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το μήνυμα της Προέδρου Σ.Ε.Ε.

Φίλες σοροπτιμίστριες

Μήνυμα της Προέδρου Σ.Ε.Ε.

Dear Soroptimist friends,

 As in every war, every immigration, and in every economic crisis, we all know too well that the weakest links in the 
human chain are of course the women and children.This year The International Women’s Day seemed to validate 
this truth.
 In our country this Day was not recognized as it should have been. Flowers were sent to women, special prices at stores 
for ladies to go shopping, and celebrations at night clubs as if they had all just been freed from the Turkish rule.
This day could really have marked great changes in our lives, if we had dealt with it as we should have.How many of 
us (pronouncing ourselves as feminists) raised our children by teaching our sons that housework is shared by both 
men and women.How many of us weren’t disturbed seeing our son performing household workor taking care of his 
baby while his wife was away from home. How many of us taught our daughters to claim their labor rights, and to 
treat their lovers as equals or to claim equal rights in their married life.
I am certain that most of you will shake their head and accept the fact that they never consumed time in such lectur-
ing. Maybe you thought that these rights were really facts. Wrong! When we let such mentality existing for centuries 
to consolidate, the battle begins at the beginning.
 This really is a shame since in the 21st century we view images of medieval times and even worse.Caravans of 
women are sold in slave markets in South America, Middle and Far East but even here near us in the Balkans.Never 
before was the female body’s status so cheap.
These are some of the reasons that this day should be respected more, and we shouldn’t humiliate it.
  With women’s solidarity and understanding 

Mary Samartzidou
President of the Soroptimist Union of Greece

 Όπως σε κάθε πόλεμο έτσι και σε κάθε προσφυγιά, αλλά και σε κάθε  οικονομική κρί-
ση γνωρίζουμε όλες μας καλά ότι ο αδύναμος κρίκος της ανθρώπινης αλυσίδας είναι 
η γυναίκα και τα παιδιά της. Φέτος η ημέρα της γυναίκας έμοιαζε να επικυρώνει του 
λόγου το αληθές.
 Στην πατρίδα μας κανείς δεν έδωσε σημασία στην ημέρα  ή  μάλλον έδωσαν σημασία 
γελοιοποιώντας την. Λουλούδια στις γυναίκες, ειδικές τιμές στα μαγαζιά για να ψωνί-
σουν, γλέντι στα μπουζούκια σαν να απελευθερώθηκαν από τον τουρκικό ζυγό.
 Θα μπορούσε η ημέρα αυτή να  σηματοδοτήσει μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας εάν και 
οι ίδιες οι γυναίκες την αντιμετώπιζαν με την δέουσα προσοχή. Πόσες από εμάς που 
δηλώνουμε φεμινίστριες μεγαλώσαμε τα παιδιά μας μαθαίνοντας στα αγόρια μας ότι σ’ ένα σπίτι μοιραζόμαστε 
όλοι τις δουλειές χωρίς να τις χωρίζουμε σε γυναικείες και ανδρικές; Πόσες από εμάς δεν ενοχληθήκαμε βλέποντας 
τον γυιό μας να κάνει σπιτικές δουλειές ή να φροντίζει το μωρό του ενώ η νύφη μας έλειπε από το σπίτι; Πόσες από 
μας νουθετήσαμε τις κόρες μας να διεκδικούν τα εργασιακά τους δικαιώματα, να αντιμετωπίζουν τους ερωτικούς 
τους συντρόφους ως ίσους ή να απαιτούν ίση μεταχείριση στην συζυγική τους ζωή;
 Είμαι σίγουρη ότι οι περισσότερες θα κουνήσετε το κεφάλι σας και θα παραδεχτείτε ότι δεν αφιερώσατε ποτέ χρό-
νο σ’ αυτές τις  νουθεσίες. Ίσως θεωρήσατε ότι αυτά πλέον είναι δεδομένα δικαιώματα. ΛΑΘΟΣ!!Όταν αφήνουμε 
μία νοοτροπία αιώνων να εδραιωθεί και πάλι ο αγώνας ξεκινάει από την αρχή. 
 Κι όμως είναι κρίμα, γιατί στον 21 αιώνα ξαναζούμε εικόνες του μεσαίωνα και χειρότερα. Καραβάνια γυναικών 
πωλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Νοτίου Αμερικής, της Μέσης και της Άπω Ανατολής αλλά και εδώ κοντά μας 
στα Βαλκάνια. Ουδέποτε το γυναικείο σώμα ,η γυναικεία υπόσταση δεν ήταν τόσο φτηνή. 
 Να λοιπόν μερικοί από τους λόγους που αυτήν την ημέρα θα έπρεπε να την σεβόμαστε περισσότερο και να μην 
επιτρέπουμε να την εξευτελίζουν.

Με γυναικεία αλληλεγγύη και κατανόηση, Μαίρη Σαμαρτζίδου  
Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Έλλάδος
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μήνυμα από την εκδοτική ομάδα

Πολιτική γένους... θηλυκού

 Το πρώτο τρίμηνο του 2016 επεφύλασσε πολλές πρωτιές για γυναίκες σε πο-
λιτικά αξιώματα ανά την υφήλιο, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι το «ασθενές 
φύλο» είναι ικανό να σταθεί επάξια σε έναν -παραδοσιακά- ανδροκρατούμε-
νο χώρο, όπως είναι αυτός της πολιτικής.
 Συνολικά τέσσερις γυναίκες από όλο τον κόσμο κατάφεραν να κατακτήσουν 
για παρθενική φορά στην ιστορία των χωρών τους κορυφές, που κάποτε φά-
νταζαν απροσπέλαστες. Το κουαρτέτο των πρωτοπόρων κυριών αποτελούν 
η Τσάι Ινγκ-γουέν, υποψήφια του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος 
της Ταϊβάν, που στις 16/1 εξελέγη πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της ασιατικής χώρας, η Χίλντα Χάινε που 
στις 27/1 αναδείχθηκε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος των Νήσων Μάρσαλ, επιτυγχάνοντας παράλληλα να 
γίνει και η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό σε οποιαδήποτε χώρα της Μικρονησίας, η γνωστή και μη 
εξαιρετέα Χίλαρι Κλίντον που την 1/2 κέρδισε το χρίσμα των Δημοκρατικών στην Αϊόβα, κατορθώνοντας 
έτσι να γίνει η πρώτη γυναίκα που κερδίζει τέτοια εκλογή και «απειλώντας» να γίνει η πρώτη Πρόεδρος 
των ΗΠΑ στις εκλογές του ερχόμενου Νομεβρίου, και τέλος η Νγκουγέν Θι Κιμ Νγκαν, που την τελευταία 
ημέρα του Μαρτίου εξελέγη η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ.
 Τέσσερις διαφορετικές χώρες, τέσσερις διαφορετικές ιστορίες επιτυχίας, ωστόσο με έναν κοινό παρονο-
μαστή: τη γυναίκα.
 Φίλες Σοροπτιμίστριες, είθε ο ερχομός της άνοιξης να σηματοδοτήσει την έλευση νέων επιτυχιών για τις 
γυναίκες όπου Γης.

Θάλεια Χαμουρτζιάδου

 Αγαπητές φίλες,

 Ο Μάρτιος έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες, καθώς στις μακρόχρο-
νες παραδόσεις μας είναι καταγεγραμμένος ως ο μήνας που σηματοδοτεί 
την αναγέννηση της Φύσης, τον ερχομό της ζωογόνας Άνοιξης. Για τις Ελλη-
νίδες, όμως, και ιδιαίτερα για εμάς τις Σοροπτιμίστριες, είναι σημαντικός και 
για ένα ακόμη λόγο. Στις 8 Μαρτίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας, με όσα μηνύματα ανθρωπισμού χαρακτηρίζουν μια τέτοια επέτειο. 
Στα μηνύματά της εκφράζεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το πνεύμα του 
Σοροπτιμισμού.
 Μέσα από τις δράσεις των οργανωμένων φορέων του, βοηθάμε τις κοινω-
νίες στις οποίες ζούμε, συνδράμουμε με αποτελεσματικές ενέργειες και συ-
ντονισμένες δράσεις γυναίκες και κορίτσια που υφίστανται τη βία σε όλες 
τις μορφές της, αγωνιζόμαστε για να απαλειφθούν οι διακρίσεις με κριτήριο το φύλο, την προέλευση και 
το μορφωτικό τους επίπεδο.
 Όπως μας προτρέπει η πρόεδρος της SIE Maria Elisabetta De Franciscis η εκπαίδευση των γυναικών και 
κοριτσιών θα πρέπει να είναι πάντα στις βασικές προτεραιότητές μας. Έτσι θα έχουν οι γυναίκες τις δυνα-
τότητες για μια καλύτερη ζωή, όχι μόνο δική τους αλλά και της οικογένειας και της κοινωνίας στις οποίες 
αποτελούν ενεργά μέλη. Η εκπαίδευση, άλλωστε, βοηθάει και συντελεί στην καλύτερα ανατροφή των 
αγοριών, ώστε αυτά να αποκτήσουν πραγματικές αξίες ζωής και μέσα από αυτές να διαμορφώσουν αυτά 
τη σωστή συμπεριφορά τους απέναντι στις γυναίκες.

Ευδοκία Αικατερινάρη

Μήνυμα από την εκδοτική ομάδα
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κοπή πίτας 2016 & βοήθεια σε Ερυθρό Σταυρό

Φαρμακευτική βοήθεια στον 
ερυθρό σταυρό Κιλκίς
 Στις 14 Φεβρουαρίου  μαζί με την πρόε-
δρο του σοροπτιμιστικού ομίλου ΒΥΖΑ-
ΝΤΙΟ  Φιφή  Βρετοπούλου και την γραμ-
ματέα της ένωσης Σύλβα Μούτσογλου 
επισκεφθήκαμε τον Έρυθρό Σταυρό Κιλκίς 
και παραδώσαμε  τα πακέτα με τα φάρμα-
κα που παραλάβαμε απ’ όλη την Έλλάδα. 
Οπως μας ανέφεραν τα φάρμακα ήλθαν 
την κατάλληλη στιγμή που άδειασαν οι 
αποθήκες τους και ο ερχομός προσφύγων 
και μεταναστών άρχισε να αυξάνει δραμα-
τικά. Δεν ξεχνάμε ότι ο Έρυθρός Σταυρός 
προστρέχει στην ανάγκη  ανθρώπων της 
τρίτης ηλικίας ,παιδιών και γενικά ανθρώ-
πων που βρίσκονται σε άπορη κατάσταση.

 Έυχαριστούν όλους τους ομίλους για την 
γενναιοδωρία τους, αλλά και εμείς όλες 
πιστεύω ότι νοιώθουμε καλύτερα γιατί το 
καλό πάντα επιστρέφει πίσω σε μας.

Διευρυμένα Διοικητικά και κοπή  βασιλόπιτας  2016
 Στις 16 Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη συγκεντρωθήκαμε οι όμιλοι της Βορείου Έλλάδος και το Ηρά-
κλειο Κρήτης στο πρώτο διευρυμένο διοικητικό της χρονιάς  και ακολούθως κόψαμε την βασιλόπιτα της 
ένωσης στην ταβέρνα Καρεκλάς ,όπου ακολούθησε  ωραίο γλέντι με ορχήστρα και γυροβολιές από τις 
σοροπτιμίστριες .Το φλουρί έπεσε στον όμιλο ΦΈΡΈΝΙΚΗ και το δώρο ήταν ένα υπέροχο κολιέ ,φτιαγμέ-
νο από την  καλλιτέχνη σοροπτιμίστρια του ομίλου ΒΥΖΑΝΤΙΟ Μαίρη Μαγνήσαλη, προσφορά προς την 
ένωση. Έυχόμαστε στις φίλες του τυχερού ομίλου καλή τύχη. Το διευρυμένο διοικητικό επαναλήφθηκε 
στις 22 Ιανουαρίου στην Αθήνα  με την ίδια θεματολογία.
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συνέντευξη

ΔΙΕΘΝΗΣ                     ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ

συνέντευξη

Aγαπητές μου φίλες

Παρακάτω σας παρουσιάζω την συνέντευξη που μου ζήτησε το περιοδικό LINK  για τους πρόσφυγες πριν 
κλείσουν τα σύνορα στην Ειδομένη.

Μαίρη Σαμαρτζίδου
Dear President Mairi,
 
I hope you are well.

Would you accept to share your views with us?  Below are some draft questions.
 
 Q1. Greece, along with Italy, is a country that is an entry point to Europe for thousands of refugees. It is 
also one of the country that has to deal with dreadful humanitarian drama. How has this changed daily 
life in coastal towns and around the country?

 A1. The points of entry for the refugees into Greece are the islands of the Eastern Aigaio, across from 
Turkey,tourist islands which have a very high standard of living regardless of the economic crisis. Their 
lives changed suddenly completely without being alerted by anyone for what was about to take place. Even 
though the tourist period was ruined,because of the vast entrance of desperate people into the islands,the 
islanders selflessly cared for them, offered them shelter,food, water, and medical assistance. Also along with 
the coastguard they helped save hundreds of people from drowning when the boats they were on,entering 
territorial waters, started sinking. It is no coincidence that 700.000 people have signed the petition to grant 
the Nobel Peace Prize to these people. In the rest of the country the psychology of the people worsened 
because besides facing the impact of the economic crisis, we had to face criticism without any help at all 
from Europe.
 
 Q2. Given the impact of the recent economic crisis and the amount of refugees arriving, the government 
understandably struggles to adequately accommodate them. What role do you think civil society organi-
zations should play in cases like this where the government can’t do enough?  Women are often victims of 
discriminations and of many forms of violence, including trafficking during their journey.  Are you aware 
of any initiatives made to help them?
 
 A2. The European Union even today doesn’t know how to deal with the refugee problem, let alone the 
government which has signed its third memorandum. Besides all this we believe that such a huge issue, 
as the refugee migration, can be organized mainly by the central  political power at a level of an organized 
chart. Following ,civil society organizations having the plan as a guide will materialize certain things asked 
of them, otherwise each organization will not be aware of which sector should be covered.

 Q3. This is an issue which affects many countries in Europe—from countries of arrival, transit and desti-
nation. As an organization that has a wide network across all of Europe how can Soroptimist better mobi-
lize themselves and their resources to help?
 
 A3. It is certain that all European Soroptimists are editing  programs to help the refugees, however imple-
mentation of programs unfortunately depend on the line to be followed by the government of each country 
for the refugee problem. Many countries are closing their borders, many leaders are making xenophobic 
statements, parliaments are taking strange decisions. All of this is against the principles of humanism, and 
solidarity. Human rights are trampled for the first time in Europe at such an extent since the second World 
War, where it should have been the cradle of Democracy and Humanism. Therefore our role in the refugee 

crisis and particularly referring to women refugees and their children, <who are mainly the weak link in 
every warfare or forced displacement of populations>is more important than any other moment in the 
course of Soroptimism in Europe since its founding until today.

 Q4. Many Soroptimist clubs have already begun projects to help refugees, can you give us some exam-
ples of actions from Greek Soroptimists?

