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Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα  
για την φωτογραφία “Blue + Yellow = Green”  

 στον διαγωνισμό 2014 του Διεθνούς Σοροπτιμισμού της Ευρώπης  
για το Περιβάλλον.
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το μήνυμα της Προέδρου Σ.Ε.Ε.

Φίλες σοροπτιμίστριες / Dear Soroptimist friends,

 Σε ημέρες που η συκοφαντημένη Ελλάδα περνά δύσκολες στιγμές στην 
υπερηφάνεια της και στην ιστορία της, η δημιουργία ενός περιοδικού αποτελεί 
ένα άνοιγμα στο φως, ένα παράθυρο στη χαρά και στο μέλλον.
 Με μια εκδοτική ομάδα άπειρη αλλά τολμηρή, με κέφι και όρεξη για 
δουλειά σας παρουσιάζουμε το πρώτο δείγμα γραφής μας.
 Μέσα από τις σελίδες του σταδιακά θα συστηθούμε όχι μόνο στις σοροπτιμίστριες των 30 ομίλων 
της Ελλάδος, αλλά και σε παραλήπτες που θα διαλέγουμε να κάνουμε γνωστή την παγκόσμια αυτή γυ-
ναικεία οργάνωση που με εξωστρέφεια πλέον βαδίζει προς το μέλλον.
 Οι σκοποί μας πάντα αφορούν την βελτίωση της θέσης της γυναίκας παγκοσμίως σε όλα τα επί-
πεδα, δηλαδή τη μόρφωση, την επαγγελματική δραστηριότητα, την ασφαλή συμβίωση εντός και εκτός 
γάμου γι’αυτήν και τα παιδιά της. Συγχρόνως υποστηρίζουμε και αναδεικνύουν τους στόχους του ΟΗΕ 
για την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή διατροφή, νερό, κλίμα, ζωικά είδη προς εξαφάνιση.
 Μέσα από το περιοδικό μας θα δοθεί ευκαιρία σε πολλές σοροπτιμίστριες να εκφράσουν τις από-
ψεις τους για τα θέματα που υποστηρίζουμε και διεκδικούμε. Θα αποτελέσει ένα βήμα για κάθε μία που με 
επιχειρήματα μπορεί να ανοίξει καινούργιους σοροπτιμιστικούς δρόμους.
 Τέλος θα έλεγα ότι λίγο άρωμα Θεσσαλονίκης, όπως θα διαπιστώσετε, μόνο καλό μπορεί να κάνει 
σ΄ ένα περιοδικό που για τα επόμενα χρόνια θα εκδίδεται στη πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

 At a time when slandered Greece is going through difficult moments to its pride and its history, the 
creation of a magazine constitutes a window opening to light, joy and the future.
With an inexperienced but daring editorial team, full of cheer and eager to work, we present our first sam-
ple.
 Through its pages we will gradually introduce ourselves ,not only to the soroptimists of the thirty 
clubs in Greece, but also to recipients who we will choose to acquaint to this international women’s organ-
ization which proceeds with extroversion towards the future.
 Our goals always concern the betterment of the position of women worldwide, at all levels, namely 
in education ,professional activity, safe living within and out of marriage for her and her children. Simul-
taneously we support and highlight the purposes of the United Nations Organization for the protection of 
the environment, specifically nutrition, water, the climate and species under extinction.
 Through our magazine, opportunities will be given to many soroptimists to express their views on 
subjects which we defend and vindicate. It will constitute a step for each one wishing to open new sorop-
timistic paths.
 Lastly I would say that a little scent of Thessaloniki as you will note ,can only do well to a magazine 
that will be published for the next years from the second capitol of Greece.

Καλή μας αρχή! / We wish for a good start!

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ / TOGETHER WE CAN DO BETTER. 

Μαίρη / Mary 
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. / Greek Union President

Μήνυμα της Προέδρου Σ.Ε.Ε.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

η ταυτότητα μας

Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός (SI) είναι μια δυναμική παγκόσμια μη 
κυβερνητική οργάνωση διευθυντικών στελεχών και επαγγελματι-
ών γυναικών παροχής υπηρεσιών προς τις γυναίκες και τα παιδιά. 
Οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια, μαζί, 
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις προσδοκίες τους ατομικά και 
συλλογικά και ενώνουμε τη φωνή μας για να δημιουργήσουμε ισχυ-
ρές, ειρηνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα διαθέτει πάνω 
από 90.000 μέλη σε περισσότερες από 3.000 Ομίλους σε 124 χώ-
ρες. Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
(ΜΚΟ) με γενική συμβουλευτική θέση στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ). Ο 
Διεθνής Σοροπτιμισμός δραστηριοποιείται σε όλα τα όργανα του 
ΟΗΕ σε όλο τον κόσμο. Εκπροσωπείται με Γενική Συμβουλευτική 
Θέση στον ΟΗΕ, κατηγορία 1, στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμ-
βούλιο (ECOSOC), έχει επίσημες σχέσεις με διάφορους φορείς και 
τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και με ένα δίκτυο μόνιμων εκπροσώπων 
του Διεθνούς Σοροπτιμισμού (SI) σε όλα τα μεγάλα όργανα του ΟΗΕ.

Η Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (SI/Ε) είναι μια από 
τις τέσσερις Ομοσπονδίες του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, με 35.000 
μέλη και πάνω από 1.200 Ομίλους σε 58 χώρες, που προσπαθούν 
με προγράμματα προσφοράς υπηρεσίας να κτίσουν έναν καλύτερο 
κόσμο για τις γυναίκες και τα παιδιά μέσω της Ενημέρωσης, Συνηγο-
ρίας και Ενεργού Δράσης.

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος στοχεύει στη:
• Διατήρηση υψηλού ηθικού επιπέδου στις επιχειρήσεις, στο επάγ-
γελμα και σε όλους τους τομείς της ζωής
• Προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδιαίτερα προώ-
θηση της Γυναίκας
• Ανάπτυξη της έννοιας της φιλίας και του αισθήματος ενότητας με-
ταξύ Σοροπτιμιστριών όλων των χωρών
• Διατήρηση ζωντανού του πνεύματος της υπηρεσίας και της αν-
θρώπινης κατανόησης
• Συμβολή στη διεθνή κατανόηση και στην παγκόσμια φιλία

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ
Τριμηνιαία έκδοση της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος
Αριστοτέλους 47-49, 104 33 Αθήνα
τηλ.: 210 8235107 κωδ. εντύπου 2292, www.soroptimist.gr

SOROPTIMIST INTERNATIONAL - SOROPTIMIST UNION OF GREECE
HELLINIDES SOROPTIMISTRIES - SOROPTIMISTS OF GREECE
Quarterly publication of the Soroptimist Union of Greece
47-49, Aristotelous str, Athens 104 33, Greece, Tel +30 2108235107
Έτος 31ο - Αρ. Φύλλου 110 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014
31st year - No 110 - October - November - December 2014

Για πληροφορίες, διαφημίσεις και ότι σχετίζεται με το περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμήστριες» παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Πρόεδρο.
Κάθε ενυπόγραφο κείμενο εκφράζει τον συντάκτη του και το περιοδικό δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο του κειμένου.

Εκδότρια: 
Θάλεια Χαρμουρτζιάδου

Σύμβουλος έκδοσης: 
Ευδοκία Αικατερινάρη

Παραγωγή:
Αθανασίου-Μαδημένος Ο.Ε.

Περίοδος 2014 - 2016
Πρόεδρος ΣΕΕ: 

Μαίρη Σαμαρτζίδου περιεχόμενα
Μήνυμα προέδρου Σ.Ε.Ε.           σελ 3
Μήνυμα από την εκδοτική ομάδα         σελ 4
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης        σελ 5
Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα Νεολαίας         σελ 6
Διεθνείς ειδήσεις           σελ 7
35 χρόνια Ανατολικός Όμιλος Αθηνών        σελ 9
Εκδήλωση Χαραγκιώνη          σελ 12
Εκδήλωση Λάρισας           σελ 14
Εκδήλωση Ομίλου Πάτρας          σελ 20
Επίσκεψη στις φυλακές Διαβατών         σελ 21
Παρουσίαση βιβλίου από τον Όμιλο Βόλου «Θέτις»      σελ 23
Διεθνή ημέρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από τον όμιλο Κηφισιάς    σελ 24
Εκδηλώσεις Ομίλων           σελ 25
«Χιόνια στο καμπαναριό»          σελ 31

Παρακαλείστε να 
αποστείλετε την 

ύλη του επόμενου 
τεύχους έως 15 

Μαρτίου



54

ΔΙΕΘΝΗΣ                     ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ

μήνυμα από την εκδοτική ομάδα

- Αγαπητές φίλες Σοροπτιμίστριες,

 Με μεγάλη μου χαρά και εντελώς αυθόρμητα δέχθηκα την πρόταση 
της προέδρου μας, προκειμένου να αναλάβω την ευθύνη της έκδοσης του 
περιοδικού μας. Προσωπικά αισθάνομαι σα να μπαίνω σε ένα καράβι με συ-
νεπιβάτες όλες εσάς, για να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι που θα διαρκέσει δύο 
ολόκληρα χρόνια, με καπετάνιο την πρόεδρο και υπεύθυνη της ρότας μας 
εμένα. Θα είναι ένα ταξίδι όμορφο, με προγραμματισμένη μεν πορεία, αλλά 
και με πολλές εκπλήξεις, που θα μας οδηγήσουν -γιατί όχι- σε νέους, γοητευτικούς προορισμούς.
 Είμαστε μία ομάδα που ξεκινάει με ενθουσιασμό και αγάπη, με στόχο να προσφέρει σε όλες εσάς 
μία όσο το δυνατόν πληρέστερη και πολύπλευρη ενημέρωση, για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και 
αφορούν τη σύγχρονη γυναίκα. Για τον σκοπό αυτό, θα ήθελα να ζητήσω από όλες εσάς την ενεργή 
συμμετοχή σας σε αυτό το ταξίδι, με την παρουσία σας στις εκδηλώσεις μας, με ιδέες και προτάσεις για 
τη θεματολογία μας καθώς και ό,τι άλλο μπορεί να ενδιαφέρει εμάς τις Σοροπτιμίστριες. Παράλληλα, θα 
ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά την κατανόηση και την επιείκιά σας για τυχόν λάθη και παραλείψεις που 
πιθανόν να συμβούν και θα βαρύνουν αποκλειστικά εμένα, λόγω της απειρίας μου ως εκδότριας. Με χαρά 
θα δεχθώ τις διορθώσεις και τις συμβουλές σας, έτσι ώστε να έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα.
 Πρώτος σταθμός της όμορφης περιπέτειάς μας το συνέδριο της Λάρισας, που στέφθηκε με απόλυ-
τη επιτυχία, καθώς και η συνάντηση για την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας στην όμορφη Θεσσαλο-
νίκη μας. Με ελπίδες, αισιοδοξία και ούριο άνεμο για το 2015, βάζουμε πλώρη για το επόμενο συνέδριό 
μας, και πάλι στη Θεσσαλονίκη τον ερχόμενο Μάρτιο. Σας περιμένουμε όλες εκεί.

Καλό μας ταξίδι...
Θάλεια Χαρμουρτζιάδου εκδότρια

- Αγαπητές μου φίλες Σοροπτιμίστριες

 Πρώτα από όλα θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά, δημιουργική κι 
ελπιδοφόρα. Με τον καινούργιο χρόνο ας ευοδωθούν  οι προσδοκίες και οι 
συντονισμένες προσπάθειες, που χρόνια τώρα καταβάλει η Σοροπτιμιστική 
οικογένεια, επιδιώκοντας μια κοινωνία δικαιότερη κι ένα ρόλο της Ελληνί-
δας γυναίκας σ’ αυτή, αντάξιο της αξιοσύνης και των προσπαθειών της.
 Δυο  σοροπτιμίστριες από τον Ανατολικό Όμιλο Θεσσαλονίκης ανα-
λάβαμε γι’ αυτή την διετία την  ευθύνη της έκδοσης του περιοδικού μας. 
Ζητώ την επιείκειά σας για τυχόν λάθη και ευελπιστώ να φέρω εις πέρας αυτό το έργο. Οι προσπάθειες 
μας για την τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία  και την συμμετοχή μας σε κοινές προσπάθειες για την 
προστασία του περιβάλλοντος  θα συνεχιστούν. Θα ενημερώνεστε, μέσα από σχετικές δημοσιοποιήσεις 
του περιοδικού, για όλες τις σχετικές ενέργειες των σοροπτιμιστριών της χώρας μας, αλλά και εκείνων 
των άλλων χωρών.  
 Είναι ανάγκη τώρα ιδιαίτερα, μέσα στις δύσκολες συγκυρίες της εποχής μας, να δραστηριοποιη-
θούμε ακόμη περισσότερο. Να κάνουμε γνωστά, μέσα από το περιοδικό, τα προγράμματα των τεσσάρων 
Ομοσπονδιών του Διεθνούς Σοροπτιμισμού ώστε να  ενεργούμε προς κοινά αποδεκτές αρχές και κατευ-
θύνσεις, προκειμένου να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικές και χρήσιμες.

Ευδοκία Αικατερινάρη

Μήνυμα από την εκδοτική ομάδα
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φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης: αγαπημένη συνήθεια
 Η 31η Οκτωβρίου 2014 σηματοδότησε το καθιερωμέ-
νο ραντεβού της Θεσσαλονίκης με το φεστιβάλ κινηματογρά-
φου της  πόλης, το οποίο ήταν το 55ο στην ιστορία του θεσμού,  
και διήρκεσε μέχρι τις 9 Νοεμβρίου.  Μεγάλη νικήτρια του 
Χρυσού Αλέξανδρου, για το βραβείο καλύτερης ταινίας, ανα-
δείχθηκε η «Ατέρμονη θλίψη» (La Tirisia) του Μεξικανού Χόρχε 
Πέρες Σολάνο, σε μία διοργάνωση που χαρακτηρίστηκε από τη 
λιτότητά της.
 Με αφορμή τη σημαντικότερη κινηματογραφική 
γιορτή της χώρας μας, θα επιχειρήσουμε μία απλή και σύντομη 
αναδρομή στην ιστορία του λαμπρού αυτού θεσμού, που παρότι 
ξεκίνησε ως εγχώρια υπόθεση πριν από μισό αιώνα, κατόρθωσε 
να εξελιχθεί με σταθερά και συνεπή βήματα, ακτινοβολώντας 
πλέον στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα.

«Παιδί» του Παύλου Ζάννα
 
 Το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης χωρί-
ζεται σε τρεις χρονικές περιόδους: 1960-1965, 1966-1991 και 
1992-σήμερα. Η διοργάνωση άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες 
της το μακρινό 1960, ως «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογρά-
φου». Η ιδέα για το φεστιβάλ αποτέλεσε «πνευματικό παιδί» 
του λογοτέχνη Παύλου Ζάννα, ο οποίος από το 1955 έως το 
1967 υπήρξε αρχικά  μέλος και αργότερα γενικός γραμματέας 
και αντιπρόεδρος της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας 
«Τέχνη», με πρόεδρο τον Λίνο Πολίτη. Κατά τη χρονική αυτή 
περίοδο, ο Ζάννας ίδρυσε και διηύθυνε την κινηματογραφική 
λέσχη της «Tέχνης», στην οποία παρουσιάστηκαν περισσότε-
ρες από από 300 ταινίες. Σε δική του μάλιστα πρωτοβουλία, που 
υιοθέτησε το Δ.Σ. της «Tέχνης» και η ΔΕΘ, οφείλεται η δημι-
ουργία του θεσμού το 1960. Στην πρώτη κριτική επιτροπή, συμ-
μετείχαν «ιερά τέρατα» των τεχνών και των γραμμάτων, όπως 
οι Στρατής Μυριβήλης, Κατίνα Παξινού, καθώς και ο Ιωάννης 
Βελλίδης. Το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου είχε απονεμηθεί 
στον Δημήτρη Χορν, ενώ το αντίστοιχο γυναικείο στην Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, για την ταινία «Μανταλένα». Παρουσιαστής 
της τελετής ήταν ο γνωστός κονφερασιέ της εποχής, Γιώργος 
Οικονομίδης.

