμηση,
Μερόπη
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Μαΐου 2022 Γιορτή της μητέρας

H φετινή 
γιορτή 
της μητέρας 
αφιερωμένη 
στην πρόσφυγα 
πολέμου, 
Ουκρανή
μητέρα 

Θ
εσ

σα
λο

νί
κη

Με ομόφωνη απόφαση 
οι Σοροπτιμιστικοί Όμιλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους 
ώστε να κάνουν πράξη τα ιδανικά 
και τις Σοροπτιμιστικές αξίες που πρεσβεύουν

Σ.Ε.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ

Μια δράση που μας κάνει 
περήφανες Σοροπτιμίστριες, 

μια χειρονομία αγάπης συμπαράστασης
και στήριξης στη γυναίκα και το παιδί. 
Στη γυναίκα μάνα όπου βρέθηκε ξαφνικά σε αληθινή
ανάγκη.

Πόλεμος, η λέξη και μόνο προκαλεί ρίγος, πόλεμος 
στην εποχή μας: Πόλεμος στην Ευρώπη: 
Ναι, είναι αλήθεια, κανείς ποτέ δεν είναι 
προετοιμασμένος για ένα τέτοιο κακό. Ήρωας κανείς 
δε γεννιέται αλλά οι συνθήκες σε κάνουν και ήρωα. 

Κοιτώντας αυτά τα μικρά κορίτσια που άρπαξαν τα 
μωρά τους με όλα τους τα υπάρχοντα σε μια νάυλον 
σακκούλα δεν μοιάζουν καθόλου ηρωίδες. 

Κι όμως είναι, δεν δείλιασαν να φύγουν προς το 
άγνωστο ολομόναχες, εφόσον οι άντρες πήγαν στον 
πόλεμο, είτε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, είτε με ένα 
μικρό μωρό στην αγκαλιά, είτε με
δυο - τρία παιδιά ξεκίνησαν για να σώσουν τη ζωή 
τους.

Οι συνθήκες δύσκολες αλλά πάντα υπάρχουν 
άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν. 

Η Θεσσαλονίκη, η «πόλη των προσφύγων», και πάλι 
πρωτοστατεί. Δημιουργεί μια μικρή κοινότητα με
Ουκρανές μητέρες με τα παιδάκια τους, οι οποίες 
φιλοξενούνται μέσα στα σπίτια τους.
Εθελόντριες γιατροί φροντίζουν τα παιδιά και 
δασκάλες κάνουν μαθήματα σε μάνες και
παιδιά.

Με μεγάλη προθυμία οι Σοροπτιμιστικοί Όμιλοι έφεραν 
τρόφιμα και είδη υγιεινής για τις μητέρες και τα 
παιδιά.Διπλάσια από τα αναμενόμενα ήταν τα κουτιά 
της προσφοράς, και ακόμη ετοιμάσαμε μια θερμή 
υποδοχή αγάπης. Συγκεντρώσαμε ένα χρηματικό 
ποσόν, ώστε οι μητέρες να αγοράσουν στα παιδιά 
παπούτσια ή άλλα απαραίτητα είδη.

Η απάντηση των γυναικών ήταν μια συγκινητική 
ολόθερμη επιστολή, την οποία μας διάβασε μια
μητέρα και την αφιέρωσε σ’ όλες τις Σοροπτιμίστριες.

Ένας πόλεμος γυρίζει πίσω την ιστορία μιας χώρας 
πολλά χρόνια, ποιός όμως δεν πίστευε ότι ο
σπόρος της μάθησης, της παιδείας, της ενημέρωσης 
του σύγχρονου ανθρώπου θα οδηγούσε και
πάλι στις αγριότητες ενος πολέμου;
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Κάποτε, πριν από χρόνια, άκουσα ένα απόσπασμα, το οποίο μπόρεσα να 
καταλάβω μόνο μετά τη γέννηση της κόρης μου: «όταν μια γυναίκα 
γίνεται μητέρα, τότε για πάντα χάνει το δικαίωμα να είναι αδύναμη».

Το πιο δύσκολο πράγμα στη μητρότητα είναι το να παίρνεις αποφάσεις 
για αυτούς, οι οποίοι σου έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη.

Πριν από 8 χρόνια άρχισε ο πόλεμος στη πόλη μου. Από σύμπτωση λίγες 
μέρες πριν έφυγα για να εργαστώ στην Ελλάδα. Για βδομάδες δεν είχα 
καμία επαφή με τους συγγενείς μου. Όταν επιτέλους εμφανίστηκαν η 
μαμά μου και η γιαγιά μου, κάτω από τους βομβαρδισμούς, με ρώτησαν 
πως είμαι, ενώ σε κίνδυνο βρισκότανε αυτοί! Αυτό είναι ένα απλό 
παράδειγμα του ηρωισμού των γυναικών, των μητέρων: να σκέφτεσαι 
πρώτα το παιδί σου και μετά τον εαυτό σου.

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αποφάσισα να πάρω τα παιδιά 
μου σε ένα ασφαλές μέρος, στη Δυτική Ουκρανία, όπου ήταν σχετικά 
ασφαλές. Η πεντάχρονη η κόρη μου όμως συνέχεια με ρωτούσε: «Και αν 
τα τανκς θα φτάσουν ως εδώ;». Τότε, αποφάσισα να πάρω τα δύο μου 
παιδιά, (είχα ακόμα ένα βρεφάκι 2 μηνών) και να ξεκινήσουμε άλλο ένα 
μακρινό ταξίδι για την Ελλάδα. Η πορεία μας ήταν εύκολη, γιατί ήξερα 
πως εκεί που θα πάμε, σίγουρα θα βρούμε ένα μέρος όπου δεν θα έχω φόβο 
ότι τα παιδιά μου μπορεί να μην ξυπνήσουν αύριο…

Σήμερα, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στις μητέρες και στις 
γιαγιάδες οι οποίοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους, μαθαίνοντάς τους αγάπη 
προς τους κοντινούς τους ανθρώπους, σεβασμό στους ξένους πολιτισμούς 
και στης παραδόσεις, αποδοχή των διαφορών, καλοσύνη και συμπόνια. 
Είμαι ευγνώμων στη μητέρα μου και τη γιαγιά μου που με μεγάλωσαν 
έτσι ώστε όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις μου να προέρχονται από αγάπη, 
όχι από μίσος, ακόμη και σε μια τόσο δύσκολη στιγμή!

Θέλω να ζητήσω όλες τις μητέρες της γης να δώσουν στα παιδιά τους 
τόση αγάπη, ζεστασιά και φροντίδα ώστε η νέα γενιά μας να θέλει να 
δημιουργεί, να χτίζει, να εφεύρει, να απολαμβάνει τη ζωή τους και να 
εκτιμάει αυτό που έχει. Αντί να πολεμάει, να κάνει τον κόσμο καλύτερο!

Κατερίνα
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> Τι είναι το Cyber stalking;
> Μπορεί να υπάρχει μη συναινετικό sexting; 
> Τι μορφές παίρνει η σεξουαλική κακοποίηση 
   μέσω εικόνας; 
> Αποτελεί η σεξιστική ρητορική μίσους μορφή 
   έμφυλης βίας;
> Από πού ξεκινά και που τελειώνει η συναίνεση;

Με αφορμή τα αυξανόμενα περιστατικά κακοποίησης και 
σεξουαλικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο και με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών αναζητούμε τις διάφορες μορφές του Cyber Violence.
Η έμφυλη βία στο διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. 
Υπάρχει στην πραγματικότητα έλλειψη δεδομένων καθώς 
εξαπλώνεται ταχύτατα και σε τεράστιο εύρος, οι πρόσφατες 
έρευνες υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη μορφή βίας πλήτει 
δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια. Μία στις τέσσερις 
γυναίκες στην Ευρώπη έχει βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης 
ή παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Κατά την τελευταία δεκαετία, 
όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται και αποκτά μεγαλύτερη 
δημοφιλία η έμφυλη βία αναπτύσσεται επίσης και αυτή. Και έχει 
σαν αποτέλεσμα οι νέες κοπέλες να βιώνουν την εμπειρία του 
ψηφιακού κόσμου, σαν μέσο επιρροής και προόδου αλλά και σαν 

πηγή σεξουαλικής καταπίεσης.

Η βία και η διάκριση κατά των γυναικών είναι ζητήματα που 
αφορούν όλες τις χώρες. Είναι θέμα το οποίο ταλαιπωρεί την ήδη 
ταλαιπωρημένη ομάδα ανθρώπων, όπου ανελέητα βασανίζεται 
ανέκαθεν και τώρα προστίθεται ένας νέος τρόπος βίας ο οποίος 
μπορεί να είναι εξίσου εξουθενωτικός για τις γυναίκες και τα 
κορίτσια.

Τα Ενωμένα Έθνη σε ότι αφορά τη βία κατά των γυναικών, 
το Δεκέμβριο του 1993 ρητά καθορίζουν ότι «οποιαδήποτε 
ενέργεια η οποία βασίζεται στην έμφυλη βία οδηγεί την φυσική 
βία, ή πρόκειται να γίνει φυσική βία, είτε σεξουαλική βία και 
προκαλεί ανυπόφορο πόνο στη γυναίκα, συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών, του εξαναγκασμού, της αυθαίρετης στέρησης 
της ελευθερίας και πλήτους τη δημόσια ή προσωπική ζωή ενός 
ατόμου».
Εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο είναι πιθανά 
θύματα της επιβολής της βίας λόγω του φύλου τους . Η βία κατά 
των γυναικών και κοριτσιών δεν γνωρίζει όρια, διαπερνά σύνορα, 
φυλή, κουλτούρα, ομάδες και κατά συνέπεια στην κοινωνία 
ολόκληρη.

Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, η ταχύτητα εξάπλωσης της 
πληροφορίας, η τεχνολογία της τηλεφωνίας, τα κοινωνικά δίκτυα 
και γενικά τα μέσα πληροφόρησης επιτρέπουν την αύξηση πολλών 
και διαφόρων τύπων βίας.

Βεβαίως δεν απαγορεύεται η διαδικτυακή να εξαπλωθεί και στον 
κόσμο των ανδρών, η διαφορά όμως στο γυναικείο φύλο και τα 
κορίτσια μετά από στατιστικές έρευνες είναι τεράστια, με άπειρες 
μορφές και τραυματικά αποτελέσματα.

Η διαδικτυακή βία έχει πολλές μορφές, μπορεί να είναι συζήτηση 
με σεξουαλικό περιεχόμενο, να ενέχει πορνογραφικό υλικό, δίχως 
την αποδοχή του άλλου, να είναι παρενόχληση και απαίτηση για 
συμμετοχή, βιασμός και απειλές κατά της ζωής, επίσης συλλογή 
πληροφοριών για την προσωπική ζωή και εκβιασμός με τα 
προσωπικά του στοιχεία.

Η διαδικτυακή βία μπορεί να αφήσει ένα μόνιμο τραύμα στη 
γυναίκα ή το κορίτσι. Τελευταίες αναφορές προειδοποιούν ότι ένα 
τέτοιο τραύμα θα έχει ψυχολογικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί 
να ακολουθούντο άτομο για πάντα, όπως κατάθλιψη, αγωνία, 
στρες, ανησυχία, μείωση της αυτοπεποίθησης λόγω του φόβου της 
ντροπής, της ταπείνωσης, της παρενόχλησης, κουβαλώντας ένα 

στίγμα ότι έχει υποστεί σεξουαλικό βιασμό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
προέκυψε ότι μία στις τρείς γυναίκες έχει υποστεί μορφή 
διαδικτυακής βίας κατά τη διάρκεια της ζωής της, αυτό μας 
προειδοποιεί ότι με την τεράστια πρόοδο της ιντερνετικής 
επικοινωνίας προβλέπεται μία στις δέκα γυναίκες να έχει ήδη 
βιώσει τη σεξουαλική κακοποίηση αυτής της μορφής.

Η σημασία της οικογένειας, του πυρήνα του σχολικού και η 
πρόληψη είναι ίσως τα πιο δυνατά μας όπλα απέναντι σ’ αυτήν. 
Στο σχολείο όπου έχουμε τη δυνατότητα να πλησιάσουμε μεγάλες 
ομάδες νέων ανθρώπων, υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώσουμε 
και να δημιουργούμε ομάδες πρόληψης. Μέσα από ομάδες 
τέχνης, θεάτρου, αθλητισμού υπάρχει τρόπος ενημέρωσης.

Διαρκής φροντίδα, επαγρύπνηση και ενημέρωση των παιδιών ώστε 
η πρόληψη να έχει νόημα και αποτέλεσμα.
Ομαδική συνεργασία, δημιουργώντας κλειστές ομάδες παιδιών ή 
γονέων τα οποία έχουν υποστεί «μπούλινγκ» ή δημιουργώντας ένα 
e-mail όπου οι μαθητές να μπορούν να αναφέρουν το πρόβλημα, 
επίσης ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα ή και πολλές κόμη ιδέες οι 
οποίες θα προκύψουν από τα ίδια τα παιδιά, ώστε να προληφθεί 
στο βαθμό του δυνατού η διαδικτυακή βία.

Η έμφυλη βία στο διαδίκτυο με το διεθνές όνομά της:

ΜΕΡΟΠΗ ΟΡΦΑΝΟΥ Επιμέλεια - Μετάφραση: Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. 2020 - 2022
Πηγή:

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
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Αναφορά των Governors της Σ.Ε.Ε.

ΜΑΡΙΑΣ - ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ & 
ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΓΟΥΛΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ

ΤΕΥΧΟΣ 140

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ

Αγαπητές Αξιωματούχοι της 
Ελληνικής Σοροπτιμιστικής Ένωσης,
Αγαπητές Πρόεδροι και μέλη των Ομίλων της ΣΕΕ,
Αγαπημένες φίλες,

Παρακαλούμε δεχτείτε την αναφορά μας για το Governors’
Meeting 2022.

Ποιες έλαβαν μέρος

Στο GM 2022 της SIE που έλαβε χώρα στο Kortrijk του Βελγίου 
στις 25 - 26 Ιουνίου μετείχαν 43 Governors από τις 45, 20 Ενώσεων 
και τριών Single Clubs με δικαίωμα ψήφου και 1 εκπρόσωπος των 
5 Single Clubs της Ισπανίας με δικαίωμα λόγου.

Τις εργασίες παρακολούθησαν ως επίτιμες προσκεκλημένες 
τέσσερεις πρώην Πρόεδροι της Ομοσπονδίας (RenataTrotmann 
Probst, Ulla Madsen, Helene Van Themsche, Mariet Verhoef-
Kohen που ήταν και πρών Πρόεδρος του SI), η Πρόεδρος του 
SI Maureen Maguire, η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγγλίας 
- Ιρλανδίας Cathy Cottridge, η SI Director Kirsti Guttormsen, 
η αρχειοφύλακας του SI 2022 Gerda Huisman, η εκλεγμένη 
Πρόεδρος της Ένωσης του Βελγίου Christiane Hozay, η πρόεδρος 
του Kortrijk Club Caroline Vandecasteele, η πρόεδρος του 
Mentoring Task Group Saija Kuusisto-Lancaste, η νικήτρια του 
Βραβείου της 100ετίας Βettina Scholl Sabbatini, η εκπρόσωπος 
του SI στα Ενωμένα έθνη Βerthe de Vos και η πρών Πρόεδρος της 
Ένωσης του Βελγίου Marlise Binder.

Μετείχαν τα εννέα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας και 9 από 
τα 11 μέλη του Διευρυμένου ΔΣ της Ομοσπονδίας (απουσίαζαν 
δικαιολογημένα η Πρόεδρος της Επιτροπής Επέκτασης και η 

εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών) και η εκπρόσωπος 
του SC Costa del Sol της Ισπανίας.

Επίσης τις εργασίες παρακολούθησαν τα 6 μέλη των επιτροπών 
Καταστατικού, Επέκτασης και Υποτροφιών, μεταξύ των οποίων και 
η Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη ως μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών 
της Ομοσπονδίας, 17 Πρόεδροι Ενώσεων της SIE μεταξύ των 
οποίων η Πρόεδρος της ΣΕΕ Μερόπη Ορφανού, 54 σιωπηλές 
παρατηρήτριες μεταξύ των οποίων η Διευθύντρια Προγράμματος 
της Ένωσης Μαρία Οικονομίδου, 5 μέλη των γραφείων της 
Ομοσπονδίας (SIEHQ) και 3 διερμηνείς.

Αρχή των εργασιών-
Αποδοχή Ημερήσιας Διάταξης

Οι εργασίες ξεκίνησαν με το καλωσόρισμα της Προέδρου και 
την ανάγνωση του καταλόγου για λήψη παρουσιών και διαπίστωση 
απαρτίας. Ακολούθησε η τελετή των κεριών και η εναρκτήρια 
Ομιλία της Προέδρου της SIE, Carolien Demey. Εγκρίθηκαν 
ομόφωνα (43 ΝΑΙ) τα Πρακτικά του προηγούμενου GM 2021 που 
έγινε διαδικτυακά.

Ζητήθηκε να γίνει αλλαγή στη σειρά συζήτησης των θεμάτων 
της Ημερήσιας Διάταξης. Η Ένωση της Ολλανδίας ζήτησε με 
motion το θέμα 15 που αφορούσε τα οικονομικά της διετίας 
2019-2021 να προηγηθεί των άλλων θεμάτων και να συζητηθεί 
ευθύς αμέσως τις ομιλίες των επίσημων προσκεκλημένων και να 
προηγηθεί της τοποθέτησης των πλεονασμάτων. Να τεθεί δηλαδή 
στη θέση 7. Οι Ελληνίδες Governors στήριξαν την motion της 
Ολλανδικής Ένωσης. Τα αίτημα έγινε αποδεκτό με 29 ΝΑΙ, 12 ΟΧΙ 
και 2 ΑΠΟΧΕΣ. Η Ημερήσια Διάταξη εγκρίθηκε με αυτή την αλλαγή 
με ψήφους 37 ΝΑΙ, 4 ΟΧΙ και 2 ΑΠΟΧΕΣ.

Governors’ Meeting
25-26 Ιουνίου 2022, Kortrijk
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Ομιλίες προσκεκλημένων

Ακολούθησαν σύντομες διαλέξεις των επίσημων 
προσκεκλημένων ομιλητών:

Α) της Προέδρου του SI Maureen Maguire, η οποία ζήτησε 
να γιορτάζουμε και να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις ακόλουθες 
τρεις Διεθνείς Ημέρες: 

1) τη Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης (24 Ιανουαρίου), 
2) τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών (Orange the World-16 Νοεμβρίου), 
3) την Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου).
Β) του Υπουργού Δικαιοσύνης του Βελγίου Vincent Van 

Quichenborne, ο οποίος αναφέρθηκε στη μέριμνα που υπάρχει 
στη χώρα του για τα θύματα κακοποίησης τα οποία φτάνουν 
περίπου τα 80 άτομα την ημέρα. Μεταξύ των άλλων ανέφερε 
ότι στο Βέλγιο λειτουργεί εδώ και χρόνια κέντρο φροντίδας 
κακοποιημένων γυναικών όπου τα θύματα έχουν τη δυνατότητα 
να φτάσουν εκεί για περίθαλψη εντός μιας ώρας από το συμβάν. 
Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχουν πιο αυστηρές κυρώσεις για τη βία 
κατά των γυναικών και την κακοποίηση καθώς επίσης ότι πρέπει 
να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες και να τις κάνουμε να νοιώσουν 
πιο ασφαλείς για να καταγγέλλουν τα περιστατικά χωρίς δισταγμό. 
«Χρειαζόμαστε περισσότερες καταγγελίες και πιο αυστηρές 
κυρώσεις» είπε χαρακτηριστικά. Το Βέλγιο πέρασε το νόμο ότι 
χωρίς συναίνεση είναι βιασμός μόλις πρόσφατα, την 1η Ιουνίου 
2022.

Οικονομικός Απολογισμός

Η Finance Controller, Regine Vögele παρουσίασε τον 
οικονομικό απολογισμό της διετίας 2019 - 2021, ο οποίος 
εγκρίθηκε με 35 ΝΑΙ, 5 ΟΧΙ και 3 ΑΠΟΧΕΣ. Η Ένωση της Σουηδίας 
ζήτησε η έγκριση της κατανομής του πλεονάσματος του 2021 να 
αναβληθεί και να υποβληθεί εκ νέου με πιο ορθό καταμερισμό. 
Η motion υποστηρίχθηκε από την Ένωση Ελλάδος, Γερμανίας, 
Αυστρίας, Δανίας και το SC του Σαν Μαρίνο. Θεωρούμε ότι η 
πρώτη κατανομή έδινε πολλά χρήματα για την ενημέρωση του 
site και τα extranet, τα οποία κατά γενική ομολογία δεν είναι 
ικανοποιητικά. Η πρόταση έγινε δεκτή με 33 ΝΑΙ, 8 ΟΧΙ και 2 
ΑΠΟΧΕΣ. Η νέα κατανομή θα ψηφιστεί διαδικτυακά από τις 
Governors τον Αύγουστο ή τον Οκτώβριο.

Ενημέρωση για τις γυναίκες 
στην εμπόλεμη ζώνη - SI Foundation

Η Πρόεδρος Carolien μίλησε για τις δράσεις της Ομοσπονδίας 
και τη βοήθεια προς τις γυναίκες που βρίσκονται στην εμπόλεμη 
ζώνη. Η Betina Hanne αναφέρθηκε στα προγράμματα και 
τις δράσεις που έγιναν για το Αdvocacy (Συνηγορία), η Jitka 
Kratochvilova Assistant Programme Director αναφέρθηκε 
στο appeal της Προέδρου που ισχύει για τελευταία φορά, 
καθώς από τον Αύγουστο του 2021 συστάθηκε το Ίδρυμα του 
Διεθνούς Σοροπτιμισμού (SI Foundation) που θα μεριμνά για 
μακροχρόνια διεθνή προγράμματα, έχει αυξημένες δυνατότητες 
χρηματοδότησης και συνεργασία με άλλες οργανώσεις. Επίσης θα 
παρουσιάζει τις εργασίες και τα διεθνή προγράμματα, τις θέσεις 
μας, κ.ά.

Υποτροφίες

Η Anne Marie Vremam, Πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών 

και Mentoring, μίλησε για το πρόγραμμα που ανέπτυξε με την 
Ένωση της Τουρκίας για την στήριξη των γυναικών μέσω της 
εκπαίδευσης και ζήτησε την έγκριση των υποτροφιών που προτείνει 
η επιτροπή της SIE. Προτάθηκαν 23 υποτροφίες από το Ταμείο 
Υποτροφιών της SIE και 3 υποτροφίες του Ταμείου Dr Noël. 
Συνολικά 26 υποτροφίες με αντίστοιχα συνολικά χρηματικά ποσά 
110.050 € και 9.200 € (= 119.250 €). Η πρόταση της Επιτροπής 
εγκρίθηκε ομόφωνα με 43 ΝΑΙ. Οι δύο υποψήφιες της Ελληνικής 
Ένωσης έλαβαν υποτροφία: 1) Μαγδαληνή Τσακίρη, Λυκαβηττός 
Αθηνών, 5.000 ευρώ 2) Σωτηρία Παπαδήμου, Α΄Βόλου, 6.550 
ευρώ. Επισυνάπτεται ιδιαίτερη αναλυτική αναφορά για τα θέμα 
αυτό.