A4. The clubs in Athens, gathered clothes,food, medical supplies, and visited the refugee camps which 
existed for a short while at Eleones, just outside of Athens. They also offered the same help to whoever 
camped for a short time in Victoria square and especially to families with babies searching for spaces pro-
tected from weather conditions. The clubs of Volos gave similar assistance to refugees crossing to go to 
Idomeni. The club of Kavala welcomed the refugees at the port alongside other NGOs, when ships arrived 
from the islands of Eastern Aigaio and offered them essentials before boarding buses to go to the border. 
We from the clubs of Thessaloniki visited the border and the NGOs which were there, the Red Cross, Red 
Crescent, Doctors of the World, Doctors without borders,Praxis, UNHCR and searched for ways to help. 
The greatest need was medical supplies to the Red Cross, which was carried out by offering many packages 
with medicine demanded from us. Packages with medical supplies reached Thessaloniki from the clubs in 
Crete, from central and mostly Northern Greece. At the same time we seeked the fate of pregnant women 
crossing the border for the fear of them having problems. We found that women who wanted to be exam-
ined by doctors to see that they and their babies were well,were transported by ambulance to Kilkis,to the 
largest city of the region, where there is a hospital,and they were examined by doctors who let them travel 
only if all was well. The good news is that some of the women refugees gave birth in Kilkis, where the doc-
tors with their personal expenses accommodated their relatives in hotels in the city, until the mother and 
the baby were able to travel.
 
 We also searched for unaccompanied children,but didn’t find any since everybody stated that they were 
theirs,so no further control was done. We had prepared foster families with the cooperation of the largest 
institutions in the country,so that they could be accommodated temporarily. But in Idomeni no one was 
reported, and the ones who entered such institutions in Athens, disappeared the next day going in sear-
chof their compatriots.When the issue arises for temporary residence in points of mainland Greece, we 
will inform you of the programs we will prepare after coming in contact with them and asking their needs.
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η δύναμη της ισότητας των φύλων σε παγκόσμια κλίμακα

McKinsey Global Institute (MGI)

Έρευνα του Παγκόσμιου Ινστιτούτου της Εταιρίας Συμβούλων 
McKinsey & Company
Η Δύναμη της Ισότητας των Φύλων σε παγκόσμια κλίμακα

 Περιορίζοντας το κενό που υπάρχει στην ισότητα των φύλλων στον τομέα της εργασίας, παγκοσμίως, θα 
ήταν όχι μόνο δίκαιο, με την ευρύτερη του όρου έννοια, αλλά και ικανό να διπλασιάσει τη συνεισφορά των 
γυναικών στην αύξηση του Παγκοσμίου Προϊόντος (GDP) στο χρονικό διάστημα 2014 – 2025. Όμως για να 
γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε την ισότητα των φύλων στην κοινωνία.

  • Στην έρευνά της αυτή η MGI έθεσε 15 δείκτες για την ισότητα των φύλων σε 95 χώρες και βρήκε ότι 
40 χώρες από αυτές έχουν υψηλά ή πολύ υψηλά επίπεδα ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων με βάση τους 
μισούς, τουλάχιστον, από αυτούς τους (15) δείκτες. 
Οι δείκτες αφορούσαν τέσσερις κατηγορίες: 
-  ισότητα στην εργασία, 
- βασικές υπηρεσίες και ύπαρξη παραγόντων, οι οποίοι να επιτρέπουν και
  στις γυναίκες οικονομικές ευκαιρίες,
- νομική προστασία και έκφραση πολιτικής άποψης, και 
- φυσική ασφάλεια και αυτονομία.
  • Μελετήσανε ένα σενάριο πλήρους ισότητος των φύλων, στο οποίο οι γυναίκες, σε θέματα οικονομίας, 
θα είναι ισότιμες με τους άνδρες και βρήκανε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προσθέσει 28 τρισεκατομμύ-
ρια Δολλάρια, ή να αυξήσει κατά 26%, το ετήσιο παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν το 2025, σε σχέση με αυτό 
που αναμένεται, αν δεν αλλάξει τίποτε στο σημερινό καθεστώς της ανισότητας των φύλων. Ο αντίκτυπος 
αυτός (δηλ. τα 28 τρισεκατομμύρια Δολάρια) είναι περίπου ίσος με το μέγεθος της οικονομίας, που έχουν 
σήμερα, οι ΗΠΑ και η Κίνα από κοινού.
  • Μελετήσανε, επίσης, ένα εναλλακτικό σενάριο, κατά περιοχές. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό όλες οι 
χώρες της κάθε περιοχής θα πρέπει να πετύχουν τον απαραίτητο βαθμό βελτίωσης, ώστε τελικά να έχουν 
το ίδιο επίπεδο ισότητας των φύλων, με την καλύτερη από αυτή την άποψη χώρα της περιοχής τους. Κάτι 
τέτοιο θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση κατά 12 τρισεκατομμύρια Δολάρια του ετήσιου Παγκόσμιου 
Προϊόντος το έτος 2025, δηλαδή ποσό ίσο σε μέγεθος με το σημερινό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της 
Ιαπωνίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου από κοινού. Σε αυτή την περίπτωση η αύξηση του Παγκό-
σμιου Ακαθάριστου Προϊόντος που θα προέρχεται από τις εργαζόμενες γυναίκες θα είναι διπλάσια στο 
χρονικό διάστημα μεταξύ 2014 και 2025 από την αναμενόμενη αύξηση, αν δεν αλλάξει τίποτε ως προς 
την ισότητα των φύλων. Στη περίπτωση αυτή,τόσο οι αναπτυγμένες όσο και οι υπό ανάπτυξη χώρες προ-
βλέπεται ότι θα κερδίσουν. Σε 46 από τις 95 χώρες που αναλύθηκαν τα δεδομένα τους, το δεύτερο αυτό 
σενάριο, της κατά περιοχή βελτίωσης, θα μπορούσε να αυξήσει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν τους το 
2025 περισσότερο από 10%, συγκρινόμενο με το αν δεν αλλάξει τίποτε, με την μεγαλύτερη αύξηση να 
σημειώνεται στην Ινδία και τη Λατινική Αμερική.
  • Ο κατά τη MGI βαθμός Ισότητας των Φύλων (Gender Parity Score = GPS) μετρά την απόσταση, την 
οποία κάθε χώρα έχει διανύσει προς την επιτυχία ισότητας των φύλων σε αυτήν και για τις ανάγκες της 
μέτρησης ορίζεται σε 1,00. Ο GPS στην περιφέρεια της Νοτίου Ασίας (με εξαίρεση την Ινδία) είναι μόνο  
0,44 και ο υψηλότερος παρουσιάζεται στην περιφέρεια της Β. Αμερικής και Ωκεανίας και είναι 0,74 
Χρησιμοποιώντας το δείκτη αυτό (GPS) η MGI διαπίστωσε μεγάλη σχέση μεταξύ Ισότητας των Φύλων 
στην κοινωνία, θέσεων και «πιστεύω» για το ρόλο των γυναικών και ισότητας των φύλων στην εργασία. 
Το τελευταίο (ισότητα στην εργασία) δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τις δύο πρώτες παραμέτρους. Δεν 

βρήκανε, κατ’ ουσία, χώρες με υψηλό βαθμό ισότητας των 
φύλων στην κοινωνία και συγχρόνως με χαμηλό βαθμό ισό-
τητας στην εργασία. 
Η οικονομική ανάπτυξη βοηθά τις χώρες να μικρύνουν τις 
διαφορές μεταξύ των φύλων, αλλά η πρόοδος, ιδιαίτερα σε 
τέσσερις τομείς, θα μπορούσε να επιταχύνει την επίτευξη ισό-
τητας. Οι τομείς αυτοί είναι:  
 - επίπεδο μόρφωσης, 
 - ικανό επίπεδο γνώσεων σε οικονομικά θέματα και 
στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
 - νομική προστασία, και 
 - προστασία για μη αμειβόμενη εργασία
  • Η MGI διαπίστωσε, επίσης, δέκα τομείς επιρροής, στη 
περίπτωση περιφερειακών ζωνών, όπου η αποτελεσματική 
δράση θα μπορούσε να μετακινήσει περισσότερο από το 75% 
των γυναικών που σήμερα επηρεάζονται αρνητικά από την 
ανισότητα των φύλων και οι γυναίκες αυτές να πλησιάσουν 
προς την ισότητα. 
Αυτοί οι τομείς επιρροής μπλοκάρονται σήμερα από την έλ-
λειψη κατάλληλων  οικονομικών συνθηκών, το χρόνο που 
αναλίσκεται σε μη αμειβόμενη εργασία, τα μειωμένα νομικά 
δικαιώματα, τη μικρή αντιπροσώπευση των γυναικών στην 
πολιτική ζωή και βεβαίως στη βία κατά των γυναικών. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν, διεθνώς, διαβρωτικές 
καταστάσεις προς επίτευξη της ισότητας των φύλων. 
Μεταξύ των ανωτέρω τομέων επιρροής είναι η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών σε εργασίες υψηλής 
ποιότητας, η υποβαθμισμένη μητρική και αναπαραγωγική υγεία, τα άνισα επίπεδα μόρφωσης, ο αποκλει-
σμός των γυναικών από τα οικονομικά και ηλεκτρονικά μέσα, και πάσα μορφή ασκούμενης βίας κατά των 
κοριτσιών σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.
  • Έξι τύποι επέμβασης είναι αναγκαίοι για να γεφυρώσουν την απόσταση στο θέμα της ισότητας των 
φύλων: 
 - οικονομικά κίνητρα και υποστήριξη, 
 - τεχνολογία και υποδομές, 
 - δημιουργία οικονομικών ευκαιριών, 
 - δημιουργία ικανοτήτων για άσκηση επαγγέλματος, 
 - συνηγορία και διαμόρφωση σύγχρονης νοοτροπίας και 
 - νόμοι, πολιτικές και κανόνες. 

Προσδιορίσανε περίπου75 πιθανές επεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να αξιολογηθούν και να προσαρμο-
σθούν κατάλληλα, ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε περιοχής και χώρας.
 • Η αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων απαιτεί αλλαγές στις επιχειρήσεις, όπως επίσης και καινού-
ριες συμμαχίες. 
Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να παίξει ένα πιό ενεργό ρόλο σε συνδυασμό με κυβερνητικές και μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις, οι οποίες θα ωφεληθούν άμεσα και έμμεσα από την ανάληψη αυτής 
της δράσης.  

Για τη μετάφραση και επιμέλεια του κειμένου, Πόπη Αθανασίου
Δ/ντρια Προγράμματος Σ. Ο. «Κηφισιά – Εκάλη»

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2016
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6 Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κλειτοριδεκτομής
(Η Κατάρα της Γυναικείας Σεξουαλικότητας)

 Ένα άγριο έθιμο που κρατά ομήρους εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πάνω από 140.000.000 γυναίκες παγκοσμίως έχουν υποστεί μέχρι σήμερα την άγρια πρακτική της κλειτο-
ριδεκτομής με σκοπό να παραμείνουν <<ΚΑΘΑΡΕΣ>> για να μπορέσουν να παντρευτούν.
 Βάσει των στατιστικών στοιχείων κάθε ένα λεπτό 6 κορίτσια υφίστανται το μαρτύριο του ακρωτηριασμού 
των γεννητικών τους οργάνων.
 Και στην Ευρώπη ο ακρωτηριασμός της κλειτορίδας διώκεται ποινικά, το φαινόμενο έχει εξαπλωθεί στις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης .
 Αιτία του φαινομένου  είναι η ύπαρξη πολλών Αφρικανών στη γηραιά Ήπειρο. Δεν υπάρχουν όμως επί-
σημα στοιχεία για την κλίμακα εξάπλωσης του προβλήματος στην Ευρώπη. Ερευνητές εκτιμούν ότι τα 
κορίτσια που κατοικούν σε χώρες της Ευρώπης υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό των γεννητικών τους 
οργάνων στις χώρες καταγωγής των κατά την περίοδο των διακοπών τους.
 Από το 1997 γίνονται προσπάθειες καταπολέμησης της άγριας αυτής πρακτικής
 Το 2010 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μαζί με το ΟΗΕ δημοσίευσε μία παγκόσμια στρατηγική για 
να σταματήσει τη βάναυση αυτή πρακτική, ενώ το 2012 η ΓΣ του ΟΗΕ  ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 
εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων της γυναίκας και παρ´ όλο που από το 2013 η 
κλειτοριδεκτομή είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ  σε 26 χώρες της Αφρικής, ο νόμος φαίνεται δυστυχώς να μην εφαρ-
μόζεται.

Έφη Γεωργιάδου-Βουρλιώτου

Καταπολέμηση Των Διακρίσεων Λόγω Φύλου Στα ΜΜΕ

Εκδήλωση του Ομίλου Αθηνών «Ανατολικός» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της 
Γυναίκας, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.

                                                                                     Γράφει η Λίλιαν Ζέλλου
                                                           Πολιτικός Επιστήμων, πρόεδρος ΣΕΕ 2010-2012