Διεθνής καταξίωση

 Με τη συγκεκριμένη ονομασία, ο νεοσύστατος θε-
σμός συνέχισε μέχρι το 1966, οπότε και μετονομάστηκε σε 
«Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου», ως και το 1991. Από 
το 1992 το φεστιβάλ ξεπέρασε τα στενά ελληνικά σύνορα, ανα-
βαπτιζόμενο ως διεθνές, τίτλο που διατηρεί μέχρι και τις μέρες 
μας. Κατακτώντας σταδιακά ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή 
λάμψη, το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κατάφερε να καθιερωθεί 
στις συνειδήσεις των σινεφίλ ως το κορυφαίο φεστιβάλ κινημα-
τογράφου των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Από τις σκηνές του, παρέλασαν ορισμένα από τα σπουδαιότερα 
ονόματα του χώρου τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, όπως 
οι Μιχάλης Κακογιάννης, Νίκος Κούνδουρος, Γρηγόρης Γρηγο-
ρίου, Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Ντίνος Κατσουρίδης, Παντε-
λής Βούλγαρης, Νίκος Περράκης, Ουνταϊάν Πρασάντ, Γιοτσίρο 
Τακαχάσι, Πάβελ Παβλικόφσκι, Κιμ Τάε-Γιονγκ, Τομπίας Λί-
ντχολμ κ.α.

Κατηγορίες και βραβεία

 Οι ταινίες που προβάλλονται κατά τη διάρκεια του 
φεστιβάλ χωρίζονται σε έξι διαφορετικές κατηγορίες, και συ-
γκεκριμένα:

1. «Διεθνές διαγωνιστικό», που περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας
2. «Ανοιχτοί ορίζοντες», με ανεξάρτητες ταινίες
3. «Ματιές στα Βαλκάνια», με παραγωγή ταινιών από την ομώ-
νυμη περιοχή
4. «Αφιερώματα», με αντιπροσωπευτικές ταινίες επίλεκτων 
σκηνοθετών που τιμούνται τη συγκεκριμένη χρονιά
5. «Ελληνικές ταινίες», με την εγχώρια παραγωγή της σεζόν και
6. «Ταινίες για παιδιά» και «Νεανική οθόνη», με ειδικές προβο-
λές για σχολεία και μικρά παιδιά.

Οι τρεις καλύτερες ταινίες του διεθνούς διαγωνιστικού τμήμα-
τος βραβεύονται με τον Χρυσό, τον Αργυρό και τον Χάλκινο 
Αλέξανδρο αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν ακόμη ειδικά βραβεία 
της κριτικής επιτροπής για πρωτοτυπία και καινοτομία, καθώς 
και πέντε επιπλέον βραβεία στις κατηγορίες της σκηνοθεσίας, 
του σεναρίου, της ανδρικής ερμηνείας, της γυναικείας ερμηνείας 
και του καλλιτεχνικού επιτεύγματος. Επιπλέον, υπάρχουν και τα 
βραβεία κοινού, για τις καλύτερες ταινίες εκτός διαγωνιστικού 
τμήματος. Τα βραβεία απονέμονται από 5μελή διεθνή κριτική 
επιτροπή.

Με το βλέμμα στο μέλλον

 Έχοντας συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής, το φεστιβάλ 
κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ατενίζει το μέλλον με τη σι-
γουριά που του προσδίδει η συσσωρευμένη εμπειρία του, αλλά 
και την αισιοδοξία για τη συνέχιση της μακράς παράδοσης που 
κατόρθωσε να οικοδομήσει μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Δεν 
είναι άλλωστε τυχαίο ότι η κινηματογραφική γιορτή της «νύ-
φης του Θερμαϊκού» αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς και αγα-
πημένο τόπο συνάντησης των σινεφίλ όχι μόνο της Ελλάδας, 
αλλά και πολλών ξένων, με τους Νοέμβρηδες να φέρνουν στη 
Θεσσαλονίκη έναν διαφορετικό, κοσμοπολίτικο αέρα. 
 Η 56η εκδοχή του φεστιβάλ, που θα φιλοξενηθεί από 
τις  6 έως τις 15 Νοεμβρίου 2015 αναμένεται να συνεχίσει στα 
ίδια, επιτυχημένα βήματα των περασμένων ετών, παρέχοντας 
βήμα σε πληθώρα ανεξάρτητων παραγωγών από όλο τον πλα-
νήτη, παρέχοντας στιγμές απόλαυσης στους λάτρεις του ποιοτι-
κού κινηματογράφου.                       Θάλεια Χαρμουρτζιάδου
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Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας 2014 
 Μετά την ανάδειξή της ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997, η Θεσσαλονίκη είχε 
την τιμή να φέρει μέσα στη χρονιά που έφυγε τον τίτλο της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας νεολαίας της γη-
ραιάς ηπείρου (European Youth Capital), σε μία πρωτοβουλία που έφερε στην επιφάνεια όλα τα θετικά 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πόλη.
 Η ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας είναι ένας σχετικά νέος θεσμός, που ξεκίνησε το 2009 από το 
Ρότερνταμ της Ολλανδίας, συνεχίστηκε το 2010 στο Τορίνο του ιταλικού Βορρά, ταξίδεψε το 2011 στην 
Αμβέρσα του Βελγίου, επισκέφθηκε την πορτογαλική πόλη Μπράγκα το 2012, φιλοξενήθηκε στο Μάρι-
μπορ της Σλοβενίας το 2013, για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη μέσα στο 2014.
 Η ιδέα αποτελεί μία πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού φόρουμ νεολαίας, της μεγαλύτερης πλατφόρ-
μας μη κυβερνητικών οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη, που σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή δίνουν τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας» σε επίλεκτες πόλεις που παρουσιάζουν ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, ιδεών, προτάσεων και συνεργασίας για τους νέους σε τοπικό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα χρόνο, και συνδέεται με την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προωθήσει τη συμμετοχικότητα των νέων στην ευρωπαϊκή πολιτική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της ΕΕ.. Για μία νεανική πανεπιστημιούπολη όπως η Θεσσαλονίκη, με σχεδόν 150.000 φοιτητές και το 
σύνολο των νέων της να αγγίζει το 50% του πληθυσμού της, το ταίριασμα αποδείχθηκε απλά ιδανικό. 
Η Θεσσαλονίκη αποδείχθηκε μία ιδανική οικοδέσποινα, φέροντας την αποστολή της σε πέρας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας πλήθος δημιουργικών δράσεων και εκδηλώσεων στους χιλιάδες 

νέους επισκέπτες που ήρθαν για να βιώσουν 
από πρώτο χέρι τι θα πει ελληνική φιλοξενία. 
Μέσα από πολυποίκιλες πολιτιστικές δραστη-
ριότητες, νέοι από όλο τον κόσμο με γνώμο-
νες τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη 
δράση, παρουσίασαν πρωτότυπες εκδηλώσεις 
βασισμένες σε 11 θεματικές ενότητες, όπως το 
αστικό τοπίο, ο εθελοντισμός- μη τυπική μάθη-
ση, ο αθλητισμός, οι τέχνες και ο πολιτισμός, η 
πολυπολιτισμικότητα, ο ακτιβισμός, η καινοτο-
μία, η νεανική επιχειρηματικότητα και ο νεανι-
κός τουρισμός.

  Μεγάλος κερδισμένος της διεθνούς αυτής 
πρωτοβουλίας αναδείχθηκε η πόλη της Θεσσα-
λονίκης, η οποία μέσα από την όλη διαδικασία 
ανακάλυψε και πάλι την εξωστρέφεια και το 
πολυπολιτισμικό άρωμά της, που δικαίως την 
είχαν αναδείξει ως την απόλυτη κοσμοπολίτικη 
ευρωπαϊκή μητρόπολη των περασμένων αιώ-
νων.

Θάλεια Χαρμουρτζιάδου

ΔΙΕΘΝΗΣ                     ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ

ευρωπαϊκή προτεύουσα νεολαίας

ΔΙΕΘΝΗΣ                     ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ

ειδήσεις από SI

35000 Σοροπτιμίστριες εναντιώνονται στη βία1

 Επί τη ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Νοεμβρί-
ου ως Διεθνούς ημέρας για την εξάλειψη της βίας 
εναντίων των γυναικών οι 35.000 γυναίκες επαγ-
γελματίες, μέλη της Σοροπτιμιστικής Ένωσης της 
Ευρώπης λένε ένα ηχηρό ΟΧΙ! στη βία εναντίον 
των γυναικών.
Ως μία οργάνωση γυναικών που για ένα περίπου 
αιώνα εργάσθηκαν για την εξάλειψη της βίας ενα-
ντίον των γυναικών, ήμαστε βαθιά απογοητευμέ-
νες με την συνεχή αποτυχία των στρατηγικών και 

των προγραμμάτων πρόληψης που εφαρμόστηκαν. Το ποσοστό των γυναικών στην Ευρώπη που υφί-
στανται βία κατά την διάρκεια της ζωής τους φτάνει το 24%.Σε ορισμένες μάλιστα χώρες του κόσμου το 
ποσοστό αυτό μπορεί να φτάνει και το 70%.
 Μέσα από τις εκατοντάδες δράσεις κάθε χρόνο που έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση της βίας 
εναντίον των γυναικών με τη δημιουργία καταφυγίων και προστατευμένων δικαστικών αιθουσών, με τη 
χρηματοδότηση υπηρεσιών παροχής συμβουλών, με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και την ενημέρωση, έχουμε καταλάβει πόσο αναποτελεσματικές είναι οι «επίση-
μες» στρατηγικές για την εξάλειψη της βίας εναντίον των γυναικών. Επίσης έχουμε δει με τα ίδια μας τα 
μάτια, πόσο μεγάλο είναι το τίμημα τέτοιας βίας. Είναι ένα τίμημα που βαρύνει άτομα, οικογένειες, κοινό-
τητες και ολόκληρες κοινωνίες.
 Αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί η βία είτε εί-
ναι σωματική, ψυχολογική η οικονομική, είτε συμ-
βαίνει στο σπίτι, στην εργασία, σε δημόσιο χώρο, 
είτε σε καιρό ειρήνης η συγκρούσεων αποτελεί 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
γυναικών. Στερεί από εκατομμύρια γυναίκες την 
υγεία τους, την ευτυχία, την παραγωγικότητα, και 
την αξιοπρέπειά τους. Είναι στις κοινωνίες μας το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πραγματοποίηση της ισό-
τητας των φύλων.
 Σαν Σοροπτιμίστριες θα συνεχίσουμε να αφιερώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στη βία που ασκεί-
ται στις γυναίκες. Προσκαλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη -άτομα, οργανισμούς, ιδρύματα, κυβερνή-
σεις- να πάρουν ξεκάθαρη θέση σ’ αυτό το ζήτημα και να προχωρήσουν ένα βήμα μπροστά, νικώντας αυτή 
τη μάστιγα της εποχής μας.
 Μια γυναίκα μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε, πολλές γυναίκες μπορούν να τα αλλάξουν όλα! 
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Επετειακή εκδήλωση του Ομίλου Αθηνών «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ»ειδήσεις από SI

 Ο Όμιλος Αθηνών «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» συμπλήρωσε 35 χρόνια γόνιμης παρουσίας στα σοροπτιμιστικά 
δρώμενα. Ο επίσημος εορτασμός έγινε την 31η Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός». Διανεμήθηκε ειδικό έντυπο με τις δράσεις του Ομίλου και βραβεύτηκε η Ομότιμη Καθηγήτρια της 
Παθολογικής Ανατομικής του Παν. Ιωαννίνων κ. Νίκη Αγνάντη. Επισημάνθηκε η προσφορά της στην επιστήμη 
και στην Οργάνωση. Ο Όμιλος την επιβράβευσε για την δημιουργία προτύπου καρτέλας με απεικόνιση της 
επιστημονικά ενδεδειγμένης ψηλάφησης για την ανίχνευση και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
 Η καρτέλα διανεμήθηκε σε όλη την Ελλάδα και στις Ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού. Από την θέση της εκλεγμένης Συντονίστριας του τομέα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, 
η κ. Αγνάντη εργάστηκε με τον ίδιο ζήλο, δίδοντας οδηγίες και κατευθύνσεις προς τις Συντονίστριες Υγείας των 
Ενώσεων.
 Στην εκδήλωση παρευρέθη η πρόεδρος της Ένωσης κ. Μαίρη Σαμαρτζίδου, η οποία στον χαιρετισμό 
της ευχήθηκε στο Όμιλο να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο το έργο του και συνεχάρη την τιμώμενη. Παρευρέθησαν 
πλήθος σοροπτιμιστριών από την Αθήνα και την περιφέρεια, καθηγητές και καθηγήτριες ΑΕΙ, πρόεδροι και 
εκπρόσωποι των γυναικείων οργανώσεων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκλεκτά μέλη της 
Αθηναϊκής κοινωνίας.
 Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με άριες από γνωστές όπερες τις οποίες ερμήνευσαν οι σοπράνο Ελισάβετ-
Νεφέλη Παπαγεωργίου και Μαίρη Κοκίου ( μέλη του Ομίλου). Επίσης ερμήνευσαν για πρώτη φορά, λυρικά, 
τον σοροπτιμιστικό ύμνο.
 Ακολούθησε επίσημο δείπνο στην Αθηναϊκή Λέσχη, το οποίο επιμελήθηκε η πρόεδρος του Ομίλου κ. 
Βέττα Σπύρου.
 Παραθέτουμε απόσπασμα από την ομιλία της πρώην προέδρου της ΣΕΕ και μέλους του Ομίλου κ. 
Λίλιαν Ζέλλου, στον Παρνασσό, ενώ 
γινόταν παράλληλη προβολή βίντεο, 
από τις δράσεις του Ομίλου.
 Ο Όμιλος δημιουργήθηκε 
σαν ομάδα το 1978 με πρωτοβουλία 
της ιδρυτικής προέδρου Λούλας 
Μαυρουλίδου, λογοτέχνιδας -  
εικαστικού.
 Ανάδοχοι του Ομίλου ήταν η 
τότε πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής 
Ένωσης Ελλάδος Γεωργία Ταρσούλη, 
συγγραφέας και η μετέπειτα πρόεδρος 
της Ένωσης Αγγέλα Νταϊφά-
Φραντζεσκάκη. Και οι δύο ήταν μέλη 
του Ομίλου Παλαιού Φαλήρου. Την 
ιδρυτική Χάρτα παρέλαβαν τα ιδρυτικά μέλη στις 20 Μαΐου του ιδίου έτους από την Ολλανδή Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κ. Edith Fredericks, σε επίσημη τελετή.
 Το Καταστατικό μας εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον Ιούνιο 1979, που σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία είναι το γενέθλιο έτος του Ομίλου. Ο προσδιορισμός «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» που είναι 
το όνομα του Ομίλου, αποφασίστηκε μετά από πολλές συζητήσεις, γιατί στην Αθήνα λειτουργούσε ήδη ένας 
Όμιλος. Η ονομασία δόθηκε στα πρότυπα του Παρισιού, που είναι χωρισμένο σύμφωνα με τα 4 σημεία του 
ορίζοντα. Έτσι, ανατολικά του Ιστορικού Κέντρου, εκεί που οριοθετείται σήμερα το κέντρο της Αθήνας, ορίστηκε 
ως χώρος συνεδριάσεων του Ομίλου, το Ξενοδοχείο «Αθηναϊς», ιδιοκτησίας της Λούλας Μαυρουλίδου.
 Έτσι μπήκε στη ζωή μας η «Αθηναϊς» η οποία κυριαρχεί στη ζωή και στη σκέψη μας τα 35 τελευταία 
χρόνια και που ομόφωνα αποφασίσαμε να είναι το έμβλημα του Ομίλου μας. Ποια ήταν όμως η Αθηναϊς; Δεν 

Εορτασμός των 35 χρόνων του Ανατολικού ομίλου Αθηνών

Κοινός αγώνας για την εξάλειψη του trafficking
 Αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η στέρηση της ελευθερίας, η συναλ-
λαγή, η εκμετάλλευση και η διακίνηση ανθρώπων ως εμπορευμάτων. Το trafficking σε ανθρώπους, σε 
οποιαδήποτε μορφή του, δεν είναι δυνατόν να γίνεται ανεκτό.
 Διαπιστώνοντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση για την καταπολέμησή του trafficking, έχουμε θε-
σπίσει φιλόδοξους νόμους και μέτρα. Θα πρέπει, ωστόσο, να εστιάσουμε περισσότερο στην εκτέλεσή 
τους. Να μεταφερθούμε δηλαδή από την νομο-
θεσία στην πράξη.
 Έχουμε υποχρέωση, ηθική και νομική, 
να δράσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν, για να πε-
τύχουμε τους στόχους μας, τη συνεργασία διε-
θνών οργανισμών, τριτοκοσμικών χωρών, κοι-
νωνικών οργανώσεων των πολιτών, ιδιωτικών 
και άλλων σχετικών φορέων, τόσο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, όσο και χωρών έξω από αυτή.
Για την εξάλειψη του trafficking σε ανθρώπους, 

πρέπει να δράσουμε μαζί!