Action Fund

Η αμέσως προηγούμενη πρόεδρος της SIE Anna 
Wszelaczynska παρουσίασε τους Ομίλους που επιδοτήθηκαν από 
το Ταμείο Action Fund και τα ποσά που έλαβαν και ζήτησε την 
έγκρισή τους. Αφορούσε 11 προγράμματα για τα οποία δόθηκαν 
63.226,10 €. Εγκρίθηκαν Ομόφωνα. Επισυνάπτεται ιδιαίτερη 
αναλυτική αναφορά για το θέμα αυτό.

Καταστατικό - Κανονιστικές διατάξεις

Ακολούθησε η έγκριση του Καταστατικού και των Κανονιστικών 
διατάξεων των Single Clubs και των Ομίλων. Επισυνάπτεται 
ιδιαίτερη αναλυτική αναφορά για τα θέμα αυτό.

Ταμίας SIE

Ακολούθησε η εκλογή της ταμία της SIE 2024-2026 Maria 
Isabella Medes Pereira η οποία έλαβε 43 ψήφους και εκλέχθηκε 
ομόφωνα.

SI Director

Ζητήθηκε από τις Ενώσεις να στείλουμε υποψήφια για την 2η 
θέση της SI Director. Έχει ήδη σταλθεί η σχετική προκήρυξη.

Επικοινωνία

Η υπεύθυνη επικοινωνίας Erica Sollberger, παρουσίασε τις 
δράσεις της ομάδας επικοινωνίας από την 1/10/2021 έως σήμερα, 
και ιδιαίτερα για τις Orange Days και την Ημέρα της Γυναίκας 8 
Μάρτη (αφίσες, videos που μεταφράστηκαν σε 5 γλώσσες κλπ.) 
Παρουσίασε την νέα αφίσα που έστειλαν READ THE SIGNS για 
τις Orange Days 2022 με την προτροπή να μεταφραστεί στην 
γλώσσα της κάθε Ένωσης και να κολληθεί σε σταθμούς τραίνων, 
μετρό, λεωφορείων κλπ. Μας προτρέπει να επενδύσουμε στην 
επικοινωνία με σύγχρονα μέσα και παρουσίασε πόσοι μας 
ακολουθούν στα S.M. Υπήρξε μια αύξηση των ακολούθων μας 
10% μεταξύ του 2021 και 2022.

Ωστόσο ανέφερε ότι πολλά μέλη αδυνατούν να 
παρακολουθήσουν τα webinars που γίνονται, καθώς επίσης δεν 
απαντούν καν στα e-mails.

Ανέφερε ότι το Growth Academy θα συνεχιστεί έως και 
4ο επίπεδο. Θα ετοιμαστούν κάρτες σε όλες τις γλώσσες των 
Ενώσεων της Ομοσπονδίας και θα αναρτηθούν στα extranet της 
Ομοσπονδίας. Ζήτησε τη βοήθεια όλων μας για να διορθωθούν οι 
μεταφράσεις. Όλα αυτά από τον Σεπτέμβριο.

ΤΕΥΧΟΣ 140
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Ανάπτυξη Μελών

Οι Mara Constantino και Sabine Mach ενημέρωσαν για τις 
δράσεις σχετικά με την ανάπτυξη των μελών. Αναφέρθηκαν 
στα δύο «στρογγυλά τραπέζια» που έγιναν στις 1/2/2022 και 
12/5/2022 και στα οποία έλαβαν μέρος 53 σοροπτιμίστριες, η 
επιτροπή Επέκτασης της Ομοσπονδίας, οι επιτροπές επέκτασης 
των Ενώσεων και οι Πρόεδροι Ενώσεων και Single Clubs. Υπήρξε 
ανταλλαγή απόψεων για θέματα όπως οι διενέξεις μεταξύ των 
μελών, τα ηλικιακά όρια, τα e-clubs, ο χρόνος που μεσολαβεί 
μεταξύ αίτησης και απόκτησης χάρτας για νέους Ομίλους, ο 
ελάχιστος αριθμός μελών κ.λπ.

Το συμπέρασμα για το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε 
τις διενέξεις ήταν οι διενέξεις να αντιμετωπίζονται όσο πιο 
γρήγορα γίνεται, εν τη γενέσει τους και η απάντηση, για το πώς θα 
εναρμονίζονται οι ηλικιακές διαφορές, ήταν να γίνεται ανάμειξη 
των ηλικιών μέσω επιτροπών και ομάδων εργασίας. Τονίστηκε πως 
πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και να γίνει κατανοητό από όλα τα 
μέλη ότι δεν είμαστε φιλανθρωπική Οργάνωση αλλά Οργάνωση 
Υπηρεσιών.

Θέματα SI

H Ηafdis Karlsddottir εκλεγμένη Πρόεδρος SIE και η 
Νορβηγίδα Kirsti Guttormsen, Διευθύντριες του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού, αναφέρθηκαν σε θέματα του SI. O SI ζητά Ταμία 
και Διευθύντρια Συνηγορίας. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να 
κατατεθούν έως 26 Αυγούστου 2022 στην Ομοσπονδία. Η οποία με 
την σειρά της θα καταθέσει την αίτηση στον Διεθνή Σοροπτιμισμό 
έως 12 Σεπτεμβρίου 2022. Στις 3 Οκτωβρίου 2022 θα ανακοινωθεί 
η λίστα με τις υποψήφιες. Από 10 έως 19 Οκτωβρίου θα γίνουν 
συνεντεύξεις των υποψηφίων και την 1η Ιανουαρίου 2023 θα 
ανακοινωθούν τα ονόματα αυτών που επιλέχθηκαν. Η εκλογή θα 
είναι για μια διετία.

Ο SI θα επανεξετάσει τις Κανονιστικές του Διατάξεις, την 
πολιτική του και θα εκδώσει νέα εγχειρίδια. Θα εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα των συναντήσεων και θα δημιουργήσει ένα 
μητρώο κινδύνου.

Τα κανάλια επικοινωνίας του SI είναι το website, η περιοχή των 
μελών στο website (Member Area), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook, twitter, instagram, Linkedin), το SI LAB, Globes Voice 
Newsletter, τα Webinars και το SI Voices Podcast (ηχογραφημένες 
εκπομπές αναρτημένες στο internet).

To Συνέδριο του Διεθνούς Σοροπτιμισμού (SI Convention) θα 
γίνει 27-29 Ιουλίου 2023 στο Δουβλίνο-Ιρλανδία με κύριο θέμα 
«Educate-Empower». Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο 
του 2022.

Ετήσια Αναφορά της αμέσως Προηγούμενης 
Προέδρου SIE

H αμέσως Προηγούμενη Πρόεδρος της SIE, Anna 
Wszelaczynska, παρουσίασε το έργο της και επεσήμανε ότι την 
τελευταία χρονιά της διετίας της ιδρύθηκαν 21 νέοι Όμιλοι και 
2 e-Clubs (Γαλλία και Ιταλία) και λειτούργησαν δύο Τμήματα της 
Leadership Academy, ένα που διοργανώθηκε από την Τουρκική 
Ένωση και λειτούργησε διαδικτυακά και ένα που διοργανώθηκε 
από την Ένωση Βουλγαρίας και πραγματοποιήθηκε με φυσική 

παρουσία.
Με αφορμή το νόμο που πέρασε στις ΗΠΑ που απαγορεύει τις 

αμβλώσεις, επεσήμανε την ανάγκη να αγωνιζόμαστε συνεχώς για 
τα δικαιώματα της γυναίκας και ότι καμία μέχρι σήμερα κατάκτηση 
μας δεν είναι διασφαλισμένη.

Best Practice Awards

H Διευθύντρια και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Προγράμματος της SIE ανακοίνωσαν τα Best Practice Awards 
2022. Υποβλήθηκαν 95 προγράμματα και βραβεύονται:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
Ο Όμιλος της Almera της Ολλανδίας
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: 
Ο Όμιλος Mödling της Αυστρίας
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
Single Club of Kuwait
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
Ο Όμιλος Cayenne της Γαλλίας
BIΩΣIMOTHTA: Ο Όμιλος Pergamo της Ιταλίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΩΣΗΣ:
Η Ένωση Ιταλίας
Και τα Ειδικά Βραβεία (Special Awards) με το χρηματικό 

έπαθλο των 1.000 ευρώ έλαβαν οι Ενώσεις της Ιταλίας και 
της Αυστρίας για τη μεγαλύτερη εγγραφή νέων μελών και την 
μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα/ορατότητα (visibility).

 Επόμενο Governors’ Meeting

 Το επόμενο Governors’ Meeting θα γίνει στις 21 - 22
Οκτωβρίου 2023. Δεν ανακοινώθηκε ο τόπος.
 Το Governors’ Meeting 2022 διεξήχθη σε ένα πολύ
φωτεινό κτήριο σύγχρονης αρχιτεκτονικής σε ένα πολύ 
φιλικό και ευχάριστο κλίμα.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις ήταν:

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου, παραμονή των εργασιών του GM, 
υποδοχή και δεξίωση των Governors και του ΔΣ της SIE από την 
Δήμαρχο του Kortrijk στο Δημαρχείο της πόλης. Ακολούθησε 
δείπνο για όλες τις συμμετέχουσες σε βιομηχανικό κτήριο της 
περιοχής που λειτουργεί πλέον ως εστιατόριο. Το Σάββατο 
25 Ιουνίου το βράδυ έγινε το επίσημο δείπνο του GM σε έναν 
ευχάριστο χώρο του Πανεπιστημίου του Kortrijk.

Δυστυχώς δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο ασφαλείας κατά 
του Covid-19 και το κλίμα ευφορίας και ελευθερίας είχε ως 
αποτέλεσμα να βρεθούν την επόμενη του GM τρία μέλη του 
Board της SIE και πάνω από 15 Governors θετικές στον ιό από ό,τι 
γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Πιθανόν ο πραγματικός αριθμός να 
είναι μεγαλύτερος.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στις δια ζώσης 
συναντήσεις.

Με θερμούς Σοροπτιμιστικούς Χαιρετισμούς,
Οι Governors
Μαρία - Ευρυδίκη Γκράτζιου 2020 - 2022 και 
Ευδοκία Γούλα - Αικατερινάρη 2021 - 2023

Governors’ Meeting 25-26 Ιουνίου 2022, Kortrijk
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Personalities Who Helped 
Towards Understanding

Πολλές προσωπικότητες αναδείχτηκαν λόγω της εξαιρετικής 
δουλειάς και προσφοράς τους στην Οργάνωση. Οι περισσότερες 
εξελέγησαν στο Αξίωμα της Διεθνούς Προέδρου. Άλλες 
εργάστηκαν για πολλά χρόνια για να διασφαλίσουν την επιτυχή 
συνέχεια των εργασιών και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης 
του Σοροπτιμισμού. Δύο κυρίες με εξαιρετική δραστηριότητα, ήταν 
από την βρετανική Ομοσπονδία (GBI). H Emily Crawford και η 
Ailsa Stanley. 

Η πρώτη ήταν μέλος του Ομίλου του Leeds, Yorkshire. Υπήρξε, 
μεταξύ άλλων, Ταμίας του GBI από το 1964-1969 και 1971-1974 
και Ταμίας του SI από το 1968-1969 και από το 1975 έως το 
1977. Ήταν η κινητήρια δύναμη στη δημιουργία του γραφείου στο 
Λονδίνο στην οδό Bayswater 63 και υποστήριξε με ενθουσιασμό το 
Golden Jubille Appeal. Το 1978 αναγορεύτηκε τιμητικό μέλος της 
Οργάνωσης.

Η δεύτερη ήταν η Ailsa Stanley. Ήταν μέλος του Nottingham 
Club και ήταν η εκδότρια του περιοδικού «The Soroptimist» (GBI 
magazine). Επίσης ασκούσε καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου, λόγω 
της εμπειρίας της ως δημοσιογράφου, όσο και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό. Φρόντισε με επιμονή και επιμέλεια, ώστε όλοι οι Όμιλοι 
από το Hong Kong, Καραϊβική, Νότια Αφρική, Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία να είναι πάντα έγκαιρα ενημερωμένοι για τις εργασίες 
και τις αποφάσεις του Σοροπτιμισμού. Εν συνεχεία, ανέλαβε 
την έκδοση του περιοδικού «The International Soroptimist» με 
ιδιαίτερη επιτυχία, αναλαμβάνοντας και την ενημέρωση των 
Ομίλων για τις εργασίες στα πλαίσια του ΟΗΕ.

Elizabeth Howes dies

To 1966 ο μεγαλύτερος Όμιλος του Λονδίνου ανακοίνωσε 
με μεγάλη θλίψη το θάνατο ενός ακόμη επίτιμου μέλους, 
της Elizabeth Howes, μιας σπουδαίας προσωπικότητας που 
εργάστηκε για την Οργάνωση συνεχώς επί 41 πολύ δύσκολα 

χρόνια. Έμενε στο Haywards Heath και στον κήπο του σπιτιού της, 
πολλές σοροπτιμίστριες και από άλλες Ομοσπονδίες, γνωρίζοντας 
την αγάπη της για τους κήπους, φύτευαν διάφορα δέντρα, εις 
ένδειξη εκτίμησης για την προσφορά της για την Οργάνωση. Όλες 
κρατούσαν με μεγάλη συγκίνηση το τηλεγράφημα που έστειλε στην 
Madeleine Garot, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, κατά 
τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου για να την εμψυχώσει και 
για να δείξει τη συμπαράστασή της . Ήταν η φράση «Work Hard 
and Hopeful» που ζέστανε τις καρδιές των σοροπτιμιστριών της 
Ευρώπης, τα τραγικά και σκληρά χρόνια της καταστροφής και του 
ολέθρου.

Interim Tasks 

Ένας από τους στόχους της διάσκεψης που έγινε στο Λονδίνο 
τον Μάρτιο του 1966, ήταν η εκλογή της Marion Stallard, 
μέλους του Ομίλου Barnstable (UΚ), ως εκλεγμένης προέδρου 
του SI. Στην ίδια διάσκεψη δημιουργήθηκε μία ad hoc επιτροπή 
για να διερευνήσει τη δυνατότητα μίας Συνέλευσης για να 
ψηφιστούν ζητήματα που έπρεπε να ρυθμιστούν. Η επιτροπή, 
υπό την προεδρία της Ethel Lord (SFA), θα έκανε τη σχετική 
αναφορά στο Διεθνές Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των εργασιών 
του Συνεδρίου του 1967. Γνωρίζουμε ήδη από προηγούμενο 
σημείωμα ότι, λόγω της πληθώρας των ξένων γλωσσών που 
ομιλούσαν οι διάφορες Ενώσεις, έπρεπε να γίνεται ταυτόχρονη 
μετάφραση από επαγγελματίες μεταφραστές, ώστε όλες οι 
συμμετέχουσες να καταλαβαίνουν ακριβώς ό,τι λέγεται και να 
αποφεύγονται οι παρανοήσεις λόγω κακής προφοράς, που 
άλλαζαν το νόημα των λέξεων. Λύνοντας αυτό το πρόβλημα, οι 
εργασίες προχώρησαν με την παρουσίαση του προγράμματος της 
UNESCO την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Η Πρόεδρος 
Dora Lewis συνέστησε στις συνέδρους να μελετήσουν τα 
παγκόσμια προβλήματα και να θέσουν προτεραιότητες, βάσει του 
προγράμματος δράσης της Οργάνωσης.
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A Friendship Garden

Ενώ τα περιβαλλοντικά ζητήματα εκείνη την εποχή που 
εξιστορούμε δεν είχαν τη μεγάλη σημασία, που θεμελιώθηκε 
επιστημονικά με μελέτες και έρευνες την δεκαετία του 1990 και 
άρχισαν να δρομολογούνται ειδικές δράσεις, οι σοροπτιμίστριες 
δεν λησμόνησαν ποτέ την δράση «save the redwood trees» 
του Ιδρυτικού Ομίλου της Οργάνωσης Oakland California. Μία 
παρόμοια δράση εμπνεύστηκαν δύο μέλη του Ομίλου Thunderbay, 
Ontario, Canada, ύστερα από μία επίσκεψή τους στους Peace 
Gardens, Salt Lake City. Στο Fort Williams, Ontario, υπήρχε ένα 
παλαιό και έρημο γήπεδο base ball. Οι σοροπτιμίστριες θεώρησαν 
ότι ήταν κατάλληλο για να το μετατρέψουν σε Διεθνή Κήπο φιλίας, 
με σκοπό να φυτέψουν διάφορα φυτά από τις χώρες προέλευσης, 
όλων των εθνικοτήτων που κατοικούσαν μόνιμα στον Καναδά και 
να το προσφέρουν στη χώρα τους ως δώρο για την εκατονταετία 
τους, το 1967. Ολόκληρη η πόλη βοήθησε και το έργο 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η ιστορία, όμως, δεν σταμάτησε εδώ. 
Οι σοροπτιμίστριες της πόλης Arkadia, California, υιοθέτησαν την 
ιδέα της δημιουργίας του Soroptimist Friendship Gardens. Μαζί 
με Ευρωπαϊκό περιοδικό «The Link», ζήτησαν σπόρους απ’ όλους 
τους ευρωπαϊκούς Ομίλους. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσα 
μέλη από τις 1.450 εκπροσώπους που έλαβαν μέρος στο Διεθνές 
Συνέδριο του Τορόντο επισκέφτηκαν τον κήπο, αλλά υπάρχει 
η αίσθηση ότι πολλές σοροπτιμίστριες τον επισκέφτηκαν. [σημ. 
μετ. πολλά χρόνια αργότερα, η τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας αείμνηστη Νίνα Κουμανάκου, στα πλαίσια του 
Governors meeting που έγινε στην Αθήνα, δημιούργησε για 
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας το Ολυμπιακό 
πάρκο (Olympic Grove) στην Αρχαία Ολυμπία, στον περίβολο 
του Μουσείου. Το 2007 διοργανώθηκε από την Ένωση η ετήσια 
συνάντηση των προέδρων και των Συντονιστριών προγραμμάτων 
στην Ολυμπία, επισκεφθήκαμε το καμένο δάσος, καθαρίσαμε την 
αναμνηστική στήλη, οι αρχές μας υποσχέθηκαν ότι θα γίνει νέα 
δεντροφύτευση και έκτοτε δεν ξαναπήγαμε]

Eighth International Convention 1967

Τον Ιούλιο 1967 έγινε στο Τορόντο (Καναδάς) το όγδοο 
παγκόσμιο συνέδριο της Οργάνωσης. Τότε η Οργάνωση 
αριθμούσε 1.660 Ομίλους σε 41 χώρες με περίπου, 49.000 μέλη. 
Θυμόμαστε ότι το 1967 έγινε η πρώτη χειρουργική επέμβαση 
μεταμόσχευσης καρδιάς, η κοινωνία άλλαζε με τη νεολαία να 
δημιουργεί νέα πρότυπα εμφάνισης, μακριά μαλλιά, κοσμήματα σε 
όλα τα δάχτυλα, οι Beatles να μεσουρανούν και να καθιερώνουν 
νέο στυλ στην εμφάνιση των δύο φύλων, σε σημείο που ήταν 
δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τα αγόρια από τα κορίτσια, από 
την ομοιότητα στα ρούχα και στο μήκος των μαλλιών. Αυτές τις 
αλλαγές επεσήμανε ο βασικός ομιλητής Dr Harry D. Gideonise, 
κοσμήτορας στη Νέα Σχολή Κοινωνικών Ερευνών, στο συνέδριο 
του Τορόντο, μεταφέροντας τις πρόσφατες εμπειρίες του από 
του φοιτητές του στη Νέα Υόρκη. Ο γνωστός για το χιούμορ 
του ακαδημαϊκός, είπε ότι σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε τα φύλα. Οι σοροπτιμίστριες, οι οποίες μέχρι τότε 
κυκλοφορούσαν με καπέλο, γάντια και φορέματα με μήκος κάτω 
από τα γόνατα, διασκέδασαν με το αστείο. Που να ήξεραν τι θα 
γινόταν λίγο αργότερα!

Κατά τη διάρκεια του γεύματος προς τιμήν των πρώην 
προέδρων του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, η Dora Lewis διάβασε 
την αναφορά της δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε τρία πεδία 
δράσης.

• Στην προσήλωση στα προγράμματα και τους στόχους του 
σοροπτιμισμού, στον προγραμματισμό και τη διεκπεραίωσή τους 
για να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα μετά την πραγμάτωσή 
τους.

• Στην επανεκτίμηση της δομής και του τρόπου δράσης του 
Διεθνούς σοροπτιμισμού και των Ομοσπονδιών, και

• Στην καλύτερα οργανωμένη δημοσιοποίηση των 
δραστηριοτήτων της Οργάνωσης προς όλες τις κρατικές δομές 
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τις Υπηρεσίες και τις ΜΗΚΟ, με επικέντρωση στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη γνωστοποίηση προς όλους, ότι η 
Οργάνωση έχει γίνει δεκτή από το ECOSOC του ΟΗΕ σε επίπεδο 
συμβουλευτικό, κατηγορία ΙΙ.

Ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές της Ταμία Betty Burton και 
της Γραμματέα Grace Nicholls. Η Ταμίας ζήτησε την πρώτη, 
μετά από 15 χρόνια, αύξηση της συνδρομής των μελών από 25 
σε 50 cents. Εκείνη την εποχή οι οικονομικές συναλλαγές της 
Οργάνωσης γίνονταν σε αμερικανικά δολάρια. Πάντως το 1989 
όλες οικονομικές συναλλαγές γίνονταν σε συνάλλαγμα της χώρας 
που λειτουργούσε το γραφείο της Κεντρικής Διοίκησης, δηλαδή 
σε English Pounds. Όλες οι Ομοσπονδίες κατέθεσαν αναφορές 
με τα πεπραγμένα τους. Έγινε γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 
σοροπτιμιστριών αντλούσε πληροφόρηση για τις δραστηριότητες 
της Οργάνωσης από τα περιοδικά «The Soroptimist» (GBI), The 
«Link» (SIE) and «The American Soroptimist». Το περιοδικό 
«International Soroptimist» δεν είχε εμφανιστεί ακόμη. Μία 
τέτοια πρόταση θα έπρεπε, ύστερα από απόφαση του Διεθνούς 
Συμβουλίου, να προωθηθεί στις Ομοσπονδίες, να διαβιβαστεί 
από αυτές στις Ενώσεις και από τις Ενώσεις στους Ομίλους, 
οι οποίοι θα ελάμβαναν τις τελικές αποφάσεις, εγκρίνοντας ή 
απορρίπτοντας την πρόταση. Εν συνεχεία με την ίδια αντίστροφη 
σειρά η απόφαση επιστρέφει στο Διεθνές συμβούλιο για 
εφαρμογή. Έτσι λειτουργεί η Οργάνωσή μας. Η απόφαση για όλα 
τα ζητήματα λαμβάνεται από τους Ομίλους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών και την παρουσίαση των 
αναφορών των αξιωματούχων συζητήθηκε η προοπτική της 
αύξησης του αριθμού των Επιτροπών για να ενδυναμωθεί η 
αντιπροσωπευτικότητα της Οργάνωσης. Έτσι, δημιουργήθηκε, 
με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Ανάπτυξης, υπαγόμενη στο 
Διεθνές Συμβούλιο. Πρόεδρος ορίστηκε η Marion Colligton 
(GBI). Μετά την εξαιρετική παρουσίαση των πεπραγμένων στα 
πλαίσια του προγράμματος «The Status of Women, Perspective 
and A Forward Look», το συνέδριο ενέκρινε οδηγία - σύσταση 
για την κατάσταση των γυναικών και ζήτησε από τις συνέδρους 
την προώθησή τους προς τις κυβερνήσεις των χωρών, όπου 
υπήρχαν σοροπτιμιστικοί Όμιλοι. Πρέπει να τονιστεί ότι οι οδηγίες 
- συστάσεις της Οργάνωσης δεν είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα, 
ώστε να απαιτηθεί άμεσα από τις κυβερνήσεις η εφαρμογή 
τους. Απλά ασκούσαν ισχυρή πίεση, όπως η Declaration on the 
Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).

UN Agencies

Από τις υποβληθείσες αναφορές των Επιτροπών του ΟΗΕ 
κατέστη σαφές ότι, το άνοιγμα μεταξύ των ανεπτυγμένων και 
αναπτυσσομένων χωρών ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Έπρεπε 
να τεθούν προτεραιότητες. Η UNESCO έδινε έμφαση στην 
εκπαίδευση των γυναικών σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, στον 
αγώνα κατά της πείνας και στην ανάπτυξη δικτύων ηγετικών 
στελεχών. Οι σοροπτιμίστριες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον 
επικοινωνιακό τομέα προωθώντας την αναγκαία πληροφόρηση και 
αγοράζοντας κουπόνια δώρων της UNESCO. H UNICEF συνέχιζε 
να δίνει έμφαση στην κατάσταση των παιδιών και στη βελτίωση της 
θέσης τους. Περίπου 900 εκατομμύρια παιδιά δεινοπαθούσαν σε 
συγκεκριμένες χώρες που αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες. Για 

τη δράση αυτή τιμήθηκε το 1965 με το βραβείο Νόμπελ για την 
Ειρήνη. Οι εργασίες του Συνεδρίου στο Τορόντο το 1967 έληξαν 
με την υιοθέτηση του νέου θέματος εργασίας των Ομίλων για 
τα επόμενα 4 χρόνια. Ήταν το θέμα «Educate for Progress». Τα 
αποτελέσματα της υλοποίησης του θέματος θα παρουσιάζονταν 
στο πολύ σημαντικό συνέδριο το 1971, που θα εορταζόταν το 
Χρυσό Ιωβηλαίο της Οργάνωσης.

Officers 1967-1969

Διεθνής Πρόεδρος εξελέγη η Marion Stallard (GBI) , 
Γραμματέας η Dr Jean Sheach (GBI) και Ταμίας η Marieluise 
Wirz - Nehmiz (EFSC). Στην ομιλία της η Πρόεδρος υπενθύμισε 
στο σώμα τις ευθύνες όλων και κυρίως των εκλεκτόρων για 
την εικόνα που πρέπει να έχει η Οργάνωση προς το κοινό. 
«Εκπροσωπούμε περίπου 49.000 γυναίκες που σκέπτονται και 
λειτουργούν για το σύνολο. Δεν επιζητούμε οφέλη για τους 
εαυτούς μας. Εκπροσωπούμε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, 
ομάδες ατόμων με επαγγελματική και τεχνική εμπειρία, 
ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στην ανθρώπινη ανάπτυξη, 
στην κατανόηση και στην παγκόσμια Ειρήνη»

Educate for Progress

Όπως έχουμε ήδη σημειώσει, κάθε χώρα έχει τις δικές 
ανάγκες και πολυποίκιλα προβλήματα που συχνά θέτουν εμπόδια 
στην πρόοδο. Πρόοδος είναι η διαρκής πορεία προς το μέλλον, 
διατηρώντας πάντα την προσήλωσή μας στους πολύτιμους 
σκοπούς μας. Να μη λησμονούμε ότι ζούμε σ’ ένα κόσμο 
διαρκώς μεταβαλλόμενο και ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με 
πολύ ταχύτερους ρυθμούς, από αυτούς που αντιλαμβανόμαστε 
σε πραγματικό χρόνο. Αυτός ο μεταβαλλόμενος κόσμος και 
εμφανίζει και δημιουργεί νέα προβλήματα και κατ’ ακολουθία 
επιβάλλει τροποποίηση των στόχων, αλλά επιβάλλει και νέους. 
Η Θεματική «Educate for Progress» και το βαθύτερο νόημά της 
δεν σήμαινε μόνο εκπαίδευση για τους άλλους, αλλά και για τις 
ίδιες τις σοροπτιμίστριες. Εκπαίδευση για όλους και με τη μορφή 
της διαρκούς εκπαίδευσης, όπως τέθηκε πολλά χρόνια αργότερα 
ως θεμελιώδης πολιτική της Ενωμένης Ευρώπης, με ειδικά 
προγράμματα για τη δια βίου εκπαίδευση. Το 1967 η Dorothy - 
Vale Kissinger, μέλος του Ομίλου Messa, Arizona, και μετέπειτα 
πρόεδρος της Αμερικανικής Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδίας 
έθεσε και μία νέα διάσταση στο ιδεολογικό περιεχόμενο της 
Οργάνωσης, ποιητικό και μελωδικό. Συνέθεσε μία πολύ ωραία 
μελωδία την «Soroptimist Symphony». Οι στίχοι είναι εξίσου 
ωραίοι και αποδίδουν πλήρως την σοροπτιμιστική φιλοσοφία. Έγινε 
μετάφραση σε πολλές γλώσσες. Παραθέτουμε τους στίχους στα 
αγγλικά: 

If I can answer freedom’s call, Striving to be a friend of all
If I can love for my own land, Yet to far shores hold out my
hand;
Then fellowship I’ll truly share; When for the whole world I
care;
And I will know it’s fine and free 
(απόσπασμα από την αγγλική έκδοση)
SOROPTIMIST TO BE.
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Κάθε επίσημη συνεδρίαση αρχίζει με τη μελωδία αυτή, σαν 
υπόμνηση προς τα μέλη και ως απόδοση φόρου τιμής σε όσες 
εργάστηκαν για τους σκοπούς της Οργάνωσης.

[σημ. μετ. Η απόδοση των στίχων (lyrics) στα ελληνικά και η 
προσαρμογή στη μουσική έχει γίνει από τη φιλόλογο και πρώην 
πρόεδρο του Ομίλου Αθηνών «Ανατολικός» Μαίρη Μαρσέλου 
και έχει καταχωρηθεί ολόκληρο, στο επετειακό περιοδικό Νο 
100 «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες» Η χορωδία της ΣΕΕ που 
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ομίλου Αθηνών «Ανατολικός» 
τραγουδούσε τον Ύμνο μας σε όλες τις εκδηλώσεις της ΣΕΕ. 
Δυστυχώς, η χορωδία μας δεν υπάρχει πιά. Στην εκδήλωση στον 
Παρνασσό για την επέτειο των 35 χρόνων από την ίδρυση του 
Ομίλου, οι σοπράνο - μέλη του Ομίλου, που τώρα εργάζονται στην 
όπερα της Γερμανίας, απέδωσαν τον Ύμνο σε κλασσική απόδοση. 
Υπάρχει CD, το οποίο, προσεχώς θα αναρτήσει ο Όμιλος στο 
κανάλι ,YOU TUBE για να γίνει κτήμα όλων. Παραθέτουμε τους 
στίχους στα ελληνικά:

Στην ανάγκη όλους αν βοηθάς, Αν τη φιλία σου σκορπάς
Άμα τον πόνο όλων μετράς Και μόνη κέρδος δεν κρατάς
Χαρά πιά ξέρεις τι θα πει, Αυτοσκοπό θα έχεις βρει
Και ξέρεις γιατί είσαι μια σοροπτιμίστρια
Στο κάλεσμα της λευτεριάς, Μένοντας φίλη αν απαντάς
Και αν την πατρίδα σου αγαπάς, Μα χώρες μακρινές
βοηθάς
Αδελφοσύνη θα αισθανθείς, Αν τον κόσμο όλο νοιαστείς,
Θα είσαι μία Σοροπτιμίστρια.
Τους καλούς βοήθα με χαρά, Μα δίνε σ’ άτολμους φτερά
Στο σπίτι σου αγάπη αν βρεις Και τον Θεό τον ευλογείς
Στο νόημα μπήκες της ζωής Με κατανόηση θα ζεις,
Θα εύχεσαι να είσαι μία ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΑ.]

A Federation Memorial Fund

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εορτασμού του Χρυσού 
Ιωβηλαίου της Οργάνωσης, το Διεθνές Συμβούλιο ανέθεσε τη 
συγγραφή της Ιστορίας της στην Gwladys P. Thyer - Jones (GBI). 
Ο ξαφνικός θάνατος της το 1967 εμπόδισε την ολοκλήρωση του 
έργου και μόνον μερικά αποσπάσματα χρησιμοποιήθηκαν και 
τυπώθηκαν. Το 1966 η πρόεδρος της Επιτροπής Επέκτασης, Thyer 
- Jones, εργάστηκε στην Ινδία και το Πακιστάν και ιδρύθηκαν 
οι Όμιλοι στο Νέο Δελχί και την Λαχώρη. Λίγο μετά τον θάνατο 
της Thyer - Jones,ένα άλλο εξαιρετικό μέλος της Ομοσπονδίας 
(GBI) Betty Burton, Ταμίας του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, την 
ακολούθησε. Και οι δύο εργάστηκαν σκληρά για την επιτυχία του 
Συνεδρίου του Τορόντο. Επίσης μία ακόμη αξιωματούχος και 
πρώην Ταμίας της Ομοσπονδίας, η Nellie Neal, πρώτη γυναίκα 
χρηματιστής στα Βρετανικά Νησιά, ακολούθησε τις προηγούμενες 
δύο. Στη μνήμη τους η Οργάνωση ίδρυσε το Memorial Fund, 
στο οποίο οι Όμιλοι κατέβαλαν διάφορα χρηματικά ποσά 
για να διευκολύνουν τα μέλη από τις άλλες Ηπείρους για να 
συμμετάσχουν στην ετήσια Συνάντηση της Ομοσπονδίας 

Australia and New Zealand- Developments

Περί το τέλος του 1967 η Συντονιστική Επιτροπή της 
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας αριθμούσε 43 Ομίλους στα 

εδάφη της δικαιοδοσίας της. Εκείνη την εποχή οι σοροπτιμίστριες 
της Ν. Ζηλανδίας όρισαν την Betty Loughhead, πρόεδρό τους, η 
οποία όρισε μια επιτροπή για να μελετήσει την προοπτική ίδρυσης 
μιας ακόμη Ομοσπονδίας (την τέταρτη) στην περιοχή τους. Η 
Επιτροπή θεώρησε ότι η επέκταση θα έπρεπε να περιλάβει τις 
χώρες ανάμεσα στον 90ο και 180ο παράλληλο. Έτσι οι χώρες 
Φίτζι, Χονγκ - Κονγκ, Ινδία, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Ιαπωνία, Κορέα, 
Μαλεσία, Πακιστάν και Φιλιππίνες, ήταν οι πρώτες χώρες, μαζί 
με τις Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία που συγκρότησαν την 4η 
Ομοσπονδία Νοτιοδυτικού Ειρηνικού (Southwest Pacific).

Implementing the Theme

Καθώς η Οργάνωση πλέον, αριθμούσε 50.200 μέλη και 
1.686 Ομίλους σε 42 χώρες, η υλοποίηση των προγραμμάτων 
ήταν ποικίλη και σε πολλές περιπτώσεις, για διάφορους λόγους, 
προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες, είναι πολύ δύσκολη 
η περιγραφή τους. Όμως η κυριότερη και πλέον φιλόδοξη 
δράση έγινε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στην Τουρκία. Σε 
συνεργασία με την UNESCO και με χρήματα από το Gift Coupon 
Scheme, που έχουμε ήδη αναφέρει, δημιουργήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το Community Center and Day School, σε 
μία υποβαθμισμένη περιοχή, με σκοπό να φοιτούν σε ημερήσια 
σχολεία παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το απόγευμα τα σχολεία 
ήταν διαθέσιμα για να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικά κέντρα για 
αναλφάβητες γυναίκες, το ποσοστό των οποίων ήταν μεγαλύτερο 
από 74% (δεκαετία 1960).

Youth Citizenship Award 

Με σκοπό να εμπνεύσουμε τους φοιτητές να αναπτύξουν 
υψηλό φρόνημα πατριωτισμού, πιο αποτελεσματική συμβίωση - 
συνεργασία σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο κοινωνίας και 
να βοηθηθούν να γίνουν σωστοί ενεργοί πολίτες, η Οργάνωση 
διέθεσε το ποσόν των 48.500 δολ. ΗΠΑ, βραβεύοντας 4.000 
νέους. Οι νέοι εργάστηκαν για τα ιδεώδη και τις αξίες της 
Οργάνωσης, όπως περιγράφονται στις διεθνείς διακηρύξεις για την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Αποτέλεσμα 
αυτής πρωτοβουλίας ήταν η βράβευση της Ομοσπονδίας με το 
μετάλλιο τιμής «George Washington». H GBI για να τιμήσει το 
Χρυσό Ιωβηλαίο, ανακοίνωσε την ανακαίνιση του Ξενώνα του 
Λονδίνου και τη χρηματοδότηση για συνέχιση των σπουδών ή για 
την μετεκπαίδευση ενηλίκων γυναικών, για να δημιουργήσουν 
καριέρα. Η δράση ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση μίας πρόσφυγα 
και συνεχίστηκε για χρόνια, βοηθώντας ανάλογες περιπτώσεις 
γυναικών.

The Status of Women 

Η συμμετοχή στην Οργάνωση γίνεται με πρόσκληση. Κάθε 
γυναίκα που επιλέγεται για να γίνει μέλος αντιπροσωπεύει μία 
ιδιαίτερη κατηγορία εργασίας - επαγγέλματος και προσφέρει την 
προσωπική της εμπειρία, βοηθώντας στην αναβάθμιση της θέσης 
των γυναικών. Πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν εύκολο να είσαι 
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σοροπτιμίστρια. Η δεκαετία του 1960 ήταν μία περίοδος έντονης 
φεμινιστικής δράσης. Κάποιες γυναικείες ομάδες γελοιοποιήθηκαν 
με τις δικές τους ακτιβιστικές - φεμινιστικές προσεγγίσεις στο 
σοβαρό αυτό θέμα. Όχι όμως ο Σοροπτιμισμός. Η Οργάνωση 
είχε τις δικές της μεθόδους για την αναβάθμιση της θέσης της 
γυναίκας. Το 1967 η Jeanne Germaine, πρόεδρος της Επιτροπής 
για τη θέση των γυναικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
και εκπρόσωπος της Οργάνωσης στον ΟΗΕ (1967-1969) , 
κυκλοφόρησε εγκύκλιο με το πρόγραμμα δράσης. Προέτρεπε 
κάθε Όμιλο να προσπαθήσει περισσότερο στην κοινότητά του και 
να πιέσει περισσότερο τα Εθνικά Κοινοβούλια, ώστε να αλλάξουν 
οι Νόμοι που δημιούργησαν ή διατήρησαν τις διακρίσεις ανάμεσα 
στα δύο φύλα. Η J. Germaine, κάνοντας έρευνα σε διάφορες 
χώρες, ανακάλυψε ότι η Ιταλία είχε ένα σημαντικό αριθμό 
γυναικών που υπηρετούσαν τα κοινά, ενώ στην Τουρκία, πάρα 
πολλές γυναίκες ήταν υποτελείς στους άνδρες. Στην Αμερική 
πολλές παντρεμένες γυναίκες αναζητούσαν εργασία μερικής 
απασχόλησης, όπως γινόταν στα Βρετανικά νησιά. Τα ευρήματα 
αυτά ώθησαν την J. Germaine να καταθέσει αναφορά στην Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ και να εργαστεί για την Εξάλειψη όλων των 
μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, θεωρώντας αυτό σαν 
ακρογωνιαίο λίθο στο οικοδόμημα της προόδου για την προστασία 
των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Γυναικών. (Πράγματι, η CEDAW 
είναι το σοβαρότερο διεθνές νομικό κείμενο για την επίτευξη της 
Ισότητας και είναι παγκόσμια αποδεκτό.)

Innovative Schemes

Υπό τη δυναμική ηγεσία της Ethel Lord (1966-1968) και της 
Muriel Morse (1968-1970) η Αμερικανική Ομοσπονδία πρότεινε 
καινοτόμα σχέδια για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, αλλά και η 
επιμόρφωση των μελών. Η Ethel Lord πίστευε ότι ένας Ομιλος είναι 
ισχυρός, στο βαθμό που κάθε μέλος είναι ισχυρό και κάθε μέλος 
είναι ισχυρό, όταν ο Όμιλος είναι ισχυρός. Η δήλωσή της « Εσείς 
κάνετε την διαφορά» έγινε εξαιρετικά δημοφιλής και ενθουσίασε 
τα μέλη. Η Muriel Morse έθεσε το ζήτημα της επιμόρφωσης όλων 
των σοροπτιμιστριών, νέων και παλαιών. Συγκεκριμένα θεωρούσε 
ότι όλες έπρεπε να κάνουν πράξη τα σοροπτιμιστικά ιδανικά. 
Παρουσίασε ένα πρόγραμμα 10 σημείων εντασσόμενων στο θέμα 
εκπαίδευση, επέκταση, προσέλκυση νέων μελών, διεθνή φιλία και 
κατανόηση, δημόσια ζητήματα, πρωτοβουλίες παροχής υπηρεσιών, 
Venture Clubs, Youth projects και δημόσιες σχέσεις. Ενώ η 
Αμερικανική Ομοσπονδία εφάρμοζε πρόγραμμα σοροπτιμιστικής 
επιμόρφωσης, η Βρετανική συνιστούσε στενότερους δεσμούς με 
τους Ομίλους, πέραν των συνόρων. Κάθε πρόεδρος επισκεπτόταν 
διαφορετικούς Ομίλους για να επισημάνουν τα προβλήματα και να 
δώσουν λύσεις. Η επέκταση επέδωσε καρπούς στην Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία. Το 1970 ο αριθμός των Ομίλων έφτασε τους 399 σε 
16 χώρες.

Planning the Future 

Η Διεθνής Πρόεδρος (1967-1969) Marion Stallard, έθεσε σ’ 
εφαρμογή την ιδέα του μελλοντικού σχεδιασμού. Ονειρευόταν τη 
δημιουργία μίας Ομοσπονδίας των χωρών της Καραϊβικής, κάτι 

που μέχρι σήμερα αποτελεί όνειρο. Δίνοντας έμφαση στην ανάγκη 
που υπήρχε να έρθει ο «κόσμος» πιο κοντά και να γνωρίσουν όλοι 
τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα, ταξίδεψε σε μακρινές χώρες 
για να φέρει τους Ομίλους πιο κοντά. Το 1969, κατά τη συνάντηση 
της διετίας που έγινε στο Εδιμβούργο, η πρώην πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Gunnel Hazelius - Berg ανέλαβε 
την προεδρία του Διεθνούς Σοροπτιμισμού. Καλή γνώστης 
των προβλημάτων των Ομίλων, ιδρυτικό μέλος του Ομίλου της 
Στοκχόλμης, που ιδρύθηκε μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, άρχισε 
αμέσως τη δουλειά για την προετοιμασία των εορτών του Χρυσού 
Ιωβηλαίου.

A New Decade and A New Challenge

Η δεκαετία του 1970 ήταν πολύ δύσκολη. Άρχισε η χειρότερη 
οικονομική κρίση που γνώρισε ο κόσμος μετά τον Β ΄παγκόσμιο 
πόλεμο. Τα πρώτα δείγματα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης 
έγιναν αισθητά, τοπικοί πόλεμοι και στρατιωτικά κινήματα, 
επαναστάσεις, αεροπειρατείες και τρομοκρατικές επιθέσεις, 
έγιναν καθημερινή πρακτική. Η ίδια δεκαετία ήταν η εποχή της 
χαλάρωσης των κοινωνικών θεσμών. Πολλές Οργανώσεις με 
τις οποίες συνεργαζόταν ο Σοροπτιμισμός προσάρμοσαν τα 
προγράμματά τους. Το ίδιο έκανε και η δική μας. Το θέμα του 
Χρυσού Ιωβηλαίου, που θα εορταζόταν στην Ρώμη, ήταν «The 
open mind to progress». Οι μονογονεϊκές οικογένειες θεωρείτο 
ότι θα είναι στο μέλλον μεγάλο πρόβλημα. Κάποιοι πίστευαν ότι 
δημιουργήθηκε από την «ανεκτική» κοινωνία. Άλλοι, όχι. Όμως 
το πρόβλημα άρχισε να παίρνει διαστάσεις. Το Εθνικό Συμβούλιο 
Γυναικών του Ηνωμένου Βασιλείου έκανε έρευνες, συνέλεξε 
στοιχεία και από τους Ομίλους της GBI. Αποτέλεσμα ήταν να 
γίνουν συστάσεις, ώστε να δημιουργηθεί νομοθεσία που να 
καλύπτει όλο το εύρος του προβλήματος. Δηλαδή, νομική κάλυψη, 
οικονομική υποστήριξη, στέγαση και μελέτη των αναγκών των 
οικογενειών που στερούνταν μητέρα ή πατέρα. Η πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Eva Kreuzer (Austria), οργάνωσε 
την πρώτη συνάντηση «European Friendship Days» στη Βιέννη, 
τον Ιούλιο 1970 μαζί με το Governors Meeting. Δόθηκε μεγάλη 
σημασία στην ανάπτυξη του Mount Carmel International Training 
Centre for Community Services στην Χάιφα. Βασικός σκοπός 
του Ιδρύματος ήταν να ενθαρρυνθεί η εθελοντική εργασία σε 
χώρες που πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκαν από το αποικιακό 
σύστημα. Υποστηρίχθηκαν προγράμματα οργάνωσης και 
παροχής υπηρεσιών σε εκπαιδευόμενες, καλύπτοντας όλες τις 
δαπάνες. Κατά τη διάρκεια της διετίας της, η πρόεδρος Gunnel 
Hazelius - Berg προήδρευσε και στις εκδηλώσεις για το Χρυσό 
Ιωβηλαίο. Επιμελήθηκε την έκδοση μίας πλήρους αναφοράς του 
σοροπτιμιστικού έργου, με την μορφή βιβλίου, με θέμα δράσεις και 
αποτελέσματα που προέκυψαν από το σύνολο των δράσεων της 
50ετίας. Όλα έδειχναν ότι τα καλύτερα έρχονται.