 Εδώ και πολλά χρόνια η Οργάνωση μας ασχολείται με τον τρόπο παρουσίασης των γυναικών από τα 
ΜΜΕ και με τα στερεότυπα που διαρκώς αναπαράγονται στις διαφημίσεις και στις ψυχαγωγικές εκπο-
μπές. Ύστερα από πιέσεις του γυναικείου κινήματος και με την έκδοση οδηγιών και αποφάσεων της ΕΕ , 
διαμορφώθηκε ένα ικανοποιητικό νομοθετικό πλαίσιο, προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρί-
σεων λόγω φύλου.
 Παρά ταύτα η κατάσταση, ενώ έχει βελτιωθεί , είναι προφανές ότι δεν έχει επιτευχθεί η ουσιαστική ισότη-
τα. Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας συμμετέχοντας σε ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, αξιο-
ποιώντας το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό του, ανέλυσε και μελέτησε σε βάθος το θέμα και εξέδωσε 
τον Οδηγό για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλλου στα ΜΜΕ.
 Ο Όμιλος Αθηνών «Ανατολικός»  συνεργάστηκε με τον Σύνδεσμο για να παρουσιαστούν τα κύρια σημεία 
του Οδηγού  προς ενημέρωση του κοινού και των μελών της Οργάνωσης μας.. Η Ημερίδα έγινε στην 
αίθουσα της ΕΣΗΕΑ.
 Η Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Λιλή Κουράκου, νομικός έλαβε τον λόγο και αναφέρθηκε στην πρωτο-
βουλία του Συνδέσμου για την σύνταξη του Οδηγού και στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε , ώστε το 
πόνημα αυτό να συμβάλει αποτελεσματικά στον τερματισμό της αναπαραγωγής αντιλήψεων στην παρου-
σίαση των γυναικών στα ΜΜΕ.
 Το μέλος του Ομίλου μας κ. Ιωάννα Καλιακάτσου, εκπαιδευτικός ,διδάκτωρ παιδικής λογοτεχνίας, πα-
ρουσίασε εικόνες με αρνητική διαφήμιση και εξήγησε πως επιδρά ο μηχανισμός αναπαραγωγής προτύπων 
και η διαιώνιση τους, μέσω των παιδιών που δέχονται τις πάσης φύσεως προσλαμβάνουσες παθητικά, ως 
θετικά δείγματα κοινωνικής συμπεριφοράς, που τα υιοθετούν χωρίς δεύτερη σκέψη. Το ίδιο αρνητικά απο-
τελέσματα έχουν οι σκηνές βίας, οι ταινίες για παιδιά που αναπαράγουν τα αγορίστικα και τα κοριτσίστικα 
παιχνίδια, διαιωνίζοντας τους ρόλους και τα στερεότυπα που έχουν διαμορφωθεί από παλιά.
 Η κ. Χαρά Καραγιαννοπούλου, διεθνολόγος, λέκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου και η κ. Ευρυδίκη 
Τσέλιου, πολιτικός επιστήμων, ερευνήτρια ΜΑ παρουσίασαν τις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Ελληνικές δρά-
σεις για την καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου στα ΜΜΕ.
 Έγινε αναλυτική αναφορά στους Διεθνείς Θεσμούς οι οποίοι διαμορφώνουν τις πολιτικές ισότητας, την 
ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών. Αυτό είναι το 
κύριο θεσμικό Όργανο που συμβάλλει στην διαμόρφωση και την υλοποίηση των πολιτικών. Όπως τόνι-
σαν οι ομιλήτριες, οι προτεινόμενες πολιτικές βασίζονται στο κορυφαίο κείμενο για την ισότητα , γνωστό 
ως Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών ( CEDAW ) που 
αποτελεί νόμο της πατρίδας μας από το 1983.και την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου του 1995. Οι 12 
άξονες της Πλατφόρμας περιέχουν υποδείξεις και δράσεις για όλες τις πλευρές της δημόσιας και ιδιωτικής 
ζωής των γυναικών και έχουν δεσμευτική ισχύ για όλα τα συμβαλλόμενα  κράτη-μέλη  του ΟΗΕ.
 Στο κεφάλαιο «Γυναίκα και ΜΜΕ» αναφέρεται ρητά η υποχρέωση της αλλαγής στερεοτύπων και η συμ-
μετοχή των γυναικών στις διαδικασίες  σύνταξης και παρουσίασης ειδησεογραφικών προγραμμάτων ενη-
μερωτικών εκπομπών και εκπομπών ειδικών θεμάτων, τα οποία σε πολλές χώρες ήταν προνόμιο των αν-
δρών, με τις γυναίκες να υποεκπροσωπούνται  ή να περιορίζονται σε ήσσονος σημασίας  αρμοδιότητες ή 
να εμφανίζονται επικουρικά, σαν διακοσμητικά στοιχεία σε ψυχαγωγικά προγράμματα.
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 Βασική υποχρέωση των κυβερνήσεων είναι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές 
(ζητήματα προσωπικού και αρμοδιοτήτων) και τα προγράμματα των ΜΜΕ. Η υιοθέτηση κώδικα  Δεο-
ντολογίας, η προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης η θέσπιση νομοθεσίας ενάντια  στην προβολή 
πορνογραφικού υλικού και βίας κατά των γυναικών, είναι μερικές από τις προτεινόμενες δράσεις.
 Οι περιφερειακοί Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και φορείς πολιτικών ισότητας  υποστηρίζουν και ενισχύουν τις 
πολιτικές ισότητας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης  υιοθέτησε Σύσταση σχετικά με την εικόνα της γυναίκας 
στα ΜΜΕ ( R 1555).όπου γίνεται αναφορά  στο ζήτημα των στερεοτύπων βάσει φύλου , αποδίδει ιδιαίτε-
ρη σημασία στην αποφυγή της προβολής της εικόνας των γυναικών με τρόπο αρνητικό σε σχέση με τους 
άνδρες και σεξιστικό, σαν σεξουαλικά αντικείμενα. Επίσης , αποδίδει μεγάλη σημασία  στην έλλειψη ευαι-
σθητοποίησης των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των ΜΜΕ σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα.
 Επισημαίνεται στην ίδια Σύσταση η απουσία ,λόγω έλλειψης πόρων, κατάλληλων μηχανισμών για τον 
έλεγχο της καταλληλότητας του περιεχομένου των μηνυμάτων που διαμεσολαβούν τα ΜΜΕ. ( Σχετικές 
Συστάσεις  με το θέμα : R 1557, R1799, Resolution 1751, CoE Gender equality strategy 2014-2017 ).
 Στο ίδιο μήκος κύματος και με αναφορές στη CEDAW  και στην Πλατφόρμα του Πεκίνου κινούνται όλα 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ( Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητος των φύλων (αποκεντρωμένος  οργανισμός), καθώς και οι οργανώσεις 
που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών.
 Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσω των ειδικών Επιτροπών και της Ολομέλειας αναπτύσσε-
ται μεγάλη δραστηριότητα. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των φύλων / FEMM 
Committee on Women’s Rights and Gender Equality  παρεμβαίνει σε όλα τα θέματα με εισηγήσεις στην 
Ολομέλεια. Η μελέτη  του 2013 που εκπονήθηκε από το Τμήμα Πολιτικής ( Policy Department of EP  «Οι 
γυναίκες και τα κορίτσια ως υποκείμενο προσοχής των ΜΜΕ και διαφημίσεων»,  αναφέρεται στη χαρ-
τογράφηση των νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων στις 28 χώρες της ΕΕ. Επίσης το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προτείνει ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο με επιβολή προστίμων στους φορείς που 
είναι αρμόδιοι για την μετάδοση του ακατάλληλου περιεχομένου υλικού  και την απαγόρευση προβολής 
διαφημιστικού ή άλλου υλικού στα ΜΜΕ , το οποίο δεν συνάδει προς την αρχή της ισότητας.

 Σε Εθνικό επίπεδο, έχουν ενσωματωθεί όλες οι Οδηγίες και Συστάσεις της ΕΕ στην Εθνική Νομοθεσία. 
Στους εθνικούς μηχανισμούς για την Ισότητα περιλαμβάνονται  η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύ-
λων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Και οι δύο φορείς ασχολούνται συστηματικά  προς  την 
κατεύθυνση της επίτευξης  της ουσιαστικής ισότητας με όλα τα μέσα που προβλέπονται από το νομοθε-
τικό πλαίσιο.
 Στους εθνικούς μηχανισμούς πρέπει να προστεθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όργανο δι-
ακομματικό, πολυπρόσωπο και δυσκίνητο, με περιορισμένη αποτελεσματικότητα , όπως προκύπτει από 
τα δεδομένα. Θα πρέπει να προσθέσουμε και τον επαγγελματικό φορέα των δημοσιογράφων, την Ένωση 
Συντακτών Ημερησίων εφημερίδων (ΕΣΗΕΑ), που δεν έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις κατά των 
έμφυλων διακρίσεων, αλλά η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελεί δέσμευση για τους δημοσιογράφους, 
διότι η ΕΣΗΕΑ έχει υιοθετήσει από το 1988 το κείμενο Δεοντολογίας για ταΜΜΕ.
 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε,  ότι υπάρχει  το νομοθετικό πλαίσιο για την εξάλειψη των ανισοτή-
των λόγω φύλου, αλλά παράλληλα σημειώνεται ότι η πληροφόρηση του κοινού γίνεται κατά πλειοψηφία 
από τους άνδρες. Σημειώνεται επίσης ,ότι το 49% των γυναικών παρουσιαστριών της τηλεόρασης είναι 
νέες και ωραίες γυναίκες, μόνο το 20% είναι περίπου 50 ετών και στην ηλικία των 60 ετών εξαφανίζονται 
από την οθόνη.
 Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι, υπάρχουν και προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις για την εφαρμογή 
της αρχής της ισότητας στα ΜΜΕ .Επισημαίνεται ότι, η βασικότερη θετική δράση είναι η εκπαίδευση των 
δημοσιογράφων  και αρμοδίων με τα προγράμματα των ΜΜΕ ,  καθώς και η προώθηση των θετικών προ-
τύπων, μνημονίων συνεργασίας κλπ., όπως αναφέρονται στον οδηγό του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα 
της Γυναίκας.
 Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος του Ομίλου κ. Βέττα Σπύρου, ενώ η πρόεδρος της ΣΕΕ 
κ. Μ. Σαμαρτζίδου έκλεισε με συμπερασματικές παρατηρήσεις. Ακολούθησε συζήτηση με την συμμετοχή 
της υπεύθυνης του τομέα Ισότητας των φύλων των Περιφερειών της Ελλάδας, περιφερειακής συμβούλου 
κ. Φ. Βρύνα,  πρώην Γεν. Γραμματέων Ισότητας και καθηγητριών του Παντείου Πανεπιστημίου.
 Την εκδήλωση συντόνισε  η πρόεδρος ΣΕΕ 2010-2012 .κ Λίλιαν Ζέλλου, πολιτικός επιστήμων, μέλος του 
Ομίλου.
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Ζωή Καρέλλη
1901-1998

 Λογοτεχνικό ψευδώνυμο της ποιήτριας, 
θεατρικής συγγραφέως, δοκιμιογράφου και 
μεταφράστριας Χρυσούλας Αργυριάδου, το 
γένος Πεντζίκη. Υπήρξε επίλεκτο μέλος του 
λογοτεχνικού κύκλου της Θεσσαλονίκης. 
Η Ζωή Καρέλλη παραμένει μια από τις πιο 
ενδιαφέρουσες παρουσίες στα λογοτεχνικά 
γράμματα.
  Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε μια εύπορη 
οικογένεια της πόλης. Ο πατέρας της ήταν 
φαρμακοποιός και η μητέρα της δασκάλα. Ήταν 
η μεγαλύτερη από τρεις κόρες της οικογένειας, 
της οποίας το στερνοπούλι ήταν ο σπουδαίος 
συγγραφέας Γαβριήλ Πεντζίκης (1908-1993).
  Το 1940 δημοσίευσε την πρώτη της ποιητική 
συλλογή με τίτλο «Πορεία», ενώ στα γράμματα 
εμφανίστηκε από το 1935. Στη δεκαετία 1948-
1958 η παρουσία της ήταν πολύ έντονη. Το διάστημα αυτό εξέδωσε εννέα ποιητικές συλλογές.
  Ποιήματά της μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες γλώσσες. Τιμήθηκε με το Β΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης, 
ήταν η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, και τιμήθηκε με 
το μετάλλιο του Ταξιάρχη του Φοίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  Θήτευσε για πολλά χρόνια στην καλλιτεχνική επιτροπή του Κ.Θ.Β.Ε., και η Φιλοσοφική Σχολή του 
Α.Π.Θ. την αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα.
  Στο έργο της διαφαίνονται οι υπαρξιακές της αναζητήσεις. Σε κάθε ποίημά της συναντάμε το εναγώνιο 
ερώτημα, για μια διέξοδο από το αδιέξοδο του ανθρώπου.
  Η Καρέλλη ιχνογραφεί σαν τον Καβάφη μια ποίηση που έρχεται από το Βυζάντιο. Η ποιήτρια της 
Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί γλώσσα λιτή, που πέρασε από βυζαντινούς υμνογράφους, από τον Καβάφη, 
τον Έλιοτ, για να μεταπλασθεί σ’ ένα προσωπικό ύφος.
 Η Καρέλλη χαρακτηρίζει το σώμα ύλη. Το σώμα είναι για την ποιήτρια η αρχή και το τέλος της ύπαρξης 
μέσα στον χώρο και τον χρόνο.

Κύριε, μη μου δίνεις την οδύνη που περιέχω.
Είμαι το διεσταλμένο ρόδο δίχως σεμνότητα
Είμαι ο καρπός που αποστάζει ασύστολα χυμό,
Είμαι η θερμότατη καλοκαιρινή μέρα,
που αντηχεί το φως, την πυράδα του ήλιου

  Η Καρέλλη συχνά μεταμφιέζεται διαλέγοντας από τον Μύθο, την Ιστορία και τη Ζωή διάφορα ταιριαστά 
της προσωπεία. Τότε η ποιήτρια φθάνει σε μια σπάνια ποιητική δημιουργία.
  Η «Ευρυδίκη» είναι το προσωπείο που της ταιριάζει και το χρησιμοποιεί σε αρκετές παραλλαγές και 
αποχρώσεις. Μεταλλάσσει τον αρχαίο μύθο της Ευρυδίκης με πράγματι απαράμιλλη τέχνη, αλλά και 
αλήθεια, για να τον προσαρμόσει στη δική της άποψη, τη δική της νοοτροπία. Κι έτσι ο γνωστός σε όλους 
μας μύθος δεν έχει καμιά σχέση μ’ αυτόν. Στην «Ευρυδίκη» είναι η ίδια νεκρή, «μια σκιά στον ίσκιο των 
σκιών».

Είμαι ανύπαρχτη, τι ζητάς
να με κλείσεις σ’ αγκαλιά, δεν χωρώ.
Ω! η αγάπη μου σ’ επιθυμεί,
μα είναι διαφορετική
δοκιμασμένη από τον θάνατο
νικημένο το θερμό, τρυφερό πάθος
που γυρεύεις να βρεις.
Κι αν σ’ ακολουθήσω, είμ’ ανύπαρχτη
για το ζωντανό πάθος.

  Όλα φεύγουν από κοντά της και η μοναξιά της γίνεται ανυπόφορη. Κάπου λέει «η υλική μου γλώσσα 
μιλεί την άυλη ομιλία μου», γιατί για κείνη το σύμπαν όλο περιλαμβάνεται μέσα στη δική της φωνή.
  Η ποίησή της είναι κάτι ανάμεσα στη σιωπή και τον λόγο ανάμεσα στη μυστικότητα και την τιμιότητα. Ο 
Κ. Φράιερ λέει πως όπως και η Περσεφόνη, έτσι κι αυτή πρέπει να κατεβεί στον Άδη να αντιμετωπίσει «τη 
σιωπή, απολέμητη δύναμη» και στη σύντομη διαμονή της πάνω στη γη να ντύσει τον άνθρωπο με «της 
παρουσίας τη δικαίωση», κατανοώντας πως η ζωή αυτή καθαυτή είναι μια λαχτάρα για την αιωνιότητα.
  Η Καρέλλη με την ποίησή της μας οδηγεί να κατανοήσουμε τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου να 
δώσει νόημα στην ύπαρξή του σε μια εποχή καταστροφής των αξιών.