Cecilia Malmstrom
Επίτροπος εσωτερικών υποθέσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης 
(Ελεύθερη μετάφραση από την Ευδοκία Αικα-
τερινάρη, πρόεδρο του Σοροπτιμιστικού  Ομί-
λου Ανατολικής Θεσσαλονίκης)

(μετάφραση κειμένων: Ευδοκία Αικατερινάρη)

Καταπολεμώντας την Εμπορία Ανθρώπων 
της Elena Savu, Αντιπροέδρου Συνηγορίας της Ευρωπαϊκής Σοροπτιμιστικής Ένωσης

 Η 18η Οκτώβρη έχει καθιερωθεί, από το 2007, 
ως ευρωπαϊκή ημέρα που θα υπενθυμίζει κάθε χρόνο 
ότι η εμπορία είναι διεθνές φαινόμενο, που δεν γνωρί-
ζει σύνορα, εθνικότητα ή θρησκεία. 
 Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της 
Eurostat, την μεγαλύτερη ομάδα (80%) των θυμάτων 
της εμπορίας αποτελούν οι γυναίκες και τα κορίτσια και η πιο διαδεδομένη μορφή της (62%) στην Ευρω-
παϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση.
  Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μεγάλο έγκλημα και εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, καθώς πηγάζει από αυτή, χρησιμοποιεί και προκαλεί τη βία εναντίον των γυναικών και 
των κοριτσιών, εκμηδενίζοντας ταυτοχρόνως τις ευκαιρίες για μόρφωση και ενδυνάμωση.

1. A Global Voice for Women, Programme News, Νοέμβριος 2014, άρθρο σελ. 2.
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Επετειακή εκδήλωση του Ομίλου Αθηνών «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ»

είναι άλλη από την Αγία Ευδοκία βασίλισσα του Βυζαντίου, της 
οποίας η μνήμη τιμάται στις 13 Αυγούστου. Το έργο που ευρίσκεται 
στην είσοδο του ξενοδοχείου έχει φιλοτεχνηθεί από την Λούλα 
Μαυρουλίδου και παριστά την ιδεατή πορεία της Αθηναϊδας από 
την αρχαία ελληνική παιδεία στην χριστιανική.
 Το ΔΣ του Ομίλου για την διετία 2014-2016 αποτελείται από 
τις κ.κ. Βέττα Σπύρου πρόεδρο, Μαίρη Τσολοζίδη α΄ αντιπρόεδρο, 
Μαίρη Γιαννιώτη β΄ αντιπρόεδρο, Θεανώ Μουρούκα ταμία, Μαίρη 
Μαρσέλου Γεν. Γραμματέα, Μαρία Οικονόμου και Γωγώ Φράσαρη 
μέλη.
 Τα πεπραγμένα μας έχουν διανεμηθεί για την οικονομία 
του χρόνου. Θα πρέπει, όμως, να σταθούμε σε κάποιες δράσεις που 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για μας.
Α) Στην 10ετία του 90 που άρχισε πλέον να φαίνεται καθαρά η 
κλιματική αλλαγή, μία θεομηνία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές 
στην Κάσο. Το μέλος μας Μ. Μαρσέλου πρότεινε να κάνουμε κάτι 
για το νησί. Αποφασίσαμε να ανακατασκευάσουμε ένα μέρος του 
οδικού δικτύου του νησιού. Το κόστος ήταν πολύ μεγάλο για τις 
δυνατότητες μας και ζητήσαμε την βοήθεια των υπολοίπων Ομίλων της Αττικής και της Χαλκίδας. Ενώσαμε 
τις δυνάμεις μας και ανακατασκευάσαμε τους δύο κεντρικούς δρόμους, με αποκλειστικά δικούς μας πόρους.
Β) Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση ήταν πάντα πρώτη προτεραιότητα για μας. Η δια βίου 
εκπαίδευση είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία το χρηματοδοτεί. Οι μαθητές που επιστρέφουν 
στα θρανία, ύστερα από πολλά χρόνια, γιατί η ζωή τους ανάγκασε να τα εγκαταλείψουν για να εργαστούν, 
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και βελτιώνουν την επαγγελματική τους κατάσταση. Για να επιβραβεύσουμε 
τις προσπάθειές τους, συνεργαζόμενες με το Σχολείο Β΄ Ευκαιρίας του Περιστερίου, θεσπίσαμε ένα βραβείο, το 
οποίο απονέμουμε κάθε χρόνο, τα τελευταία 8 χρόνια στην καλύτερη μαθήτρια που αποφοιτά από το σχολείο 
και είναι αρχηγός μονογονεϊκής πολυμελούς οικογένειας και αντιμετωπίζει ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα. 
Το βραβείο απονέμεται στη μνήμη της ιδρυτικής μας προέδρου Λ. Μαυρουλίδου.
Γ) Γνωρίζουμε εκ του σύνεγγυς τα μεγάλα προβλήματα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και τον αγώνα του 
για την στήριξη των χριστιανικών πληθυσμών σε ένα εξαιρετικά αφιλόξενο περιβάλλον, όπου, εκτός των 
άλλων ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο αγώνας για την φυσική επιβίωση είναι 
δύσκολος και με αβέβαιο αποτέλεσμα. Η έλλειψη νερού σημαίνει φυσική εξαφάνιση της ζωής. Για το λόγο αυτό 
ανταποκριθήκαμε στην έκκληση του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και χρηματοδοτήσαμε την διάνοιξη δύο 
πηγαδιών σε ισάριθμα χωριά της Τανζανίας. Το έργο έγινε με οικονομική χορηγία των μελών του Ομίλου μας.
Δ) Η Υγεία είναι πολύτιμο αγαθό και η στέρησή της δημιουργεί μεγάλα κοινωνικά προβλήματα με τεράστιο 
δημοσιονομικό κόστος. Ο Όμιλος μας τα τελευταία 25 χρόνια συμμετέχει ενεργά και στηρίζει οικονομικά τον 
Σύλλογο των φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι», δια του οποίου ασκείται προληπτική 
ιατρική με δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και της μήτρας. Χιλιάδες γυναίκες 
προσφεύγουν κάθε χρόνο στα χρηματοδοτούμενα, από αυτόν τον Σύλλογο ιατρεία και εμείς με τη σειρά μας, 
διεκδικούμε μεγάλο μερίδιο στην επιβίωση πολλών γυναικών και στην ευτυχία πάρα πολλών οικογενειών.
Ε) Η Αθήνα είναι η πολιτιστική κοιτίδα της Οικουμένης. Αυτή είναι η άποψή μας. Ο πολιτισμός της Πόλης 
μας έχει αποτυπωθεί πολλαπλώς. Ο γραπτός λόγος πρέπει να αναζητηθεί από τους ενδιαφερομένους και να 
διαδοθεί και να αναλυθεί από τους ειδικούς επιστήμονες. Όμως τα γλυπτά που συναντάμε σε κάθε βήμα μας, 
τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και στους άλλους χώρους συμβιώνουν μαζί μας και προσεγγίζονται άμεσα από 
όλους μας. Μ’ αυτές τις σκέψεις, χρηματοδοτήσαμε την δημιουργία δύο αγαλμάτων από ορείχαλκο, τα οποία 
φιλοτέχνησε η πολυβραβευμένη γλύπτρια Μαίρη Παπακωνσταντίνου, της οποίας οι δημιουργίες ευρίσκονται 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, αλλά και στον Λευκό Οίκο στις ΗΠΑ. Το ένα άγαλμα παριστά 
την γυναίκα και τον μόχθο που καταβάλλει σε όλο τον κύκλο της ζωής της. Η γυναίκα κάθεται στην άκρη 
του βάθρου δίνοντας την εντύπωση, ότι κάθεται στιγμιαία, για να πάρει μια ανάσα και να συνεχίσει άμεσα τη 
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δουλειά της, όπως της υπαγορεύουν οι πολλαπλοί ρόλοι της στην κοινωνία. Το άγαλμα είναι τοποθετημένο 
στην Πλατεία Μαβίλη, 20 μέτρα νότια του ξεν. Αθηναϊς.
 Το δεύτερο άγαλμα είναι τρίμορφο. Η μία μορφή παριστά την γυναίκα μάνα, αυτή την διαχρονική 
ηρωίδα, που κρατά στην αγκαλιά της το μωρό της. Η δεύτερη μορφή παριστά την γυναίκα επιστήμονα- 
διανοούμενη που κρατά ένα βιβλίο και η τρίτη την γυναίκα αγρότισσα, άλλη ηρωική μορφή, που κρατά 
γεωργικό εργαλείο, έτοιμη για δουλειά στο χωράφι. Το άγαλμα είναι τοποθετημένο στο μικρό άλσος που 
συνδέει την Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας, 40 μέτρα βόρεια του ξεν. Αθηναϊς, στην ίδια 
πλευρά του δρόμου, εκεί που γράφεται η ιστορία μας, η ιστορία των Αθηναϊδων, ανάμεσα στα δύο αγάλματα 
μας, που θα διηγούνται για μας, όταν εμείς δεν θα περπατάμε πλέον στην οδό Βασιλ. Σοφίας.
 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στο ηλεκτρονικό κείμενο της Ομάδας των ATENISTAS και 
αφορά την πλήρη καταγραφή των αγαλμάτων του κέντρου της Αθήνας.. Στο κείμενο υπάρχει και η πολύ 
προσεγμένη παρουσίαση των δύο αγαλμάτων μας, με αναφορά στην γλύπτρια και στον Όμιλό μας, με σύντομη 
παρουσίαση της ταυτότητας μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανες που με την πολιτιστική προσφορά μας, 
εντάξαμε στο πλούτο των γλυπτών που κοσμούν την Αθήνα την οπτική του φύλου και ο Όμιλος μας πέρασε 
στην πολιτιστική Ιστορία της Πόλης μας.
 Στην πορεία μέχρι σήμερα, δεν είμαστε μόνον οι παρούσες. Ήταν και άλλες μαζί μας, που δεν είναι πια εδώ. 
Τις νοσταλγούμε πολύ. Σίγουρα είναι νοερά κοντά μας και χαίρονται με όλα όσα κάνουμε για τον Όμιλο μας.»

Λίλιαν Ζέλλου. πολιτικός επιστήμων
Πρόεδρος ΣΕΕ 2010-2012, μέλος του Ομίλου

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ιδέα και το  μήνυμα  της φωτογραφίας που κέρδισε το πρώτο βραβείο του SIE.

 Το θέμα  του διαγωνισμού ήταν «Γυναίκες και  κορίτσια για ένα Υγιές Περιβάλλον». Η εκπαίδευση 
των ανθρώπων για ένα υγιές περιβάλλον και ιδιαίτερα η εκπαίδευση των γυναικών και των παιδιών είναι 
μια σημαντική ευθύνη για εμένα σαν Σοροπτιμίστρια και ζωγράφο. Το κλειδί για ένα Υγιές Περιβάλλον εί-
ναι η Εκπαίδευση. Αυτό ήθελα να είναι και το μήνυμα της φωτογραφίας. Γι` αυτό οργάνωσα ένα workshop 
για παιδιά, τα οποία με την βοήθεια των μητέρων τους και κάτω από την καθοδήγησή μου, δημιούργησαν 
ένα «Σοροπτιμιστικό βιβλίο» γύρω από το Πράσινο Περιβάλλον.
 Το βιβλίο έχει τίτλο «Blue + Yellow = Green», κάνοντας αναφορά στα χρώματα του Σοροπτιμι-
σμού – μπλε και κίτρινο – τα οποία όταν ενωθούν μας δίνουν το ΠΡΑΣΙΝΟ! Ενα χρώμα που μπορεί να 
μας χαρίσει και να μας εξασφαλίσει έναΥγιέςΠεριβάλλον. Μέσα από αυτή την διαδικασία προέκυψε η φω-
τογραφία με τον ίδιο τίτλο που κέρδισε το πρώτο βραβείο του SIE. Αυτό το βραβείο αγαπητές μου φίλες 
ανήκει σε όλες μας. Είναι μια διάκριση της Χώρας μας και του Ελληνικού Σοροπτιμισμού.
 Πηγή έμπνευσης μου είσασταν όλες εσείς, οι Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες,  που κάθε μια ξεχωριστά, 
με τον δικό της τρόπο κρατά ένα βιβλίο. Ένα «Σοροπτιμιστικό βιβλίο» με τις αξίες και τους στόχους της 
οργάνωσής μας, προσπαθώντας μέσα από ομιλίες, προγράμματα και δράσεις, να ενημερώσει, να ευαισθη-

τοποιήσει και να συμβάλλει για ένα καλύτερο μέλλον για τις Γυναίκες 
και τα Παιδιά!
Χαίρομαι  φίλες μου που είμαστε συνοδοιπόροι σ`αυτό το όνειρο, μα 
πιο πολύ χαίρομαι γιατί ΜΑΖΙ   ΜΠΟΡΟΥΜΕ να το πραγματοποιή-
σουμε ΚΑΛΥΤΕΡΑ!
‘’Let’s go Green’’ λοιπόν αυτή την διετία για να χρωματίσουμε όλες μαζί 
το Περιβάλλον με το Πράσινο!
Γιατί,  Πράσινο Περιβάλλον = Υγιές Περιβάλλον

                                                                                    Βύλλη Μάκου
 Πρόεδρος Ομίλου «Κηφισιά-Εκάλη»
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εκδήλωση Χαραγκιώνηεκδήλωση Χαραγκιώνη

Εκδήλωση για την ημέρα εξάλειψης 
βίας κατά των Γυναικών

Αγαπητές φίλες, 

 Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος στις 23 Νο-
εμβρίου διοργάνωσε στην Αθήνα εκδήλωση στο Ίδρυ-
μα Χαραγκιώνη «Ιστορικό Μουσείο Αυτοκινήτου» για 
την ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών που 
έχει καθιερωθεί η 25η Νοεμβρίου. 
 Επειδή η 20η Νοεμβρίου είναι η ημέρα που τα 
κράτη μέλη του ΟΗΕ υιοθέτησαν ομόφωνα την Διεθνή 
σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού συμμετείχε το 
Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» με 
διαδραστικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας για παιδιά 
5-10 ετών. 
 Ομιλήτρια για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών ήταν η Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνι-
κής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Αντιδήμαρχος Αθηναίων Κα Μαρία Στρατηγάκη.
 Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία. Πολλές φίλες Σοροπτιμίστριες, και φίλες του Σοροπτιμισμού 
παρακολούθησαν την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία της Κας Στρατηγάκη καθώς και παιδιά το διαδραστικό 
πρόγραμμα. 
 Στο τέλος της εκδήλωσης ξεναγηθήκαμε στον πολύ ωραίο χώρο του μουσείου έκθεσης ιστορικών 
αυτοκινήτων.