The Fiftieth Milestone is reached

Στους εορτασμούς συμμετείχαν 2.000 σοροπτιμίστριες, οι 
οποίες υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τη φράση «να αγωνιζόμαστε 
για τη υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των 
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ανθρώπων» που προστέθηκε, ως δεύτερη προτεραιότητα στους 
σκοπούς της Οργάνωσης, μετά την εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος 
της Ιταλικής Δημοκρατίας, G. Saragat, ξενάγησε προσωπικά τις 
σοροπτιμίστριες στο Quirinale Palace. Ο Δήμαρχος της Ρώμης 
δεξιώθηκε τις σοροπτιμίστριες στο Παλάτι και τους κήπους του 
Καπιτωλίου. Η λάμψη όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων δεν 
εμπόδισε τις σοροπτιμίστριες να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν 
μπροστά τους πολύ δουλειά.

Appeals and Challenges

H σκέψη να εργάζεται η Οργάνωση σε λιγότερα προγράμματα, 
αλλά σε μεγαλύτερο βάθος, ήταν της Προέδρου του SI 
Elizabeth Hoeter (1960-19640). Ο Καθηγητής Angelo Paggani 
που ήταν κύριος ομιλητής στο συνέδριο, ανέλυσε τη θέση των 
επαγγελματιών γυναικών στην Ιταλία και τόνισε ότι η συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για 
τη χειραφέτηση των γυναικών. Η Elizabeth Hoeter προχώρησε 
ακόμη περισσότερο λέγοντας ότι «Αν μία γυναίκα επιθυμεί 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία, θα πρέπει να εργάζεται και να έχει 
δικό της ανεξάρτητο εισόδημα στα πλαίσια της οικογένειας. Αυτό 
την τοποθετεί σε υψηλότερο επίπεδο ισότητας». Στο ίδιο πνεύμα 
μίλησαν η Mare Schreiber, διευθύντρια του τμήματος για τα 
ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, καθώς και η εκπρόσωπος του 
σοροπτιμισμού στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, Margaret Thomas. Η 
εκπρόσωπος της UNICEF, Gertrude Lutz, μιλώντας ευχαρίστησε 
την Οργάνωσή μας για τη σημαντική υποστήριξη που παρείχε στο 
έργο της.

It Is A Small World 

Η πιο δημιουργική στιγμή μίας Διεθνούς Συνάντησης είναι αυτή 

που οι Όμιλοι παρουσιάζουν τις δράσεις τους. Το πρόγραμμα το 
παρουσίασε η Dottie Kissinger της Ομοσπονδίας της Αμερικής, 
για να αναδείξει «τον μικρό κόσμο των γυναικών που λειτουργούν 
στα πλαίσια του σοροπτιμισμού, με την ελπίδα ότι, κάποια μέρα 
θα υπάρξει ένας μικρός κόσμος για όλους». Έδωσε και τα 
παραδείγματα - γεγονότα. Ένας Όμιλος με μόλις 20 μέλη, ο Όμιλος 
Regina, Canada, έκτισε ένα κέντρο στήριξης για ηλικιωμένους. 
Ο Όμιλος Cardiff (GBI) με 50 μέλη παρείχε σπίτια για διαμονή 
ηλικιωμένων γυναικών. Ο Όμιλος του Μεξικού έκτισε σχολείο, 
όπου 600 παιδιά εκπαιδεύονταν. Ένας άλλος Όμιλος έκτισε 
οικοτροφείο για 150 ορφανά κορίτσια. Ο Όμιλος της Μελβούρνης 
ίδρυσε κινητό νηπιαγωγείο για παιδιά με νοητική στέρηση. 
Ο ΄Ομιλος της Τζαμάικα ίδρυσε ημερήσιο παιδικό σταθμό, 
εργάστηκε κάνοντας καμπάνια για υπεύθυνη συμπεριφορά των 
γονέων απέναντι στα παιδιά τους και για την ίδρυση υπηρεσιών 
οικογενειακού προγραμματισμού.

Call to “Progress by Action”

Στο τέλος του Συνεδρίου της Ρώμης έγινε η εγκατάσταση 
των νέων αξιωματούχων. Διεθνής Πρόεδρος ανέλαβε η Ethel 
Lord, Διεθνής Γραμματέας η Adelaide Blaetz, Ταμίας η Rie 
Aas Andersen. Η πρόεδρος σε εμπνευσμένη ομιλία της για τα 
50 χρόνια της Οργάνωσης, κάλεσε τις σοροπτιμίστριες όλου 
του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να διευρύνουν τους 
ορίζοντες τους, να εντείνουν τις προσπάθειες τους, να μην 
αποθαρρύνονται, να κρατούν τις ωραίες και δημιουργικές στιγμές 
τις Οργάνωσης, να μεταλαμπαδεύουν τη φλόγα του Σοροπτιμισμού 
και να πετούν μακριά τις στάχτες, που πάντα υπάρχουν, όπου 
υπάρχει δράση.

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος 
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Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι η αναπηρία είναι ένα φυσικό 
εμπόδιο στο να μπορέσει ένα άτομο να κάνει πράγματα που οι 
περισσότεροι εύκολα κι αβίαστα κάνουν και άλλοι, αντιμετωπίζουν 
την αναπηρία ως μια πρόκληση για ενδοσκόπηση, ενδυνάμωση, 
ψυχική ανθεκτικότητα και προσωπική ανέλιξη. 

Κι ίσως δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό 
του Stephen Hawking. Ο τρόπος που έζησε τη ζωή του άλλαξε 
και την αντίληψη του κόσμου για το πως θα πρέπει να βλέπει την 
αναπηρία και το πως θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την επιστήμη. 
Στα είκοσί του διαγνώστηκε με νόσο του κινητικού νευρώνα. 
Παρά τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του και τις δυσοίωνες 
προγνώσεις για την επιστημονική και επαγγελματική του πορεία, 
εκείνος έκανε σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα. Το 1974, όταν 
είχε χάσει εντελώς την ομιλία του, ανακάλυψε αυτό που τώρα 
αναφέρεται ως «ακτινοβολία Χόκινγκ». Αργότερα, το 1988, αφού 
υποβλήθηκε σε τραχειοτομή για τη θεραπεία της πνευμονίας, 
ο Χόκινγκ δημοσίευσε το βιβλίο του A Brief History of Time, 
εισάγοντας την κοσμολογία σε ένα ευρύτερο κοινό. 

Και δεν είναι μόνο αυτός. Αντλώντας παραδείγματα από τον 
χώρο των παραολυμπιακών η Ανθή Καραγιάννη, η Αλεξάνδρα 
Δημόγλου, η Κάντζα Παρασκευή, η Ζήσκα Ευαγγελία, η Στυλιανή 
Σμαραγδή, η Μαρία Σταματουλά, ο Τσαπατάκης Αντώνιος και 
πολλοί άλλοι ήρωες της καθημερινής μας ζωής αποδεικνύουν ότι 
η αναπηρία δεν τους καθορίζει κι ότι αυτό που αρχικά μπορεί να 
τους φαινόταν αδύνατο λόγω της αναπηρίας τους έγινε τελικά ο 
αναπόφευκτος δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσουν στη ζωή 

τους για προσωπική αυτοπραγμάτωση. 

Η αναπηρία είναι θέμα αντίληψης. Για αιώνες ολόκληρους 
τα άτομα με αναπηρία βρισκόταν στο περιθώριο της κοινωνίας 
γινόταν θύματα βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, καταδικαζόταν 
στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μια διαφορετική οπτική 
σήμερα αναγνωρίζει στα άτομα με αναπηρίες ειδικές ικανότητες 
και αγωνίζεται για την εξάλειψη των διακρίσεων, την προστασία 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, τις ίσες ευκαιρίες, την ίση 
πρόσβαση για συμμετοχή στην κοινωνία και την οικονομία και την 
ελεύθερη μετακίνηση, ανεξάρτητα από τις ανάγκες υποστήριξής 
τους.

Στόχοι όπως αξιοπρεπής ποιότητα ζωής και ανεξάρτητη 
διαβίωση, κοινωνική προστασία, ισότιμη συμμετοχή, διασφάλιση 
ίσων ευκαιριών και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση, 
στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στον τουρισμό, αλλά και την 
ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να 
επιτευχθούν για τα άτομα με αναπηρία, αν θέλει η κοινωνία μας 
να αντιμετωπίσει την αναπηρία ως ένα στοιχείο της ανθρώπινης 
ύπαρξης που δικαιούται τη συμμετοχή και συνεισφορά στην 
κοινωνική ζωή.

Με λίγα λόγια αν θέλουμε να επιτύχουμε μια πλουσιότερη 
κοινωνία (και δεν μιλάμε με οικονομικούς όρους), θα πρέπει κάθε 
ανθρώπινο δώρο να μπορεί να βρει την κατάλληλη θέση. Γιατί τα 
πάντα είναι ζήτημα οπτικής...

Η οπτική που αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα 
τόσο τα καθημερινά όσο και τα σπουδαία 
έχει τη δική της σημασία

Η θέση που υιοθετούμε κάθε φορά είναι μία καθοριστική μεταβλητή ή για να 
ξαναθυμηθούμε αυτό που έλεγε ο Καντ, μπορεί ένας να κοιτάζει το νερόλακκο και 
να βλέπει τη λάσπη κι ο άλλος να βλέπει μέσα του τα άστρα που αντανακλώνται. 

Κι αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερό στον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει 
τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τη στάση που υιοθετούν τα ίδια τα άτομα 
απέναντι στην αναπηρία τους. 

είναι 
ζήτημα οπτικής...

Γιατί
τα πάντα
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Το ΕΣΔ ανταποκρίνεται σε ανάγκες και προσβλέπει στην 
επίλυση χρόνιων προκλήσεων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν 
στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες. Η σύμβαση είναι το πρώτο νομικά 
δεσμευτικό κείμενο για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ειδικά για τα άτομα με αναπηρία. 

Υπογράφηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 
2006. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε τη Σύμβαση το 
2007 εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κύρωσε 
το 2010. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση και το προαιρετικό 
πρωτόκολλο με τον νόμο 4074/2012. Στη συνέχεια, με τον 
νόμο 4488/2017 θεσπίσθηκε ένα γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων 
για την εφαρμογή της Σύμβασης. Αυτή η νέα και ενισχυμένη 
στρατηγική λαμβάνει υπόψη όλες τις μορφές αναπηρίας, 
μεταξύ άλλων, τις μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, 
νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες συχνά είναι 
αόρατες.

Το πλαίσιο δράσης αφορά την περίοδο 2020 - 2023 
είναι προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ της πολιτικής 
ηγεσίας και των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών όλων των 
Υπουργείων και αφορά την κωδικοποίηση των διάσπαρτων 
νομοθετικών διατάξεων, την άμεση ενσωμάτωση του 
προστατευτικού πλαισίου του ενωσιακού και του διεθνούς 
δικαίου και τη δημιουργία Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης διαρθρώνεται σε έξι 
Πυλώνες που συμβάλλουν καθοριστικά στην ένταξη και την 
ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα:

> το Κράτος τίθεται στην υπηρεσία των ατόμων με 
αναπηρία με τη χάραξη δημόσιας πολιτικής που βασίζεται σε 
δεδομένα και έτσι βελτιώνει την καθημερινότητά τους

> Θεμελιώνεται η δικαιωματική προσέγγιση της 
αναπηρίας 

> Διασφαλίζεται η καθολική προσβασιμότητα στο 
φυσικό, δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και στις 
μεταφορές

> Προβλέπεται η συμμετοχή σε κάθε έκφανση της ζωής 
των ατόμων με αναπηρία

> και στοχεύει στην αφύπνιση της κοινωνίας και της 
δημόσιας διοίκησης 

Εθνικό 
Σχέδιο 
Δράσης 
για τα 
Δικαιώματα 
των Ατόμων 
με Αναπηρία

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
είναι ένα πρότυπο σχέδιο δημόσιας πολιτικής, 
συνεκτικό και ολιστικό, για τα άτομα με αναπηρία 
που ενσωματώνει το δικαιωματικό κεκτημένο 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
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Το Σχέδιο καθοδηγείται από τις συστάσεις του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, του αναπηρικού κινήματος και άλλων φορέων 
ως προς τη στοχοθεσία και τις δράσεις. Έχει δυναμικό χαρακτήρα 
που θα επικαιροποιείται, θα εξειδικεύεται και θα εμπλουτίζεται 
σύμφωνα με τα πορίσματα τακτικής και συνεχούς διαβούλευσης. 

Το Σχέδιο εντάσσεται άμεσα στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 

του Κυβερνητικού Έργου ΜΑΖΙ της Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και αναλύεται σε Έργα και Ενέργειες. 

Σκοπός είναι τα έργα και οι ενέργειες που εμπεριέχονται 
στο Σχέδιο να ενταχθούν άμεσα σε χρηματοδοτικά εργαλεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο 
Συνοχής, ώστε να διασφαλισθούν, κατά το δυνατόν, οι αναγκαίοι 
πόροι για την υλοποίησή τους. 

jjΑνάπτυξη νέων εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία και 
 αριθμός εξυπηρετούμενων ανά κατηγορία νέας υπηρεσίας

jjΠαρεχόμενες υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρία που απλουστεύθηκαν ή/και ψηφιοποιήθηκαν

jjΠροσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία ιστότοποι του δημοσίου τομέα

jjΑριθμός και ποσοστό προσβάσιμων κτηρίων που στεγάζουν δημόσιες λειτουργίες και υπηρεσίες

jjΚωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

jjΛειτουργία της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

jjΚαταχωρίσεις σε ενιαίο μητρώο ατόμων με αναπηρία, διαλειτουργικότητα με πληροφοριακά συστήματα, αριθμός 
 και ποσοστό χρηστών της Ηλεκτρονικής Κάρτας Αναπηρίας, υπηρεσίες που εντάσσονται στην Ηλεκτρονική Κάρτα Αναπηρίας

jjΠροώθηση των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση

jjΠροώθηση της συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες

jjΠροώθηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

jjΚωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθεσίας και ενσωμάτωση δράσεων για τα άτομα με αναπηρία σε νέα νομοθετήματα

jjΔιαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων και συλλογή δεδομένων

jjΠροσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία

jjΑπλούστευση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία

jjΟριζόντια μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος

jjΠροσβασιμότητα στις μεταφορές

jjΑφύπνιση και ενημέρωση, κατάρτιση και επιμόρφωση

jjΑναβάθμιση των υποστηρικτικών υπηρεσίων προς άτομα με αναπηρία

jjΣυμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς παιδιά με αναπηρία

jjΕνσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

jjΑνεξάρτητη διαβίωση και συμμετοχή στην πολιτική και πολιτιστική ζωή

(Πηγή: https://www.amea.gov.gr/action)

Οριζόντιες Δράσεις

Οριζόντιοι Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
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Η Εστία είναι κέντρο κοινωνικής φροντίδας που παρέχει 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε 100 άτομα με νοητική 
υστέρηση.

Ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους παιδιών με νοητική 
υστέρηση. 

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 
Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο. 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Διοικείται από επταμελές Δοικητικό Συμβούλιο. 

Πιστοποιήθηκε ως κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας 
φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση. 

Πιστοποιήθηκε ως εξειδικευμένο κέντρο 
επαγγελματικής κατάρτισης. 

Απασχολεί 36 εργαζόμενους διαφόρων ειδιοτήτων.

 Τι είναι η Εστία

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καλύπτεται από:

Περιφέρεια Αττικής και ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ) σε 
ποσοστό 30%

Συνδρομές μελών, δωρεές, χορηγίες, έσοδα από εκδηλώσεις

Ευρωπαϊκά & συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 Πηγές χρηματοδότησης

Η έδρα βρίσκεται στο Νέο Ψυχικό, σε ιδιόκτητα κτίρια. Το 
πρώτο κτίριο παραχωρήθηκε από τον αείμνηστο μεγάλο 
ευεργέτη, Νικόλαο Κονιαλίδη. Τη δεκαετία του 1990 
προστέθηκε ένα ακόμη κτίριο με τη χρηματοδότηση από 
δημόσιες επενδύσεις. Το 2009 το πρώτο κτίριο ανακαινίσθηκε 
χάρη στην ευγενική χορηγία του Ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη».

 Τα κτίρια

Νέους και νέες, ηλικίας 18 ετών και άνω, με ελαφρά και μέση 
νοητική υστέρηση.

 Απευθύνεται σε
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Μέσα από τα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδεύει 
κάθε χρόνο πάνω από 100 παιδιά με νοητική υστέρηση να 
αναπτύξουν βασικές δεξιότητες.

Μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και 
την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, επιτυγχάνει 
την ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων της στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια, η Εστία προχώρησε στην ανέγερση ενός 
δικτύου Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για να προσφέρει 
μια ασφαλή και αξιοπρεπή στέγαση στα παιδιά της και μια 
ανακούφιση στους γονείς αυτών.

 Από το 1982 η Εστία δεν εκπαιδεύει απλά μαθητές 
αλλά φροντίζει ολιστικά και εφ’ όρου ζωής ανθρώπους, 
μικρούς και μεγάλους με νοητική υστέρηση

Ένα σχολείο διαφορετικό 
από όλα τ’ άλλα

Κάποτε ζούσαμε με τους γονείς μας και
την οικογένειά μας όπως κι εσείς!
Όταν ενηλικιωθήκαμε θέλαμε το δικό μας χώρο,
την ανεξαρτησία μας και τη δυνατότητα να επιλέξουμε
μόνοι μας την καθημερινότητά μας, όπως κι εσείς!
Πλέον, το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα!

Έχουμε το δικό μας σπίτι,
τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης!

“

“
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Τι ορίζεται ως πρώιμη παρέμβαση
Η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που 

παρέχεται σε παιδιά ηλικίας από 0 έως 6 χρονών, τα οποία 
παρουσιάζουν κινητικές, αναπτυξιακές και αισθητηριακές 
διαταραχές. Οι υπηρεσίες αυτές δεν εστιάζουν μόνο στο 
παιδί αλλά στο σύνολο της οικογένειας, με στόχο την πρόοδο 
του παιδιού και την ευημερία του ευρύτερου οικογενειακού 
αλλά και κοινωνικού πλαισίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
κατανοήσουμε ότι όσο πιο νωρίς εντοπισθεί μια δυσλειτουργία 
στην καθημερινότητα του παιδιού και πλαισιωθεί αναλόγως 
θεραπευτικά, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες να 
επιτύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην αναπτυξιακή του 
πορεία. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διεργασία 
της πρώιμης παρέμβασης επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα όταν 
συνδυάζεται με την ανάλογη συμμετοχή και συμβουλευτική των 
ίδιων των γονέων.

Θεραπευτική ομάδα
Η επιστημονική ομάδα που συνθέτει και υποστηρίζει το 

πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης αποτελείται από ψυχολόγο, 
εργοθεραπευτή και λογοθεραπευτή. Η στενή και αρμονική 
συνεργασία των παραπάνω ειδικοτήτων θεωρείται αναγκαία για 
την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος 
παρέμβασης.

Υπηρεσίες που παρέχονται
> Συμβουλευτική υποστήριξη γονέων / οικογένειας
> Ψυχο - Παιδαγωγικό πρόγραμμα
> Λογοθεραπεία
> Εργοθεραπεία
> Ομαδικά προγράμματα παιδιών
Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται ως επί το πλείστον στο 

σπίτι του κάθε παιδιού, εκτός από τη συμβουλευτική γονέων όπου 
οι γονείς προσέρχονται στον χώρο μας. Η παροχή των υπηρεσιών 
στο χώρο του παιδιού είναι ζωτικής σημασίας καθώς εμπλέκει 
και την υπόλοιπη οικογένεια και δημιουργεί ένα ολιστικό πλαίσιο 
που δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να εξασκείται και να προοδεύει. 
Παρόλα αυτά, συνεδρίες πραγματοποιούνται και στον χώρο μας, 
αλλά και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του εκάστοτε παιδιού.

Σε ποιους απευθύνεται
Αυτοί που μπορούν να ωφεληθούν από το πρόγραμμα 

πρώιμης παρέμβασης είναι:
> Βρέφη νήπια ή παιδιά που έχουν διαγνωστεί με 

αναπτυξιακή διαταραχή ή έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
νευροαναπτυξιακών δυσκολιών λόγω προωρότητας, χαμηλού 
βάρους γέννησης, χειρουργικών επεμβάσεων παραμονής στη 
μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.)

> Βρέφη, νήπια ή παιδιά με κινητικές, αισθητηριακές, 
αναπτυξιακές διαταραχές, γενετικά σύνδρομα και ψυχοκινητική 
καθυστέρηση

> Γονείς / φροντιστές / σχολικό πλαίσιο

Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης 
στην Εστία

Στόχοι του προγράμματος
Ορισμένοι από τους στόχους του προγράμματος είναι:
> Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
> Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
> Η τροποποίηση της συμπεριφοράς
> Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και έκφρασης 
 συναισθημάτων
> Η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
> Η ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής και αδρής κινητικότητας
> Η ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου και ομιλίας
> Η εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής
Οι προαναφερόμενοι στόχοι αποτελούν ένα γενικό πλάνο που 

σε κάθε περίπτωση εξατομικεύεται ανάλογα με το παιδί και τις 
ανάγκες της οικογένειας.

Οι Υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης & Συμβουλευτικής 
λειτουργούν καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή στα γραφεία της 
ΕΣΤΙΑ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 52, στον 4ο όροφο.
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Συζήτηση με τρεις Ενοίκους της ΣΥΔ Κάρμεν 

Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα;

Με λένε Στέλλα Λυγοξυγκάκη και περνάω όμορφα 
στη Στέγη. Είμαι από το 1997 από τότε που έγινε ο 
Τηλεμαραθώνιος με τη Ρούλα Κορομηλά. Μαζέψαμε 
λεφτά για να πάρουμε το σπίτι. Μου το πρότεινε ο 
αδερφός μου, το συζητήσαμε και έτσι το αποφάσισα. 
Ήθελα να είμαι σε μια στέγη. Ήθελα να μπω πριν γίνει 
το δυσάρεστο. Μου αρέσει να μένω με τις φίλες μου. 
Μου αρέσει αυτή η παρέα.