Αν δε μου πεις, αδελφέ μου, «βλέπεις»,
πώς θα σε γνωρίσω;
Αν δε μου πεις «έχεις»,
δε βρίσκω ό,τι κατακρατώ.
Αν δεν μ’ απαντήσεις «σε βλέπω»,
πού θα σταθώ;

Αν δεν γνωρίσεις την ύπαρξή μου,
δεν υπάρχω.
Μετάλαβα τη μοναξιά
και με παιδεύει η αγάπη 
για τους ανθρώπους.
Σ’ εκείνους προχωρώ
και αποκλείομαι που δεν με βλέπουν
να προσφέρω την πάσαν υποταγή.
Δεν βρίσκω τον ορισμό
που λύνει την απομόνωση.
                           (Από τη συλλογή ΠΟΡΕΙΑ Ι)

  Η Ζωή Καρέλλη δεν σκέπτεται μόνο, αλλά αγωνίζεται να ειρηνεύσει μέσα της αντιθέσεις μοναξιάς και 
έπαρσης, προσευχής και αμαρτίας, γαλήνης και θανάτου.
Αλλά μήπως αυτή δεν είναι και η μαγεία της ποίησης;

Καίτη Κάστρο Λογοθέτη
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εκδήλωση ομίλου βόλου «θέτις»

Το δράμα των προσφύγων και η προσωπική μας εμπλοκή

 Στα τέλη Φεβρουαρίου 2016 στην περιοχή Αλμυρού  Βόλου έφτασαν και εγκλωβίστηκαν περίπου 500 
πρόσφυγες από Συρία και Αφγανιστάν. Η Ομάδα Υποστήριξης Προσφύγων Βόλου, ο Ιατρικός Σύλλο-
γος, φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, η Κουζίνα Αλληλεγγύης κι-
νητοποιήθηκαν για μια ακόμα φορά στην πόλη. Ο Σοροπτιμιστικός όμιλος Βόλου «Θέτις» συμμετείχε 
ενεργά στη δράση. Με το ποσό των 150 ευρώ οι σοροπτιμίστριες αγοράσαμε βρεφικές κρέμες, πάμπερς, 
μπισκότα, απολυμαντικά κ.λ.π. προϊόντα και με την καθημερινή παρουσία μας στο χώρο συγκέντρωσης 
των ειδών πρώτης ανάγκης (στο Ιατρείο Αλληλεγγύης) βοηθήσαμε στην ταξινόμηση των πραγμάτων που 
συγκεντρώνονταν για να μοιραστούν στη συνέχεια στους πρόσφυγες. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε και 
εμείς από την πλευρά μας να περάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες το μήνυμα για 
την ανάγκη συλλογής πραγμάτων. Αποτέλεσμα της συλλογικής αυτής εθελοντικής προσπάθειας ήταν η 
ευαισθητοποίηση, η μεγάλη και συγκινητική ανταπόκριση-προσφορά απλών συνανθρώπων. Σ’ αυτούς 
τους δύσκολους καιρούς, που η φτώχεια βαθαίνει, θέλησαν με το υστέρημά τους  ν’ ανοίξουν την καρδιά 
τους και μια αγκαλιά για τον κατατρεγμένο συνάνθρωπο που υποφέρει. Είναι μια φωτεινή στιγμή μέσα 
στη μιζέρια και την ανασφάλεια που μας περιβάλλει. Πολλοί ήταν οι εθελοντές που πήγαμε στον Αλμυρό 
Βόλου και μοιράσαμε τα είδη που απλόχερα και με περίσσια αγάπη προσέφεραν οι βολιώτες. Δόθηκαν 
όσα χρειάστηκαν για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων που βρίσκονταν στην περιοχή. Ήταν 
τέτοια η υπερπροσφορά που υπάρχουν ακόμη αρκετά πράγματα που θα μοιραστούν τις επόμενες μέρες  
όπου παραστεί ανάγκη.
 Σαν σοροπτιμίστριες του ομίλου «Θέτις» θελήσαμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα αλληλεγγύης και 
να δείξουμε στην πράξη την κοινωνική μας ευαισθησία μέσα από την εθελοντική ενεργό συμμετοχή στην 
υποστήριξη αυτών των απρόσκλητων απελπισμένων προσφύγων, που μέσα απ’ τα νερά του Αιγαίου έφτα-
σαν στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην περιοχή μας.
 Τα συναισθήματα ανάμικτα, η συγκίνηση πολύ έντονη, κάποιες μάλιστα στιγμές θα μείνουν βαθιά χαραγ-
μένες στη μνήμη μας. Άνθρωποι εξουθενωμένοι που στήνονταν στην ουρά για να πάρουν ένα πιάτο  φαϊ, 
ένα μπισκότο, ένα νερό. Άνθρωποι που μας άπλωναν τα χέρια, μας κοίταζαν στα μάτια και απλά περίμεναν 
σαν να μας ικέτευαν  να τους δούμε, να τους βοηθήσουμε. Γυναίκες που φορούσαν μαντήλα στο κεφάλι, με 
άρρωστα μωρά στην αγκαλιά και τριγύρω παιδιά, πολλά παιδιά ατημέλητα. Άνθρωποι σε απόγνωση, που 

ο πόλεμος εξανάγκασε ν’ αφήσουν 
τη ζωή στις πατρίδες τους και να 
πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς 
μ’ ένα δισάκι στο ώμο. Άνθρω-
ποι που έφτασαν στην ελληνική 
γη και σταμάτησαν στον Αλμυρό 
Βόλου, αφού διένυσαν τόσα και 
τόσα πονεμένα χιλιόμετρα, μαρ-
καρισμένα με τη στάμπα από κάθε 
λογής απίθανες και τραγικές δο-
κιμασίες. Άνθρωποι φοβισμένοι, 
που στο μυαλό τους κουβαλούν 
τους ήχους του θανάτου και την 
ελπίδα για ζωή. Σημαδεμένοι από 
το παζάρι των δουλεμπόρων γύ-
ρευαν εναγώνια την παρηγοριά 
στις μορφές των απλών ανθρώ-
πων που τους απλώνουν το χέρι  

για βοήθεια.
 Αυτοί οι άγνωστοι ταλαιπωρημένοι φτωχούληδες του Θεού μας δίνουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
προβληματιστούμε  σαν κράτος, σαν κοινωνία, σαν άτομα. Και εμείς σαν σοροπτιμίστριες έχουμε μια ακό-
μη πρόκληση  να κοιτάξουμε μέσα μας και ν’ αναλογιστούμε αν  στεκόμαστε  με την πρέπουσα ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια ή  απλά ενδιαφερόμαστε. Αν στεκόμαστε έντιμα ή  βολευόμαστε στην καταφυγή της απλής 
παρατήρησης και της μιας κάποιας υλικής συμμετοχής.  Αν αυτό φτάνει ή μήπως τελικά η προσωπική-συλ-
λογική μας εμπλοκή  υστερεί έναντι των αναγκών της κοινωνίας; Ο πρόσφυγας συνάνθρωπος που έφτασε 
και στον Αλμυρό Βόλου μας κοιτάζει ακόμα βαθειά στα μάτια και θα συνεχίσει να μας κοιτάζει ακόμα και 
από τα χωράφια της Ειδομένης, αλλά και από τον όποιο επόμενό του προορισμό. 
 Οι καρδιές μας πάγωσαν από την κατάσταση των προσφύγων, αλλά ζεστάθηκαν από τη διαπίστωση της 
αξιοπρέπειας, της αντοχής, της επιμονής τους να φτάσουν στον τελικό τους σκοπό. Ζεστάθηκαν από την 
άμεση ανταπόκριση των συνανθρώπων μας που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες με αφορμή το προ-
σφυγικό δράμα που εκτυλίσσεται στην Ελλάδα. Η έκρηξη αλληλεγγύης και αγάπης ανεξαρτήτως εθνικό-
τητας, χρώματος, θρησκεύματος και πολιτικών πεποιθήσεων, πραγματικά συγκινεί. Μας κάνει υπερήφα-
νους. Όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε μια μικρή-πρόσκαιρη αγκαλιά ανθρωπιάς σ’ αυτό το μακρύ ταξίδι 
στη δικιά τους Ιθάκη.

Γράφει η Νένα Ζήση, Σ.Ο Βόλου «Θέτις»

Η Παγκόσμια «Ημέρα της 
Γυναίκας» και οι αγώνες για τα 
δικαιώματά της
της Ευδοκίας Γούλα - Αικατερινάρη

 Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου  γιορτάζεται  η Πα-
γκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σε ανάμνηση μιας 
μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε τη 
μέρα αυτή το 1857.
 Οι εργάτριες μιας κλωστοϋφαντουργίας της Νέας 
Υόρκης, φορώντας λευκά, οργάνωσαν μεγάλη πο-
ρεία και πικετοφορία, απαιτώντας καλύτερες συν-
θήκες εργασίας. Στις βασικές διεκδικήσεις τους περι-
λαμβάνονταν η μείωση των ωρών της καθημερινής 
απασχόλησης -από τις 16, που ίσχυαν μέχρι τότε, στις 10 ώρες-, η εξασφάλιση φωτεινών και υγιεινών χώρων εργα-
σίας, η κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων και η καθιέρωση της ισοτιμίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η διαδή-
λωση αυτή χτυπήθηκε άγρια και βάφτηκε με αίμα.
 Ως χρονολογία όμως της γέννησης του φεμινιστικού κινήματος θεωρείται το 1848, όταν πάλι στην πόλη της Νέας 
Υόρκης μία ομάδα γυναικών με επικεφαλής την Λουκρητία Μότ και την Ελίζαμπεθ Κάντυ Στάντον συγκάλεσαν το 
πρώτο στην ιστορία συνέδριο του φεμινιστικού κινήματος. Εκτός από το αίτημα τους για το δικαίωμα ψήφου και 
για συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα, κατήγγειλαν και τους περιορισμούς που επιβάλλονταν στις σπουδές, στην 
εργασία και στο γάμο των γυναικών.
 Το 1900 εργαζόμενες γυναίκες συγκρότησαν μερικά από τα μεγαλύτερα σωματεία στην ιστορία των Η.Π.Α. και 
πραγματοποίησαν μαχητικούς αγώνες που καταστάλθηκαν βιαίως. Την ίδια περίοδο στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερ-
μανία, στη Γαλλία και στην Αγγλία, δημιουργήθηκαν γυναικείες οργανώσεις που απαιτούσαν ισότητα και ισονο-
μία ανάμεσα στα δύο φύλα. Πιο γνωστή απ’ όλες η οργάνωση WSPU (Womens Social and Political Union) , που 
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία τηςΈμιλυ Πάνκχερστ. Ωστόσο καταγράφηκε στην Ιστορία ως πιο καθοριστικό το κίνημα 
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πρόσφυγες, η μεγάλη ανθρωπιστική κρίση

των «σουφραζετών», που ανέδειξε το δικαίωμα των γυναικών να παίρνουν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη των 
αρχών διοίκησης.
 Στην Ελλάδα διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1887 το σύνθημα«Ψήφος στη Γυναίκα». Το αίτημα δημοσιεύτη-
κε στην «Εφημερίδα των Κυριών», που εξέδιδε στην Αθήνα από το 1887 έως το 1913 η Καλλιρρόη Παρρέν - Σιγανού. 
Ήταν το πρώτο έντυπο που απευθύνονταν στις γυναίκες και υπερασπίζονταν τα δικαιώματά τους. Ανάλογο έντυπο, 
η«Εφημερίδα των Γυναικών», εκδόθηκε από την Μερόπη Τσιώμου - Βασιλικού το 1929 στη Θεσσαλονίκη.
Τον Φεβρουάριο του 1909 πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη η δεύτερη μεγάλη μακροχρόνια απεργιακή κινητο-
ποίηση με σύνθημα «Ψωμί και Τριαντάφυλλα». Κράτησε 13 εβδομάδες και συμμετείχαν σ’ αυτή περισσότερες από 
20.000 εργάτριες.
 Το 1910, στην δεύτερη Συνδιάσκεψη των Εργαζομένων Γυναικών και στο πλαίσιο των εργασιών του Σοσιαλιστικού 
Συνεδρίου της Κοπεγχάγης, η σπουδαία Γερμανίδα επαναστάτρια Κλάρα Τσέτκιν (1857-1933)  πρότεινε και αποφα-
σίστηκε να ορισθεί η 8η   Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε ένα φόρο τιμής 
στους αγώνες των Αμερικανίδων εργατριών και στις δύο διαδηλώσεις του 1857 και του 1909, που απετέλεσαν την 
αφορμή των γυναικείων διεκδικήσεων. Από το 1975 καθιερώθηκε και τιμάται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ως Ημέρα για 
την ανάδειξη των προβλημάτων και δικαιωμάτων των γυναικών.
 Στην Ελλάδα, για να έλθουμε στα καθ’ ημάς, ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1904, σύμφωνα  με έγγραφα που φυλάσσο-
νται στον ΕΛΙΑ (Ελληνικό και Λογοτεχνικό Αρχείο), σωματείο υπό την επωνυμία«Σύνδεσμος κυριών, πρός προστα-
σίαν της εργάτιδος», σκοπός του οποίου ήταν «η ηθική και υλική προστασία και η σχετική μόρφωση του εργατικού 
γυναικείου πληθυσμού της πόλης του Πειραιά». Οι σκοποί όμως του σωματείου αυτού, θα μπορούσε να πει κανείς, 
περιορίζονταν σε  φιλανθρωπικού χαρακτήρα συνδρομή στην εργαζόμενη γυναίκα.  
 Οι Ελληνίδες απέκτησαν δια του νόμου (2159/1952) για πρώτη φορά το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», 
μόλις στις 28 Μαΐου 1952!  Στις εκλογές ωστόσο του Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς …δεν ψήφισαν γιατί δεν είχαν 
ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι… Είχαν προηγηθεί ανάλογες προσπάθειες νομοθετικών ρυθμίσεων (1921, 1924) 
που, όπως συμβαίνει συχνά σε ανάλογα προοδευτικά εγχειρήματα, ποτέ δεν ευοδώθηκαν.
 Κλείνοντας αυτή την σύντομη ανασκόπηση στους αγώνες των γυναικών για τα δικαιώματά τους, εκφράζω την ευχή 
να μην περιοριστούν αυτά μόνο στην αναφορά τους στον εορτασμό μιας επετείου, αλλά να αποτελέσουν ουσιαστική 
κατάκτηση και περιεχόμενο. Ο ρόλος των γυναικών στα κοινωνικά και επιστημονικά δρώμενα μπορεί να γίνει πιο 
ουσιαστικός, ιδιαίτερα γι’ αυτές του τρίτου κόσμου που αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας…

«Μουσική Πανδαισία με Γυναικεία Μαεστρία» από τον  
Σοροπτιμιστικό Όμιλο Πατρών «Δανιηλίς» 