Αμαλία Βαρότση Ραγκούση.
Α’ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε 2014-2016

 Στη συνέχεια η πρόεδρος της σοροπτιμιστικής ένωσης Ελλάδος Μαίρη Σαμαρτζίδου χαιρέτησε 
και καλωσόρισε το ακροατήριο στην εκδήλωσή μας αυτή υπενθυμίζοντάς τους ότι ο ΟΗΕ εδώ και πολλά 
χρόνια όρισε κάποιες μέρες μέσα στο χρόνο ως σημεία αναφοράς και προστασίας κατηγοριών ανθρώπων, 
ζώων και φυσικού περιβάλλοντος που πρέπει όλοι μας να προστατεύουμε. Με τον τρόπο αυτό ο πολι-
τισμένος κόσμος βρίσκεται προ των ευθυνών του και ξαναθυμάται ότι πολιτισμός σημαίνει να προστα-
τεύουμε την γυναίκα και το παιδί από την βία, τον γέροντα από τον αποκλεισμό, τον πρόσφυγα και τον 
μετανάστη από τον ρατσισμό, τα ζώα από την κακοποίηση και την εξαφάνιση και το περιβάλλον από την 
μόλυνση και την εκμετάλλευσή του.
 Η 25η Νοεμβρίου έχει ορισθεί ως ημέρα υπενθύμισης των βιαιοτήτων που υφίστανται οι γυναίκες 
σε όλα τα σημεία της γης και αναφοράς στους τρόπους εξάλειψής της. Το ευτύχημα είναι ότι τόσο η ευ-
ρωπαική σοροπτιμιστική ομοσπονδία όσο και η παγκόσμια αλλά και οι γυναικείες οργανώσεις σε όλο τον 
κόσμο δημοσιοποιούν κάθε χρόνο με εντονότατο τρόπο τις κακοποιήσεις των γυναικών με στατιστικά 
στοιχεία όσο και τον μεγάλο δυστυχώς αριθμό θανάτων από ξυλοδαρμούς. Συγχρόνως πιέζουν τις κυβερ-
νήσεις απανταχού της γης να θεσπίζουν σκληρούς νόμους για την τιμωρία των δραστών και να δημιουρ-
γούν καταφύγια  για τις γυναίκες που κακοποιούνται.
 Στην Ελλάδα ο νόμος που ισχύει εδώ και λίγα χρόνια για την κακοποίηση των γυναικών και αφορά 
κυρίως την ενδοοικογενειακή βία δίνει το δικαίωμα σε κάθε ένα που γνωρίζει ένα γεγονός βίας να το κα-
ταγγείλει και κάθε γυναίκα που υφίσταται παρόμοια συμπεριφορά να βρει την προστασία της αστυνομίας 
από εκπαιδευμένους στο θέμα αυτό αστυνομικούς.

Έμφυλη βία: ένα έγκλημα με παγκόσμιες διαστάσεις 
 Η βία κατά των γυναικών είναι σοβαρή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών. 
35% των γυναικών παγκοσμίως έχουν υποστεί είτε σωματική και /η σεξουαλική βία από τον σύντροφο 
ή σεξουαλική βία από μη συντρόφους. Σε μερικές χώρες οι έρευνες δείχνουν ακόμα ότι το 70% των γυ-
ναικών έχουν υποστεί σωματική και/ ή σεξουαλική βία στη διάρκεια της ζωής τους από τον σύντροφο. 
Περισσότερα από 64 εκατομμύρια κορίτσια παντρεύτηκαν πριν ενηλικιωθούν, δηλαδή το 46% των γυναι-
κών 20-24 ετών στην νότια Ασία και το 41% των γυναικών στην Δυτική και Κεντρική Ασία παντρεύτηκαν 
κάτω των 18 ετών. 140 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων.
 Οι επιπτώσεις της έμφυλης βίας είναι συνήθως μακροχρόνιες και πολλαπλές: φυσική βία, σεξου-
αλική βία, ψυχολογικές συνέπειες περιλαμβανομένου και του θανάτου. Η βία κατά των γυναικών έχει 
αρνητικές συνέπειες στην ευμάρειά τους και γενικά αποτελεί εμπόδιο για τη πλήρη συμμετοχή στην κοι-
νωνία, την οικονομία και την πολιτική. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στις ίδιες τις γυναίκες, αλλά 
επεκτείνονται στις οικογένειες τους, στην τοπικές κοινότητες και σε όλη τη χώρα. 
 Η έμφυλη βία προκαλεί τεράστιο οικονομικό κόστος στα συστήματα υγείας, μειώνει την παραγω-
γικότητα και την συνολικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια μιας χώρας. Για το λόγο αυτό εδώ και δεκαετίες 
η καταπολέμησή της έχει τοποθετηθεί υψηλά στις πολιτικές προτεραιότητες πολλών εθνικών κυβερνήσε-
ων και ιδιαίτερα των διεθνών οργανισμών. Παράλληλα, η κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα οι γυναικεί-
ες οργανώσεις δραστηριοποιούνται πολλαπλά για να τερματίσουν τη βία κατά των γυναικών. 
 Πολλά κράτη έχουν θεσπίσει νομοθεσία για την καταπολέμηση της συζυγικής βίας, της σεξου-
αλικής παρενόχλησης και των άλλων μορφών βίας. Το πρόβλημα όμως παραμένει η σωστή εφαρμογή 
των νόμων. Όμως, σε κάθε περίπτωση, έχουν γίνει λίγα για να προληφθεί η βία και όταν αυτή συμβαίνει 
δυστυχώς συχνά παραμένει ατιμώρητη. 
 Στην Ελλάδα, η πρόσφατη δημιουργία της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 και η δημιουργία με-
γάλου αριθμού Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων φιλοξενίας από την Γενική Γραμματεία Ισότητας 
των Φύλων και τους Δήμους αποτελούν σημαντικές ενέργειες που προοιωνίζουν θετικά αποτελέσματα. 

Μαρία Στρατηγάκη

 Στην εκδήλωσή μας αυτή συνδυάσαμε και 
την αναφορά μας στην 20η Νοεμβρίου, ημέρα 
υπενθύμισης των δικαιωμάτων των παιδιών όχι 
μόνο απέναντι στη βαρβαρότητα και την εργασια-
κή και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλά και απένα-
ντι στη καταπάτηση των φυσικών και αυτονόητων 
δικαιωμάτων τους. Για τον λόγο αυτό φιλοξενήσα-
με στο μουσείο αυτοκινήτων του ιδρύματος Χαρα-
γκιώνη παιδιά και εγγόνια σοροπτιμιστριών για να 
μάθουν το δικαίωμά τους στην οδική ασφάλεια και 
να προστατεύουν τον εαυτό τους. Το έργο αυτό το 
ανέλαβε η ομάδα του ιδρύματος ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩ-
ΝΑΣ και τα παιδιά πέρασαν υπέροχα και ουσιαστι-
κά και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε θερμά.

Μαίρη Σαμαρτζίδου
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εκδήλωση Λάρισαςεκδήλωση Λάρισας

Λάρισα, σ’ ευχαριστούμε για την φιλοξενία του συνεδρίου  
προέδρων και συντονιστριών 

Συμπεράσματα από τη συνάντηση των προέδρων

Η συνάντηση των προέδρων των ομίλων με την πρόεδρο της ένωσης έδωσε σημαντικά αποτελέσματα για 
την δραστηριότητα των ομίλων.
Οι περισσότεροι όμιλοι ασχολούνται με πράξεις φιλανθρωπίας, όπως βοήθεια με ρούχα και υλικά αγαθά σε 
φυλακισμένους ανεξαρτήτως φύλου, βοήθεια σε παιδιά ρομά, κουζίνα αλληλεγγύης, μπαζάρ για την ΕΛΕ-
ΠΑΠ, βοήθεια σε γηροκομεία ,γεύματα για μετανάστες. Άλλες παρόμοιες δραστηριότητες είναι η βοήθεια 

 Ο σοροπτιμιστικός όμιλος Λάρισας, στελεχωμένος με γυναίκες ακούραστες, δημιουργικές και φιλό-
ξενες και έχοντας επικεφαλής μια γυναίκα υπεύθυνη, φιλότιμη και πολύ αξιόπιστη, την Κάτια Χατσιοπού-
λου μας υποδέχτηκαν στην πόλη τους στις 14-15-16 Νοεμβρίου με πολλή αγάπη. Δεν μας αγκάλιασε όμως 
μόνο ο όμιλος, αλλά και η πόλη που αποδείχθηκε, χαρούμενη, επικοινωνιακή και ανοιχτόκαρδη. 
Η πρόεδρος της σοροπτιμιστικής ένωσης Ελλάδος Μαίρη Σαμαρτζίδου πήρε τον λόγο μετά την Πρόεδρο 
του σ.ο. Λάρισας που μας καλωσόρισε με τον χαιρετισμό της και παρουσίασε όλους τους συνεργάτες της 
που παρευρίσκοντο στο συνέδριο, δηλ. τα μέλη του δ.σ. της ένωσης και όλες τις αξιωματούχους. Στη συνέ-
χεια διέθεσε αρκετό χρόνο για να εξηγήσει στις σοροπτιμίστριες την ποιότητα των σχέσεων που θέλει να 
αναπτύξει μαζί τους. Σχέσεις ελπίδας και αλληλεγγύης και όχι καχυποψίας. Η Λάρισα είναι η πρώτη συνα-
ναστροφή και το πρώτο πείραμα. Θα ανοίξουν οι καρδιές μας σιγά - σιγά και θα εμπιστευθούμε ό ένας τον 
άλλον με την πάροδο του χρόνου. Κανείς δεν είναι αλάθητος και είναι καλό να επισημαίνουμε τα λάθη που 
γίνονται για να μην διογκωθούν αργότερα.
Στη συνέχεια η πρόεδρος μίλησε για την εξωστρέφεια που πρέπει να χαρακτηρίζει την οργάνωσή μας και 
το άνοιγμα που πρέπει να κάνουν οι όμιλοι συνεργαζόμενοι με άλλους φορείς της περιοχής τους. Ο σκοπός 
της ένωσης μας πρέπει να είναι το ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. Επίσης υπενθύμισε ότι ο σκοπός της 
είναι να επισκεφθεί όλους τους ομίλους της Ελλάδος βοηθώντας τους σε θέματα που είναι της αρμοδιότη-
τάς της και δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ τους.
Τα θέματα γυναίκα, παιδί, διατροφή και περιβάλλον εντάσσονται αρμονικά το ένα στο άλλο και δημιουρ-
γούν πεδίο δράσης μεγάλο για τους ομίλους. Είμαστε οργάνωση κοινωνικής υποστήριξης όλων των ανω-
τέρω κατηγοριών, γεγονός που απαιτεί συνεχή προσπάθεια και όχι φιλανθρωπικά σωματεία που ευτυχώς 
έχουμε πολλά και δεν σκοπεύουμε να τα υποκαταστήσουμε.
Στο τέλος ανέλυσε τα ευρωπαϊκά συμπεράσματα για την αποχώρηση των σοροπτιμιστριών από τους ομί-
λους τους για λόγους ίδιους με τους δικούς μας συγκρούσεις, οικονομικά, ηλικία, οργανωτική δομή, έλλειψη 
αναγνωρισιμότητας (εσωστρέφεια), έλλειψη οράματος. Αντίθετα αυτό το στοιχείο που τους κρατά στους 
ομίλους είναι η φιλία που αναπτύσσεται μεταξύ τους που είναι τόσο δυνατό στοιχείο που εξουδετερώνει 
όλα τα άλλα, αλλά και το όραμα που εμπνέει η ομοσπονδία για την επίτευξη των παγκόσμιων γυναικείων 
στόχων.
Έκλεισε την ομιλία της υπενθυμίζοντας στις σοροπτιμίστριες την οργανωμένη προσπάθεια του ΟΗΕ από το 
1975 (καθιέρωση διεθνούς έτους γυναίκας) για ουσιαστική ισότητα με σταθερά βήματα όπως η διάσκεψη 
του Μεξικού(1975), της Κοπεγχάγης (1980), του Ναϊρόμπι (1985), της Βιέννης (1993), του Πεκίνου(1995). 
Βοήθεια υποστηρικτική σε όλη αυτή την προσπάθεια δίνουν και άλλοι οργανισμοί, όπως η διεθνής οργάνωση 
εργασίας, η UNESKO, η Διεθνής επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Κοι-
νότητα, ο Οργανισμός για την ασφάλεια και την συνεργασία στην Ευρώπη, ο σύνδεσμος Αραβικών κρατών, ο 
οργανισμός Αφρικανικών κρατών, ο οργανισμός Αμερικανικών κρατών.
Στη συνέχεια χαιρέτισαν το συνέδριο τα μέλη του Δ.Σ. της ένωσης, οι συντονίστριες, οι πρόεδροι των τεχνι-
κών επιτροπών, οι governors και οι εκδότριες του περιοδικού.

στο σύλλογο διαβητικών, αυτιστικών, το κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π. Όλες οι δραστηριότητες αυτές είναι 
θεάρεστες και πλήρως αποδεκτές, όμως δεν είναι καθαρά σοροπτιμιστικές.
Αντίθετα κάποιοι λίγοι όμιλοι ασκούν πραγματική σοροπτιμιστική δράση με πράξεις όπως pap test, μαστο-
γραφία, συνέδρια για την γυναικεία απασχόληση, μπαζάρ για τη συλλογή χρημάτων με σκοπό την αγορά 
μηχανών κεντήματος που θα αποτελέσουν την επαγγελματική απασχόληση γυναικών. Επίσης σοροπτιμι-
στικές πράξεις είναι το πρόγραμμα «ανοιχτή αγκαλιά για έγκυες γυναίκες», η υποτροφία σε φοιτήτρια ρομά, 
η προσπάθεια και μόνιμη συνεργασία γυναικείων οργανώσεων (σ’ αυτό μετέχει και σοροπτιμιστικός όμι-
λος) με σκοπό την επαγγελματική υποστήριξη γυναικών, η συμμετοχή στην επιτροπή ισότητας του Δήμου, 
εκδηλώσεις για την αξία του γυναικείου θηλασμού, ραδιομαραθώνιος για τους γιατρούς του κόσμου. Πα-
ράλληλα και περιβαλλοντικές δράσεις όπως πρόγραμμα προστασίας δάσους, δασοπυρόσβεση, συμμετοχή 
σε δενδροφυτεύσεις, ανακύκλωση ρούχων, αποτελούν δραστηριότητες σοροπτιμιστικές.
Το συμπέρασμα από την κουβέντα με τις προέδρους των ομίλων είναι ότι καταναλώνεται πολύς χρόνος και 
κόπος για την επιτυχία μιας φιλανθρωπικής πράξης, για την οποία είναι αξιέπαινες όλες όσες συμμετέχουν, 
ενώ θα έπρεπε να καταναλωθεί ο ίδιος και περισσότερος χρόνος  για μια δράση που αφορά γυναίκα ,παιδί 
,περιβάλλον, όπως στήριξη μονογονεικών οικογενειών, γυναικών και παιδιών που έχουν υποστεί βία, νόμι-
μων μεταναστριών που χρειάζονται την στήριξή μας για να προσαρμοστούν στο περιβάλλον μας, στήριξη 
οικογενειών που θέλουν να αναδεχτούν ένα ορφανό παιδί ή παιδί γονέων που δεν μπορούν να το φροντί-
σουν κ.λ.π. 
Επίσης σημαντική πρόταση έκανε η πρώην πρόεδρος Σ.Ε.Ε. Λίλιαν Ζέλλου για τη δημιουργία θεματικού 
μουσείου γυναικών, όπου θα εκφράζουν οι γυναίκες τις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες, όπως κέντημα, 
γλυπτά ,φωτογραφία, ζωγραφική, γραφιστική, κολάζ, μουσική κ.λ.π. Στον ίδιο χώρο θα φιλοξενούνται και 
προγράμματα ισότητας , επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.