Μπορείς να μας περιγράψεις μια μέρα σου στη 
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης;

Το πρωί όταν σηκώνομαι φτιάχνω το κρεβάτι μου, 
ντύνομαι, πλένω το πρόσωπό μου και κατεβαίνω κάτω 
να πάρω πρωινό. Τα πράγματά μου είναι έτοιμα από 
το προηγούμενο βράδυ. Μου φτιάχνουν οι κυρίες 
το πρωινό που έχω να πάρω στην ΕΣΤΙΑ, ετοιμάζω 
το παγούρι με το νερό και το βάζω στην τσάντα μου. 
Έρχεται το σχολικό και μπαίνω μέσα πάντα με τη μάσκα 
μου. Στην ΕΣΤΙΑ είμαι στο μαγαζί, στο εκθετήριο 
που λέγεται «Μη με λησμόνει». Εκεί κάνουμε πηλό, 
τα υπέροχα ανθρωπάκια και άλλες κατασκευές με 
χάντρες και περνάει όμορφα η μέρα. Το μεσημέρι 

γυρίζω στην Κάρμεν και τρώω το μεσημεριανό. Μου 
αρέσουν όλα τα φαγητά. Λίγο πιο πολύ το παστίτσιο. 
Μετά ξαπλώνω. Το απόγευμα έρχεται η γυμνάστρια και 
κάνουμε γυμναστική, βγαίνουμε έξω για περπάτημα και 
καμιά φορά στην καφετέρια. Το βράδυ τρώω βραδινό. 
Πέφτω για ύπνο νωρίς γιατί ξυπνάω νωρίς να προλάβω 
το σχολικό. Τα Σαββατοκύριακα ξεκουράζομαι και 
πηγαίνω βόλτες. Μου αρέσει πολύ και το κολυμβητήριο 
που πηγαίνουμε.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζεις στην καθημερινή σου ζωή;

Μου είναι δύσκολο το πρωινό ξύπνημα. Καμιά 
φορά με δυσκολεύει το περπάτημα στα πεζοδρόμια 
που έχουν λακκούβες και είναι μικρά. Φοβάμαι 
και τα σκυλιά που έχουν καμιά φορά τα σπίτια. Με 
δυσκολεύει λίγο και η μάσκα όταν τη φοράω.

Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στον κόσμο, τι 
θα ήταν αυτό;

Πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι φαγητό. Να μην 
έχουμε πόλεμο, να έχουμε ειρήνη. Στη ζωή όλα μου 
αρέσουν, όπως και στη Στέγη.

Στ
έλ

λα
 Λ

ιγ
οξ

υγ
κά

κη
ΤΕΥΧΟΣ 140

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ



24  #  ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ www.soroptimist.gr 

Συζήτηση με τρεις Ενοίκους της ΣΥΔ Κάρμεν 

Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα;

Είμαι η Στέλλα. Είμαι 12 χρόνια στη Στέγη. 
Το συζήτησα με τη μαμά η οποία μου είπε να 
έρθω να μείνω εδώ. Το αγαπημένο μου φαγητό 
είναι τα μακαρόνια με τυρί και μ’ αρέσει πολύ το 
γαλακτομπούρεκο. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το 
κίτρινο. Μου αρέσουν πολύ οι διακοπές και το χωριό 
μου. Θέλω να είμαι στο κτήμα, στη φύση να μαζεύω 
ελιές και πορτοκάλια.

Μπορείς να μας περιγράψεις μια μέρα σου στη 
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης;

Σηκώνομαι το πρωί, φτιάχνω το δωμάτιό 
μου, πλένομαι και κατεβαίνω για πρωινό. Μετά 
πάω στην ΕΣΤΙΑ. Δουλεύω στο εργαστήρι 
αρτοπαρασκευασμάτων και φτιάχνουμε πρωινά 
για όλη την ΕΣΤΙΑ. Φτιάχνουμε και κουλουράκια τα 
οποία πουλάμε στο παζάρι. Το μεσημέρι γυρνάω 
σπίτι, τρώω και ξεκουράζομαι. Το απόγευμα κάνουμε 

βόλτες, παίζουμε παιχνίδια, κάνουμε γυμναστική και 
μαγειρεύουμε. Το βράδυ κάνω μπάνιο και βλέπω 
τηλεόραση. Όταν έχω σχολείο κοιμάμαι νωρίς. Τα 
Σαββατοκύριακα κάνω δουλειές, σκουπίζω, ξεσκονίζω, 
σφουγγαρίζω και τις υπόλοιπες ώρες ξεκουράζομαι.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζεις στην καθημερινή σου ζωή;

Είναι λίγο δύσκολο που είμαι στην πόλη το 
καλοκαίρι. Έχω λίγη δυσκολία με την ομιλία, δεν μπορώ 
πάντα να τα πω καλά. Επίσης και με τις συγκατοίκους. 
Τσακωνόμαστε καμιά φορά αλλά είμαστε φίλες και τα 
βρίσκουμε.

Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στον κόσμο, τι 
θα ήταν αυτό;

Θέλω ο κόσμος να είναι ήρεμος. Να μην καίγεται 
το δάσος και να μην έχουμε φωτιές. Θέλω τα παιδιά να 
μη σκοτώνονται και να μην πεινάνε.

Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα;

Ονομάζομαι Μαρίνα. Ζω στην Κάρμεν τα τελευταία 
χρόνια. Έχω χάσει τους γονείς μου. Μου αρέσουν 
πολύ τα αθλήματα και να μιλάω στο tablet με τους 
φίλους μου. 

Μπορείς να μας περιγράψεις μια μέρα σου στη 
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης;

Ξυπνάω το πρωί και αφού στρώσω το κρεβάτι μου 
τρώω πρωινό και φεύγω με το σχολικό για την ΕΣΤΙΑ 
(Κέντρο Ημέρας). Επιστρέφω το μεσημέρι, πλένω τα 
χέρια μου, τρώω, μαζεύω το τραπέζι και ξεκουράζομαι. 
Το απόγευμα είτε χαλαρώνω με τις φίλες μου ή βλέπω 

ταινία ή κάνω δραστηριότητες με την κυρία Γεωργία. 
Έπειτα τρώω βραδινό, κάνω μπάνιο και ξαπλώνω.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζεις στην καθημερινή σου ζωή;

Με δυσκολεύει γιατί μου λείπουν οι γονείς μου, 
όμως είμαι τυχερή που έχω τις φίλες μου και μένω στη 
Κάρμεν. 

Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στον κόσμο, τι 
θα ήταν αυτό;

Να σταματήσει ο πόλεμος και να μην υπάρχουν 
φτωχοί άνθρωποι, στεναχωριέμαι πολύ.
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Συνέντευξη από την Υπεύθυνη της ΣΥΔ Κάρμεν, 
κας Ευαγγελίας Ζαχαρή, Συμβούλου Ψυχικής Υγείας 

Ποια θα συνοψίζατε ως κύρια προβλήματα στην 
καθημερινότητα των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα 
σήμερα;

Το κύριο πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι ακόμα υπάρχει στίγμα 
και αποκλεισμός για τα άτομα με αναπηρία. Ως αποτέλεσμα έρχεται η 
έλλειψη προσβασιμότητας και η κοινωνική απομόνωση κάτι που τους 
στερεί το δικαίωμα για ενεργή δράση και συμμετοχή στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Το δικαίωμα για υποστηριζόμενη εργασία, για αυτόνομη 
ή ημιαυτόνομη διαβίωση αλλά και για συμμετοχή σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις και δράσεις δεν είναι αυτονόητο όπως και για τον υπόλοιπο 
πληθυσμό με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται.

Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η παιδεία στην καλλιέργεια 
της συμπερίληψης;

Απόλυτα σημαντική. Είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι 
και με γνώμονα αυτό, ήδη από τις μικρές ηλικίες θα ήταν καλό να 
εκπαιδευτούμε σε διάφορες μορφές επικοινωνίας, οι οποίες θα 
προάγουν την ισότητα και την συμπερίληψη σε όλους τους τομείς 
της ζωής. Η συμπεριληπτική παιδεία αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο αναπτύσσουμε και σχεδιάζουμε την καθημερινότητά μας, τα 
προγράμματα και τις δραστηριότητές μας, καθώς και τον τρόπο που 
διαμορφώνουμε τον χώρο γύρω μας έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να 
μπορούν να μαθαίνουν και να συμμετέχουν το ίδιο αίροντας τους 
φραγμούς και τα εμπόδια που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος με 
αναπηρία.

Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε δημόσια κέντρα στήριξης 
των ατόμων με αναπηρία (πχ λογοθεραπευτές - εργοθεραπευτές). 
Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει;

Θα πρέπει η σημασία της συμπερίληψης να ακουστεί σε όλους τους 
εμπλεκόμενους και αρμόδιους φορείς με στόχο την επαρκή στελέχωση 
των δημόσιων δομών με εκπαιδευμένο προσωπικό και την αύξηση στα 
ποσοστά που χορηγεί το κάθε ταμείο για θεραπευτικές συνεδρίες στις 
οικογένειες. Σε συνάρτηση με τα μικρά βοηθήματα που το κράτος δίνει 
στους γονείς, οι οικογένειες δεν είναι σε θέση πάντα να καλύψουν 
τις θεραπείες των παιδιών τους και έτσι γίνονται στο ελάχιστο δυνατό. 
Εάν δημιουργηθούν κατάλληλα δημόσια πλαίσια και στελεχωθούν και 
αντίστοιχες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης με ειδικό προσωπικό (λογοθεραπευτές - 
εργοθεραπευτές- κοινωνική λειτουργό κ.λπ.) και εάν τα βοηθήματα 
που δίδονται από τα ταμεία στην εκάστοτε οικογένεια καλύψουν 
το κόστος, τότε ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος θα έχει ήδη 
λυθεί. 

Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους βρίσκονται 
αντιμέτωποι και με δυσβάσταχτες οικονομικές επιβαρύνσεις 
που σχετίζονται με την λειτουργικότητα αυτών των ατόμων. 
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

Η αλήθεια είναι πως τα ταμεία εγκρίνουν στο ελάχιστο 
συνεδρίες που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία. Σε μεγάλο 
βαθμό οι οικογένειες αναγκάζονται κάθε μήνα να καταβάλουν 
πολύ υψηλές συμμετοχές σε φαρμακευτική αγωγή ενώ δυστυχώς 
τα επιδόματα δέχονται τεράστιες μειώσεις. Πολλές φορές μία 
οικογένεια είναι δύσκολο να ανταποκριθεί στις ανάγκες για 
εκπαίδευση και αυξημένη φροντίδα που μπορεί να έχει ένα 
άτομο με αναπηρία και να παρουσιάζει έντονο άγχος το οποίο 
είναι μη λειτουργικό στην καθημερινότητα και εξουθενώνει 
μακροπρόθεσμα. Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, 
το ίδιο το άτομο με αναπηρία τυγχάνει να μην λαμβάνει την 
εκπαίδευση και τη φροντίδα που δικαιούται.

Συνέντευξη από Υπεύθυνη της ΣΥΔ Κάρμεν, 
κας Ευαγγελίας Ζαχαρή, Συμβούλου Ψυχικής Υγείας 
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ΤΤο μυθιστόρημα που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
ΜΕΘΕΞΙΣ πραγματεύεται ένα τόσο επίκαιρο θέμα: Την 
κακοποίηση της γυναίκας.

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στον Γιάννη μου, που τώρα 
βρίσκεται ψηλά στο μπλε του ουρανού.

Κι όπως έλεγε ο αγαπημένος του ποιητής Ελύτης,
«Πόσο μπλε ξόδεψες, Θεέ μου, για να μη σε βλέπουμε».

Κάθε φορά που ξεκινάει το μαγικό ταξίδι της συγγραφής, κάθε 
φορά που αρχίζω ένα καινούργιο μυθιστόρημα, προσπαθώ μέσα 
από τη σκέψη μου να φανταστώ τους ήρωές μου. Άλλοτε παίρνω 
στοιχεία αληθινά, άλλοτε προσθέτω φανταστικά, κτίζω λέξη λέξη, 
φράση φράση τα πρόσωπα που θα ζωντανέψουν το μυθιστόρημά 
μου.

Τι μαγική στιγμή! Προσθέτεις κάτι, αφαιρείς κάτι άλλο και 
τελικά φθάνεις στο τελικό αποτέλεσμα και, ω, τι χαρά, οι ήρωές 
σου στέκουν ολοζώντανοι μπροστά σου και θα σε συντροφεύουν 
για καιρό, όσο κρατάει το ταξίδι της συγγραφής θα είναι οι φίλοι 
σου, η παρέα σου, η συντροφιά σου. Θα είσαι κάθε μέρα μαζί 
τους, θα μιλάς μαζί τους, θ’ ανταλλάσσεις σκέψεις, ιδέες!

Κάποτε φθάνει η μαγική στιγμή που το μυθιστόρημα 
ολοκληρώνεται και μπαίνει η λέξη ΤΕΛΟΣ. Η χαρά απερίγραπτη, 
όμως κάποια θλίψη παρεμβαίνει, έτσι απρόσκλητη. Η καθημερινή 
παρέα δεν υπάρχει πια. Όμως έτσι είναι η ζωή, κάτι φεύγει, κάτι 
έρχεται. Κάτι τελειώνει, κάτι αρχίζει. Ίσως ένα καινούργιο βιβλίο;

Τούτη τη φορά δεν χρειάστηκε να επιστρατεύσω τη φαντασία 
μου. Μια ματιά γύρω μου ήταν αρκετή. Πόσες κακοποιήσεις 
γυναικών, πόσα εγκλήματα! Πόσα ορφανεμένα παιδιά!

Όμως σιγά σιγά αλλά σταθερά η γυναίκα μίλησε, πολλές φορές 
αυτό της στοίχισε τη ζωή της! Τι οδηγεί άραγε όλους αυτούς τους 

άνδρες να κακοποιούν τις γυναίκες τους; Τι τους οδηγεί ν’ 
αφαιρούν τη ζωή τους;

Σιγά σιγά οι γυναίκες άρχισαν να μιλούν. Είναι ένα μεγάλο 
βήμα. Η γυναίκα δεν είναι κτήμα κανενός.

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν τέσσερις γυναίκες.
Τέσσερις γυναίκες. Τέσσερις ιστορίες που υφαίνονται από το 

νήμα του έρωτα. Ευτυχία που καταλήγει σε δυστυχία; Πραγματικός 
έρωτας ή απάτη; Ιστορίες που επαναλαμβάνονται σε κάθε εποχή. 
Ερωτικές ιστορίες που άλλοτε σβήνουν βίαια και άλλοτε περνούν 
στην αιωνιότητα, κερδίζοντας την αθανασία.

Τελικά, τι είναι ο έρωτας; Αξίζει να θυσιάσεις τα πάντα για 
αυτόν; Να χάσεις την πίστη σου, τον ίδιο σου τον εαυτό; Για ποιο 
αντίτιμο, ηθικό ή υλικό;

Ένα βιβλίο για να προβληματιστούμε και να αναλογιστούμε 
τις πτυχές των σύγχρονων σχέσεων. Οι γρήγοροι ρυθμοί, η 
εικονική επικοινωνία και οι κοινωνικές συμβάσεις καθορίζουν 
τη συμπεριφορά των ανδρών προς το γυναικείο φύλο. Εκεί που 
ξεκινάει το δίκαιο, χάνεται και εγκλωβίζεται μέσα στη φενάκη της 
πλασματικής αγάπης.

Τελικά, τυχερός και ευλογημένος 
όποιος βίωσε την αληθινή αγάπη!

ΕΡΩΤΑΣΕΡΩΤΑΣ
Ζωή, Λύτρωση ή ΘάνατοςΖωή, Λύτρωση ή Θάνατος

Καίτη Κάστρο - ΛογοθέτηΚαίτη Κάστρο - Λογοθέτη
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Το μυθιστόρημα «Τα παιδιά της ομίχλης» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις 
εκδόσεις «Ωκεανός» και που παρουσιάσαμε σε μια πραγματικά μεγάλη εκδήλωση 
στον κήπο του ξενοδοχείου Ξενία στο Βόλο, πραγματεύεται ένα απόλυτα επίκαιρο 
θέμα. 

Κυρίαρχο κίνητρο και βασικό ερέθισμα είναι τα εκατό χρόνια από την 
καταστροφή της Σμύρνης. Τί έγινε τότε, τί ακολούθησε, τί έχουμε κρατήσει από 
αυτές τις οδυνηρές μνήμες εμείς οι επόμενες γενιές; Ποιό το «ιστορικό απόσταγμα» 
από αυτή την εθνική τραγωδία στο μυαλό εκείνων που δεν ήταν βασικά πρόσωπα του 
δράματος, που δεν ήταν οι ίδιοι απόγονοι προσφύγων;

Με πρώτες ύλες παρμένες από την Ιστορία, τις προφορικές μαρτυρίες και την 
μυθοπλασία στήνεται μια αφηγηματική γέφυρα για να ενώσει την μαρτυρική γη της 
Ιωνίας με την Νέα Ιωνία του Βόλου και να αποτυπωθεί, με μια πλοκή συναρπαστική, η 
βιωματική πορεία και το προσωπικό δράμα της Ελένης. 

Από την αποβάθρα της Σμύρνης το 1922 στην προσφυγιά, στα καπνομάγαζα, 
στην Κατοχή, στην εξορία στο νησί Τρίκερι, στο μεροκάματο μέσα στις 
μετεμφυλιακές συνθήκες απαξίας και διώξεων έως τις 18 Οκτωβρίου 1981. 

«Παιδιά της ομίχλης» είναι τα παιδιά των προσφύγων, τα παιδιά των διωχθέντων 
στον Εμφύλιο αλλά και ο κάθε ανώνυμος ηττημένος ενήλικας της κοινωνίας που 
διαμορφώνουν οι ανισομέρειες και οι εκτροπές της Δημοκρατίας. 

Γιατί, όπως είπε ο Μαχάτμα Γκάντι: 
«Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα νικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος 

θα γνωρίσει την Ειρήνη». Τότε οι άνθρωποι δεν θα πορεύονται στο γκρίζο της 
ομίχλης.

Το μυθιστόρημα είναι γραμμένο από κοινού με τον άνδρα μου, Απόστολο 
Παντσά, γιατρό στο επάγγελμα, αλλά εξ ίσου δοσμένο στον γραπτό λόγο, ποιητικό 
και μυθοπλαστικό. 

Το να γράφουν δύο μία συγκεκριμένη ιστορία δεν είναι και το πιο απλό. 
Βασικό δομικό στοιχείο του συγκεκριμένου βιβλίου είναι οι προφορικές μαρτυρίες 
Μικρασιατών προσφύγων. Ταυτόχρονα αυτό αποτελούσε και το δελεαστικότερο 
πεδίο συνύπαρξης και δημιουργίας. 

Έμπνευση και γραφή είναι αλληλένδετα και θέλουν το χρόνο τους για να 

«Τα παιδιά της ομίχλης»«Τα παιδιά της ομίχλης»

Κίνητρα και Κίνητρα και 
τρόπος τρόπος 
να γράψεις να γράψεις 
ένα ένα 
μυθιστόρημα μυθιστόρημα 
με τον άνδρα με τον άνδρα 
σουσου

ΒΙΒΙ
ΒΛΙΟΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΠΑΡΟΥ
ΣΙΑΣΕΙΣΣΙΑΣΕΙΣ

Γράφει η Νένα ΖήσηΓράφει η Νένα Ζήση
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«κατακαθίσουν» σε δυο διαφορετικά μυαλά και να γίνει 
μυθοπλασία. 

Στην αρχή υπάρχει η βασική ιδέα, μετά ο εμπλουτισμός και 
η πλοκή. Στη συνέχεια η αρχική γραφή από όποιον τη συλλάβει 
καλύτερα.

 Ένα μικρό παράδειγμα: φυγή από το Οδεμήσι για το λιμάνι 
της Σμύρνης. Στην πραγματικότητα γράφτηκε με δύο τρόπους, 
με δυο διαφορετικές προσεγγίσεις. Λέξεις, φράσεις, εικόνες, 
έννοιες κοινές βαλμένες σε άλλη σειρά ίσως, με άλλη βαρύτητα 
ενδεχομένως. 

Η τελική διατύπωση είναι προϊόν κουβέντας, αντιρρήσεων, 
σύνθεσης, ομογενοποίησης. Στην πραγματικότητα κανένα 
κομμάτι δεν τυπώθηκε αυτούσιο όπως πρωτογράφτηκε! Πέρασε 
κυριολεκτικά από σαράντα κύματα και από διπλά και τριπλά 
φίλτρα.

Οι ιστορικές πηγές είναι η στέρεη βάση πάνω στην οποία 
πατάει η μυθοπλασία. Δεκάδες οι πηγές: η ψηφοποίηση 
των εφημερίδων της εποχής από τη Βουλή των Ελλήνων 
(δυστυχώς μέχρι ένα ορισμένο χρονικό σημείο), οι πραγματικά 
πολύ πλούσιες εκδόσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας Βόλου, 
οι επιστημονικές εργασίες πανεπιστημιακών και μη, τα 
απομνημονεύματα και οι ραδιοφωνικές συνεντεύξεις φυσικών 
προσώπων και, φυσικά, ένας πολύ μεγάλος αριθμός προφορικών 
μαρτυριών αφηγητών από τον τόπο μας, που έζησαν τις 
περιπέτειες που περιγράφονται στο μυθιστόρημα. 

Μια σχηματική αποτύπωση εκείνων των ιστορικών στιγμών 
μέσα από τη μυθοπλασία τις κάνει πιο κοντινές και πιο 
αφομοιώσιμες. Νομίζαμε ότι κάτι τέτοιο χρειαζότανε. 

Κατά τη γνώμη μας ήταν μια καλή ευκαιρία να θυμίσουμε στις 
καινούργιες γενιές στιγμές συνταρακτικές, στιγμές καθοριστικές 
για την εξέλιξη της νέο-ελληνικής κοινωνίας. Πραγματικά 
γεγονότα είναι μόνο τα Ιστορικά γεγονότα. Όλα τα άλλα είναι 
μυθοπλαστικές ψηφίδες που φτιάχνουν το αφηγηματικό μωσαϊκό. 

Στόχος είναι η βαθύτερη «ανάγνωση» των χαρακτήρων και 
των συμπεριφορών. Το να περιγράψουμε τα συναισθήματα των 
προσώπων του δράματος και να ερμηνεύσουμε τα κίνητρα και τις 
προθέσεις. Η πλοκή είναι απλώς το μέσον. Οι ήρωές μας είμαστε 
ακόμη και εμείς ή ο διπλανός μας. 

Ο συγγραφέας δεν «αποτοξινώνεται» ποτέ από τα πλάσματα 
που πλάθει. Τον ακολουθούν, τα έχει μπροστά του, τα αλλάζει, 
τους δίνει άλλες ιδιότητες, τα εξελίσσει ίσως-ίσως και με άλλα 
χαρακτηριστικά που δεν τους έχει δώσει στο βιβλίο, γιατί στο 
μεταξύ τα έχει «νιώσει» καλύτερα, τα έχει ωριμάσει. 