 Μια πρωτότυπη εκδήλωση οργάνωσε ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος  Πατρών «Δανιηλίς» με τριπλό σκο-
πό: πρώτον, να τιμήσει  την  Παγκόσμια Ημέρα για την Γυναίκα με την ανάδειξη 11 γυναικών μαέ-
στρων της πόλης μας, δεύτερον, να ενισχύσει με τα έσοδα της  συναυλίας το Ίδρυμα Στήριξης Ογκο-
λογικών Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ» στο Ρίο Πατρών και το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική 
ασθένεια  «ΦΛΟΓΑ» και τρίτον, να προσφέρει στο φιλόμουσο κοινό μια αληθινά Μουσική Πανδαισία !  
 Συγκεκριμένα, την Κυριακή 20 Μαρτίου, στην κατάμεστη αίθουσα του Συνεδριακού και Πολι-
τιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, εννέα διακεκριμένα μουσικά σύνολα, 11 γυναί-
κες μαέστροι, 300 χορωδοί και μουσικοί, χάρισαν δυόμισι μελωδικές ώρες στο κοινό, το οποίο κάλυ-
πτε ευρύ ηλικιακό φάσμα και  χειροκροτούσε με ενθουσιασμό και συγκίνηση.     
 Στη συναυλία συμμετείχαν τα εξής μουσικά σχήματα: Προπαιδική χορωδία  της «Πολυφωνικής» (διεύ-
θυνση χορωδίας: Δ. Πίτσου-Διαμαντοπούλου), Γυναικείο φωνητικό σχήμα της Φιλαρμονικής Εταιρείας 
Ωδείο Πατρών (διεύθυνση χορωδίας: Μ. Ρετσκάλοβα), Γυναικείο φωνητικό σχήμα «Αντηχώ» ,( διεύθυν-
ση χορωδίας: Μ. Βικάτου), Σύνολο Vocal της Πατραϊκής Μαντολινάτας (διεύθυνση χορωδίας: Κ. Πολυ-
μενάκου), Γυναικείο φωνητικό σχήμα «Εμμέλεια» της «Πολυφωνικής»(  διεύθυνση χορωδίας-πιάνο: Α. 
Νικολοπούλου-Α. Πένκοβα), Μουσικό σύνολο «A Companhia Artistica»(διεύθυνση μουσικού σχήμα-
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                                           « Κύριε…….εγώ δε πτωχός είμι και πένης….» Ψαλμός ΞΘ΄ ( 69)
 Νομίζαμε ότι η φτωχοποίηση του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας ήταν το κορυφαίο  μίας σειράς 
προβλημάτων που θα έπρεπε ,κατά προτεραιότητα ν’ αντιμετωπισθεί αρμοδίως. Πιστεύαμε ότι θα αποφεύγαμε ένα 
πολύ σοβαρότερο πρόβλημα που βλέπαμε να έρχεται σαν σφοδρή καταιγίδα, ελπίζοντας  σε ένα θαύμα, που τελικά 
δεν έγινε.
 Εν συνεχεία, θεωρούσαμε αυτονόητη την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση της Πολιτείας για την όσο 
το δυνατόν καλύτερη και σωστότερη διαχείριση  του μεγάλου αυτού ζητήματος που αποτελεί  το υπ’ αριθμόν1 
πρόβλημα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Λάθος εκτίμηση!
 Φυσικά, αναφερόμαστε στο ζήτημα της μαζικής μετακίνησης πληθυσμών, λόγω τοπικών πολεμικών συγκρούσεων 
και λόγω ειδικών περιβαλλοντολογικών συνθηκών που επικρατούν στις πατρίδες τους.
 Εκατομμύρια άνθρωποι ξεριζώνονται  από τον τόπο που γεννήθηκαν και ζουν, στην προσπάθεια  να βρεθούν 
μακριά από τον πόλεμο, τον φόβο, την απειλή για την ζωή τους, μακριά από τις κατεστραμμένες πατρίδες τους .Όσο 
υπάρχουν άνθρωποι , θα υπάρχουν διαφορές, έριδες, πόλεμοι και καταστροφές. Η ανθρωπότητα, στην μακραίωνη 
ιστορία της, έχει υποφέρει  πάρα πολύ , έχει καταβάλει υψηλότατο τίμημα σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, από 
άφρονες κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα.
 Κάπου πιστεύαμε, ότι αυτή η πικρότατη διεθνής εμπειρία ,που έλαβε την μορφή των Διεθνών Θεσμών (ΟΗΕ 
κλπ) με σκοπό την προστασία της ειρήνης, την πρόληψη νέων συγκρούσεων  και την άμεση και αποτελεσματική  
καταστολή κάθε παρεκτροπής, θα μπορούσαν να  ανταποκριθούν στις προσδοκίες των λαών. 
 Περιμέναμε την παρέμβαση τους για την αποτροπή των ακραίων συμπεριφορών (ομαδικοί αποκεφαλισμοί κλπ.) 
και εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιήσουν το κύρος και τις δυνάμεις πειθούς που διαθέτουν για την έγκαιρη 
διευθέτηση των όποιων διαφορών. Αυτός είναι ο δικαιολογητικός λόγος της πανάκριβης ύπαρξης τους. Με θλίψη 

τος: Μ. Νικολοπούλου), Χορωδία Επτανη-
σίων  (διεύθυνση χορωδίας: Λ.Σουρμελή), 
Παιδική-Νεανική χορωδία της «Πολυφωνι-
κής»(διεύθυνση χορωδίας: Ε. Παπαδοπού-
λου-Ᾱραβαντινού), Χορωδία με ορχήστρα 
του Πανεπιστημίου Πατρών (διεύθυνση 
χορωδίας και ορχήστρας: Λ. Γερονίκου). 
 Η εκδήλωση έκλεισε με το κοινό όρθιο 
να ψάλλει, μαζί με όλα τα μέλη των μουσι-
κών σχημάτων που βρίσκονταν επί σκηνής, 
υπό τη διεύθυνση  Γιώτας Αντωνίου, τον 
ύμνο «Τη Υπερμάχω», ως αφιέρωμα στην 
Υπέρτατη Γυναικεία Μορφή, την Παναγία. 
 Tην εκδήλωση χαιρέτισαν οι αρχές της 
πόλης μας και η πρόεδρος της Σοροπτιμι-
στικής ένωσης Ελλάδος κ. Μαίρη Σαμαρ-
τζίδου, η οποία τίμησε με την παρουσία της 
την εκδήλωσή μας και μίλησε για την ημέ-
ρα της γυναίκας.
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είδαμε ότι τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα.
 Η βία σε όλες τις μορφές, ξεπερνώντας κάθε όριο βαρβαρότητας, είναι πλέον εργαλείο διακυβέρνησης κρατών, 
είναι μέσον άσκησης εξωτερικής πολιτικής, είναι κινητήρια δύναμη αλλά και αυτοσκοπός για την διαμόρφωση νέων 
ισορροπιών στο διεθνές γίγνεσθαι, διαγράφοντας κάθε έννοια σεβασμού των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Το 
χειρότερο όλων είναι η απεμπόληση του συστήματος των ηθικών αξιών που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ότι είναι το 
θεμέλιο του πολιτισμού μας και ο συνεκτικός κρίκος λαών, φυλών, εθνοτήτων και πολιτισμένων κρατών.
 Ο νόμος της ζούγκλας δεν δημιουργεί κανόνες δικαίου. Δημιουργεί πόνο, θλίψη, δάκρυα, καταστροφή, απελπισία 
και θεμελιώνει τάσεις φυγής από την οδυνηρή πραγματικότητα , με κάθε τρόπο, με κάθε μέσον. Το γεγονός είναι 
ότι φτάσαμε σ ’αυτό το σημείο της μαζικής φυγής εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πατρίδες τους, αφού εκεί δεν 
είχε μείνει τίποτε όρθιο από τις πολεμικές επιχειρήσεις που είχαν ως δικαιολογητικό λόγο την …… αποκατάσταση 
του δημοκρατικού πολιτεύματος στις χώρες αυτές. Αν η πραγματικότητα δεν ήταν τραγική, θα μπορούσε κανείς να 
καγχάσει.. Επιβολή δημοκρατίας δεν νοείται παραβιάζοντας τις βασικές αρχές της με βομβαρδισμούς και εκατόμβες 
νεκρών και μάλιστα σε χώρες που δεν είχαν ζήσει ποτέ υπό δημοκρατικό καθεστώς, που δεν έχουν δημοκρατικές 
καταβολές, που δεν γνωρίζουν τις αξίες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της Δημοκρατίας σαν πολίτευμα, σαν 
φιλοσοφία, σαν τρόπο ζωής και σκέψης. Δεν γυρίζεις τον διακόπτη on/off και έχεις ή δεν έχεις δημοκρατία.
 Όμως, ενός κακού δοθέντος, μύρια έπονται. Η βία έχει πολλές μορφές. Σαν εκδίκηση, σαν πρόφαση, σαν δόγμα, 
σαν μοχλός για την δημιουργία νέων δεδομένων, ξεπετάχθηκε και τροφοδοτήθηκε με ύπουλο τρόπο ο θρησκευτικός 
φονταμενταλισμός για να συμβάλει στην διαμόρφωση μίας νέας πραγματικότητας με διωγμούς, εθνοκαθάρσεις, 
δολοφονίες αθώων κλπ.
 Γυρίσαμε ολοταχώς, πολλούς αιώνες πίσω. Τι κατάντια!
 Έτσι, επειδή βολεύει, δεν ασχολούμαστε με την γενεσιουργό αιτία του προσφυγικού προβλήματος , που είναι ο 
πόλεμος, αλλά υποβαθμίζουμε το γεγονός και περιοριζόμαστε στη συζήτηση «σε ευρωπαϊκό πρόβλημα διαχείρισης 
των μεταναστευτικών ροών» Τι να πει κανείς; Ο πόλεμος μαίνεται επί 5 χρόνια και μέχρι πριν λίγες ημέρες ( μέσα 
Μαρτίου) δεν είχε υπάρξει καμία σοβαρή πρωτοβουλία για να σταματήσει η σύρραξη. Μετρήσαμε τον προηγούμενο 
μήνα οκτώ χώρες να βομβαρδίζουν ανηλεώς διάφορες περιοχές της Συρίας. Είναι δυνατόν ο πληθυσμός της χώρας  
να παραμείνει εκεί , όταν βροχή από βόμβες ισοπεδώνουν τα πάντα ; Είναι δυνατόν να έχουμε την αξίωση να ζήσουν 
οι κάτοικοι εκεί, όταν τα πάντα ,σπίτια και υποδομές έχουν μετατραπεί σε ερείπια και για να καταστεί η χώρα και 
πάλι κατοικήσιμη , αν βεβαίως αποκατασταθεί η ειρήνη, θα χρειαστούν πολλά χρόνια; 
 Αυτή την χρονιά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιέρωσε στην Γυναίκα-Πρόσφυγα την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 
.Πολύ σωστά, γιατί οι γυναίκες και τα παιδιά είναι τα πρώτα και κύρια θύματα των ενόπλων συγκρούσεων και αυτό 
το βλέπουμε καθημερινά. Μήπως, όμως, όλα αυτά τα χρόνια που διαρκούν οι πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου ,που τροφοδοτούν τις προσφυγικές ροές, θα ήταν πιο αποτελεσματικό για την απόδοση της αρμόζουσας 
αξίας και τιμής στις γυναίκες, αν η ΕΕ και τα εκλεγμένα Όργανα της είχαν επιστρατεύσει όλα τα δημοκρατικά, 
ιδεολογικά  και πολιτικά μέσα που διαθέτουν, για να  επιτύχουν την πολυπόθητη ειρήνη ; Γιατί η ανθρωπότητα 
άφησε να περάσουν τόσα χρόνια, χωρίς σοβαρές προσπάθειες ειρήνευσης και φτάσαμε, εδώ που φτάσαμε; Και τώρα  
καλείται ο λαός μας, η χώρα μας, να διαχειριστούμε τα προβλήματα που δημιούργησαν άλλοι, οι οποίοι αρνούνται 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τι οικονομικές δυνατότητες και κοινωνικές αντοχές έχει ο χρεοκοπημένος και άγρια 
φορολογούμενος, φτωχοποιημένος λαός μας; Κι’ όμως, με γενναιότητα, αυτοθυσία, αλληλεγγύη, ακολουθώντας 
τις ελληνοχριστιανικές μας παραδόσεις που διαμόρφωσαν τα βιώματα μας και την κοινωνική μας συμπεριφορά 
στην αντιμετώπιση της δυστυχίας του «πλησίον», ριχτήκαμε στη μάχη για να βοηθήσουμε με το υστέρημα μας , 
τους κατατρεγμένους.
 Είναι, όμως, πάρα πολλοί. Δεν μπορούμε ν ’αντέξουμε  τόση δυστυχία, τόσες ανάγκες δίπλα μας με τα μέσα που 
διαθέτουμε. Δεν μπορούμε ν’ αναλάβουμε το οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν την 
προσοχή, την φροντίδα και την βοήθεια μας, αλλά πρέπει όλοι οι λαοί ν’ ακούσουν την κραυγή τους, να τους βοηθήσουν 
ν΄ αντιμετωπίσουν την δυστυχία τους, να συμπαρασταθούν στο δράμα που ζουν, να τους δώσουν την δυνατότητα να 
ζήσουν ειρηνικά στις πατρίδες τους, ν’ ανοικοδομήσουν ταχύτατα τις κατεστραμμένες πόλεις και χωριά. 
Να γυρίσουν στις πατρίδες τους, γιατί  «όπου ζεις, δεν πατρίζεις». Εμείς οι Έλληνες το γνωρίζουμε πολύ καλά.
Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Οι άλλοι ;

Λίλιαν Ζέλλου

 Η πρόεδρος της ΕΛΒΕ καθηγήτρια Α.Π.Θ.  Άννα 
Φαχαντίδου με την εξαιρετική ανάλυση της λογο-
τεχνικής αξίας του βιβλίου, ο  δικηγόρος και τ. ει-
σαγγελέας Κώστας Λογοθέτης με την επίσης ενδι-
αφέρουσα ομιλία του, καθώς και η γεν. γραμματέας 
της ΕΛΒΕ Ελένη Βεζύρογλου με την γλαφυρή ανά-
γνωση αποσπασμάτων του βιβλίου «Μοιραία Συνάντηση» άγγιξαν το κοινό. Η παρουσίαση του βιβλίου 
πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2016 στην αίθουσα της Παγκρήτιας Αδελφότητας και συνοδεύτηκε 
από τις μελωδίες του συγκροτήματος EROS. 
 Η κ. Φαχαντίδου μεταξύ άλλων είπε: «Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο και τυχαίνει να γνωρίζεις τον συγγραφέα 
ψάχνεις να βρεις μέσα στις σελίδες την ψυχή που εγώ την βρήκα γιατί στις σελίδες υπάρχει τρυφερότητα, 
φαντασία, δυνατά συναισθήματα, ελπίδα, αυτά που χαρακτηρίζουν την συγγραφέα μας, την Καίτη και την 
ψυχή της. Έχει γράψει και άλλα βιβλία, τα διάβασα όλα και έχουν όλα τα ίδια συστατικά που πρέπει να έχει 
ένα πετυχημένο μυθιστόρημα ώστε να το ρουφάς - επιτρέψτε μου την έκφραση - μέχρι τέλους.
 Έχει έντονα συναισθήματα και αναπάντεχο τέλος. Η γραφίδα της Καίτης είναι λογοτεχνική, είναι μια 
συγγραφέας που ξέρει καλά Ελληνικά, που έχει πολύπλευρη μόρφωση και αυτό φαίνεται πόσο όμορφα 
μας ξεναγεί σε πόλεις και περιοχές όπως Σμύρνη και Καππαδοκία, αλλά και νησιά, Σύρος και πόλεις, 
όπως η Ξάνθη. Τα ταξιδιωτικά και τα ιστορικά στοιχεία της είναι ακριβή και καλά δουλεμένα. Δείχνει 
άνθρωπο που κατέχει την ιστορία μας και μπορεί επίσης να σε ξεναγήσει σε μέρη που δεν έχεις πάει και 
να δημιουργείς εικόνες. Κάθε παράγραφος και μια εικόνα και ας μην έχει καμία εικόνα το βιβλίο. Αυτό θα 
πει δημιουργός. Από το μηδέν να δίνεις ζωή σε ήρωες που μπορεί να τους αγαπήσεις, να τους μισήσεις, να 
ταυτιστείς μαζί τους. Η συγγραφική ματιά της Καίτης είναι διεισδυτική, φθάνει μέχρι τα βάθη της ψυχής 
μας, αποκαλύπτει πως η μοίρα και οι συνέπειες παίζουν περίεργα παιχνίδια και μπορεί ξαφνικά μια ήσυχη 
συνηθισμένη ζωή να μετατραπεί από ρουτίνα σε ζωή γεμάτη ένταση και απόγνωση. Ο Στράτος είναι ένας 
ήρωας που θα αγαπηθεί. Στα περισσότερα μυθιστορήματα θύματα είναι οι γυναίκες. Εδώ ένας άντρας που 
αγάπησε πολύ πληρώνει το τίμημα.»