Μαίρη Σαμαρτζίδου

Συμπεράσματα από την συνάντηση των συντονιστριών καλής θέλησης
Το σύνολο των ομίλων ανέπτυξε άριστη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τίς κατά τόπους 
Περιφέρειες, στηρίζοντας δράσεις κυρίως στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής των Δήμων και συγκεκρι-
μένα, συγκέντρωση τροφίμων για τα συσσίτια, τα Κοινωνικά παντοπωλεία, καθώς και στη συγκέντρωση 
φαρμάκων γα την ενίσχυση των Κοινωνικών φαρμακείων.
Συμπαραστάθηκαν πολλοί όμιλοι σε φυλακισμένους. Κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμόδιους φορείς 
πρόσφεραν υλικά αγαθά και οργάνωσαν ιατρικές εξετάσεις για την πρόληψη, test pap κ.α.
Πολλή ενδιαφέρουσα προσπάθεια ήταν η συγκέντρωση χρημάτων τα οποία δόθηκαν για τη στήριξη παιδι-
κών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Η διοργάνωση του ραδιομαραθώνιου, όπου τα χρήματα διατέθηκαν για την αγορά εμβολίων κατά του 
ΕΜΠΟΛΑ και σε συνεργασία με τους γιατρούς του ΚΟΣΜΟ, ήταν μια άμεση και έγκαιρη δράση!
Στον τομέα της υγείας κάποιοι όμιλοι συγκέντρωσαν χρήματα και κατάφεραν να αγοράσουν αξονικό μα-
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στογράφο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη κατά του καρκίνου, καθώς πολύ σημαντικό έργο ήταν 
και η αγορά κινητής οδοντιατρικής μονάδας.
 Γενικά καταγράφηκε και ήταν κοινή διαπίστωση η πολύ καλή συνεργασία με όλες σχεδόν τις μη κυ-
βερνητικές οργανώνεις, με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τους γιατρούς του κόσμου, την ΕΛΠΙΔΑ, τα χωριά 
SOS. Πραγματοποιήθηκαν υιοθεσίες αστέγων ρωμά και φρόντισαν για την επιμόρφωση αυτών των ατόμων, 
όπως και την κοινωνική τους ένταξη.
 Επίσης ένας σημαντικός αριθμός ομίλων ασχολήθηκε με τη συγκέντρωση πωμάτων με σκοπό την 
αγορά αμαξιδίων για ανάπηρους. Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη δράση ήταν αυτή της ανακύκλωσης παιχνιδιών, 
(παιχνίδια που είναι σε άριστη κατάσταση στα ράφια των σπιτιών να δοθούν σε παιδιά που Άι Βασίλης ήταν 
αδύνατο να τα επισκεφτεί).
 Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες προτάσεις των μελών των ομίλων που κατά την άποψή ο έκρινα 
ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1. Δημιουργία Τράπεζας ιδεών.
2. Να οργανωθεί πανελλαδικά, με τη συμμετοχή όλων των ομίλων, «η ημέρα του εθελοντισμού». Κάθε όμι-
λος να πάρει την πρωτοβουλία να καλέσει όλους τους φορείς που δρουν στην περιοχή του, Δήμο ή Νομό 
και να διοργανώσουν μια μέρα αφιερωμένη στον εθελοντισμό.
3. Προώθηση ελληνικών προϊόντων καθώς των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών.
και τέλος να αναφέρω την επισήμανση μέλους, ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές στην προ-
σφορά προϊόντων, θα ήταν καλλίτερα τα είδη αυτά που συγκεντρώνουμε να τα προσφέρουμε εμείς οι ίδιες, 
αυτοπροσώπως, στους άμεσα ενδιαφερόμενους. 

παρακαλώ δεχθείτε τους πιο θερμούς μου χαιρετισμούς 
Λιλή Κοζύρη

Συμπεράσματα από την συνάντηση συντονιστριών Σ.Ε.Ε. Στη 
Λάρισα 14-16 Νοεμβρίου 2014
Στην Συνάντηση των Συντονιστριών Περιβάλλοντος παρευρέθησαν 23 Συντονίστριες ή αναπληρώτριες 
τους, από τους 25 Ομίλους που συμμετείχαν στην Συνάντηση (ποσοστό 93%). Περίπου το 60% ήταν Συντο-
νίστριες και 40% αναπληρώτριες. Οι Όμιλοι παρέλαβαν τις προτάσεις για δράσεις που υποβλήθηκαν από 
την Συντονίστρια της ΣΕΕ και θα αποφασίσουν στις Ολομέλειές τους τι θα υλοποιήσουν.
Πέρα από αυτές τις προτάσεις που σας επισυνάπτονται ακούστηκαν και άλλες νέες ενδιαφέρουσες προτά-
σεις από τις Συντονίστριες των Ομίλων, πολύ χρήσιμες για μίμηση π.χ.
Έκδοση βιβλίου/λευκώματος για τα βότανα της περιοχής (φωτογραφίες και ιδιότητες). Η πρόταση έγινε 
από τους Ομίλους Χαλκίδας και Καβάλας. Σχετικά με το θέμα 
έγινε πρόταση τα λευκώματα αυτά να μεταφραστούν στα Αγ-
γλικά να μοιράζονται στα Governors Meetings μαζί με ελλη-
νικά βότανα που θα έχουμε προς πώληση.
Οι Όμιλοι του Βόλου και της Ξάνθης προτίθενται να διορ-
γανώσουν Ημερίδα ή ακόμη και Συνέδριο σε συνεργασία με 
τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Θράκης σχετικά με το περι-
βάλλον και πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος του Βόλου πρότεινε 
θέματα όπως:
-Επίπεδα Βαρέων μετάλλων σε εδάφη και φυλλώδη λαχανικά
-Επιβάρυνση επιφανειακών υδάτων από Βαρέα μέταλλα και 
φυτοφάρμακα
-Η επίδραση της καλλιέργειας των ενεργειακών φυτών στο 
περιβάλλον

Ο στόχος είναι να υπάρξει σύμπραξη δυνάμεων ώστε να διοργανωθεί Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση Ανθοκομικών εκθέσεων με ταυτόχρονη συμβουλευτική «εκπαίδευση» γυναικών για μικρο-
καλλιέργειες με διανομή ελληνικών σπόρων και διανομή φυλλαδίων για την δημιουργία ταρατσόκηπων. 
(Ανθοκομικές και συμβουλευτικές δράσεις πραγματοποιούνται ήδη από τους Ομίλους Δράμας και Θρακο-
μακεδόνων «Φερενίκη» και Ιωαννίνων ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει την εκπαίδευση των τροφίμων ενός 
οικοτροφείου θηλέων στην ανθοκομία και κομποστοποιήση). Να ενισχυθεί η «Τράπεζα Σπόρων» (πρόταση 
από Νηρηίδες).
Διανομή φυλλαδίων με θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος σε πλατείες, φανάρια κεντρικών 
οδών και διόδια. (Η Δράση αυτή πραγματοποιείται από τον Όμιλο Πατρών).
Να συλλέγεται το τηγανόλαδο, να συγκεντρώνεται σε σχολεία και να πωλείται σε εταιρείες για ανακύκλωση. 
Τα έσοδα να δίνονται για την θέρμανση τους σχολείου. (Δράση από Σ.Ο. «Νηρηίδων»), Bazzar για ρούχα, αντι-
κείμενα, παιχνίδια από «δεύτερο χέρι» (Δράση Ομίλων Πάτρας και Βυζαντίου Θεσ/κης), Μελέτη για το αντα-
ποδοτικό κόστος των απορριμμάτων (πρόταση Ανατολικού Αθηνών), Επαναχρησιμοποίηση Βιβλίων με 
δημιουργία στάντ σε στάσεις λεωφορείων με τον λογότυπο της Οργάνωσης-Ομίλου και δωρεάν διάθεση 
βιβλίων και εντύπων. (Πρόταση Σ.Ο. «Μακεδονία»), Ομιλίες για ενημέρωση σχετικά με την χρήση των φυ-
τοφαρμάκων και των βελτιωτικών κήπων (Πρόταση Ψυχικού). 
 Ο. Σ.Ο.Πειραιά προγραμματίζει δυο περιβαλλοντικές και εκπολιτιστικές εξορμήσεις στα Καλάβρυ-
τα και στην Ελευσίνα. Οι ημερομηνίες των θα μας ανακοινωθούν έγκαιρα.

Η Συντονίστρια Περιβάλλοντος ΣΕΕ
Μαρία Γκράτζιου

Συμπεράσματα από την συνάντηση συντονιστριών εκπαίδευσης και 
πολιτισμού, κατά την συνάντηση προέδρων και συντονιστριών της 
Σ.Ε.Ε. στη Λάρισα 14-16/11/2014
 Κατά την συνάντηση των συντονιστριών εκπαίδευσης και πολιτισμού προσήλθαν 14 συντονίστριες 
και αναπληρώτριες τους από τους 25 ομίλους ,που παρευρέθησαν στη συνάντηση.
 Στον τομέα της εκπαίδευσης και πολιτισμού προσήλθαν 5 συντονίστριες και 9 αναπληρώτριες. Κατά 
την συνάντηση ανεφέρθησαν αξιοσημείωτες προτάσεις από τις συντονίστριες των ομίλων.
 Η ενασχόληση με ιστορικά και κοινωνικά θέματα είναι το σημείο,που έχουν εστιάσει την προσοχή 
τους οι όμιλοι Ιδρυτικός Αθηνών, Καβάλας, Α΄ Βόλου, Θέτις Βόλου, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Πειραι-
ώς, είτε διαβάζοντας και αναλύοντας κάποιο βιβλίο σχετικού θέματος, είτε επισκεπτόμενοι μουσεία, όπου 
οι συγκεκριμένοι χώροι αποτελούν πηγή πληροφοριών και γνώσεων των σχετικών θεμάτων.
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Αναφορά της Συντονίστριας Υγείας της Σ.ε.ε.
 Το πρόγραμμα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Υγεία είναι: 
-Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης  και  Προάσπιση της Υγείας. Αυτό το επιτυγχάνουμε βοηθώντας τις γυναί-
κες και τα παιδιά τους, να έχουν πρόσβαση και παροχή σε όσο το δυνατόν καλύτερες και υγιεινές συνθήκες 
διαβίωσης. Δίνουμε έμφαση στην «ισορροπημένη» διατροφή και στην υψηλών προδιαγραφών υγειονομική 
περίθαλψη.
Γι’ αυτούς τους στόχους οι Σοροπτιμίστριες εργάζονται σκληρά και δρουν ανάλογα με τις ανάγκες των 
γυναικών στις διάφορες κοινωνίες. Στην Υγεία επίσης, οι προτεραιότητες των Σοροπτιμιστριών περιλαμ-
βάνουν, την μείωση μερικών αιτίων παιδικής θνησιμότητας, όπως ο υποσιτισμός, οι ασθένειες που προκα-
λούνται από μη πρόσβαση σε καθαρό νερό και την μέριμνα για πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Σαν μια παγκόσμια φωνή για τις γυναίκες, οι Σοροπτιμίστριες είμαστε μια ομάδα πίεσης με δράση – όχι 
πάντα στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο – δράση, να βελτιωθεί η φροντίδα για την υγεία, τόσο σε 
τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και τέλος προάγουμε την ενημέρωση και γνώση για την υγεία, που αφορά 
την Αναπαραγωγή και τα δικαιώματα της γυναίκας σε αυτήν.
Η Διατροφή είναι στόχος και της προεδρίας της Σ.Ε.Ε. για αυτήν την διετία: την Ισορροπημένη Διατροφή, 
την Μεσογειακή, την Διατροφή για την Πρόληψη του Ca ,κ.α.
Ο άλλος στόχος αυτής της προεδρίας αφορά την βία στα παιδιά που επηρεάζει την Ψυχική και Σωματική 
Υγεία.
Θα συνεχίσουμε σαν Τομέας Υγείας την εκστρατεία του «1 στα 5» -ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα κά-
ποιας μορφής παρενόχλησης ή κακοποίησης σεξουαλικής  στην Ευρώπη- με τον «κανόνα του εσώρουχου». 

Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε παιδί, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, φυλή, κοινωνική τάξη 
και θρησκεία. Συχνά ο δράστης είναι άτομο που το παιδί και οι γονείς εμπιστεύονται, μπορεί ακόμη να είναι 
κάποιο άλλο παιδί. Με το Συμβούλιο της Ευρώπης υπέγραψα συμβόλαιο (Ιανουάριος 2014) για το δικαίω-
μα της έκδοσης, του μικρού βιβλίου« Η ΚΙΚΟ και το ΧΈΡΙ» από την Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος, ως 
Διευθύντρια Προ-γράμματος της Σ.Ε.Ε και Υπεύθυνη του Τομέα Υγείας, που εξηγεί στα παιδιά ποιά σημεία 
του σώματος τους δεν πρέπει να αγγίζουν οι άλλοι, πως πρέπει να αντιδράσουν τα παιδιά και που πρέπει να 
στραφούν για βοήθεια. Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη των ενηλίκων.
Η Σ.Ε.Ε πιστεύει στην σημαντική συμβολή της «Κίκο και Το Χέρι» στην προστασία των παιδιών, που με τον 
κανόνα του εσώρουχου, μαθαίνει στα παιδιά ένα φανερό και εύκολο να το θυμούνται όριο και γι’αυτό θα 
συνεχίσει την διανομή του μέσω των Ομίλων της. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Οι περισσότερες δράσεις των Ομίλων συνάδουν με τους στόχους του διεθνούς Σοροπτιμισμού, της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και της Σ.Ε.Ε. Αυτό είναι εξαιρετικό για να μπορεί να αναγνωρίζεται το έργο 
μας από την Ομοσπονδία και μέσω των Focus Report να έχουμε πρόσβαση στα καλύτερα βραβεία (Best 
Awards). Συμμετείχαν 18 Σ. Όμιλοι: Ιδρυτικός, Ανατολικός Αθηνών, Κηφησιά–Εκάλη, Πειραιώς, Χαλκίδας, 
Θρακομακεδόνων «Φερενίκη», Κέρκυρα, Ξάνθης, Ά Βόλου, Βόλου «Θέτις», Καβάλας, Δράμας, Πατρών 
«Δανιηλίς», Θεσσαλονίκη «Μακεδονία», Α΄Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη «Βυζάντιο», Λάρισας, Ηρακλείου 
«Αρετούσα». Αρκετοί Όμιλοι θα προσφέρουν φάρμακα, αναλώσιμα ιατρικά είδη και αμαξίδια, σε συνεργα-
σία με τοπικούς φορείς, άλλοι θα συνεχίσουν την προληπτική εξέταση με μαστογραφία, λήψη Τεστ-Παπ, 
σπειρομέτρηση. Ενημερωτικές ομιλίες –εκδηλώσεις, ιατρικού και οδοντιατρικού περιεχομένου, συμπερι-
λαμβανομένης της Διατροφής, την διακοπή καπνίσματος, την ανατύπωση της κάρτας αυτοεξέτασης του 
μαστού, την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών για την σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση των 
παιδιών, και ψυχολογική στήριξη και σίτιση ευπαθών ομάδων έχουν προγραμματιστεί από αρκετούς Ομί-
λους. Λυπήθηκα πολύ, που παρά την προσπάθεια της, η οργανωτική επιτροπή δεν κατάφερε να μου εξα-
σφαλίσει την συμμετοχή μου, στην επίσκεψη των Ομίλων Θεσσαλονίκης, στις γυναικείες φυλακές Δια-
βατών. Είχα προγραμματίσει την ιατρική ενημέρωση των γυναικών, η οποία θα γίνει τελικά στην επόμενη 
προγραμματισμένη επίσκεψη, με τον κινητό μαστογράφο στις αρχές του νέου έτους.
  Έχω δηλώσει παρούσα για όλες τις εκδηλώσεις που αφορούν την Υγεία και περιμένω την έγκαιρη 
ενημέρωση των Ομίλων, για να βρεθώ κοντά σας και να γίνει η δήλωση πραγματικότητα τόσο η δική μου 
όσο και της Προέδρου μας Μ. Σαμαρτζίδου «μαζί μπορούμε καλύτερα».
 Ευχαριστώ τις Συντονίστριες Υγείας και τις Αναπληρωματικές που συμμετείχαν στο Τραπέζι του 
Τομέα Υγείας για την συνεργασία μας.

Με εκτίμηση και Σοροπτιμιστική Φιλία
Συντονίστρια Υγείας Σ.Ε.Ε. 