Αυτό είναι «Τα παιδιά της ομίχλης». Ένα μυθιστόρημα γεμάτο 
ρίγος, συγκίνηση, ανατροπές, πόνο, έρωτα, πίκρα, προδοσία, 
μεταμέλεια και θάνατο. Μια ιστορία που μιλάει για την Ιστορία 
αλλά και το χτες και το πάντα των ανθρώπινων συμπεριφορών. 

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στης Γης του αποδιωγμένους που 
σαν χελιδόνια φεύγουν από κόσμους που ολοένα σκοτεινιάζουν 
και στενεύουν για να αναζητήσουν, πέρα από θάλασσες και 
σύνορα, της Άνοιξης το φως και της Ειρήνης τη θαλπωρή.

Νένα ΖήσηΝένα Ζήση

Απόστολος ΠαντσάςΑπόστολος Παντσάς
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Θεολόγος 
τ. Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνη «Φροντιστηρίου Βιωσιμότητας» 

Δήμου Νεάπολης Συκεών

ΔEΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΕΛAΚΗ

Ο
ι καινοτόμες δράσεις είναι ένας ξεχωριστός 
τομέας της εκπαίδευσης και αποτελούν για την 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια παιδεία μια 
σειρά ευρύτερων δραστηριοτήτων αισθητικής 

πολιτιστικής θεώρησης του κόσμου, που προάγει τον στοχασμό, 
την κοινωνική εγγύτητα, την αντιληπτική ικανότητα μαθητών και 
εκπαιδευτικών και όχι απλά ένα άθροισμα μαθημάτων, ειδικοτήτων 
στενών συντεχνιακών αντιλήψεων που καθηλώνουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία στα «στεγανά» της τάξης.

 
Τα προγράμματα καινοτόμων δράσεων άπτονται, επιλύουν, 

προβληματίζουν για όσα αντιμετωπίζουν οι ενήλικες (βεβαιότητες, 
διλήμματα, ανταλλαγές, συναλλαγές) ενώ παράλληλα καλλιεργούν 
τον σεβασμό της πολιτιστικής ταυτότητας και την αξιοποίηση 
της πολυπολιτισμικής ταυτότητας και την αξιοποίηση της 
πολυπολιτισμικής ετερογένειας των τάξεων. Κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης τους οι μαθητές ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους, 
αντιλαμβάνονται τις ποιότητες του περιβάλλοντος, γίνονται μέρος 
της τέχνης και του πολιτισμού, εντάσσονται στον κόσμο και τον 
μοιράζονται, αναπτύσσουν διαλεκτική δυνατότητα δημιουργικής 
διεργασίας, παρατήρησης, αυτοσχεδιασμού, νοητικής έκφρασης.

Με αυτήν τη λογική αναπτύσσονται συνεργασίες, επαφές, 
εκδηλώσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για την προαγωγή 
του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος και αξιοποιούνται 
πρωτοβουλίες και δράσεις που προάγουν την παιδεία, την 
ευαισθητοποίηση, τον σεβασμό στην ανέλιξη, τον εθελοντισμό της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, τον αγώνα για ένα βιώσιμο και αειφόρο 
μέλλον. 

Από το 2009 ως το 2021 περιβαλλοντικές δράσεις, 
πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις διέτρεξαν μια ποικίλη θεματολογία, 
ενημέρωσαν ικανό αριθμό μαθητών, επιμόρφωσαν εκπαιδευτικούς 

και στελέχη εκπαίδευσης, ώστε σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να δώσουμε επιγραμματικά την επίγευση όλης αυτής της 
προσπάθειας.

Αναδρομή…

2009 
Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η ανάγκη της διαμόρφωσης ενεργών πολιτών μέσα από 
τα προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής που υλοποιούνται 
στη διάρκεια του σχολικού έτους και αποβλέπουν στην 
ευαισθητοποίηση των μαθητών, στην ανάπτυξη δράσεων και 
βιωματικών προσεγγίσεων στο αστικό και φυσικό περιβάλλον, 
αναδεικνύουν πρόθυμους και υποψιασμένους μαθητές 
και εκπαιδευτικούς που δεν στοχεύουν σε διθυραμβικούς 
απολογισμούς αλλά σε ισολογισμούς που θα τους βγάζουν 
κερδισμένους.

2010 
Άνθρωπος Αειφορία Περιβάλλον

Ως παραγωγικό «επιμύθιο» σε μια εποχή υπερκατανάλωσης, 
υπερβολής, κατάλυσης του μέτρου προέκυψε η «προτροπή» 
για μια ποιοτικότερη ζωή όπου το «λιγότερο είναι ίσως το 
περισσότερο».

2011 
Πόλις Πολίτης Περιβάλλον

Η ανάδειξη του περιβάλλοντος των Μεγαλουπόλεων, η 
βιωσιμότητά τους στο χρόνο και την ιστορική συγκυρία, ο 
σχεδιασμός αειφορικού μοντέλου ανάπτυξης για την αντιμετώπιση 
της καθημερινότητας και ο πολίτης ως ενεργός πρωταγωνιστής 

Περιβαλλοντικός γραμματισμός 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

καινοτόμων δράσεων
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μ’ εντυπωμένες στο συλλογικό του ασυνείδητο ιδέες, εικόνες, 
πρακτικές που ποικίλουν ανάλογα με την παιδεία, τη θέση, τη ζωή, 
τις οικονομικές και κοινωνικές του δεσμεύσεις.

2013
Διαλεκτική Σχέση Αξιών – Περιβαλλοντική Κρίση

Υπάρχει λοιπόν στις πόλεις
πέραν του μυστηρίου και των κλισέ
Η αρχαιολογία του μέλλοντος, 
το αχάλαστο και το ασύντριφτο
οι ποιητές.
Το νοιώθεις εξάλλου:
«χτίζουμε με μπετόν αλλά
σκεφτόμαστε με πέτρες».
Γ. Σκαμπαρδώνης (επί πτερύγων Βαρδάρη).

2014
Η παράδοση ως εργαλείο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η «παράδοση» σαν ανάχωμα στη σαρωτική επέλαση του 
χρόνου λειτουργεί μέσα από το λόγο της ποίησης, της τέχνης, του 
θεάτρου, της μουσικής έκφρασης του τόπου, σαν «βάλσαμο» για 
το οδυνηρό αίσθημα του «εφήμερου» της ανθρώπινης ζωής.

Διαστέλλει το πεπερασμένο του χρόνου στον κύκλο του 
«ενιαυτού» και ανάγει σε ζήτημα «μείζον» το «ευ ζην» και «ευ 
πράττειν», ως μόνη διέξοδο στη ματαιότητα των ανθρωπίνων.

2015 
Τα εκπαιδευτήρια του Ελληνισμού - 
«Τα Ελληνικά Γράμματα στα σχολεία της Οικουμένης» 

Τα σχολεία της οικουμένης, εστίες πολιτισμού και παιδείας σ’ 
ένα αξιοκρατικό περιβάλλον, που ανέδειξε ευεργέτες, δασκάλους, 
επιστήμονες με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ιστορικού 
και πολιτιστικού γίγνεσθαι διαχρονικά.

2016
Η γεωγραφία ως επίγευση της πατριδογνωσίας

Το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, στην 
ευαισθητοποίηση για την αποδοχή του διαφορετικού, στην 
κοινωνική αλληλεγγύη και στον περιβαλλοντικό γραμματισμό.

2017 
Το περιβάλλον ως σημείο συνάντησης πολιτισμών

Το περιβάλλον, ως τόπος δυναμικής, ευαισθητοποιεί στην 
προαγωγή της εκπαίδευσης για την αειφορία, ενισχύοντας 
το σεβασμό στο αξιακό σύστημα, στον πολιτισμό, στις 
παραμέτρους της παιδείας που προβάλλουν το πρότυπο του 
υποψιασμένου ανθρώπου, του ενεργού πολίτη που αγωνιά, 
ενδιαφέρεται και φροντίζει για το σήμερα και το αύριο 
του κόσμου.

2018
Η θάλασσα που μας ενώνει

Ένα φυσικό σύνορο που διαστέλλει κι ενώνει, που αποτελεί 
αιτία αναμετρήσεων και συναντήσεων αλλά και ενεργό αφορμή 
εκδήλωσης του κοινωνικού γραμματισμού και της αλληλεγγύης. 
Η θάλασσα που μας ενώνει, μια υποθετική φράση που γίνεται 
οριστική.

2019
«Περιβάλλον, Σχολείο, Κοινωνία»

«Το περιβάλλον είναι η προβολή της ψυχής των λαών πάνω 
στην ύλη» έλεγε ο μεγάλος μας ποιητής, Οδυσσέας Ελύτης και 
είναι γεγονός ότι σήμερα η ανθρωπότητα δεν προσδιορίζεται από 
τα όσα δημιουργεί αλλά από όσα επιλέγει να μην καταστρέψει κι 
αυτό είναι αποτέλεσμα εκπαίδευσης και παιδείας.

2020 
 «Κλιματική αλλαγή. Απειλή ή ευκαρία;»

Η υπεράσπιση της κλιματικής δικαιοσύνης που αποτελεί 
παγκόσμια θέση για την αγωνία που προκύπτει διεθνώς από την 
διαπιστωμένη κλιματική κρίση μας επιβάλλει την ενασχόληση 
με το κλίμα, την αλλαγή και τη μεταβλητότητά του. Ανθρώπινες 
δραστηριότητες και φυσικά αίτια αποτελούν περιβαλλοντικές 
αναζητήσεις του ενεστώτα καιρού με μελλούμενες προοπτικές. 

2021
 «Ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον»

Η αγωνία που χαρακτηρίζει την εποχή μας για τα όσα 
συμβαίνουν εντός μας και ενώπιον μας και η αδυναμία 
να προσδιορίσουμε τα «επερχόμενα» μας αναγκάζει να 
αφουγκραστούμε τον τελάλη του «Εκκλησιαστή» της βιβλικής 
αφήγησης και να σημειώσουμε πως το «ευ ζην και το ευ πράττειν» 
είναι η μόνη μη ματαιότης της ματαιότητός μας.

Κλείνοντας σημειώνουμε «το φυλάτται και εργάζεσθαι» τον 
κόσμον αποτελεί για τον άνθρωπο θεία προτροπή στον αρχικό 
προορισμό της δημιουργίας του…

Προς τον σκοπό αυτό εργάζονται εκπαιδευτικοί και μαθητές 
μέσα από τα προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής σε μια εποχή, 
που ο καιρός των διαπιστώσεων πέρασε «ανεπιστρεπτί» και οι 
αποφάσεις προέχουν για τη τύχη του πλανήτη. Ως δάσκαλοι 
που αγωνιούμε για το μέλλον των μαθητών μας «στρέφομεν 
εαυτούς» προς την κατεύθυνση της κατάλληλης αγωγής ώστε να 
δημιουργήσουμε τους «ενεργούς πολίτες» και ελπίζουμε…
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Η 
επιστήμη της συντήρησης ενός έργου τέχνης, έχει 
ως σκοπό να συμβάλλει στη συντήρηση - διατήρηση 
των έργων τέχνης της υλικής αλλά και της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς ενός λαού. Με αυτό τον 

τρόπο δίνει νέα ζωή στα έργα τέχνης διατηρώντας τα στον χρόνο. 
Αναδεικνύοντας την αξία ενός έργου τέχνης του παρελθόντος, 
αλλά και του σήμερα, ανακαλύπτουμε ως ερευνητές την αξία του, 
αλλά και ταυτόχρονα συμβάλλουμε στον εντοπισμό του στίγματος 
που άφησε στις μετέπειτα γενιές ένας πολιτισμός.

Το αποτύπωμα αυτό είναι ο τρόπος σκέψης του, η φιλοσοφία 
του, οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις, η αγωνία του για την 
επιβίωση και η κληρονομιά που αφήνει στους διαδόχους του. 

Όλα αυτά τα βλέπουμε να περνούν σε μας ως μηνύματα, μέσα 
από δημιουργήματα του πνεύματος, τα έργα τέχνης. Ο συντηρητής 
έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, εκτός των επιστημονικών γνώσεων 
με τις οποίες πρέπει να είναι εφοδιασμένος, πρέπει να γνωρίζει 
να διαβάζει ένα έργο τέχνης, να το προσεγγίζει, να αναλύει το 
ύφος της εποχής που έγινε και ταυτόχρονα και του καλλιτέχνη του 
οποίου πρέπει να σεβαστεί την «ματιέρα» και να μην την βεβηλώσει 
- παραποιήσει κατά τη διαδικασία των τυχόν φυσικοχημικών 
επεμβάσεων και της αισθητικής αποκατάστασης που θα κληθεί να 
κάνει. Εδώ, καθοριστικό ρόλο έχει η εκπαίδευσή του στο γνωστικό 
αντικείμενο της Τέχνης, κατά τις σπουδές του και συγχρόνως η 
αγάπη, το «δέος» θα μπορούσαμε να πούμε, με το οποίο πρέπει να 
προσεγγίζει τα έργα τέχνης. 

Με αυτόν τον επιστημονικό-καλλιτεχνικό τρόπο και σεβασμό 
αντιμετωπίστηκε το ζωγραφικό μου έργο σε ύφασμα, ύστερα 
από μεγάλη φθορά που είχε υποστεί κατά τη μεταφορά. Η όλη 
διαδικασία που περιγράφεται έγινε στο πλαίσιο του Μαθήματος 
«Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα», στο Τμήμα μου 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής.

Συμμετείχε ομάδα φοιτητών, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. 
Αναστάσιο Κουτσουρή. 

Ομολογουμένως το αποτέλεσμα ήταν εξαίρετο, παρέλαβα το 
έργο μου με χαρά, τους συγχαίρω και τους ευχαριστώ!

Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν το έργο μου και την 
αντιμετώπιση συντήρησής του από την ως άνω ομάδα εργασίας.

 

Περιγραφή του έργουΠεριγραφή του έργου

Είναι ένα ζωγραφικό έργο σε ύφασμα, της καλλιτέχνιδος Λίνας 
Τσίλαγα, χαρακτηρίζεται ως τοπιογραφία με τίτλο: «Πευκάκια, 
Βόλος», ελαιογραφία σε μουσαμά με διαστάσεις 57,4Χ49,4 και με 
την υπογραφή Λ. Τσίλαγα ’78 (κάτω δεξιά). Συγκαταλέγεται στα 
έργα της Διπλωματικής Εργασίας της εικαστικού, από το 5ο έτος 
των Σπουδών της στην Ανώτατη Σχολή των Καλών Τεχνών. 

Απεικονίζεται ένα γαλήνιο παραθαλάσσιο τοπίο, με κάποια 
μικρά σπίτια και μια βάρκα αραγμένη στην ακροθαλασσιά. Το έργο 
χωρίζεται σε τρεις ζώνες, επάνω διαγράφονται κάποιες κατοικίες, 
στο μέσον έχουμε το υγρό στοιχείο και κάτω βλέπουμε τη βάρκα 
που έχει προσαράξει. Υπάρχουν στην επιφάνεια έντονες πινελιές 
που σχηματοποιούν τις φόρμες των αντικειμένων. 

Όπως κάθε ζωγραφικό έργο, αποτελείται από το υποστήριγμα, 
το υπόστρωμα, τη ζωγραφική επιφάνεια και τέλος ένα βερνίκι 
προστασίας. Το υποστήριγμα είναι ένας χειροποίητος καμβάς 
κατασκευασμένος από την ζωγράφο. Δημιουργήθηκε από ύφασμα 
«κάμποτο», το οποίο αφού τελαρώθηκε, περάστηκε με κάποιο 
γαλάκτωμα κιμωλίας. Η προετοιμασία αυτή που περιγράφεται 
δεν φάνηκε κατά την εξέταση του έργου, διότι το έργο αυτό, 
ζωγραφίστηκε επάνω σε προϋπάρχον έργο. Αυτό είναι σύνηθες 
για πολλούς καλλιτέχνες, κυρίως για να μην ξοδεύουν υλικά, αλλά 
και όταν δεν τους ικανοποιεί αισθητικά το προηγούμενο έργο. Έχει 
διαπιστωθεί ότι το αποτέλεσμα, συνήθως είναι καλύτερο και πιο 
ατμοσφαιρικό, διότι πάντα η προηγούμενη ζωγραφική επιφάνεια 
που καλύπτεται, δίνει κατά κάποιον τρόπο το παρόν της με την 
αντανάκλαση των χρωμάτων και τη ζεστασιά που εκπέμπουν.

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
Ζωγράφος - Ψηφιδογράφος, Συγγραφέας 
Πρόεδρος Επιτροπής Υποτροφιών Σ.Ε.Ε.

ΛΙΝΑ ΤΣΙΛΑΓΑ

Οι άγνωστες πτυχές Οι άγνωστες πτυχές 
της συντήρησης ενός της συντήρησης ενός 
ζωγραφικού έργου τέχνης ζωγραφικού έργου τέχνης 

«Πευκάκια, Βόλος», Λίνα Τσίλαγα, 
ελαιογραφία σε καμβά

Το έργο μετά τη συντήρηση
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Παρατήρηση από την αρχική εξέταση του έργου: 

Η ύφανση του μουσαμά και οι ίνες του, διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση και είναι ομοιόμορφες. Επάνω 
αριστερά υπάρχουν οπές (βλέπε φωτό), κάτω 
αριστερά έχουμε παραμόρφωση επιφάνειας. 
Εκδορές διακρίνονται στις πλευρές του έργου. Στη 
ζωγραφική επιφάνεια υπάρχει «λαζούρα», δηλ. 
χρωματικές πινελιές με διαφάνεια, αλλά και κάποια 
σημεία «impasto», χρωματική πάστα. Εκδορές - 
σχισμές, παρατηρούνται επάνω αριστερά (βλέπε 
φωτό), προερχόμενες από κάποιο κοπίδι που 
χρησιμοποιήθηκε (κατά τη διαδικασία συσκευασίας). 
Κάτω δεξιά (βλέπε φωτό), φέρει την υπογραφή της 
καλλιτέχνιδος.

Τέλος, βλέπουμε να υπάρχει στρώμα 
προστατευτικού βερνικιού στη ζωγραφική επιφάνεια. 
Το έργο δεν έχει συντηρηθεί άλλοτε.

Αρχικά, η ομάδα εργασίας, επικεντρώνεται 
στο να γίνει αναλυτική φωτογράφιση του έργου, 
πριν ξεκινήσουν οι επεμβάσεις συντήρησης. Έτσι 
φωτογραφίζονται με γενικά πλάνα η επιφάνεια του 
μουσαμά, αλλά και λεπτομερώς, οι υπάρχουσες 
φθορές για να αξιολογηθούν στην πορεία οι 
επεμβάσεις. Σημειώνουμε εδώ ότι το πρωτόκολλο 
που ακολουθείται διαφέρει για κάθε έργο και βέβαια 
εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα και την κατάσταση που 
βρίσκεται έκαστον.

Οι εργασίες που ακολουθήθηκαν για τη Οι εργασίες που ακολουθήθηκαν για τη 
συντήρηση του έργου είναι: συντήρηση του έργου είναι: 

1.1. Φωτογραφική τεκμηρίωση

2. 2. Έλεγχος αν αντέχει το έργο σε 
 συνθήκες υγρασίας - θερμότητας

3.3. Αφαίρεση τελάρου

4.4. Επιφανειακός καθαρισμός πίσω όψης

5.5. Συνένωση σκισιμάτων

6.6. Εμποτισμός με υλικό συγκόλλησης 
 για να σταθεροποιηθεί

7.7. Φοδράρισμα περιμετρικά

8. 8. Τοποθέτηση σε καινούριο τελάρο

9.9. Καθαρισμός στην μπροστινή επιφάνεια

10. 10. Στοκάρισμα

11.11. Αισθητική αποκατάσταση

Ακολουθούν επιλεκτικά φωτογραφίες από τα 
διάφορα στάδια στη συντήρηση - αποκατάσταση του 
ζωγραφικού πίνακα, όπου διαπιστώνουμε μια σοβαρή 
επιστημονική προσέγγιση στη διαδικασία συντήρησης - 
αποκατάστασης του έργου τέχνης. 

Αναμφισβήτητα αποτελεί μάθημα γνώσης για 
όσους δεν ανήκουν στον επαγγελματικό αυτόν χώρο, 
έναν υπέροχο χώρο, ελάχιστα γνωστό και κυρίως 
ελάχιστα προσβάσιμο, που κρύβει από ανέκαθεν 
μυστικά, μας γεμίζει περιέργεια, με αποτέλεσμα να 
γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η ανακάλυψή των.

Το έργο πριν την συντήρηση

Το έργο πριν την συντήρηση 
(πίσω πλευρά)

Υπογραφή της καλλιτέχνιδος, 
πριν την συντήρηση

Σκίσιμο, μπροστινή όψη
πριν την συντήρηση

Φθορά, λεπτομέρεια
πριν την συντήρηση

Φθορές, λεπτομέρεια,
απώλεια χρώματος 
πριν την συντήρηση

Αφαίρεση προστατευτικού 
στρώματος από τελάρο 
διαδικασία συντήρησης

Κάθετο σκίσιμο,
διαδικασία συντήρησης

Στερέωση σχισίματος με 
μικροφίλμ και θερμότητα

Στερέωση σχισίματος με κόλλα
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Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και ας τα δούμε από την κοριτσίστικη 
πλευρά.

Από την πρώτη σχολική ηλικία, στις καλοκαιρινές διακοπές είναι απαραίτητη η 
επανάληψη και προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά. Χρειάζεται; Ίσως ναι, 
ίσως όχι.

Αν έχει το κοριτσάκι παρέα τότε όλα κυλούν σχετικά ομαλά. Αν όμως δεν 
υπάρχουν συνομήλικες τα πράγματα δυσκολεύουν. Θα πρέπει όλες τις ώρες της 
ημέρας η μαμά να βρίσκει τρόπους να το απασχολεί δημιουργικά για να μην υπάρχει 
γκρίνια. Υπάρχει χαρά; Μάλλον όχι.

Η επιστροφή στην πόλη σημαίνει ότι οι γονείς δουλεύουν και θα πρέπει να βρει 
τρόπους μόνο του ν’ ανταπεξέλθει τις ατέλειωτες ώρες της ημέρας. Αν υπάρχει 
παππούς και γιαγιά η κατάσταση καλυτερεύει.

Μεγαλώνοντας αρχίζει η προετοιμασία για τις μελλοντικές σπουδές. Από τα 
δεκαπέντε του χρόνια θα πρέπει να αποφασίσει τι θα σπουδάσει και τι δουλειά θα 
κάνει μέχρι τα εβδομήντα χωρίς να βαρεθεί.

Οι καλοκαιρινές διακοπές ολιγοήμερες ή για τις τυχερές κοπελίτσες 
πολυήμερες, αν υπάρχει εξοχικό σπίτι, εξαφανίζονται. 