* * *

«Μοιραία συνάντηση»

 Αρχικά και πριν από οτιδήποτε άλλο, το βιβλίο διατρέχεται από την περιγραφή του φαινομένου της δικα-
στικής πλάνης, της αγωνίας δηλαδή όχι μόνον των κατηγορουμένων αλλά και των ίδιων των δικαστών. Η 
πολυετής κάθειρξη ενός αθώου, σηματοδοτεί την ανθρώπινη αδυναμία των δικαστών να διαγνώσουν την 
αλήθεια, ιδίως όταν τα στοιχεία της δικογραφίας είναι απολύτως παραπλανητικά.
 Ακόμη, αποδίδει την συχνά προβληματική συμπεριφορά ανθρώπων σε ψυχολογικά τραύματα της παιδι-
κής τους ηλικίας, φαινόμενο σήμερα γενικά αποδεκτό στην εκτίμηση της προσωπικότητας. Στο χώρο του 
σωφρονισμού όπου η ανθρώπινη ιδιότητα υφίσταται την δραστικότερη αποκοπή από το κοινωνικό σύ-
νολο που μπορεί να υπάρξει, επισημαίνεται η συχνή, σχεδόν εμμονική προσκόλληση σε μικρά, ασήμαντα 
πράγματα της καθημερινής ζωής, που δίνουν όμως στον κρατούμενο την ψευδαίσθηση της κανονικότητας 
και της συνέχειας της ζωής. Μια γυναίκα που καθημερινά ποτίζει τα λουλούδια του μπαλκονιού της είναι 
ίσως η πιο συνηθισμένη εικόνα που μπορούμε να δούμε στον δρόμο. Η ίδια όμως εικόνα για τον Στράτο 
μέσα από το παράθυρο του κελιού του, είναι το μοναδικό νήμα που τον συνδέει με τον έξω κόσμο. 
 Τέλος, η συγκινητική αναφορά του συνηγόρου πως «και ο χειρότερος εγκληματίας είναι άνθρωπος», συ-
νοψίζει την ορθή και σύγχρονη τάση μεταχείρισης των κρατουμένων. Ταυτόχρονα η αδυναμία του Στρά-
του μετά την αποφυλάκισή του να ζήσει ελεύθερος και η εθελουσία επιστροφή στη φυλακή, καταδεικνύ-
ουν τόσο την αδυναμία ομαλής επανένταξης των φυλακισμένων στο κοινωνικό σύνολο.
 Με  δύο συμπερασματικές λέξεις το βιβλίο επιτυχώς εντοπίζει τις παθογένειες τόσο στο προσωπικό όσο 
και στο  ευρύτερο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης.

Κώστας Λογοθέτης
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εκδήλωση Σ.Ε.Ε.

Όμιλος Ψυχικού

 Ξεκινήσαμε την καινούρια Σοροπτιμιστική χρονιά με μια δράση που όλα τα μέλη κρίναμε σημαντική και απα-
ραίτητη στις μέρες που ζούμε:
• «βοήθεια στους πρόσφυγες».
Προσφέραμε στους Γιατρούς του Κόσμου, φάρμακα, φαρμακευτικό υλικό και παιδικές τροφές για τους πρό-
σφυγες που έρχονται στην Ελλάδα.
 – Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση της Α΄ Αντιπροέδρου της Σ.Ε.Ε. και προσφέραμε τρόφιμα, παιχνίδια και 
ρούχα για παιδιά και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τους πρόσφυγες στον Ελαιώνα.
 • – Στις 29 Νοεμβρίου κάναμε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι μας με εκλεκτά σπιτικά προϊόντα, χαρούμενη γιορ-
ταστική ατμόσφαιρα και πολλά κεράσματα με καφέ, που τα ετοιμάσαμε εμείς. Πολλές φίλες μας, Σοροπτιμίστριες 
και μη, μας επισκέφθηκαν και αγόρασαν τα είδη μας. Για το παζάρι μας διέθεσαν είδη ρουχισμού δύο χορηγοί μας 
τους οποίους ευχαριστούμε. Με το ποσό που συγκεντρώσαμε θα οργανώσουμε και άλλες  δράσεις.
 • Το απόγευμα της 3ης  Δεκεμβρίου επισκέφθηκε τον Όμιλό μας η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε., η αγαπητή μας Μαίρη. 
Στο φιλόξενο σπίτι της Αμαλίας Ραγκούση μέλος του Ομίλου μας (και Α΄ Αντιπρόεδρος της Σ.Ε.Ε.) ενημερω-
θήκαμε για πολλά Σοροπτιμιστικά θέματα και ανταλλάξαμε ιδέες για τη λειτουργία της Οργάνωσης.
 • – Προσκεκλημένες από το μέλος μας Βάσω Δανέλη – Μυλωνα, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής 
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» μια ομάδα από μέλη του Ομίλου μας παρακολουθήσαμε την Πέμπτη 
17 Δεκεμβρίου 2015 στο Ζάππειο Μέγαρο  την επετειακή εκδήλωση του Ι.Ο.ΑΣ. – 10 χρόνια δράσης -. Η αί-
θουσα κατάμεστη από επισήμους. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Υπουργοί, Ακαδημαϊκοί, Ανώτατοι 
Αξιωματικοί  της Αστυνομίας και της Τροχαίας και εκλεκτό ακροατήριο, τίμησαν με την παρουσία τους την 
δράση και την προσφορά του Ινστιτούτου στην κοινωνία.
Συγχαίρουμε και μείς την αγαπητή μας Βάσω και καμαρώνουμε που είναι μέλος του Ομίλου μας, Σοροπτιμί-
στρια και εθελόντρια στην υπηρεσία της Κοινωνίας.
 • -  Εκτός από τους πρόσφυγες αποφασίσαμε να ενισχύσουμε - όσο αντέχει   το Ταμείο μας ή βρίσκοντας χο-
ρηγούς -  και Ελληνικά Ιδρύματα, τα οποία έχουν σοβαρές οικονομικές ανάγκες..
 – Μετά από αίτημα ενίσχυσης της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών (Ε.Π.Α.Α.), μαζί με χορηγούς, 
προσφέραμε 22 ζεύγη παπουτσιών, όπως μας ζητήθηκε από τη στέγη ανηλίκων η οποία βρίσκεται στη Νέα 
Ιωνία Αττικής, και η οποία φιλοξενεί 22 παιδιά 8 έως 18 ετών. Καλεσμένες από την Πρόεδρο του Ε.Π.Α.Α. κ. 
Φωτεινή Αθανασίου, Εφέτη, η Αντιπρόεδρος, η Ταμίας,  το μέλος μας  Ελένη  Χαρλαύτη - η οποία φρόντισε για 

Ευχαριστήριο
 
 Το περιοδικό ευχαριστεί θερμά την Βάσω Κωσταρίδη για την προσφορά χρηματικού ποσού προς το 
περιοδικό στην μνήμη του αγαπημένου της συζύγου,επίσης ευχαριστεί τον όμιλο του Ψυχικού για 
την προσφορά προς το περιοδικό ποσού  στη μνήμη  του συζύγου της Βάσως  και του αδελφού της 
Ελένης Χαρλάυτη.

Εκδήλωση για την ημέρα της Γυναίκας Σ.Ε.Ε σε συνεργασία με 
Περιφέρεια Αττικής

 Σε τακτική συνάντηση με την Περιφέρεια μαζί με άλλες 
γυναικείες οργανώσεις αποφασίσαμε για την ημέρα της 
Γυναίκας να πραγματοποιήσουμε κοινή εκδήλωση για 
τα Ιδρύματα μας που έχουν ανάγκη. Επιλέχθηκαν το Σι-
κιαρίδειο Ίδρυμα και το ΠΙΚΠΑ Πεντέλης. Η εκδήλωση 
περιελάμβανε παρακολούθηση θεατρικής παράστασης 
στο θέατρο Τέχνης. Κάθε Οργάνωση πήρε 10 εισιτήρια 
το αντίτιμο των οποίων ήταν σε συγκεκριμένα είδη που 
ζητήθηκαν από τα Ιδρύματα. Η ανταπόκριση από μέλη 
και φίλους ήταν άμεση και η παρουσία μας σαν οργά-
νωση άριστη.

Αμαλία Βαρότση Ραγκούση

Όμιλος Χανίων «Ευχαρίς» 

 Με ξεχωριστό τρόπο, ο νεοσύ-
στατος Όμιλος «ΕΥΧΑΡΙΣ» των 
Χανίων συνδύασε το κόψιμο της 
πίτας του με τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναί-
κας.  Έτσι, την Τετάρτη 8 Μαρ-
τίου, στο πλαίσιο της 3ης Ολο-
μέλειάς του, τα μέλη του Ομίλου 
συναντήθηκαν στο ιστορικό 
Καφέ των Χανίων «Κήπος» και, 
μέσα σε εορταστικό κλίμα, από-
λαυσαν  την ομορφιά του χώρου 
και τις γεύσεις των εδεσμάτων 
που προσφέρθηκαν.  Προσκεκλη-
μένες του Ομίλου ήταν η   
Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος κ. Μαίρη Σαμαρτζίδου και η Νονά του Ομίλου κ. Ελέ-
νη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη  από τον Σοροπτιμιστικό  Όμιλο Ηρακλείου. Κατά τη συνάντηση αυτή έγινε 
απολογισμός της πρώτης δράσης του νεοσυσταθέντος Ομίλου, που ήταν η αποστολή βοήθειας σε προ-

σφυγικά κέντρα. Η αποστολή υλοποιήθηκε δωρεάν από την Γενική Ταχυδρομική Χανίων και αφορούσε 
τρόφιμα και ενδύματα που συλλέχθηκαν από τα Μέλη του Ομίλου, το Δεκέμβριο του 2015.   Στη συνέχεια, 
η κ. Μαίρη Σαμαρτζίδου, η κ. Ελένη Μπρεδάκη και η Πρόεδρος του Ομίλου Χανίων, κ. Χαρά Γαλούση, 
Ψυχίατρος,  αναφέρθηκαν στη σημασία της Ημέρας της Γυναίκας. «Η Ημέρα της Γυναίκας είναι Ημέρα 
περισυλλογής γι’ αυτά που δεν έχουν γίνει σχετικά με τη θέση της Γυναίκας στη σημερινή κοινωνία και όχι 
Ημέρα γιορτής» ήταν το κεντρικό μήνυμα και των τριών χαιρετισμών.
Τυχερή της πίτας ήταν ένα από τα νεαρότερα μέλη του Ομίλου, η μουσικοπαιδαγωγός Δανάη Κουτσουπά-
κη, γεγονός που έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και πολλές ευχές από τις παρευρισκόμενες.
Η όμορφη βραδιά ολοκληρώθηκε με την προαναγγελία ενός πολύ σημαντικού έργου για τα Χανιά, που 
είχε ήδη συζητηθεί στον Όμιλο και το οποίο προτάθηκε από το μέλος του Δ.Σ. κ. Σοφία Λογαρίδου, 
στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας Χανίων.  Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την οριστικοποίηση 
της πρότασης αυτής που θα ανακοινωθεί στους πολίτες των Χανίων και είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσει 
σημαντική προσφορά στην κοινωνία και τη Γυναίκα.
Καλή και Δημιουργική Χρονιά, λοιπόν, και για τον Όμιλο των Χανίων  και τα νεοφώτιστα μέλη του! 
(για την αντιγραφή)

Η ευτυχής Νονά του Ομίλου Χανίων
Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη
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Όμιλος  Βόλου  «Θέτις»

Ιατρικά θέματα : Φεβρ. 2016 : με αφορμή την παρουσίαση 
του παραμυθιού της Μάρως Αισώπου «Άκου να δεις» ο  
όμιλος  διοργάνωσε εκδήλωση που αφορούσε στην παιδι-
κή κώφωση και την αντιμετώπισή της. Πρώτος ομιλητής 
ο ιατρός ΩΡΛ κ. Πέτρος Κολτσιδόπουλος, που αναφέρθη-
κε στο ιατρικό κομμάτι του προβλήματος και στην ιατρική 
πρακτική αντιμετώπισης και θεραπείας του, που συνεχώς 
εξελίσσεται και βελτιώνεται. Στη συνέχεια η κ. Ασπασία 
Καραμπίνη, λογοθεραπεύτρια, μίλησε για την εμπειρία 
της με κωφά παιδιά, τους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους 
και προοδευτικά την εκμάθηση των ήχων και τη διδασκα-
λία της ομιλίας. Τέλος τον λόγο πήρε η συγγραφέας κ. 
Μάρω Αισώπου, που με απλότητα και ζεστασιά μίλησε για την δικιά της εμπειρία και μέσα από το παραμύ-
θι της εξιστόρησε τον καθημερινό αγώνα του γονιού και του κωφού παιδιού στο να γνωρίσει τους ήχους, 
να τους κατανοήσει, να τους προφέρει και τελικά να μπορέσει να επικοινωνήσει μέσα από την ομιλία! 
 Οκτ. 2015: Ομιλία με θέμα τον καρκίνο του μαστού από την κ. Αντιγόνη Πουλτσίδη, χειρουργό μαστολό-
γο σε συνεργασία με την ΧΕΝ Βόλου.
Μάρτιος 2016: Λύκειο Τσαγκαράδας Πηλίου: ενημέρωση των μαθητών για την αντισύλληψη και τον ιό 
HPV από την γυναικολόγο-μέλος του ομίλου κ. Γιάννα Οικονομίδου.

την πραγματοποίηση αυτού του 
προγράμματος- και εγώ, παρακο-
λουθήσαμε μια πολύ συγκινητική 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή, οργα-
νωμένη από τα παιδιά και το προ-
σωπικό της Εστίας, για τους γονείς 
τους, τους επισήμους του Δικαστι-
κού χώρου και τους πολλούς εθε-
λοντές κατοίκους Ν. Ιωνίας που 
τους βοηθούν Επίσης η Ταμίας του 
Ομίλου μας Ιωάννα Κοτσαρίνη, 
εξασφαλίζοντας χορηγό, ανέλαβε 
μία πολύ σημαντική οικονομική 
βοήθεια για το Κέντρο, που αφορά 
την εκτύπωση του φυλλαδίου του 
ΕΠΑΑ, το οποίο θα διανεμηθεί σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, .
 •  -  Η γραμματέας του Ομίλου μας Ρένα Τσαμαδού οργάνωσε για τα μέλη και τις φίλες του Ομίλου μας, δύο 
πολύ ενδιαφέρουσες επισκέψεις – ξεναγήσεις. Στις 28 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε την εταιρία « korres» όπου 
ξεναγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις τους και στις 12 Ιανουαρίου στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι ξεναγήσεις ήταν 
πολύ κατατοπιστικές και ενδιαφέρουσες και ευχαριστούμε ιδιαίτερα την διοργανώτρια αυτών. Την ίδια μέρα 
μετά την επίσκεψη σε κλίμα ζεστό και χαρούμενο κόψαμε την πίτα μας με εκλεκτό φαγητό και χαλαρή συζή-
τηση.
Τέλος συλλυπούμεθα τα μέλη μας, Βάσω Κωσταρίδη για την απώλεια του συζύγου της και την Ελένη Χαρλαύ-
τη για την απώλεια του αδελφού της.