Δρ. Αικατερίνη Χρυσοφάκη – Ταβουλάρη
Ιατρός Κυτταρολόγος –Παθολογοανατόμος

 Αξιοσημείωτο είναι, ότι ο όμιλος Α΄ Βόλου ενημερώνεται και ενημερώνει για θέματα περιβάλλο-
ντος διοργανώνοντας Ημερίδα με την σύμπραξη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας στις 5-6-2015 με τα 
εξής θέματα:
Επίπεδα βαρέων μετάλλων σε φυλλώδη λαχανικά
Επιβάρυνση επιφανειακών υδάτων από βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα
Επιδράσεις στις καλλιέργειες επιφανειακών φυτών
Κάποιοι άλλοι όμιλοι δρουν πιο άμεσα στα δύο ευαίσθητα σημεία της κοινωνίας: ΓΥΝΑΙΚΑ & ΠΑΙΔΙ.
 Κτυπούν άμεσα στόχο είτε επισκεπτόμενοι τις γυναικείες φυλακές Διαβατών χαρίζοντας στις γυναί-
κες των φυλακών βιβλία και στηρίζοντας αυτές ψυχολογικά, όπως κάνει ο όμιλος Βυζάντιο της Θεσσαλο-
νίκης, είτε κατασκευάζοντας παιδική χαρά στο δημοτικό σχολείο Θρακομακεδόνων, όπως κάνει ο όμιλος 
Θρακομακεδόνων Φερενίκη. Ο όμιλος Λυκαβυττού έχει επιδοθεί συστηματικά στον εξοπλισμό μονοθέσιων 
και διθέσιων σχολείων με βιβλιοθήκες και Η/Υ σε περιοχές της Άρτας και της Χαλκίδας. Επίσης βοηθεί 
ίδρυμα για παιδιά, σε δύσκολες περιοχές όπως το Ίλιον με την παρουσίαση θεατρικών έργων για παιδιά.
 Ο όμιλος της Χαλκίδας στοχεύει σε δύο σημεία. Στην ενημέρωση γυναικών και παιδιών, για το 
σχολικό φόβο, μέσω σεμιναρίων, επίσης προγραμματίζει δωρεάν μαθήματα Μαθηματικών και Αγγλικής 
γλώσσας σε παιδιά οικογενειών της πόλης τους ,που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Έχουμε και 
τον όμιλο Θέτις του Βόλου, που με συστηματική και συνεχή εργασία βοηθεί παιδιά με ειδικές ανάγκες και 
παιδιά μειονοτήτων να ενταχθούν στην εκπαίδευση με την σύμπραξη ΕΛΕΠΑΠ και άλλων φορέων.

Η συντονίστρια εκπαίδευσης και πολιτισμού
  Αντιγόνη Χατζηβασιλείου
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Εκδήλωση του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πάτρας, 23.11.2014
 Με στόχο την αξιοποίηση του ταλέντου γυναικών που δημιουργούν χειροτεχνήματα (κέντημα, 
πλέξιμο, ζωγραφική, κόσμημα κλπ) και θα ήθελαν να πουλήσουν, ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας 
πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Ψηφιακές Προοπτικές Γυναικείας Απασχόλησης»
 Η Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων του Υπ. Εσωτερικών κα Βάσω Κόλλια, περιέγραψε την Ελ-
ληνική δράση «Ψηφιακή Συμμαχία για την Απασχόληση», η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πάτρας, κα 
Δήμητρα Παπαϊωάννου, ανέπτυξε τα δεδομένα και τις προκλήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της ανερχόμε-
νης «Ψηφιακής βιομηχανίας», ενώ οι νεαρές συνιδρύτριες της ιστοσελίδας “jamjar”, Εύα Επιτροπάκη και 
Βέρα Παπαγγελοπούλου έδειξαν με το δικό τους επιτυχημένο παράδειγμα το δρόμο του «e-επιχειρείν» σε 
όσες θα ήθελαν να δοκιμάσουν και τις δικές τους επιχειρηματικές προοπτικές. 
 Το θέμα ολοκληρώθηκε με την πρόεδρο του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής Ελλάδας 
κα Έφη Σιαϊνη, η οποία αποτελεί ένα ακόμα θετικό παράδειγμα επιτυχημένης «Διαδικτυακής επιχειρημα-
τικότητας»
 Την ισορροπία των φύλων στο πάνελ κράτησε άριστα ο συντονιστής δημοσιογράφος κ. Αχιλλέας 
Ροδίτης.
 Κλείνοντας την εκδήλωση, η πρόεδρος κα Ελένη Γκέκα επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή του 
Ομίλου Πάτρας, αρχίζει με αισιόδοξες προοπτικές και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
υποστήριξη γυναικών δημιουργών προκειμένου να προωθήσουν τα έργα τους στη διαδικτυακή αγορά.
 Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου διήμερου συνεδρίου Forum Ανάπτυξης της εφη-
μερίδας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ. Το γενικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, που συμπλή-
ρωσε 17 χρόνια, ήταν «Παραγωγική ανασυγκρότηση στην πράξη», και συγκέντρωση πλήθος κόσμου σε 
πολλαπλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με εκλεκτούς ομιλητές.

Επίσκεψη στις φυλακές Διαβατών

 Η σοροπτιμιστική ένωση Ελλάδος αποφάσισε φέτος, με την ευκαιρία της υπενθύμισης στους συ-
μπολίτες μας τι σημαίνει σεβασμός αλλά και διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να δραστηριοποι-
ηθεί στις γυναικείες φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης με μία σειρά δράσεων προς όφελος των γυναικών 
που φιλοξενούνται εκεί.
 Για τον σκοπό αυτό στείλαμε στις 10 Δεκεμβρίου τους ιατρούς Μιχάλη και Αντώνη Γκουτζιούλη 
και Θεόφιλο Κοτανίδη να προβούν σε κλινικές γυναικολογικές εξετάσεις στις φυλακισμένες και να λά-
βουν υλικό για test Παπανικολάου. Το υλικό πήγε στα εργαστήρια του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν αιτήσεώς μας και είχαμε σύντομα τα αποτελέσματα.
 Την επόμενη ημέρα 11 Δεκεμβρίου οι πρόεδροι των ομίλων της Θεσσαλονίκης Φρέντυ Γκουτζι-
ούλη, Ευδοκία Αικατερινάρη, Τασούλα Μοσχοβάκου και Φιφή Βρεττοπούλου, η σοροπτιμίστρια Σοφία 
Αποστολίδου εκ μέρους του ομίλου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και η πρόεδρος της σοροπτιμιστικής ένωσης Ελλάδος 
Μαίρη Σαμαρτζίδου επισκεφθήκαμε τις φυλακές Διαβατών. Είχαμε ρωτήσει τις ανάγκες των γυναικών για 
είδη που επιτρέπεται να μεταφέρουμε. Ο κατάλογος περιελάμβανε τηλεκάρτες, είδη σωματικής καθαριό-
τητας (σαμπουάν και αφρόλουτρα), σερβιέτες και κουβέρτες. Συγχρόνως είχαμε συμφωνήσει με μουσικό 
συγκρότημα της πόλης μας να μας συνοδεύσουν και να ψυχαγωγήσουν τις κρατούμενες.
 Η επίσκεψη σε φυλακές δεν είναι ούτε ευχάριστη βόλτα ούτε αναψυχή. Απαιτεί αυτοσυγκράτηση, 
προσοχή και μετρημένη έκφραση συναισθημάτων. Εισερχόμενες δεχτήκαμε σωματικό έλεγχο, όπως ήταν 
φυσικό, καθώς και έλεγχο της τσάντας κάθε μιάς μας, τις οποίες και αφήσαμε έξω από τον χώρο υποδοχής. 
Επίσης υποχρεωθήκαμε να ξηλώσουμε και να αφαιρέσουμε τα ρεβέρ από τις κουβέρτες για ευνόητους 
λόγους.
 Τα μέλη του συγκροτήματος που θα μας συνόδευαν αντικαταστάθηκαν την τελευταία στιγμή 
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων από άλλα άτομα που δεν έγιναν δεκτά γιατί δεν είχαν δηλωθεί εγκαί-
ρως στη διοίκηση των φυλακών. Ευτυχώς η τραγουδίστρια δεν πτοήθηκε καθόλου και με την όμορφη και 
δυνατή φωνή της και το μεγάλο ρεπερτόριό της ξεσήκωσε τις φυλακισμένες γυναίκες και τις έβαλε να 
τραγουδήσουν μαζί της και να χορέψουν.
 Στις δράσεις μας αυτές στις φυλακές Διαβατών μας βοήθησε πολύ ο σύλλογος ΕΛΗΝΙΟΝ που επι-
σκέπτεται συχνά τις φυλακισμένες γυναίκες, συζητά μαζί τους τα προβλήματά τους, μαθαίνει σε πολλές 
γραφή και ανάγνωση και έχει εκδώσει ήδη δύο ποιητικές συλλογές κρατουμένων γυναικών. Εδώ θα απο-
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ρήσετε γιατί μαθαίνει κανείς γραφή και ανάγνωση στη σύγχρονη Ελλάδα. Από τις 25 γυναίκες κρατού-
μενες των φυλακών Διαβατών τα δύο τρίτα ήταν ρομά και δυστυχώς οι περισσότερες είναι αναλφάβητες. 
Στο σύνολό τους οι κρατούμενες έχουν καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία, σωματεμπορία 
και κλοπές.
 Οι φυλακές Διαβατών δεν δημιουργήθηκαν για να φιλοξενούν γυναίκες .Το τμήμα αυτό θεωρεί-
ται μεταγωγικό και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μεταφέρονται σε καθαρά γυναικείες φυλακές. Τα 
συναισθήματα που δημιουργήθηκαν στις σοροπτιμίστριες ήταν απογοητευτικά, πλην της γράφουσας, η 
οποία ως δικηγόρος έχει επισκεφθεί τον χώρο άπειρες φορές, και θεωρούν ότι το σωφρονιστικό μας σύ-
στημα μάλλον δεν αποδίδει στη κοινωνία σωφρονισμένες γυναίκες.
 Τα οφέλη της επίσκεψης αυτής ήταν πολλαπλά: α)προσφέραμε έναν πλήρη γυναικολογικό έλεγ-
χο με αποτελέσματα του pap test, τα οποία βγήκαν γρήγορα χάριν στις συντονισμένες προσπάθειες των 
ιατρών εθελοντών μας και του προσωπικού του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου εντελώς δωρεάν και τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά. β)καλύψαμε τις ανάγκες των γυναικών σε σημαντικά είδη πρώτης ανάγκης, 
γ)προσφέραμε δύο ώρες διασκέδασης και χαράς σε γυναίκες που δικαίως βρίσκονται εκεί αλλά ανθρώ-
πινα και μόνο δικαιούνται να ελαφρύνουν την ψυχή τους, γιατί η μουσική είναι είδος σωφρονισμού,δ)
απέκτησαν οι σοροπτιμίστριες εμπειρία και γνώση ως προς το τι σημαίνει φυλακή και όταν ανοίξει ξανά 
το κεφάλαιο στην Ελλάδα περί σωφρονισμού θα μπορούμε να συμμετέχουμε όχι μόνο οι παρούσες στην 
συγκεκριμένη δράση αλλά και άλλες σοροπτιμίστριες που με τους ομίλους έχουν επισκεφθεί στο παρελ-
θόν φυλακισμένες γυναίκες.

Μαίρη Σαμαρτζίδου
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Παρουσίαση βιβλίου από τον 
όμιλο Βόλου «Θέτις»
 Στις 20 Οκτωβρίου 2014 παρουσιάστηκε 
στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου της Παλιάς 
Ηλεκτρικής στο Βόλο η πρώτη συγγραφική δου-
λειά της Νένας Ζήση. Την εκδήλωση οργάνωσαν ο 
Τομέας Εκπαίδευσης του Σοροπτιμιστικού ομίλου 
Βόλου «Θέτις», ο Δήμος Βόλου και οι εκδόσεις Δ. 
Κυριακίδη. Για το βιβλίο με τίτλο «Γάμοι κόντρα 
στο ρεύμα. Μικτοί γάμοι Εβραίων και χριστιανών 
στη σύγχρονη Ελλάδα: η περίπτωση της πόλης 
του Βόλου» μίλησαν οι καθηγήτριες Σύγχρονης 
Ιστορίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας αντίστοιχα 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λαλιώτου Ιωάννα 
και Μπενβενίστε Ρίκα, καθώς και η συγγραφέας. 
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το βιβλίο διά-
βασε η ηθοποιός Κατερίνα Αντωνακάκη. Την όλη 
εκδήλωση «έντυσε» μελωδικά με τo φλάουτό του 
ο καθηγητής του Μουσικού Σχολείου Βόλου Πέπο 
Σάλεμ. Συντόνισε η δημοσιογράφος Ροσσάνα Πό-
πωτα. Η διοργάνωση και οι εισηγήσεις με αφορμή 
τη μελέτη αυτή πυροδότησαν το ενδιαφέρον του 
κοινού στην πόλη για θέματα διαπροσωπικών και 
οικογενειακών σχέσεων στο περιβάλλον του μι-
κτού γάμου, αλλά και ξενοφοβίας και ρατσισμού, 
που εκφράστηκαν από τη μεριά των αναγνωστών 
του βιβλίου με ανάλογες δημοσιεύσεις και άρθρα 
σε τοπικές εφημερίδες. 
 Το βιβλίο είχε πρωτοπαρουσιαστεί τον πε-
ρασμένο Μάιο στην 11η Διεθνή έκθεση Βιβλίου 
στη Θεσσαλονίκη και στις 13 Οκτωβρίου πάλι στη 
Θεσσαλονίκη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκει-
ται για μια εθνογραφική έρευνα που αφορά στους 
μικτούς γάμους χριστιανών και Εβραίων στην πόλη 
του Βόλου, μετά το πόλεμο έως τις μέρες μας. Με 
αφορμή προφορικές μαρτυρίες Εβραίων και χρι-
στιανών, στα πλαίσια αυτής της ανθρωπολογικής 
μελέτης, το βιβλίο ουσιαστικά αποτυπώνει την 
οπτική της πλειονότητας για ένα θέμα, στο οποίο οι 
κοινωνίες αποφεύγουν να πολυεστιαστούν. Επιδι-
ώκεται μια εθνογραφική καταγραφή του ψυχισμού 
δύο ανθρώπων πού προέρχονται από διαφορετικές 
θρησκείες και ενδεχομένως κοσμοθεωρίες, στο με-
ταίχμιο χώρο συνάντησης τους, το γάμο. Με αφορ-
μή τις κοινωνικές δυναμικές και αναταράξεις που 
προκαλεί ένας μικτός γάμος γίνεται προσπάθεια να 

μετρηθεί και να αποτυπωθεί η επίπτωση στη ζωή 
των εμπλεκομένων του φορτίου των στερεοτύπων 
αιώνων απέναντι σε μια ετερότητα στιγματισμένη 
και θυματοποιημένη όσο καμιά άλλη στην Ιστο-
ρία της ανθρωπότητας. Ταυτόχρονα, συνέντευξη 
τη συνέντευξη, αναδεικνύεται το νέο μωσαϊκό της 
ψυχοσύνθεσης της σύγχρονης ελληνικής κοινωνί-
ας και ρίχνεται φως στις αλλαγές που έχουν συντε-
λεσθεί από τη μια ιστορική φάση στην άλλη. Από 
τις αφορισματικές διακρίσεις πριν και κατά τη δι-
άρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου στις ενοχικές 
απωθήσεις μετά από αυτόν και στη συνέχεια στις 
τρέχουσες συμπεριφορές ανοχής και δεκτικότητας 
που επιτάσσει ο κοινωνικός καθωσπρεπισμός και 
επιβάλλει ο σύγχρονος αξιακός κώδικας. 
 Με αφορμή τους μικτούς γάμους το βιβλίο 
«βλέπει» τα θέματα ταυτότητας μέσα από τρία πρί-
σματα: το επιστημονικό, το βιωματικό και το καθα-
ρά φιλολογικό, όπως αυτό αποτυπώνεται δηλαδή 
στην σύγχρονη Λογοτεχνία. Αναλύει τις κυρίαρχες 
οπτικές πάνω στην ετερότητα και το ρατσισμό και 
πως αυτές επαναπροσδιορίζονται αυτοκριτικά από 
την πλειονότητα στο όνομα των αναγκών της σύγ-
χρονης κοινωνίας. Είναι δηλαδή μια αναζήτηση στο 
ημίφως ενός άγνωστου κόσμου, στον οποίο οι προ-
σωπικές ιστορίες λειτουργούν σαν φλας, σαν δια-
λείπων φωτισμός του νέου σκηνικού που διαμορ-
φώνεται. Το βιβλίο αποτυπώνει την κοινωνία του 
χτες και του σήμερα που με εξαιρετική δυσθυμία, σε 
ακραίες εκδοχές αποστροφή, τεστάρει τις αντοχές 
και τις ανοχές της απέναντι στη νέα πρόκληση που 
ακούει στο όνομα πολυπολιτισμικότητα. Είναι στην 
ουσία μια ενδοσκοπική περιήγηση στα έγκατα μιας 
μικρής κοινωνίας που οριοθετείται και χαρακτηρί-
ζεται από τις θρησκευτικές της φορτίσεις και ιδιο-
τέλειες, τις στρεβλές δοξασίες και τα στερεότυπα, 
αλλά και τις μεταπτώσεις και ωριμάνσεις της. 