Αρχίζει η προετοιμασία μέσω φροντιστηρίου. Γολγοθάς. Φτάνουν οι πανελλήνιες 
εξετάσεις. Προσπάθεια;; Τεράστια! Άγχος, νεύρα, λύπη, πόνος, χαρά; Όλα μαζί 
συνθέτουν την κατάσταση που δύσκολα διαχειρίζεται. 

Απαλλαγμένη η κοπέλα από το «μαρτύριο» και δεκαοχτώ χρονών πλέον 
ξεκινά ίσως τις πρώτες ανέμελες διακοπές της. Με τις ευλογίες των γονιών γιατί 
μεγάλωσε, είναι ενήλικη πια, με φίλες - φίλους σε νησί θα ξενυχτήσει, θα χορέψει, 
θα διασκεδάσει χωρίς να σκέφτεται τίποτα.

Η φοιτητική ζωή θα μπορούσε να είναι η πιο ωραία περίοδος. Είναι όμως; 
Πολλές κοπέλες σπουδάζουν και δουλεύουν για να μην επιβαρύνουν τους γονείς. 
Οικονομική κρίση.

Μέσα στη χαρά της νιότης έρχονται τα πρώτα χτυποκάρδια, οι πρώτες σχέσεις 
με τις μεγάλες χαρές και τις μεγάλες λύπες.

Διακοπές με το αγόρι. Ρομαντικοί περίπατοι, ρομαντικά δείπνα, αγκαλίτσες στη 
θάλασσα. Για πολλές κοπέλες είναι κάπως έτσι. Για άλλες, οι διακοπές με το αγόρι 
είναι μια απογοήτευση και πολύ μακριά από αυτό που έχουν στο μυαλό τους.

Διακοπές με φίλες - φίλους. Αν γνωρίζει τις συνήθειες του καθενός και της 
καθεμιάς τότε σίγουρα θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Αν δεν γνωρίζει τότε πολλά 
θέματα δημιουργούνται και πολλές παρεξηγήσεις. Ίσως φιλίες να χαλάσουν με τον 
γυρισμό. 

Τελειώνουν οι σπουδές, βρίσκει δουλειά και έρχεται η ώρα ν’ «αποκατασταθεί». 
Η σχέση με νεαρό άνδρα καταλήγει σε γάμο, παιδιά. 

Αλλάζουν όλα. Διακοπές; Δεν υπάρχουν πια γιατί είναι αυτή εκείνη που πρέπει 
να κρατήσει τα παιδιά με διάφορες δραστηριότητες χωρίς γκρίνια, να ετοιμάσει 
φαγητό, τα τάπερ με τα φρούτα για τη θάλασσα και όλο τον θαλάσσιο εξοπλισμό. Η 
επιθυμία μεγάλη να δώσει ποιοτικό και ποσοτικό χρόνο στην οικογένειά της. Η δική 
της χαλάρωση πού είναι;

Ξαπλώστρα, βιβλίο, χαλάρωση, ηλιοθεραπεία ατενίζοντας τη θάλασσα 
εξαφανίζονται από το ημερήσιο πρόγραμμα των διακοπών. 

Τι της μένει; Κούραση, εξάντληση και δεν «γεμίζει τις μπαταρίες» για τον 
ερχόμενο χειμώνα.

Διακοπές, «ένα όνειρο τρελό» (από το λαϊκό άσμα) ή ένα όνειρο που θα πρέπει 
να το πραγματοποιήσει μια γυναίκα αφήνοντας πίσω της όλες τις υποχρεώσεις, τα 
πρέπει και τα μην περνώντας μόνη ή με φίλη - φίλο μερικές ημέρες διακοπών όπως 
τις ονειρεύεται; Να περνά τη μέρα της χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκέψεις.

Γραμματέας
Σ.Ο. Θεσσαλονίκης «Βυζάντιο» 

ΣΥΛΒΑ ΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
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Διακοπές...Διακοπές... 
Διακοπή από την καθημερινή ρουτίνα, 
διακοπή από τη δουλειά, 
διακοπή από το καθημερινό περιβάλλον, 
διακοπή από τις τετριμμένες σχέσεις.

Διακοπές... Διακοπές... 
Συναισθήματα χαράς, 
ξεγνοισιάς, καλοκαίρι, ήλιος,
θάλασσα, ξαπλώστρα, βιβλίο, 
κινητό (τώρα πια), ηλιοθεραπεία, 
μαύρα γυαλιά, καπέλο αλά 
Ζωζώ Σαπουτζάκη...

Είναι όμως έτσι; Είναι όμως έτσι; 
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Το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 μέλη του Δ.Σ. 
επισκεφθήκαμε το διήμερο μπαζάρ του Συλλόγου 
Φίλων Ο.Ν. «Αγίοι Ανάργυροι » και προσφέραμε 
τη Δωρεά του «Ανατολικού» υπέρ των σκοπών του 
Συλλόγου. Την Παρασκευή επισκεφθήκαμε το 
Νοσοκομείο, ήμασταν παρούσες στην παράδοση των 
επιταγών και βοηθήσαμε να μοιραστούν τα δώρα 
στους ασθενείς. 

Την Παρασκευή 13 Μαΐου είχαμε επίσημο δείπνο 
στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών για το Βραβείο 
Μαυρουλίδου. Την εκδήλωση πλαισίωσαν τρείς 
εξαίρετοι νέοι μουσικοί.
Στηρίζοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, 
προβάλαμε τη νέα δημιουργό ρούχων Ευδοκία 
Μπουτσικάρη που ξεκίνησε τη SEIUNICA την 
περίοδο του εγκλεισμού.
Ήταν μια πολύ όμορφη και ευχάριστη εκδήλωση 
με τη φιλική παρουσία του Υπουργού Τουρισμού 
κου Β.Κικίλια και της συζύγου του όπου εκτός της 
παρουσίας του, έδειξε έμπρακτα τη στήριξή του στο 
θεσμό για το Βραβείο Μαυρουλίδου.
Μας τίμησαν:
Η Α’ Αντιπρόεδρος της Σ. Ε. Ε., Ιωάννα Κοτσαρίνη
Η Ταμίας της Σ. Ε. Ε., Βασιλική Βέλλιου
Η Πρόεδρος του Σ. Ο. Ψυχικού, Αμαλία Βαρότση - 
Ραγκούση και πολλές αγαπημένες φίλες μέλη του 
Ομίλου Ψυχικού. 
Η Πρόεδρος του Σ. Ο. Ολυμπιάς, Μαρία 
Παναγιωτοπούλου
Η Διευθύντρια Προγράμματος του Σ. Ο. Παλαιού 
Φαλήρου, Μαρία Ιωαννίδου
Η Πρόεδρος Ειρήνη Πανταζή και μέλη του Ε. Σ. Ε. 
Φίλες Αξιωματούχες από την Παναθηναϊκή, Κική 
Σπανού, Βάσω Γεωργοπούλου,από τον Κύκλο 
Ψυχικού και πολλές άλλες.
Ομολογουμένως ήταν μια πολύ επιτυχημένη 
εκδήλωση από όλες τις απόψεις.

Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 στο ξενοδοχείο 
Αθηναΐς, που είναι και η έδρα του Ομίλου μας, 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για το Βραβείο 
Μαυρουλίδου, η κορωνίδα των εκδηλώσεων του 
Ανατολικού .
Απολαύσαμε ομιλία του κου Νικόλαου Κούκη, 
προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού με 
θέμα: « Η συνεισφορά των γυναικών στην Ελληνική 
Επανάσταση και στη Μικρασιατική Καταστροφή».
Βραβεύσαμε το μέλος μας Ελένη Μαυρουλίδη 
- Δάβαρη, αναδυκνείοντας τις πολύ σημαντικές 
διεθνείς σπουδές και διακρίσεις της στο χώρο της 
Ζωγραφικής και το υψηλότατο Σοροπτιμιστικό της 
Ήθος και Αξία. 
Βραβεύσαμε την Κυριακή Παντελάκη, μαθήτρια του 
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά, παρουσία 
του διευθυντή του σχολείου κου Γιάννη Παπαγιάννη, 
καθηγητών και συμμαθητών της.
Το χρηματικό ποσό ήταν χορηγεία του Ιδρύματος 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Αθηνών “Ανατολικός”
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Άρη και Λίλιαν Βουδούρη και της προέδρου 
του, κας Ειρήνης - Ευανθίας Καΐρη και το 
παρέδωσε η δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος, κα Βάντα Αναστασάκη.
Την εκδήλωση τίμησαν:
Ο κος Νικόλαος Κούκης με τη σύζυγό του, 
που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και μας 
μάγεψε, μιλώντας μας για το σημαντικό ρόλο 
των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση και 
στη Μικρασιατική Καταστροφή.
Η αγαπημένη μας φίλη, Φωτεινή Βρύνα, 
Επικεφαλής Ισότητας Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδος και Σύμβουλος Περιφερειάρχη 
Αττικής για θέματα Ισότητας.
Η τέως Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης 
Ελλάδος και νυν Εκπρόσωπος στην Ευρώπη, 
Μαρία - Ευριδίκη Γκράτσιου.
Η Πρόεδρος του ομίλου Ιδρυτικός, Ανθούλα 
Ανακεφάλου.
Η πρώην Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής 
Ένωσης Ελλάδος και Πρόεδρος του ομίλου 
Ψυχικού, Αμαλία Βαρότση - Ραγκούση.
Η Πρόεδρος του ομίλου Πειραιά, Μαρία 
Γκομούζα και πολλές φίλες - μέλη.
Η Πρόεδρος του ομίλου Λυκαβηττός, Βάσω 
Μπαλτήρα και μέλη του ομίλου.
Η Πρόεδρος του ομίλου Κηφισιά - Εκάλη, 
Αναστασία Θεοφίλου.
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά!

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Αθηνών “Ανατολικός”
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Το Σάββατο 16 Απριλίου 2022, μέλη του ομίλου, 
επισκεφθήκαμε το Ίδρυμα Γεωργίου και Αικ. Χατζηκώνστα και στα 
πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας προς όφελος των παιδιών 
του Ιδρύματος, προσφέραμε είκοσι έξι (26) βιβλία για παιδιά 
του Δημοτικού σχολείου, προσφορά των εκδόσεων Παρισιάνου 
κατόπιν πρωτοβουλίας της πρώην προέδρου της ΣΕΕ και ιδρυτικής 
προέδρου του ομίλου κ. Λένας Κουτσελίνη. 
Στα πλαίσια του προγράμματος «εκπαίδευση», σκοπός της 
προσφοράς του ομίλου ήταν ο εμπλουτισμός και η ενίσχυση της 
βιβιβλιοθήκης του Ιδρύματος με βιβλία που παρέχουν γνώση 
και εμπειρίες και βοηθούν στην εκμάθηση και κατανόηση της 
ελληνικής γλώσσας.
Παράλληλα επισκεφθήκαμε το Bazzar που διοργάνωνε το Ίδρυμα 
εν όψει των εορτών του Πάσχα.

Την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, μέλη του ομίλου, 
επισκεφθήκαμε το Σπίτι κακοποιημένων γυναικών «ΦΟΙΒΗ» και 
στα πλαίσια του προγράμματος «εκπαίδευση», προσφέρθηκαν 

επίσης δεκαέξι (16) βιβλία για παιδιά του Δημοτικού σχολείου, με 
ποικίλο περιεχόμενο.

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 ολοκληρώθηκαν οι 20 
φυσικοθεραπείες σε 2 φιλοξενούμενες γυναίκες του Γηροκομείου 
Αθηνών, προσφορά των μελών του Ομίλου. 

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, στην ολομέλεια του Ιουνίου, 
στην Ταράτσα του ξενοδοχείου «The modernist Athens», τα μέλη 
του ομίλου μας «Λυκαβηττός», καλοσωρίσαμε στη Σοροπτιμιστική 
οικογένεια, δύο (2) νέα μέλη, την Ειρήνη Κουτσέλλη και τη Μάγδα 
Τσακύρη. Προσκαλέσαμε και υποδεχθήκαμε τρία (3) νέα δόκιμα 
μέλη και αποχαιρετώντας τη δραστήρια Σοροπτιμιστική Χρονιά, 
προσβλέπουμε σε νέες δράσεις σύμφωνα με τις αρχές και τις 
ιδέες του Σοροπτιμισμού. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 
21/6/2022. Συμμετοχή μελών του ομίλου σε εκδήλωση του Σ.Ο. 
Ανατολικός , στο ξενοδοχείο «ΑΘΗΝΑΪΣ».

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Αθηνών “Λυκαβηττός”



ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ  #  39SoroptimistGreece

Στις 7 Μαρτίου ο Όμιλός μας συγκέντρωσε και απέστειλε 
ανθρωπιστική βοήθεια (κουβέρτες και φάρμακα) στον 
Ουκρανικό λαό. Ευχόμαστε να επέλθει το συντομότερο 
δυνατόν ειρήνη στην περιοχή. 

Στις 18 Απριλίου ο Όμιλός μας επισκέφτηκε το 
Χατζηπατέρειο Ίδρυμα ΚΑΣΠ. 
Είχαμε τη χαρά να περάσουμε μια υπέροχη δημιουργική 
ημέρα μαζί με τους μικρούς μας φίλους. Μπορεί ο καιρός να 
μην ήταν σύμμαχός μας εμείς όμως δεν το βάλαμε κάτω… 
Κάναμε την τάξη κήπο και μαζί με τα παιδιά φυτεύσαμε 
λουλούδια. Γεμίσαμε τις αισθήσεις τους με χρώματα, άρωμα 
και φως! 
Στο τέλος συνομιλήσαμε με τους υπεύθυνους για τις ανάγκες 
του Ιδρύματος και προσφέραμε επιταγή 200,00 ευρώ εις 
μνήμη της Λέλας Κουβαλιά, αξιωματούχου της Ένωσης και 
ιδρυτικό μέλος του Ομίλου μας. 

Στις 8 Μαΐου Γιορτή της Μητέρας! 
Ο Όμιλός μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Προέδρου 
της Ένωσης που ήταν αφιερωμένη στην Ουκρανή μητέρα 
πρόσφυγα. 
Με τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και με ρούχα, μέλη 
του Ομίλου μας μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη στο γυάλινο 
περίπτερο και συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση της 
Ένωσης. 
Ήταν μια ξεχωριστή ημέρα με μεγάλη συγκίνηση γνωρίζοντας 
από κοντά τις μητέρες με τα παιδιά τους που δοκιμάζονται 
από τον πόλεμο.

Στις 19 Μαΐου στο φιλόξενο σπίτι της Προέδρου μας έγινε 
η τελευταία Ολομέλεια του Ομίλου μας. Καλωσορίσαμε πέντε 
νέα μέλη και πέντε δόκιμα μέλη.
Ακολούθησε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη στα 
παιδιά της Ουκρανίας. Στην εκδήλωσή μας παραβρέθηκε 
η A΄Αντιπρόεδρος της Ένωσης, η Πρόεδρος του Σ.Ο. 
Χαλκίδας και πολλές φίλες του Ομίλου μας που συνέβαλαν 
με τη γενναιόδωρη και πολύτιμη προσφορά τους να 
συγκεντρωθούν χρήματα για τα παιδιά της Ουκρανίας που 
φιλοξενούνται στο Ζάννειο Ίδρυμα. 
Η βραδιά έκλεισε με πολλές ευχές για καλό καλοκαίρι. 

Στις 10 Ιουνίου ο Όμιλός μας και η εκπρόσωπος του 
Σ.Ο. Βυζαντίου, Ρίτσα Γαλούση, επισκέφτηκε το Ζάννειο 
Ίδρυμα Εκάλης, όπου φιλοξενούνται 14 μητέρες με 16 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Ατικής “Ολυμπιάς”
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παιδιά. Ο υπεύθυνος του Ιδρύματος, κ. Δημ. Λιανός, μας μίλησε 
για την ιστορία του Ιδρύματος και τα σημερινά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει, μας ξενάγησε στους χώρους του Ιδρύματος και μας 
γνώρισε τις μητέρες και τα παιδιά τους που φιλοξενούνται. Τέλος 
ο Όμιλός μας προσέφερε επιταγή 200,00 ευρώ για τις ανάγκες του 
Ιδρύματος. Εστάλη ευχαριστήρια επιστολή στον Όμιλό μας για την 
προσφορά μας.

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
Ο Ομίλός μας συμμετείχε ενεργά στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας για τα 100 χρόνια του Διεθνούς Σοροπτιμισμού «100 
years SIE». 
Η Πρόεδρός μας με στόχο να κάνουμε ξανά πράσινη την 
πυρόπληκτη περιοχή της Κάτω Κηφισιάς κινητοποίησε την τοπική 
κοινωνία. 
Διοργανώσαμε στις 16 Ιανουαρίου και 20 Απριλίου 
δενδροφυτεύσεις της περιοχής Οι δράσεις μας αυτές 
πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Ο Δήμαρχος 
Κηφισιάς, Γ. Θωμάκος, με αναφορά του στην τοπική εφημερίδα 
«Αυτοδιοίκηση» συνεχάρη τον Όμιλό μας. Ευχαριστούμε τον κ. 
Σκορδίλη , Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος του Δήμου Κηφισιάς, τον 
Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο «Ο Κηφισός», το Δασαρχείο 
Πεντέλης για την πολύτιμη βοήθειά τους και το Δασικό Φυτώριο 

Αμυγδαλέζας για τα 140 δενδρύλλια που μας χάρισε.
 
Ο Σ.Ο. Ολυμπιάς συμμετείχε στις δράσεις ανάπλασης του 
Πεντελικού όρους που διοργάνωσε η Ένωση σε συνεργασία με 
το « Όλοι Μαζί Μπορούμε» και στις δενδροφυτεύσεις των Σ.Ο. 
Κηφισιά - Εκάλη και Ψυχικού.

Θερμά συγχαρητήρια στην Ιουλία Κομπογιάννη, νεαρό μέλος του 
Ομίλου μας και εγγονή της Προέδρου, Μαρίας Παναγιωτοπούλου, 
για την άψογη παρουσία της πτυχιακής της εργασίας στο 3ο 
Συνέδριο Edutopia κατά την αποφοίτησή της από την Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τα μέλη του Ομίλου της νοιώθουμε 
ιδιαίτερη χαρά και της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στις 3 Απριλίου ο Όμιλός μας παραβρέθηκε στην εξαιρετική 
παρουσίαση του βιβλίου «Μην αρνηθείς την αγάπη» της φίλης, Κ. 
Βακαλοπούλου. Η Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης, Ι. Κοτσαρίνη, και 
η ηθοποιός, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, μας διάβασαν αποσπάσματα 
και μας παρέσυραν σε ένα υπέροχο ταξίδι! 

Μέλη του Ομίλου μας παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις των Σ.Ο. 
Ψυχικού, Ανατολικού, Χαλκίδας και Πειραιά.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Ατικής “Ολυμπιάς”
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. “Κηφισιά - Εκάλη”

Ο Όμιλός μας, ύστερα από πρόσκληση του 
κυρίου Παντελεάκη Γιάννη, Αντιδημάρχου 
Κηφισιάς, Επιχειρηματικότητας και Διεθνών 
Σχέσεων, συμμετείχε στον Αγιασμό για 
την έναρξη της φιλοξενίας και βοήθειας 
20 οικογενειών από την Ουκρανία με τα 
παιδάκια τους ηλικίας 4 έως 14 ετών. Από 
τις οικογένειες απουσίαζαν οι άνδρες των 
οικογενειών, οι οποίοι έμειναν πίσω, για να 
υποστηρίξουν την Πατρίδα τους. 
Στην αρχή της εκδήλωσης Αγιασμό έψαλλε 
ο Μητροπολίτης Αμαρουσίου, Κηφισιάς και 
Ωρωπού, κ.κ. Κύριλλος. Στη συνέχεια ο 
Πανοσιολογιώτατος καλωσόρισε τις μητέρες 
και τα παιδιά και ευχήθηκε καλή και γρήγορη 
επάνοδο στην Πατρίδα τους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
κ. Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός Ψυχικής 
Υγείας, κ. Ζωή Ράπτη, η Αντιπεριφερειάρχης 
Βόρειου Τομέα Αττικής και ο Πρέσβης της 
Ουκρανίας στην Ελλάδα, οι οποίοι κι αυτοί 
με τη σειρά τους καλωσόρισαν τις γυναίκες 
και τα παιδιά. Τον Δήμαρχο Κηφισιάς, κ. 
Θωμάκο, εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος, κ. 
Γ. Παντελεάκης και ο υπεύθυνος του Ζάνειου 

Ιδρύματος, κ. Δημ. Λιανός.
Ο Όμιλός μας εκπροσωπήθηκε από την 
Προεδρεύουσα Β’ Αντιπρόεδρο, φίλη, 
Αναστασία Θεοφίλου και την Πρώτη 
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ομίλου μας, φίλη, 
Αλεξάνδρα Αδάμη, οι οποίες και προσέφεραν 
εκ μέρους του Ομίλου μας τρόφιμα και γλυκά 
στα παιδιά.
Τέλος, ο Όμιλός μας συνεχάρει εγγράφως 
το Δήμο Κηφισιάς για την πρωτοβουλία 
που ανέλαβε να φιλοξενήσει, στο Ζάνειο 
Ίδρυμα Δροσιάς, τις μητέρες πρόσφυγες 
της Ουκρανίας με τα παιδιά τους και η 
Προεδρεύουσα φίλη, Αναστασία Θεοφίλου, 
εκπαιδευτικός, προσεφέρθει να διδάξει 
αφιλοκερδώς (εθελοντικά), τα πρώτα ελληνικά 
γράμματα στα παιδάκια, τα οποία μιλούν μόνο 
Ουκρανικά. Η προσφορά μας έγινε δεκτή από 
τον εκπρόσωπο του Δήμου με ενθουσιασμό 
και συμφωνήθηκε με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς η ενεργοποίησή της.
Η εκπρόσωπος των μητέρων της Ουκρανίας, 
κυρία Σβετλάνα, ευχαρίστησε τον Όμιλό μας 
για την παρουσία των δύο κυριών - μελών - του 
Ομίλου μας και την εν γένει προσφορά του.



42  #  ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ www.soroptimist.gr 

Θερμά συγχαρητήρια στο μέλος μας Έλντα Φλέγκα, σκηνοθέτη, για την παράσταση 
Ηλέκτρα του Σοφοκλή που σκηνοθέτησε και παρουσίασε με ερασιτέχνες ηθοποιούς 
στο Θέατρο Διονύσου και την οποία παρακολούθησαν εκ μέρους του Ομίλου 
μας η Προεδρεύουσα, Αναστασία Θεοφίλου και το ιδρυτικό μας μέλος, Λίνα 
Χαραλαμποπούλου 

Ψήφιση των νέων Κανονιστικών Διατάξεων της Σ.Ε.Ε.