Μαρία Σαγιά Πρόεδρος ομίλου

Οι ιατροί – μέλη του ομίλου κ.κ. Γ. Οικονομίδου 
και Ε. Κόκκαλη συνεχίζουν να προσφέρουν δω-
ρεάν περίθαλψη σε άπορα άτομα της πόλης μας.
Κοινωνικά θέματα: Δεκ. 2015 : εκδήλωση για την 
Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Σορο-
πτιμισμού από κοινού με τον Α’ Σοροπτ. Όμιλο Βό-
λου με θέμα την καταπίεση των γυναικών στις μου-
σουλμανικές χώρες.
 Μάρτιος 2016 : Ημέρα της Γυναίκας : συμμετοχή 
του ομίλου για 2η χρονιά σε κοινή εκδήλωση 8 
γυναικείων οργανώσεων της πόλης με θέμα : «Η 
Γυναίκα που θαυμάζω». Ο Τζών Λένον κάποτε 
τραγούδησε «Η Γυναίκα είναι ο Νέγρος του κό-
σμου», ένα τραγούδι απολογία απέναντι στις γυναίκες και τη θέση τους στην κοινωνία.  Αξίζει να αναφερ-
θούν οι βιογραφίες που παρουσιάστηκαν:
Ελένη  Σκούρα (1896-1991) 1η Ελληνίδα Βουλευτής : Σ.Ο.Βόλου ΘΕΤΙΣ
Νίτσα Κολιού (1927-2005) Δημοσιογράφος- Σοροπτιμίστρια : Α’ Σ.Ο.Βόλου
Ζακλίν Ντε Ρομιγύ (1913-2010) : Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος
Αθηνά Τσουδερού (1921-2008): ΧΕΝ Βόλου
Έλλη Λαμπέτη (1926-1983) : Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνογαλλικής σχολής
Αγγελική Πλαστήρα (1895-1970) : Σύλλογος Σοφαδιτών Μαγνησίας
Υπατία (370-416) : Όμιλος Innerwheel Βόλου
Καλλιρόη Παρρέν (1861-1940) : Λύκειο ελληνίδων Βόλου
Οριάνα Φαλάτσι (1929-2006 ): Γενικά Αρχεία Κράτους – παράρτημα Βόλου
Εθελοντισμός – οικονομική βοήθεια: Πάντα πρόθυμες να προσφέρουμε  συμμετείχαμε στα κάτωθι : 1) 
Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης και προσωπική παρουσία μέλους μας στους πρόσφυγες που παρέ-
μειναν στο ΣΕΑ Αλμυρού   2)  Προσφορά σχολικών ειδών στο «Χαμόγελο του παιδιού» 3) Αποστολή 
ιατροφαρμακευτικού υλικού στην Ειδωμένη κατόπιν συνεννοήσεως με την Πρόεδρο της Ένωσης 4) Οικο-
νομική βοήθεια σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες της πόλης μας.

Όμιλος Ηρακλείου

21-2-2016: Πολυμελής συμμετοχή μας στον δρόμο της εκδήλωσης «Τρέχω για την Καστρινή Αποκριά», 
που διοργάνωσε η οργανωτική επιτροπή των Ομάδων Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού, με μεγάλη επι-
τυχία. Τα έσοδα της εκδήλωσης εδόθησαν για το Π.Χ.SOS Κρήτης και τον Σύλλογο «Δικαίωμα στη ζω-
ή»-Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων ΑμεΑ.
29-2-2016: Στην ολομέλεια, το μέλος μας Ελένη Μπρεδάκη, πολιτικός μηχανικός – οικονομολόγος, μας 
μίλησε για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Μας έδωσε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη συμβολή του 
Β.Ο.Α.Κ. στην ανάπτυξη της Κρήτης, κατά την αρχική του υλοποίηση, αλλά και για την επικινδυνότητά 
του, λόγω τεχνικών ατελειών και την ακαταλληλότητά του για τις σημερινές ανάγκες των χρηστών του.
2-3-2016: Ο Όμιλος διέθεσε χρηματικό ποσό, συμβάλλοντας στην συγκέντρωση των χρημάτων, που 
απαιτούνται για κοχλιακό εμφύτευμα στο αυτί ενός κωφού παιδιού.
6-3-2016: Πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, διπλή εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη, αφ’  ενός στο 
Π.Χ.SOS Κρήτης, αφ’ ετέρου στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.  Παρευρέθησαν οι 
Αρχές της πόλης του Ηρακλείου, εκπρόσωποι των Παιδικών Χωριών SOS Eλλάδος και πολύς κόσμος. 
Η Πρόεδρος της ΣΕΕ κ. Μαίρη Σαμαρτζίδου παρευρέθη και φέτος στην εκδήλωσή μας, μαζί με τη Β΄Αντι-
πρόεδρο της ΣΕΕ κ. Μαρία Οικονομίδου.
Η κ. Σαμαρτζίδου ανεφέρθη στο έργο του Διεθνούς Σοροπτιμισμού ανά τον κόσμο.
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Η Πρόεδρος του Ομίλου κ. Αλίκη Μωράτη ανέφερε, πως ο Όμιλός μας, εδώ και 6 χρόνια, υποστηρίζει 
σταθερά τον στόχο της δημιουργίας του ΠΧ SOS Κρήτης, με συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού και συνεχή προσπάθεια εξεύρεσης πόρων.  Παράλληλα, αρκετά μέλη του Ομίλου συμμετέχουν 
στην Τοπική Διοικούσα Επιτροπή των ΠΧ SOS Ελλάδος. Οι εργασίες ανέγερσης έχουν αρχίσει και, όπως 
αναφέρθηκε από την κατασκευάστρια εταιρία, προχωρούν με γοργό ρυθμό. Προβλέπεται δε, το έργο να 
τελειώσει πριν από τον προκαθορισμένο χρόνο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε μεγάλη 
προσφορά, που αφορά στην κατασκευή ενός συστήματος οικολογικού Βιολογικού Καθαρισμού των λυ-
μάτων του υπό ανέγερση ΠΧ SOS Κρήτης, αξίας πλέον των 30.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας,  η Πρόεδρος του Ομίλου κ. Αλίκη 
Μωράτη απένειμε τιμητική πλακέτα σε μια σημαντική Ελληνίδα, την κ. Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρο 
της Actionaid Ελλάς και του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι, για την προσφορά της στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας και  στην ανάδειξη της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς στο εξωτερικό. Η κ. Μητσοτάκη, με τη σειρά της, ευχαρίστησε για την τιμή που της έγινε και μίλησε 
για τον εθελοντισμό με τόσο άμεσα, ανθρώπινα, μεστά και ζεστά λόγια, που συνεπήρε το ακροατήριο. Η 
παρουσία της ήταν ξεχωριστή και εντυπωσίασε τους παριστάμενους.
8-3-2016: Ο Όμιλός μας εκπροσωπήθηκε, σε εκδήλωση του Ομίλου Χανίων, από τη νονά του κ. Ελένη 
Μπρεδάκη. Η εκδήλωση έγινε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και κατ’αυτήν το 
κόψιμο της πίτας του Ομίλου Χανίων, με την παρουσία της Προέδρου της ΣΕΕ κ. Μαίρης Σαμαρτζίδου.
19-3-2016: Οργανώθηκε, από τον Όμιλο, επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου. Αρκετά 
μέλη, καθώς και σύζυγοι αυτών, ξεναγήθηκαν στο Μουσείο και πήραν μέρος στις βιωματικές δραστη-
ριότητές του. Ακολούθησε γεύμα σε κοντινό εστιατόριο, ώστε να κάνουμε παρέα και να γνωριστούμε 
καλύτερα.
25-3-2016: Ο Σ.Ο. Ηρακλείου, ως μέλος του δικτύου εθελοντών του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 
(ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», συμμετείχε στον φετινό εορτασμό της «Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής 
Ασφάλειας» από 21 έως 27 Μαρτίου και διένειμε στους δρόμους έντυπα του ΙΟΑΣ  με χρήσιμες οδηγίες 
για οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας.
*Συμμετοχή  μελών του Ομίλου, κατά το διάστημα αυτό, σε εκδηλώσεις του Λυκείου των Ελληνίδων, 
της Λέσχης  Lions  ‘Κνωσός’, του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, της Εταιρείας Alzheimer  Ηρακλείου 
’αλληλεγγύη’ και στην κοπή πίτας του  Συλλόγου  ‘Ερωφίλη’, του Συλλόγου ‘Ερατώ’, του Εκδρομικού Επι-
μορφωτικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Συλλόγου των Πελοποννησίων.

Για τον Σοροπτιμιστικό  Όμιλο  Ηρακλείου
Η Πρόεδρος Αλίκη Μωράτη

Όμιλος ‘’Κηφισιά-Εκάλη’’

 Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία βράβευσε τον Όμιλο μας και την Οργάνωση Brustkrebs Deutschland, 
για την ενεργό υποστήριξη των Γυναικών και την συμμετοχή μας στον αντικαρκινικό αγώνα, μέσω του Σο-
ροπτιμιστικού προγράμματος, ’THINK PINK- GO GREEN’’. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας, Διευθυντής Κλινικής Μαστού και Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου’’Αγιος 
Σάββας’’,κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, παρέδωσε την τιμητική πλακέτα στην Πρόεδρο του Ομίλου ’’Κηφι-
σιά-Εκάλη’’, Βύλλη Μάκου και στην Πρόεδρο της Οργάνωσης Brustkrebs Deutschland, Renate Haidinger, 
σε μία ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Στις 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μας, και ακολούθησε δείπνο, 
στο ‘’Εcali-Club’’ σε εορταστική ατμόσφαιρα, προσφορά της Προέδρου Βύλλης Μάκου. To φλουρί ,όπως 
κάθε χρόνο, το προσέφερε το μέλος μας και φίλη Λίτσα Κωστόγιαννη, η οποία ήταν και η τυχερή της βρα-
διάς, αφού της έτυχε το φλουρί! Παρευρέθησαν εκτός των μελών, η Α’ Αντιπρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Αμαλία 
Ραγκούση, καθώς και φίλες του Ομίλου μας. Ακολούθησε η καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων.

 Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία βραβεύει τον Όμιλο ‘’Κηφισιά-Εκάλη’’ και την Οργάνωση Brustkrebs 
Deutschland. Σε μία εξαιρετικά ζεστή και συγκινητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, έλαβε χώρα η βράβευση του Ομίλου μας και της Οργάνωσης 
Brustkrebs Deutschland, για το Σοροπτιμιστικό Πρόγραμμα, ‘’THINK PINK GO GREEN’’.
 Ένα πρόγραμμα αφ`ενός Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης γιια την Πρόληψη και αφ`εταίρου Προσφο-
ράς για τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Ένα πρόγραμμα του Τομέα Υγείας ,που ξεκίνησε ο Όμι-
λος μας πριν από ένα χρόνο περίπου και συνεργάζεται για την υλοποίηση του, με τον Σύλλογο καρκίνου 
μαστού Γερμανίας, Brustkrebs Deutschland, προκειμένου αυτή την δύσκολη περίοδο να προσφέρουμε 
βοήθεια και να στηρίξουμε γυναίκες στην πατρίδα μας που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, είναι 
άπορες ή ανασφάλιστες και έχουν χάσει τα μαλλιά τους από χημειοθεραπείες. Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Από την αρχή του 
Προγράμματος, ένας από τους στόχους μας ήταν να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες. 
Έτσι,εκτός από τις γυναίκες που απευθύνονται σε εμάς, αναζητήσαμε και γυναίκες που έχουν ανάγκη, 
μέσω της συνεργασίας μας με το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου ‘’Αγιος 
Σάββας’’ και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τα Παραρτήματα της ,αρχής γενομένης από το Πα-
ράρτημα Ιωαννίνων, προκειμένου το Πρόγραμμα να προσφέρει βοήθεια και σε γυναίκες που βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.
 Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας,διευθυντής 
Κλινικής Μαστού και Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου’’Αγιος Σάββας’’,κ.Ευάγγελος 
Φιλόπουλος, συνεχάρει και επιβράβευσε τον Ομιλο ‘’Κηφισιά Εκάλη’’. Παρέδωσε εκ μέρους της Ελλη-
νικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ,στην Πρόεδρο του Ομίλου, Βύλλη Μάκου, τιμητική πλακέτα για την 
ενεργό υποστήριξη των Γυναικών και την συμμετοχή του Ομίλου στον αντικαρκινικό αγώνα, μέσω του 

Τον Φεβρουάριο, ο 
Ομίλος μας συμμετεί-
χε στο πρόγραμμα της 
Ελληνικής Ένωσης για 
Αποστολή φαρμάκων 
και φαρμακευτικού 
υλικού στον Ερυθρό 
Σταυρό του Κιλκίς 
και παροχή βοήθει-
ας στους πρόσφυγες. 
Στις 15 Φεβρουαρίου 
κατά την διάρκεια της 
ολομέλειας μας, έγι-
νε ενημέρωση για ‘’Το 
Στρατηγικό Mοντέλο Διοίκησης της Σοροπτιμιστικής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας’’, από την Διευθύντρια 
Προγράμματος, Πόπη Αθανασίου.
Την Δευτέρα 7 Μαρτίου, στον φιλόξενο χώρο του Ecali-Club, ο Όμιλος μας γιόρτασε την Παγκόσμιας 
Ημέρας για την Γυναίκα, προσφέροντας δύο υποτροφίες, σε δύο νέες γυναίκες της περιοχής μας, στο 
πλαίσιο του προγράμματος του SIE ‘’Soroptimists Invest in Education’’. Μία υποτροφία για εκμάθηση ξέ-
νης γλώσσας και μια για εκμάθηση πληροφορικής . Eυχαριστούμε την Γραμματέα του Ομίλου μας, Ελευ-
θερία Βλάχου, για την ευγενική διαμεσολάβηση της με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Καραρήγα και την 
σημαντική συμβολή της στις υποτροφίες αυτές. Μετά την απονομή των υποτροφιών ακολούθησε μία 
πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία της φίλης Ελευθερίας Βλάχου, με θέμα: ‘’Mια επέτειος γιορτή για όλες μας’’. 
Την ίδια ημέρα, η Α’ Αντιπρόεδρος του Ομίλου, Αλεξάνδρα Αδάμη, έκανε αναφορά στο έργο του ζωγρά-
φου Παναγιώτη Τέτση, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του μεγάλου Έλληνα εικαστικού.
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Σοροπτιμιστικού προγράμματος, ’THINK PINK GO 
GREEN’’. Συνεχάρει και επιβράβευσε επίσης, την Ορ-
γάνωση,
 Brustkrebs Deutschland και παρέδωσε τιμητική πλα-
κέτα στην Πρόεδρο της, Renate Haidinger.
 Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παραδώσαμε 
στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία υλικό για γυ-
ναίκες που υποβάλλονται σε θεραπεία για τον καρ-
κίνο του μαστού. (περισσότερες από 300 περούκες 