Νένα Ζήση
Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης
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Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
από τον όμιλο Κηφισιάς

 Με εξαιρετική λαμπρότητα, παρουσία της Προ-
έδρου της Σ.Ε.Ε., Εκπροσώπων της Ένωσης, τοπικών 
φορέων, πολλών Σοροπτιμιστριών, αξιωματούχων και 
μη, και πλήθος κοινού, πραγματοποιήθηκε την Δευτέ-
ρα 8 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 
Κηφισιάς εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς 
Ημέρας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διε-
θνούς Σοροπτιμισμού.
 Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Προ-
έδρου του Ομίλου φίλης Βύλλης Μάκου, η οποία προ-
σκάλεσε κατόπιν στο βήμα, τόσο την Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε 
φίλη Μαίρη Σαμαρτζίδου όσο και την κυρία Κασιμάτη, 
υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Κηφισιάς.
 Ομιλήτριες της εκδήλωσης η Αντιπρύτανης του 
Παντείου Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια Συνταγματι-
κού Δικαίου κυρία Ισμήνη Κριάρη με θέμα:
“ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ”, η φίλη και Α’ Αντιπρόεδρος 
του Ομίλου μας Αλεξάνδρα Βάρκα-Αδάμη, Ομ. Καθη-
γήτρια ΑΤΕΙ-Αθήνας, Επίτιμος Δικηγόρος Αθηνών με 
θέμα: “Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΦΑΙ-
ΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ” και 
η Ιδρυτική Πρόεδρος του Ομίλου μας Νομικός φίλη 
Πόπη Αθανασίου με θέμα: “ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙ-
ΜΙΣΜΟΣ - ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕ-
ΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ”. 
Την εκδήλωση συντόνισε η Γραμματέας του Ομίλου 
μας φίλη Ελευθερία Βλάχου.
Στην είσοδο διανέμετο φυλλάδιο στο κοινό, που πε-
ριείχε τα άρθρα της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Δεκέμ-
βριος 1948) καθώς και τις ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΥ.
 Η εκδήλωση τελείωσε με την ανάγνωση του πρώτου άρθρου της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από την Β´ Αντιπρόεδρο του Ομίλου φίλη Έφη Βουρλιώτου, υπό 
τους ήχους του Χορωδιακού της Όπερας NABUCCO του VERDI 
 Στο Foyer του Πολιτιστικού Κέντρου ακολούθησε μικρή δεξίωση με Χριστουγεννιάτικα γλυκίσμα-
τα και ποτά, προσφορά του Ομίλου. 
 Άλλη σημαντική κίνηση του Ομίλου είναι η συνέχιση του έργου μας που αφορά στην οικονομική 
προσφορά στα χωριά SOS. Για τον σκοπό αυτό τον μήνα Νοέμβριο η Πρόεδρος Βύλλη Μάκου και μέλη 
του Ομίλου επισκέφθηκαν το χωριό SOS στη Βάρη και παρέδωσαν δωροεπιταγές αξίας 1.600 ευρώ για την 
αγορά τροφίμων.

Έφη Βουρλιώτου 
Β´ Αντιπρόεδρος Υπεύθυνη Περιοδικού
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Η δραστηριότητα του σοροπτιμιστικού 
ομίλου Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Περίοδος: Οκτώβριος έως και Δεκέμβριος του 2014

14-16 Νοεμβρίου 2014: Συμμετοχή του Ομίλου μας 
στην Πανελλήνια Ετήσια Συνάντηση Προέδρων και 
Συντονιστριών, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.
5 Δεκεμβρίου 2014: Ομιλία του Νίκου Τσούλκα, 
διαιτολόγου-διατροφολόγου για την υγιεινή μέθοδο 
διατροφής C.N.P. στην ολομέλεια του Ομίλου.
11 Δεκεμβρίου 2014: Επίσκεψη στις γυναικείες φυλακές 
Διαβατών της προέδρου της Ένωσης Σοροπτιμιστριών 
Ελλάδας κ. Μαίρης Σαμαρτζίδου, με την πρόεδρο του 
Ομίλου μας κ. Ευδοκία Αικατερινάρη και τις προέδρους 
των τεσσάρων άλλων ομίλων της Θεσσαλονίκης. Στις 
φυλακισμένες γυναίκες προσφέρθηκαν είδη πρώτης 
ανάγκης, καθώς και ένα μουσικό πρόγραμμα για την 

ψυχαγωγία τους.
Το βράδυ της 11ης Δεκεμβρίου οργανώθηκε από τον 
Όμιλό μας για τα μέλη του το καθιερωμένο τραπέζι των 
εορτών, όπου ανταλλάξαμε ευχές και δώρα.

Η πρόεδρος
Ευδοκία Αικατερινάρη

Σοροπτιμιστικός Όμιλος 
Ηρακλείου «Αρετούσα» Hράκλειο 14/12/2014

 Οι δραστηριότητες του Ομίλου μας κατά το διά-
στημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014 είναι οι ακόλουθες:
1-10-14: Με την ευκαιρία της παγκόσμιας Ημέρας της 
Τρίτης Ηλικίας, επισκεφθήκαμε το Γηροκομείο της Αρ-
χιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο και συντροφεύσαμε 
τους τροφίμους, που στην συντριπτική πλειονότητά τους 
είναι γυναίκες.
3-10-14: Μετά από δήλωση συμμετοχής του Ομίλου με 
ικανό αριθμό μελών, παρακολουθήσαμε εκδήλωση, στο 
Ηράκλειο,του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την Κοινωνία 
των Πολιτών, όπου παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα «Εί-
μαστε όλοι Πολίτες». 
Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην επαφή και συνεργασία 
των ΜΚΟ.
 Έγινε παρουσίαση των δύο νέων ανοιχτών προσκλήσεων 
ενδιαφέροντος του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες».
*Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανο-
μένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
*Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για 
την Κοινωνία των Πολιτών.
17-10-14: Πραγματοποιήθηκε η τελετή αλλαγής Προ-
εδρίας στον Όμιλο. Η απερχόμενη Πρόεδρος Ελένη 
Μπρεδάκη-Μαρινέλλη παρέδωσε στη νέα Πρόεδρο Αλί-
κη Μωράτη, σε μία αίθουσα κατάμεστη κόσμου. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ.
Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευρυπί-
δης Κουκιαδάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ.Βασίλης Λα-
μπρινός, η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ.Αριστέα Πλεύρη, 

ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΙ κ.Λευτέρης Ζούρος, 
ο πρώην Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών 
κ. Γιώργος Αεράκης, ο Γεν. Γραμματέας του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Κρητών και εκπρόσωπος της Παγκρητικής 
Ένωσης Αμερικής κ. Ιπποκράτης Μπελαδάκης, Εκπρό-
σωποι Σωματείων και Φορέων της πόλης μας και πολλοί 
συμπολίτες. Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα και χορός. 
Τα έσοδα διετέθησαν για την οικοδομική άδεια ανέγερ-
σης του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης, τα έξοδα της 
οποίας έχει αναλάβει ο Όμιλός μας.
3-11-14: Στην ολομέλεια, στο σπίτι μέλους του Ομίλου, η 
Σύμβουλος Μαγειρικής και Διατροφής κ.Εύα Στειακάκη 
παρουσίασε το πολύ ενδιαφέρον θέμα ‘Μικρές αλλαγές 
που χτίζουν την υγεία και την ευεξία στην καθημερινότη-
τά μας’. Στη συνέχεια μαγείρεψε δύο εύκολες συνταγές, 
παρουσία όλων των μελών του Ομίλου, τα οποία ικανο-
ποιήθηκαν πολύ και έκαναν πολλές ερωτήσεις. Επίσης 
εκεί, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, από τα μέλη του Ομίλου, 
για τα παιδιά του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογέ-
νειας του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης.
14-11-14: Συμμετοχή του Ομίλου στη Συνάντηση Προέ-
δρων & Υπευθύνων Τομέων, στη Λάρισα, με τριμελή αντι-
προσωπεία, η οποία μετέφερε το πολύ φιλικό κλίμα και τα 
συμπεράσματα της Συνάντησης στα υπόλοιπα μέλη του 
Ομίλου.
1-12-14: Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργανώσαμε μουσικό από-
γευμα στο Πτωχοκομείο Καλοκαιρινού Ηρακλείου. Συμ-
μετείχε η Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρτε-
μησία», με πρωτοβουλία του Ομίλου μας. Τραγούδησαν 
παλιά τραγούδια, που έδωσαν κέφι και παρέσυραν τους 
περισσότερους τροφίμους να συμμετέχουν με τραγούδι, 
πολλά χαμόγελα και χειροκροτήματα. Το απόγευμα πέ-
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ρασε πολύ ευχάριστα για όλους και στο τέλος μοιράσθη-
καν, από τον Όμιλο, δώρα σε όλους τους τροφίμους.
8-12-14: Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμι-
ας Ημέρας Εθελοντισμού, τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλά-
δος, μαζί με την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή του Π.Χ. 
SOS Κρήτης διοργάνωσαν εκδήλωση, στην οποία δόθη-
κε «Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς» στον Όμιλό μας, 
για την έμπρακτη στήριξη της λειτουργίας του Κέντρου 
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Π.Χ. SOS Κρή-
της, για τη συνεισφορά του στον εξοπλισμό του Σπιτιού 
Προσωρινής Φροντίδας του Π.Χ. SOS Κρήτης και για την 

τελεσφόρο προσπάθεια της ίδρυσης Παιδικού 
Χωριού SOS στο Ηράκλειο.
11-12-14: Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας του Παιδιού, αγοράσαμε και προσφέ-
ραμε πετσέτες μπάνιου και προσώπου στα παι-
διά του Σπιτιού Προσωρινής Φροντίδας του 
Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης, καλύπτοντας 
τις ανάγκες τους αυτές.
 Επίσης, άλλες δραστηριότητες του Ομίλου 
μας, από την αρχή της Σοροπτιμιστικής χρο-
νιάς μέχρι σήμερα είναι:
• Εύρεση εργασίας σε νέα γυναίκα-μητέ-
ρα μονογονεϊκής οικογένειας.

• Συμμετοχή μελών του Ομίλου σε εκδηλώσεις της 
Λέσχης Lions ‘Κνωσός’, του Ομίλου Rotary Candia-Η-
ράκλειο, του Συλλόγου ‘Ερωφίλη’ και της Εταιρείας 
Alzheimer Ηρακλείου ‘αλληλεγγύη’.

Για τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ηρακλείου

η Πρόεδρος
Αλίκη Μωράτη

Δραστηριότητες Σ.Ο. ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
Θεσσαλονίκης από 1/10-31/12/2014

Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στην αίθουσα της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσ/νίκης, με τη συμμετοχή 
Σοροπτιμιστριών και φίλων ο Όμιλός μας, σε συνεργα-
σία με το Δήμο Θεσ/νίκης και τις Εκδόσεις «Δέσποινα 
Κυριακίδη» παρουσίασαν το βιβλίο της συγγραφέως και 
Σοροπτιμίστριας του Ομίλου ΘΕΤΙΣ Βόλου ΝΕΝΑΣ 
ΖΗΣΗ, με θέμα «ΓΑΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ».
Συμμετοχή του Ομίλου μας με 7 μέλη, στη συνάντη-
ση των Προέδρων και Συντονιστριών την 13,14 και 
15/11/2014 στη Λάρισα.
Επίσκεψη και ξενάγηση στο αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσ/νίκης, στην έκθεση αρχαίων νομισμάτων με θέμα 
«Αποικίες και Νομίσματα»
Συμμετοχή του Ομίλου μας στις των 5 Ομίλων της Πό-
λεως Θεσ/νίκης, υπό την αιγίδα της Σ.Ε.Ε. για την επέ-
τειο της εορτής των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως 

επίσκεψη, προσφορά και ψυχαγωγία των 21 φυλακισμέ-
νων γυναικών, στις Γυναικείες Φυλακές Διαβατών Θεσ/
νίκης, καθώς και γυναικολογικές εξετάσεις.
Για 5η Χρονιά, συγκέντρωση παιχνιδιών την 13και 14 
και 20 και 21/12 /2014, με σκοπό την προσφορά τους, 
σε άπορα παιδάκια του Δήμου Καλαμαριάς, σε σχετική 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.
Ομιλίες (Εσωτερική επιμόρφωση), κατά τη διάρκεια των 
Συνεδριάσεων, από μέλη του Ομίλου με διάφορα θέμα-
τα, όπως Σαντορίνη ή Σάντα Είρηνα και ο Μύθος της 
Χαμένης Ατλαντίδος.
ΑΛΟΗ, ένας γιατρός στη γλάστρα
Η Ιστορία των Χριστουγεννιάτικων ευχητήριων Καρτών
Εμπορία ανθρώπων Traffiching και τέλος Ανάγνωση 
και συζήτηση των 3 Επιστολών (μία κάθε μήνα) που μας 
εστάλησαν από την Πρόεδρο της ΣΕΕ Μαίρη Σαμαρτζί-
δου.