Κατά την Γενική Συνέλευση της Σ.Ε.Ε. (4 - 5 Ιουνίου 2022), η εκπρόσωπος του ομίλου 
Κηφισιά - Εκάλη, Αλεξάνδρα Αδάμη, ζήτησε το λόγο από την Πρόεδρο της Γ.Σ. και 
ανέφερε ότι, από κοινού με την επίσης εκπρόσωπο, Πόπη Αθανασίου, ως νομικοί και οι 
δύο, είχαν συντάξει τις Κανονιστικές Διατάξεις, τις οποίες και απέστειλαν στην Πρόεδρο 
της Σ.Ε.Ε, όπως είχαν συντάξει και το Καταστατικό της Ένωσης. 
Επειδή όμως η Governor, Μαρία Γκράτζιου είχε ήδη επεξεργαστεί, σε Power Point, 
δικό της κείμενο Κανονιστικών Διατάξεων, το οποίο και είχε αποστείλει στα μέλη της 
Ένωσης (Όμιλοι), οι εκπρόσωποι του Ομίλου «Κηφισιά-Εκάλη» μετέφεραν σε κάθε 
διαφάνεια της Μ. Γκράτζιου, τις απόψεις και προτάσεις του Ομίλου, τόσο επί της 
ουσίας των διατάξεων, όσο και ως προς τη δομή τους, που κατά τη γνώμη τους δεν 
ήταν σύμφωνη με τη δομή Καταστατικών και Κανονιστικών Διατάξεων του εθνικού μας 
δικαίου.
Το Power Point χειρίστηκε άψογα η Γραμματεύς της Γενικής Συνέλευσης, 
Σύλβα Μούτσογλου, διαγράφοντας κείμενα και παραγράφους, προκειμένου να 
αντικατασταθούν με τις αντίστοιχες προτάσεις που ψήφιζαν οι εκπρόσωποι. 
Έγιναν δεκτές όλες οι προτάσεις του Ομίλου «Κηφισιά Εκάλη». Επίσης έγινε δεκτή 
πρόταση των εκπροσώπων του ως άνω Ομίλου για τροποποίηση της δομής του 
προβαλλόμενου κειμένου, το οποίο τελικά με ομόφωνη απόφαση των εκπροσώπων 
κατανεμήθηκε σε κεφάλαια και άρθρα, με συγκεκριμένους τίτλους και αναφορά των 
αντίστοιχων άρθρων και παραγράφουν του ψηφισμένου Καταστατικού. 
Οι εκπρόσωποι του Ομίλου «Κηφισιά-Εκάλη» πρότειναν στην Γ.Σ., να ασχοληθεί ο 
Όμιλός τους με τη σύνταξη σχεδίου του Καταστατικού των Ομίλων και των σχετικών 
Κανονιστικών Διατάξεων, τα οποία και θα αποστείλουν στην Πρόεδρο Καταστατικού 
της Ένωσης για τα περαιτέρω. Η πρόταση του Ομίλου «Κηφισιά-Εκάλη» έγινε ομόφωνα 
δεκτή από την Γ.Σ. και την Πρόεδρο της Επιτροπής Καταστατικού της Ένωσης. 
Οι Εκπρόσωποι
Α. Αδάμη, Π. Αθανασίου

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. “Κηφισιά - Εκάλη”

Ο Όμιλος Κηφισιά - Εκάλη πενθεί 

Ένα επίλεκτο ιδρυτικό μέλος μας, μια πραγματικά συνειδητοποιημένη Σοροπτιμίστρια 
που προσέφερε δημιουργικά, αλλά με σεμνότητα, αθόρυβα και με μετριοφροσύνη τις 
υπηρεσίες της στον Όμιλο και ως Πρόεδρος αλλά και πολλές φορές ως Γραμματέας 
πέταξε στους ουρανούς των Αγγέλων. 
Σύσσωμος ο Όμιλος αποχαιρέτησε την αδελφή ΓΩΓΩ ΚΥΒΕΛΟΥ στην τελευταία της 
κατοικία την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 από το Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών. 
Στη μνήμη της ακολούθησε μια και μοναδική Ολομέλεια, στην οποία παρών ήταν και 
αγαπημένος της σύζυγος Θανάσης. 
Στην Ολομέλεια αυτή το κάθε μέλος του Ομίλου μας κατέθεσε και μια προσωπική 
εμπειρία, μια έκφραση αγάπης, μια κοινή δράση με την αείμνηστη Γωγώ μας και στο 
τέλος το μέλος μας, εκπαιδευτικός - λογοτέχνης, ΜΙΝΑ ΚΟΡΣΟΥ - ΚΑΠΕΛΟΥ, της 
αφιέρωσε και ένα ποίημα. 
Ο Όμιλός πενθεί και θα ξεκινήσει τις δράσεις του, μετά από κοινή απόφαση όλων των 
μελών, από το μήνα Σεπτέμβριο. 
Να προσέχετε την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας προσώπων. 
Για τον Όμιλο 
Η Τακτική Εκπρόσωπος 
Έφη Βουρλιώτου
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Πειραιά

Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, παρακολουθήσαμε την 
Πέμπτη 26 Μαΐου, με θέμα ID GAMES.
Συνδημιουργώντας υποστηρικτικά παιχνίδια για την ενίσχυση 
της ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία.
Στους συμμετέχοντες φορείς και το ΠΕΚΑΜΕΑ, που ειδικεύεται 
στον τομέα ειδικής αγωγής και κοινωνικής φροντίδας και τη 
δράση του οποίου, ο όμιλος του Πειραιά στηρίζει και με μεγάλο 
ενδιαφέρον παρακολουθεί και συμμετέχει.

Στις 15 Ιουνίου, σε μια μαγευτική βραδιά, στο υπέροχο 
Μικρολίμανο, ο όμιλός μας γιόρτασε τα 40 χρόνια προσφοράς 
και δράσης.
Υποδεχτήκαμε δύο νέα αξιόλογα μέλη, την Μαρία Κανακάκη 
και την Αναστασία Λαβούτα, γυναίκες καταξιωμένες, με μεγάλη

ήδη προσφορά στην Πειραϊκή κοινωνία.
Η πρόεδρος, Μαρία Γκομούζα και η ιδρυτική πρόεδρος, Λίνα 
Βλάμου, παρέδωσαν τα σήματα και τις υποδέχτηκαν στον όμιλο.
Η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική και τραγούδι.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους αξιωματούχοι και πρώην 
πρόεδροι της Σ.Ε.Ε., πρόεδροι και μέλη ομίλων, εκπρόσωποι 
από το ΠΕΚΑΜΕΑ, τον σύλλογο γυναικών Πελοποννήσου και 
Ιονίων νήσων, την πολύμορφη και πολλές φίλες.

Επισκεφτήκαμε την εταιρία προστασίας ανηλίκων Πειραιά, 
ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ, που φιλοξενεί παιδιά 2-18 ετών. 
Συγκεντρώσαμε και παραδώσαμε, παιχνίδια, είδη οικιακής 
χρήσης, ρούχα και βρεφικά, πασχαλινά γλυκίσματα και 
σοκολατάκια.
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Βόλου “Θέτις”

3.5.2022. Παρουσίαση του βιβλίου της Λένας 
Διβάνη «ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ ΤΗ ΔΙΔΩ» στον 
κινηματογράφο «Αχίλλειον» με συνδιοργανωτές 
και τους Σ.Ο. Βόλου, 1ο και ΘΕΤΙΣ, μαζί με 
το Βιβλιοπωλείο Πλαστελίνη που ανήκει στην 
Θέτιδα Φωτεινή Κωστοπούλου.

30.5.22. Παρουσίαση του υπέροχου 
μυθιστορήματος, στο ΞΕΝΙΑ Βόλου, της 
αμέσως προηγούμενης Προέδρου της 
Θέτιδας και Αντιπροέδρου, Νένας Ζήση και 
του συζύγου της, Απόστολου Παντσά με τίτλο 
«Τα παιδιά της Ομίχλης». Ένα λογοτεχνικό 
πόνημα που μας ταξίδεψε στη Μικρασιατική 
καταστροφή και στις χαμένες πατρίδες μα 
και στη νέα πατρίδα, τη Ν. Ιωνία του Βόλου. 
Μια όμορφη συγκινητική βραδιά που την 
απολαύσαμε τα μέλη του Ομίλου μας μα και 
πλήθος κόσμου που παρευρίσκονταν στην 
εκδήλωση. Ευχόμαστε απο καρδιάς στη Νένα 
μας καλοτάξιδο και με το καλό το επόμενο. 

4.6.22. Η ΕΛΕΠΑΠ Βόλου διοργάνωσε στην 
παραλία του Βόλου μια ανοιχτή εκδήλωση 
γεμάτη δράσεις για μικρούς και μεγάλους 
«Βήματα Ζωής για τα Γενναία Παιδιά της 
ΕΛΕΠΑΠ». Μέλη της Θέτιδας βρεθήκαμε 
εκεί και στηρίξαμε με την αγάπη μας και την 
συμπαράστασή μας την εκδήλωση.
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22.6.22. Με μεγάλη χαρά βρεθήκαμε τα μέλη της Θέτιδας στο 
φιλόξενο σπίτι της αγαπημένης Μίτσης Πασιά, Διευθύντριας 
Προγράμματος για την τελευταία ολομέλειά μας πριν τις 
καλοκαιρινές διακοπές. Ήταν μια όμορφη βραδιά, στην οποία 
χαρήκαμε την εισδοχή του νέου μέλους μας, της φιλολόγου, 
Λίας Παπαδούλη, η οποία δέχτηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση το 
σοροπτιμιστικό σήμα από την πρόεδρο Ασημίνα Σέγκλια, αφού 
προηγουμένως η νονά της, Κική Παπαευσταθίου, μας μίλησε για 
εκείνη και την περιέγραψε με τον δικό της ζεστό λόγο. Η πρόεδρος 

ενημέρωσε στη συνέχεια για τις δράσεις του ομίλου μας με την 
ευχή να συνεχίσουμε για ό,τι καλύτερο. Στη συνέχεια είχαμε τη 
χαρά να μοιραστούμε το επετειακό λεύκωμα για τα 200 χρόνια 
από το 1821, μια πολύ όμορφη δουλειά του ομίλου, βασισμένη 
στην ιδέα της φίλης, Μαρίας Μπρουσοβάνα και τη συμμετοχή 
πολλών μελών που θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση του Ομίλου το 
Φθινόπωρο. Ήταν μια ζεστή βραδιά με πολλά πολλά χαμόγελα, 
αισιοδοξία, χαρά και πολλές ευχές για ένα ξένοιαστο καλοκαίρι και 
ανανέωση του ραντεβού μας για τον Σεπτέμβρη.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Βόλου “Θέτις”
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Ο Όμιλός μας γιόρτασε τα 30 χρόνια (1992 - 2022) με ένα πάρτι 
στο γυάλινο περίπτερο, «Κήπο των Γλυπτών», στη Παραλία 
Θεσσαλονίκης. Μουσική, χορός και συνεχίζουμε. 

Με αφορμή την Γιορτή της Μητέρας συμμετείχαμε στη γιορτή της 
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος «Βρέχει αγάπη» αφιερωμένη στη 
μάνα πρόσφυγα. 

Μέλη, φίλες του Ομίλου μας, η Governor Μαρία Ευρυδίκη 
Γκράτζιου και η Προηγούμενη Διευθύντρια Προγράμματος της 
Σ.Ε.Ε., Μαίρη Πούλιου (και νονά του Ομίλου μας) επισκεφτήκαμε 
την πόλη της Νάουσας. Σκοπός της επίσκεψής μας ήταν να 
γνωρίσουμε το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ 
«Υφάδι» .
Η Πρόεδρός του, Ευγενία Ζάλιου - Μπασιακούλη μας υποδέχθηκε 
και μας ξενάγησε στη πόλη της Νάουσας, στο Κέντρο 
Βιομηχανικής Κληρονομίας Νάουσας ΕΡΙΑ, σε συνάντηση με 
μέλη του Δήμου Νάουσας, στο Κτήμα Κυρ-Γιάννη και φυσικά στις 
εγκαταστάσεις του εργαστηρίου «Υφάδι» (Υφάδι ΑμεΑ Νάουσα). 

Εκεί γνωρίσαμε το έργο του, δηλαδή με τη βοήθεια εξειδικευμένου 
προσωπικού και εθελοντών/ντριών εκπαιδευτών/τριών βοηθά 
τα άτομα που συμμετέχουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, 
να πιστέψουν στον εαυτό τους και να γίνουν ενεργά μέλη της 
κοινωνίας. Είδαμε τα εποχικά αντικείμενα (εικόνες, λαμπάδες, 
μπομπονιέρες κ.λπ.) που κατασκευάζουν. Στόχος του η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αποδυνάμωση των 
κοινωνικών προκαταλήψεων και της υιοθέτησης μιας θετικής 
στάσης για τα ΑμεΑ.
Η Πρόεδρος του Ομίλου μας, Κική Χατζηβασιλείου, παρέδωσε 
στην Ευγενία Ζάλιου- Μπασιακούλη χρηματικό ποσό, προς 
ενίσχυση του έργου του εργαστηρίου. Στο σημείο αυτό θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά τόσο την Πρόεδρό μας όσο και το μέλος 
μας, Καίτη Κάστρο - Λογοθέτη που ενίσχυσαν οικονομικά την 
προσπάθεια αυτή του Ομίλου μας. Ο Όμιλός μας θα είναι δίπλα 
στο «Υφάδι».

Τέλος συναντηθήκαμε για να κλείσουμε αυτή τη χρονιά, κάνοντας 
απολογισμό αλλά και προγραμματισμό για την επόμενη.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Θεσσαλονίκης “Βυζάντιο”
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ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Ρεθύμνου “Ερωφίλη”

Πασχαλινό μπαζάρ, διοργανώθηκε από τον 
Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ρεθύμνου «Ερωφίλη», 
απέναντι από το δημαρχείο της πόλης 
συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όλων.

Μετά από δύο χρόνια απουσίας, λόγω 
πανδημίας, επέστρεψαν και μάλιστα 
δριμύτερες. Ο λόγος για τις γυναίκες 
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ρεθύμνου 
«Ερωφίλη», οι οποίες διοργάνωσαν με 
επιτυχία το πασχαλινό μπαζάρ, απέναντι από 
το δημαρχείο της πόλης συγκεντρώνοντας 
τα βλέμματα όλων. 
Τα μέλη του Ομίλου, παρασκεύασαν 
ένα σωρό καλούδια - νηστίσιμα και μη - 
προσφέροντας έτσι στο κοινό «άρωμα» 
αυθεντικών σπιτικών γεύσεων. Τα έσοδα 
από το πασχαλινό μπαζάρ θα διατεθούν 
σύμφωνα με την πρόεδρο του Ομίλου, 
Βαρβάρα Σκαρβέλη, για την αγορά 
υγειονομικού υλικού τιμώντας με τον 
τρόπο αυτό την μνήμη της αείμνηστης 
ρεθυμνιώτισσας γιατρού, Έλλης Βότζη.
Στο Ρέθυμνο πάντως, επί 28 ολόκληρα 
χρόνια ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος δίνει 
«δείγματα γραφής» με τα προγράμματα που 
υλοποιεί, καθώς πάντα είναι αρωγός στην 
γυναίκα και το παιδί σε όλες τις εκφάνσεις 
του συνανθρώπου, του πολιτισμού και του 
περιβάλλοντος.

O Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ρεθύμνου 
«Ερωφίλη» προσέφερε υγειονομικό 
υλικό αξίας 150€ στο Γενικό Νοσοκομείο 
Ρεθύμνης για τις ανάγκες του, εις μνήμη 
Έλλης Βότζη. 

Στις 29 Μαΐου ο Όμιλος διοργάνωσε 
ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στο 
χωριό Μέρωνας Αμαρίου, με ξενάγηση στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον 
αιδεσιμότατο Εμμανουήλ Βαμιαδάκη.
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Τον Απρίλιο, στα πλαίσια Καλής Θέλησης, προσφέραμε 
χρηματικό ποσό στο σπίτι γαλήνης του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.

Την 1η Ιούνη σε μια υπέροχη βραδιά, γιορτάσαμε την 
εισδοχή ενός νέου μέλους στον Όμιλο Χαλκίδας παρουσία της 
Ιδρυτικής - Επίτιμης προέδρου του Ομίλου Χαλκίδας, Δήμητρας 
Παπαμιχαήλ, της προέδρου του Ομίλου «Ολυμπιάς Αττικής», 
Μαρίας Παναγιωτοπούλου και άλλων μελών από τους Ομίλους 
Ολυμπιάς Αττικής, Ψυχικού και Ιδρυτικού Αθηνών. Η πρόεδρος 
διάβασε το βιογραφικό του νέου μέλους, της παρέδωσε το σήμα 
και στη συνέχεια η Δ/Π του Ομίλου, Αγγελική Γαλάνη καλωσόρισε 
με τη σειρά της ως «νονά» την ανηψιά της, Παρασκευή Αφράτη και 
της πρόσφερε μια κάρτα με ευχές, υπογεγραμμένη από όλες τις 
Σοροπτιμίστριες της Χαλκίδας καθώς και από τις Σοροπτιμίστριες 

των Αθηνών, που παρευρέθηκαν. Η Ιδρυτική - Επίτιμη πρόεδρος 
του Ομίλου μας με ιδιαίτερη συγκίνηση έκλεισε τη σεμνή αυτή 
τελετή προσφέροντας στην αγαπητή Παρασκευή ένα αναμνηστικό 
με τα υψηλά ιδεώδη του Σοροπτιμισμού και της Σοροπτιμίστριας.

4 - 5 Ιουνίου συμμετείχαμε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των 
Ομίλων της Ένωσης 

Στις 13 Ιούνη, συνδιοργανώσαμε με την Ισραηλιτική Κοινότητα 
της Χαλκίδας και την Αρχαιόφιλο Εταιρεία και με συντονίστρια της 
βραδιάς την Ιδρυτική - Επίτιμη μας πρόεδρο, Δήμητρα Παπαμιχαήλ 
την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μαΐρ Μάϊση «Αναμνήσεις 1940-
45» στο Κόκκινο Σπίτι.

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΟΜΙΛΩΝ Σ. Ο. Χαλκίδας



Εις μνήμην του Γαβριήλ Καρατζά, Ιατρού, 
αδελφού της Ανθούλας Ροδίου, Προέδρου 
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Αθηνών - 
«ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ», η Ανθούλα Ανακέφαλου 
προσέφερε 50 Ευρώ στο Φιλόπτωχο 
Ταμείου του Αγίου Νικολάου Αχαρνών. 

Εις μνήμην της αξέχαστης και αλησμόνητης 
Γωγούς Κυβέλου, μέλους του 
Σοροπτιμιστικού Ομίλου Κηφισιά - Εκάλη, η 
Ανθούλα Ανακέφαλου προσέφερε 50 Ευρώ 
στον Όμιλο. 

Θερμά συλλυπητήρια, στην οικογένεια και 
στα μέλη του Σ.Ο. Κηφισιάς - Εκάλης, για 
την απώλεια της εκλεκτής αδελφής και 
φίλης Σοροπτιμίστριας Γωγούς Κυβέλου.
Εκ μέρους των Μελών του Σ.Ο. Αθηνών - 
«ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ».

Τα Μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου 
Αθηνών - «ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» ευχαριστούν 
θερμότατα την Πρόεδρο και τα Μέλη 
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ψυχικού - 
Εκάλης, για τη δωρεά τους, εις μνήμην της 
αλησμόνητης και πολυαγαπημένης Βάσως 
Σταυριανοπούλου - Γκανάτσου.

Αλησμόνητες / οι

Η στιγμή της θλίψης για την απώλεια κάποιου συγγενικού ή φιλικού 
προσώπου, επιβάλλει τη σιωπή. 
Την ιερή εκείνη σιωπή που συνοδεύει τη μετάβαση της ανθρώπινης 
υπόστασης από τα γήινα και τα εγκόσμια, στη σφαίρα του 
πνευματικού, του άυλου, του αληθινού κατά τη θρησκεία μας 
κόσμου… 
Είναι ταυτόχρονα όμως, η στιγμή του αποχαιρετισμού, του 
τελευταίου ασπασμού, για αυτό θα πω λίγα λόγια εκ μέρους του 
Σοροπτιμιστικού Ομίλου Χαλκίδας, για τη φίλη, τη δική μας Μαίρη…

Η Μαρία Υπερηφανίδου - Λάμπρου δεν υπάρχει ανάμεσά μας. 
Έφυγε έξαφνα, ήρεμα και ανώδυνα.
 
Μια γυναίκα ευαίσθητη, κοινωνική, άξια μάνα, σύζυγος και συνεπής 
εργαζόμενη. 
Αντιμετώπισε θαρραλέα την απώλεια των αγαπημένων της κόρης 
και συζύγου, αλλά ποτέ δεν τον ξεπέρασε. 
Κουβεντιάζαμε πολύ, ήμασταν φίλες κι ενώ αντλούσε με πάθος 
συμβουλές και εμπειρία, εγώ χαιρόμουν το νεανικό μυαλό της και 
την απλότητα του χαρακτήρα της. 
Είχε απέραντη καλοσύνη για τους ανθρώπους. Πίστευε στον Θεό 
και έδινε απλόχερα αγάπη και βοήθεια σε όποιον τη χρειαζόταν. 
Ήταν μοναχοκόρη, μοναχοπαίδι των γονιών της. Δεν είχε αδέλφια 
να μοιράζεται μαζί τους τη ζωή κι όμως, χωρίς ίχνος εγωϊσμού 
έζησε στον κόσμου του ΕΜΕΙΣ και όχι του ΕΓΩ. 

Για αρκετά χρόνια ήμασταν γειτόνισσες. Το γραφείο της δίπλα στο 
ιατρείο μου. Διπλανές πόρτες. 

Μια παροιμία λέει: Πρώτα τον Θεό θα δεις κι ύστερα τον γείτονα. 
Άκουγα καθημερινά τα βήματά της, τη φωνή και το γέλιο της.

Η Μαίρη ανταποκρίθηκε επάξια στον ρόλο της ως Σοροπτιμίστρια. 
Ιδρυτικό μέλος του Σ.Ο. Χαλκίδας ως πρόεδρος δύο φορές, σε 
άλλα επίσης αξιώματα και ως ταμίας στην Σοροπτιμιστική Ένωση, 
διότι πίστευε στις αρχές του Σοροπτιμισμού.
 
Στο Δήμο Χαλκιδέων ήταν εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος και 
Αντιδήμαρχος. 

Τα δάκρυά μας και η προσευχή μας, δέηση στον Θεό για την αιώνια 
ανάπαυση της ψυχής της.

Δήμητρα Παπαμιχαήλ
Ιδρυτική - Επίτιμη Πρόεδρος Σ.Ο. Χαλκίδας

Αποχαιρετισμός

ΤΕΥΧΟΣ 140
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Καθώς κοιτάμε 
προς το μέλλον, 
η βιώσιμη και 
ισότιμη ανάκαμψη 
θα γίνει δυνατή 
εάν είναι μια γυναικεία ανάκαμψη, 
που έχει σαν επίκεντρο 
τα κορίτσια και τις γυναίκες

“

“