συνολικά, στηθόδεσμους και προθέματα ) Η Διευθύντρια Προγράμματος του Ομίλου, Πόπη Αθανασίου, 
μας ενημέρωσε για την πορεία του Προγράμματος, υπογραμμίζοντας την βοήθεια που προσφέρει σε άπο-
ρες και ανασφάλιστες ασθενείς που το έχουν ανάγκη. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκτός από τα μέλη 
του Ομίλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Πρόεδροι των 
Παραρτημάτων της Αττικής καθώς και εκπρόσωποι από Συλλόγους των Φίλων της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας Στην συνέχεια ακολούθησε μικρή δεξίωση στα Γραφεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας με δημιουργική συζήτηση, σκέψεις και προτάσεις για το μέλλον. Η βραδιά εκλεισε με δείπνο 
του Ομίλου στο‘’Καποδιστριακό’’-Κτήριο ‘’Κωστής Παλαμάς’’. Η επιβράβευση αυτού του Προγράμματος 
υπογραμμίζει την δύναμη της συνεργασίας μεταξύ δυο Οργανώσεων διαφορετικών χωρών και προβάλλει 
ένα Πρόγραμμα αλληλεγγύης από Γυναίκες σε Γυναίκες, γιατί ο καρκίνος δεν έχει σύνορα!
 Εμείς οι Σοροπτιμίστριες γνωρίζουμε την δύναμη του εθελοντισμού και της συνεργασίας. Εργαζόμαστε 
συλλογικά και γι` αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Ψυχικού και την Πρόεδρο Μαρία Σαγιά, για 
τις 200 κάρτες αυτοεξέτασης μαστού της Σοροπτιμίστριας Νίκης Αγνάντη ,Καθηγήτριας Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Ομίλου’’Ανατολικός’’. Επίσης, το μέλος μας Αγγελική Περισ-
σάκη για την χορηγία της εκτύπωσης 1000 καρτών αυτοεξέτασης μαστού. Την Διευθύντρια Προγράμμα-
τος και Ιδρυτική Πρόεδο του Ομίλου μας, Πόπη Αθανασίου για την πολύτιμη συμμετοχή της στην υλοποί-
ηση του Προγράμματος. Το μέλος μας, Άντζελα Δικαιούλια, που μας έφερε σε επαφή και σε συνεργασία με 
την Οργάνωση Καρκίνου Μαστού Γερμανίας. Τις χορηγούς του Προγράμματος και μέλη του ομίλου μας, 
Φιφή Αγγελή, Πόπη Αθανασίου και Ελευθερία Βλάχου.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα σε όλα τα μέλη του Ομίλου ‘’Κηφισιά-Εκάλη’’που εργάζονται ακούραστα και 
συμβάλουν στο κοινωνικό έργο που επιτελούμε σε Tοπικό ,Εθνικό και Διεθνές επίπεδο επιτυγχάνουμε 
τους στόχους μας.

  Βύλλη Μάκου, Πρόεδρος Σ.Ο.’’Κηφισιά-Εκάλη’’

Όμιλος Δράμας

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Δράμας, ανταποκρινόμενος άμεσα στο κάλεσμα του δημάρχου Δράμας κου 
Μαμσάκου Χριστόδουλου, δώρισε σημαντική ποσότητα φαρμάκων στην ομάδα γιατρών που εθελοντικά 
έχουν αναλάβει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Σύριων προσφύγων που έχουν προσωρινά εγκα-
τασταθεί στην περιοχή μας.
Ο Όμιλος μας συνεχίζει το ανθρωπιστικό του έργο, μεριμνώντας πρωτίστως για την υγεία και την ασφάλεια 
των συμπολιτών μας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αξιοπρεπή διαμονή των προσφύγων στην πόλη μας.
Η παράδοση των φαρμάκων πραγματοποιήθηκε στις 07/04/2016 στους κους Βασιλείου Νικηφόρο, ως 
επικεφαλής της ομάδας των γιατρών, και Μελισσινό Στέλιο, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δια-
χείρισης Εθελοντών.
Ο Κος Βασιλείου μας τόνισε ότι γίνεται ορθολογική χρήση των φαρμάκων και μας ευχαρίστησε θερμά για 
την προσφορά μας αυτή.

Η πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Δράμας
Ελματζόγλου Λένα

Όμιλος Κέρκυρας

Ο Όμιλος μας έκοψε τη βασιλόπιτα του στις 9 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά την ολομέλεια, σε πολύ ευχάρι-
στο για όλες κλίμα και στη ψυχαγωγική ατμόσφαιρα του κέντρου της πόλης μας ¨Ανεμόμυλος¨.
Στις 21 Φεβρουαρίου, σε μονοήμερη μετακίνησή μας στην  Πωγωνιανή Ιωαννίνων, επισκεφτήκαμε τις 
εγκαταστάσεις διαμονής των παιδιών της ΚΙΒΩΤΟΥ του ΚΟΣΜΟΥ.  Προσφέραμε λάδι, είδη υγιεινής, 
σχολικά είδη και παιχνίδια στα παιδιά. Περιηγηθήκαμε τις εγκαταστάσεις του χώρου, πληροφορηθήκαμε 
για τις δραστηριότητες των εφήβων κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, για τις καλλιέργειες και την μικρή 
κτηνοτροφική παραγωγή τους. Είχε προηγηθεί αλληλογραφία της Προέδρου μας με την κοινωνική λει-
τουργό της δομής αυτής και είχαμε αποστείλει 300 ευρώ για την αγορά πετρελαίου.
Στις 26 Φεβρουαρίου παραδώσαμε 40 τίτλους βιβλίων στη βιβλιοθήκη του Λυκείου Καστελλάνων Μέσης 
Κέρκυρας. Από τη Συντονίστρια Προγράμματος του Ομίλου γίνονται ενέργειες ώστε να διατεθεί βιβλιο-
θηκονόμος από το Πανεπιστήμιο προκειμένου να βοηθήσει στη βιβλιογραφική ταξινόμηση των βιβλίων 
που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη αυτή.
Στις 2 Μαρτίου διοργανώσαμε το πάρτι των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 100 παιδιά από τα ειδικά σχολεία 
και τα ιδρύματα της πόλης μας και οι 40 συνοδοί τους διασκέδασαν και χόρεψαν  με μουσική που διάλεξε 
γι αυτά ο Γεράσιμος Καβαλιεράτος, έπαιξαν με τους 2 κλόουν και πέρασαν ένα χαρούμενο  πρωινό . Στο 
ξεν. CORFU HOLIDAY PALACE η  φιλοξενία ήταν εξαιρετική και η προσφορά διαφόρων γλυκών και 
σνακς από διάφορες επιχειρήσεις και τον Όμιλο ήταν πλούσια.
Στις 7 Μαρτίου γιορτάσαμε την Ημέρα της Γυναίκας, διοργανώνοντας εκδήλωση στην οποία βραβεύσαμε 
τις γυναίκες, μέλη της Εικαστικής Ένωσης Κέρκυρας, που ασχολήθηκαν με τη γυναίκα με καθ΄ οποιαδή-
ποτε καλλιτεχνική δημιουργία. Τους προσφέραμε αναμνηστικό πάπυρο και στη συνέχεια ακολούθησε η 
προσφορά μικρού γεύματος στα μέλη και στις φίλες μας.
Ο Όμιλος μας βραβεύτηκε με καλαίσθητη πλακέτα από τo Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με 
Αναπηρία και το Εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης  ¨ΜΕΛΙΣΣΑ¨ για την πολύχρονη προσφορά 
του με την καθιερωμένη από 25ετίας διοργάνωση του αποκριάτικου πάρτι και αναλώσιμων ειδών για τα 
εργαστήρια των παιδιών.
Η Πρόεδρος και μέλη του Ομίλου παραβρέθηκαν σε  εκδηλώσεις άλλων γυναικείων σωματείων και καλ-
λιτεχνικών φορέων της Πόλης μας.

Γιάννα Μαζωνάκη Κουρκούλου,
Υπεύθυνη ύλης Περιοδικού

Όμιλος Βυζάντιο Θεσσαλονίκης
 
 Ο Όμιλός μας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, πραγματοποίησε τις πιο κάτω δραστηριότητες.
Την 16η Ιανουαρίου συμμετείχαμε στο διευρυμένο Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε., και με 18 μέλη, συμμετείχαμε στην 
κοινή συνεστίαση και στην κοπή της Βασιλόπιτας. Η 1η Συνεδρίαση – Συνεστίαση του 2016, ήταν 
πανηγυρική. Η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης Καίτη Τσιότρα, μας μίλησε για τα 
έθιμα των εορτών.
 Δεχθήκαμε και αποδεχθήκαμε προσφορά συνεργασίας από τον αδελφό Όμιλο ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΥΠΟΛΗ Βουλγαρίας, μέσα στα πλαίσια της Διαβαλκανικής συνεργασίας ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛ-
ΚΑΝΙΑ. Ακόμη, από τον αδελφό Όμιλο απεφασίσθη, να μας προσφέρουν (ΔΩΡΕΑ)την πρωτότυπη 
έκδοση της Σλαβοβουλγαρικής Ιστορίας Εκδόσεως 1831 προκειμένου με τη σειρά μας, να το προ-
σφέρουμε στο Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το τμήμα Βουλγαρικών Σπουδών, προς χρήση των 
φοιτητών.
 Ο Όμιλος ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΣ μέσα στα πλαίσια συνεργασίας μας, ανέλαβε να μεταφράσει 
στα Βουλγαρικά, το βιβλίο του μέλους μας Καίτης Κάστρο Λογοθέτη ΑΘΑΜΠΩΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ και 
να το παρουσιάσει στον κόσμο της Βουλγαρίας, γενικώς. Ο Όμιλός μας, θα αναλάβει την οργάνωση 
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και παρουσίαση Έκθεσης Ζωγραφικής, Σοροπτιμίστριας από τον Όμιλο ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΣ 
με θέμα τοπία από την Κέρκυρα. Ύστερα από σχετική πρόταση , στην έκθεση θα συμμετέχει και το μέ-
λος του Ομίλου μας, εικαστικός, Μαίρη Μαγνήσαλη. Η Έκθεση θα υλοποιηθεί στη νέα Σορ. Χρονιά. 
Ακόμη, ύστερα από προσφορά της Φωτεινής Χαραλαμπίδου Λογοθέτη, ο Όμιλός μας θα προσφέρει 
στον Όμιλο της Βουλγαρίας, το βιβλίο του Δημοσιογράφου και συγγραφέα Γιώργου Λογοθέτη, που 
αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Μεγάλου μας ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ και ακόμη, θα προσφέρουμε 
C.D. με μουσική του σε όλα τα μέλη. Για την Διαβαλκανική αυτή Συνεργασία μας, ενημερώσαμε σχε-
τικώς, την Πρόεδρο του Αδελφού Σοροπτιμιστικου Ομίλου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης, αφού, ως γνωστό, 
προ εξαετίας, οι 3 όμιλοι, σε ειδική τελετή,είχαμε αδελφοποιηθεί.
 Συμμετέχοντες σε καμπάνια της Σ.Ε.Ε. προσφέραμε φαρμακευτικό υλικό στον Ε.Ε.Σ. Κιλκίς, για 
τις ανάγκες των προσφύγων και λοιπών αναξιοπαθούντων και μαζί με το μέλος του Ομίλου Σύλβα 
Μούτσογλου, συνοδεύσαμε την Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε. Μαίρη Σαμαρτζίδου στην παράδοση του συγκε-
ντρωθέντος από όλη την Ελλάδα, υλικού, στο Κιλκίς.
 Στη Συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου, η Σοροπτιμίστρια του Σ.Ο. Φιλιππουπόλεως Έλενα Πέεβα 
Νικηφορίδου, μας παρέδωσε το Σλαβοβουλγαρικό λεξικό, όπως μας είχε υποσχεθεί ο Όμιλός της.
 Την 9η Μαρτίου, πραγματοποιήσαμε τον Αποκριάτικο ΜΑΣΚΕ χορό μας, τα έσοδα του οποίου προ-
σφέρθηκαν στην πιο πάνω καμπάνια της Σ.Ε.Ε.
 Την 16η Μαρτίου πραγματοποιήσαμε την Ετήσια Τακτική μας Γ.Σ. και Εκλογές για την ανάδειξη 
του Νέου Δ.Σ. και λοιπόν αξιωματούχων για την Σορ. Χρονιά 
2016 – 2018.
 Την 21η Μαρτίου αρχίσαμε τα μαθήματα Η / Υ για τα μέλη 
του Ομίλου μας από τον καθηγητή της Πληροφορικής Γιώργο 
Γεωργιάδη (η φωτογραφία είναι στιγμιότυπο από τα μαθήμα-
τα) σε χώρο που μας προσέφερε ο Δήμος Καλαμαριάς, κατόπιν 
ενεργειών της Διευθύντριας Προγράμματος Μαριάνζελας Χα-
τζηκωστή.
 Την 11η Μαρτίου παρευρεθήκαμε στην παρουσίαση του 3ου 
βιβλίου της μεταφράστριας και συγγραφέως Καίτης Κάστρο 
Λογοθέτη, μέλους του Ομίλου μας, προηγ. Προέδρου της 
Σ.Ε.Ε. και Γραμματέως στην Ομοσπονδία.
 Την Παρασκευή 18 Μαρτίου, στη φιλόξενη στέγη της Παγκρη-
τίου αδελφότητας, παρουσιάσαμε το ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ (ποίη-
μα) της φιλολόγου, συγγραφέως και ποιήτριας Άννας Μανω-
λοπούλου, Σοροπτιμίστριας του Σ.Ο. Λάρισας ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ 
ΑΝΕΜΟΥ.
ΟΜΙΛΙΕΣ  (Εσωτερική επιμόρφωση)
 Κατά την διάρκεια των Συνεδριάσεων, πραγματοποιήθηκαν 
ομιλίες από μέλη του Ομίλου μας για διάφορα θέματα, όπως.
1. Για την Ιστορία της ΘΑΣΟΥ μας μίλησε η Καίτη Κάστρο Λο-
γοθέτη.
2. Για τα Έθιμα του ΜΑΡΤΗ, μας μίλησε το μέλος του Λυκείου 
Ελληνίδων Θεσσαλονίκης Σύλβα Μούτσογλου.
 Τέλος, σε κάθε Συνεδρίαση της Ολομέλειας, διαβάζουμε και συζητούμε τις Μηνιαίες Επιστολές της 
Προέδρου της Σ.Ε.Ε. Μαίρης Σαμαρτζίδου.

Σοφία Βρετοπούλου,
Πρόεδρος ομίλου Βυζάντιο
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