η Πρόεδρος
Σοφία Βρετοπούλου

Δραστηριότητες ομίλου Καβάλας 09.12.2014

Αγαπητές μου φίλες,
 Ελπίζω η επιστολή μου να σας βρίσκει όλες γε-
ρές και σε διάθεση γιορτινής δημιουργίας ενόψει των 
ημερών που έρχονται. Δεν πέρασε και πολύς καιρός 
μετά τη συνάντησή μας στη Λάρισα, όπου είχαμε τη 

χαρά να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε από-
ψεις και ιδέες για δράσεις, πάντα μέσα στο πλαίσιο του 
προγράμματος της Προέδρου μας Μαίρης Σαμαρτζίδου. 
 Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για δύο καταλη-
κτικές ημερομηνίες γεγονότων που μας αφορούν και πε-
ριμένουμε να ανταποκριθείτε και να απαντήσετε:
Παγκόσμιο Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη (αφορά 

τους Ομίλους Λάρισας, Βόλου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννί-
νων, Κέρκυρας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας και Καβά-
λας). Το Συνέδριο υπενθυμίζω ότι θα διεξαχθεί στις 9-12 
Ιουλίου 2015. Περιμένω την απάντηση των παραπάνω 
Ομίλων με τον αριθμό συμμετοχών τους, μέχρι τις 20 
Δεκεμβρίου 2014 στα τηλέφωνα επικοινωνίας μου: τηλ. 
γραφ: 2510232195, κιν.: 6976135828 ή στο e-mail μου 
oikomar@otenet.gr. Πιστεύω ότι η εμπειρία θα είναι μο-
ναδική και για το λόγο αυτό η συμμετοχή μας θα πρέ-
πει να είναι δυναμική και πολυπληθής. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες που αφορούν το πρόγραμμα, κόστος κλπ. 
σε επόμενη επιστολή. Αν κάποια θέλει να ενημερωθεί ας 
επισκεφτεί το site: www.si-istanbul2015.org
 Αποστολή των προγραμμάτων δράσης των Ομίλων 
(Programme Focus Reports) και αφορά όλους τους 
Ομίλους. Όπως προανήγγειλα και στη συνάντηση μας 
στη Λάρισα είμαι στη διάθεση των Ομίλων για οποια-
δήποτε βοήθεια αφορά τη συμπλήρωση, αποστολή των 
Programme Focus Reports. Πιστεύω ουσιαστικά ότι θα 
πρέπει να προβάλουμε τις δράσεις μας και εκτός Ελλά-
δας, για το λόγο αυτό θα πρέπει να στέλνουμε τα αντί-
στοιχα PFR. Έχουμε ορίσει καταληκτική ημερομηνία για 
τα PFR την 20η Ιανουαρίου 2015. Τα συγκεκριμένα PFR 
θα αφορούν δράσεις της χρονικής περιόδου Οκτώβρι-
ος 2013-Σεπτέμβριος 2014. Από αυτά θα επιλέξουμε τα 
καλύτερα για να τα προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία για τη διάκριση του Soroptimist Best Practice 
Award 2015 (τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο 
Governor’s Meeting στη Λισσαβόνα). Θα πρέπει τα προ-
γράμματα να ανταποκρίνονται σε έναν από τους πέντε 
Σκοπούς Προγραμμάτων (Programme Objectives): 
-Εκπαίδευση
-Οικονομική ενδυνάμωση
-Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
-Υγεία

-Βιώσιμο περιβάλλον
Η επόμενη επιστολή μου, που θα περιέχει αναλυτικές 
πληροφορίες για τη συμπλήρωση του PFR (καθώς και 
μεταφρασμένη φόρμα PFR για να γνωρίζετε τα στοιχεία 
που θα πρέπει να συγκεντρώσετε για τη συμπλήρωσή 
του), θα σας αποσταλεί άμεσα. Αν χρειαστείτε ενημέρω-
ση νωρίτερα επικοινωνήστε μαζί μου (τα στοιχεία επι-
κοινωνίας μου αναγράφονται στην 1η παράγραφο). 
Πέραν των παραπάνω, η πρακτική δείχνει ότι καλό θα 
είναι κάθε Πρόεδρος (ή Αξιωματούχος Ομίλου με ευχέ-
ρεια στη χρήση internet και σε κάποια από τις γλώσσες 
Αγγλικά ή Γαλλικά) να έχει πρόσβαση στην Περιοχή Με-
λών (MEMBER AREA) του site της Ευρωπαϊκής Σορο-
πτιμιστικής Ομοσπονδίας www.soroptimisteurope.org. 
Για το σκοπό αυτό μην αμελήσετε την εγγραφή σας, για-
τί έτσι θα έχετε πρόσβαση σε πληροφόρηση που αφορά 
σε όλα τα οργανωτικά θέματα της Οργάνωσης καθώς 
επίσης και δικαιοδοσία σε πράξεις (όπως συμπλήρωση 
φόρμας υποτροφιών κλπ.) που αλλιώς δεν μπορείτε να 
έχετε. Για ερωτήσεις που αφορούν την προηγούμενη δι-
αδικασία, στη διάθεσή σας για περαιτέρω βοήθεια.
10η Δεκεμβρίου αύριο, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων καθώς και Παγκόσμια Ημέρα Σοροπτιμι-
σμού. Ημέρα για περισυλλογή και δράση. Εύχομαι καλή 
επιτυχία στις εκδηλώσεις που έχουν διοργανώσει οι διά-
φοροι Όμιλοι για την Ημέρα αυτή.
Μιας και είναι η ώρα των ευχών, να ευχηθώ Χαρούμενα 
Χριστούγεννα στην κάθε μία ξεχωριστά και στην Σορο-
πτιμιστική Οικογένεια η Νέα Χρονιά που μας έρχεται να 
μας βρει ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ, ΠΙΟ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΚΕΣ.

Με θερμούς Σοροπτιμιστικούς χαιρετισμούς
Μαρία Οικονομίδου

Β’ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε 2014 - 2016

Δραστηριότητες ομίλου Βόλου

1. Με το σύνθημα «ΕΘΕΛΟ-ΝΤΥΣΟΥ ο Α` Σορ/κος 
όμιλος Βόλου», ο Σ.Ο «Θέτις» Βόλου, ο όμιλος Rotaract, 
το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, ο Ροταριανός όμιλος 
Βόλου, ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών «Η Αλληλεγ-
γύη», η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου και άλλοι σύλλο-
γοι εθελοντών, πραγματοποιήσαμε κοινή δράση στο κέ-
ντρο της πόλης, την 5η Δεκ. 2014, παραμονή της εορτής 
του πολιούχου της πόλης μας, Αγίου Νικολάου.
Φορώντας τα διακριτικά του συλλόγου του ο καθένας, 
εμείς με τα μπλε-κίτρινα μαντήλια μας δεμένα στο λαι-
μό, συγκεντρωθήκαμε μπροστά στο καμπαναριό του 
Αγίου Νικολάου στις 5 μ.μ., Μοιράσαμε στον κόσμο 
και στις γύρω από το κέντρο καφετέριες, έντυπο με το 

νόημα του Εθελοντισμού, 
ενημερώνοντας παράλ-
ληλα για την σημασία αυ-
τής της μέρας.
Η δράση μας έτυχε της 
συνεργασίας και της υπο-
στήριξης της Αντιδημάρ-
χου Παιδείας και Πολιτι-
σμού του Δήμου Βόλου 
και είχε μεγάλη επιτυχία.
2. Ο Τομέας Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων του Α’ 
Σορ/κου ομίλου Βόλου 
με υπεύθυνη την κα Κική 
Καλοβούλου οργάνωσε 
και πραγματοποίησε εκ-
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δήλωση, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα για τα Αν-
θρώπινα δικαιώματα και τον Διεθνή Σορ/σμο.
Η εκδήλωση έγινε την Τετάρτη 10η Δεκεμβρίου στο κέ-
ντρο «Κ.Χ 1948», με κεντρική ομιλήτρια την ψυχολόγο 
κα Μαρια Τόπα, η οποία ανέπτυξε το θέμα της βίας κατά 
των γυναικών, κυρίως την ενδοοικογενειακή βία, ανα-
φέροντας στατιστικά στοιχεία για την πόλη όπου κατοι-
κούμε, το Βόλο, κατά την τελευταία διετία.
Η απήχηση που είχε στο κοινό η ομιλία ήταν μεγάλη 
καθώς μεγάλος και ο προβληματισμός για το κοινωνικό 
αυτό φαινόμενο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσίας τους η πρό-
εδρος και μέλη του Σορ/κου ομίλου Βόλου ‘’Θέτις’’, ο 
πρόεδρος του ομίλου Rotary Βόλου με την σύζυγο του, 

ο πρόεδρος και μέλη του Rotaract Βόλου, καθώς και 
μέλη άλλων συλλόγων.

Κίρκη Παπαδήμα
Πρόεδρος Α` Σορ/κου Ομίλου Βόλου

Εκδηλώσεις Ομίλου Κέρκυρας από 
01.10 - 14.12.2014

 Η β΄ Αντιπρόεδρος Νίκη Τζιοβάνι μας παραχώ-
ρησε τη στέγη, στην οποία θα γίνονται οι συναντήσεις 
των μελών μας και οι ολομέλειες, λύνοντας το σοβαρό 
πρόβλημα στέγασής μας.
Στις 11/10 τα μέλη συμμετείχαν στον εκκλησιασμό για 
την έναρξη της σοροπτιμιστικής χρονιάς. Στη συνέχεια, 
ξεναγηθήκαμε στα ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Κερκύρας, μαζί με 
φίλες του Ομίλου.
Στις 17/10 δόθηκε το απογευματινό ούζο του Ομίλου 
με μεγάλη συμμετοχή φίλων, εκπροσώπων άλλων γυ-
ναικείων σωματείων και φορέων του τόπου μας με τη 
συμμετοχή του παιδικού τμήματος της Χορωδίας Κερ-
κύρας. Στη λαχειοφόρο αγορά που έγινε, τα δώρα ήταν 
προσφορά των μελών μας.(ΦΩΤΟ).
Στις 9/11 Συμμετείχαμε σε καθαρισμό του άλσους των 
Φυλακών μαζί με άλλους φορείς της πόλης μας, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «όλοι μαζί μπορούμε».
Στη Συνάντηση Προέδρων και Συντονιστριών στη Λά-
ρισα συμμετείχαν τρία μέλη μας.
Ο Όμιλος προσέφερε χρηματικό ποσό στην παιδική χο-
ρωδία Κερκύρας για την κάλυψη εξόδων δύο στολών.
 Στις 10/12 προσφέρθηκαν αναλώσιμα υλικά στα 

παιδιά της «Μέλισσας» από τον Τομέα Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων για τον εορτασμό της Ημέρας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων - Σοροπτιμισμού και Ημέρας Δικαιωμά-
των του Παιδιού.
Στις 14/12 οργανώσαμε ένα μεσημεριανό γεύμα με τους 
συζύγους και τα παιδιά μας για μια καλύτερη γνωριμία 
μεταξύ τους και σύσφιξη των σχέσεων μας.
Καθ΄ όλο αυτό το διάστημα συμμετείχαμε σε εκδηλώ-
σεις άλλων τοπικών Φορέων (ΧΕΝ- Οδηγοί- Ομάδα 
Συνεργασίας ΣΕΟ)
 

 Γιάννα Μαζωνάκη -Κουρκούλου
 Υπεύθυνη Περιοδικού

Από την Ολομέλεια του Σο-
ροπτιμιστικού Ομίλου Πά-
τρας, 10.12.2014

Σε Χριστουγεννιάτικη σπιτική 
ατμόσφαιρα, χάρη στον καλλιτε-
χνικό διάκοσμο και τα εκλεκτά 
εδέσματα της πάντα φιλόξενης 
Παυλίνας Μπαρτζίλα, πραγματο-
ποιήθηκε η τελευταία ολομέλεια 

της χρονιάς. 
Συζητήθηκε το μελλοντικό πρό-
γραμμα δράσης, αναπτύχθηκε 
εποικοδομητική συζήτηση και ορί-
στηκε η κοπή της πίτας με δείπνο 
στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στις 14 Ια-
νουαρίου 2015.
Από την Πάτρα στέλνουμε σε όλες 
τις φίλες σε όλη την Ελλάδα τις 
εγκάρδιες ευχές μας!

Δραστηρίοτητες Ομίλου Πειραιώς

Από την έναρξη της σοροπτιμιστικής χρονιάς ο όμιλός μας συμμετείχε σε 
όλες τις εκδηλώσεις άλλων ομίλων και της Ένωσης στην Αθήνα:
Στη συνάντηση της Λάρισας 8 μέλη μας συμμετείχαν.
Την ημερίδα που πραγματοποίησε η εταιρεία PROLEPSIS για την διατρο-
φή στο Μέγαρο Μουσικής παρακολούθησαν αρκετά μέλη μας.
Επίσης προσκεκλημένες από τον σύλλογο Διαβητικών, στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Πειραιά, πήραμε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τον διαβήτη.
Σε μια σεμνή τελετή σε ξενοδοχείο της Αθήνας μας βράβευσε, μαζί με άλ-
λους, ως χορηγούς το ΠΕΚΑΜΕΑ Καμινίων για την 20ετή προσφορά μας.
Με μεγάλη επιτυχία και με πλήθος κόσμου, στις 26 Νοεμβρίου πραγμα-
τοποιήσαμε μουσική εκδήλωση στην Πινακοθήκη του Πειραιά αφιερωμέ-
νη στην “ΕΝΤΙΘ ΠΙΑΦ” για τα 50 χρόνια από τον θάνατό της. Έπαιξαν 
πιάνο δύο μαθήτριες-ταλέντα από το Ωδείο ΤΕΡΨΙΘΕΑ και τραγούδια 
της Γαλλίδας τραγουδίστριας ερμήνευσε η σοπράνο Σύλβια Τσιμπανάκου 
συνοδεία πιάνου και ακορντεόν. Στην ζωή της αξέχαστης “ΕΝΤΙΘ ΠΙΑΦ” 
ανεφέρθη η Πρόεδρος του Ομίλου - Μέλπω Ζαχαριάδου. Τα έσοδα από την εκδήλωση προσεφέρθησαν στο τέλος 
της εκδήλωσης προσωπικά στην Πρόεδρο του ΠΕΚΑΜΕΑ για τα ανάπηρα παιδιά των Καμινίων.

Η Πρόεδρος,
Μέλπω Ζαχαριάδου

Εκδηλώσεις Ομίλου Ρεθύμνου

Στις 8 Δεκεμβρίου 2014 ο όμιλος μας, με αφορμή την 
ημέρα ατόμων με αναπηρία, διοργάνωσε εκδήλωση σε 
αίθουσα του ξενοδοχείου «Αχίλλειον» της πόλης μας, 
τα έσοδα της οποίας δόθηκαν στο ειδικό νηπιαγωγείο 
Ρεθύμνου.
 Η εκδήλωση περιλάμβανε τσάι με πολλά και εκλεκτά 
χειροποίητα εδέσματα από τα μέλη του ομίλου μας και 
ομιλία με την φυσικοθεραπεύτρια κ. Βασιλική Κωστά-
κη- Μπαμιάκη με θέμα: « Ανάπτυξη-εξέλιξη του ανθρώ-
που από την εμβρυϊκή ηλικία έως το γήρας».
 Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα και την ομι-
λία της προέδρου μας κ. Βαρβάρας Σκαρβέλη. Η ομιλία 
της αναφερόταν γενικά στους σκοπούς και τους στό-
χους του Σοροπτιμισμού και ειδικά στον σκοπό της συ-
γκεκριμένης εκδήλωσης, αφιερωμένης στη μνήμη των 
δύο αδελφών μας σοροπτιμιστριών, που χάθηκαν στην 
διάρκεια της εικοσαετούς πορείας μας και οι οποίες λά-
τρευαν τα παιδιά, της Αννίτας Μπενάκη και της Δέσποι-

νας Μαλλιαρού. Ο συναισθηματισμός, η σαφήνεια και η 
αμεσότητα του λόγου της κέρδισαν τον κόσμο που κυ-
ριολεκτικά είχε κατακλύσει την αίθουσα και όπως ήταν 
φυσικό καταχειροκροτήθηκε.
 Η γραμματέας του συλλόγου διάβασε του χαιρετισμούς 
της προέδρου της ΣΕΕ κ. Σαμαρτζίδου και της Α’ αντι-
προέδρου της ΣΕΕ κ. Αμαλίας Βαρότση- Ραγκούση κα-
θώς και του βουλευτή Ρεθύμνης κ. Κεφαλογιάννη. Στη 
συνέχεια παρουσίασε την ομιλήτρια κ. Βασιλική Κωστά-
κη- Μπαμιάκη.
Η ομιλήτρια σαφής, κατατοπιστική, κατανοητή και η 
ομιλία της εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κράτησε αμείωτο 
το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.
Έπειτα το λόγο πήρε η κ. Αννα Μανωλιτζά, διευθύντρια 
προγράμματος του ομίλου μας, διαβάζοντας ένα πολύ 
συναισθηματικό και τρυφερό κείμενο για το «χαμόγε-
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λο» που δίνουμε και παίρνουμε και πώς ένα χαμόγελο 
δρα ευεργετικά στην ψυχή μας και αλλάζει το συναίσθη-
μα το δικό μας και των άλλων.
Η εκδήλωση έληξε με τις ευχαριστίες της προέδρου μας 
κ. Βαρβάρας Σκαρβέλη στους παρευρισκόμενους και ευ-
χές για τις γιορτές που έρχονται, καθώς και της διευθύ-
ντριας του ειδικού νηπιαγωγείου.

Εκείνο όμως που μας έδωσε κουράγιο και δύναμη για να 
συνεχίσουμε το έργο μας ήταν οι ευχαριστίες των πα-
ρευρισκομένων, συνοδευμένες από επαινετικά σχόλια 
και χαμόγελα.
 

 Η γραμματέας του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ρεθύμνου
Μυριοκεφαλιτάκη Ελένη

Όμιλος Θρακομακεδόνων «Ολυμπιάς» 

1ον 20 Οκτωβρίου Παγκόσμια ημέρα για την Οστεοπό-
ρωση. 
Με τη συμμετοχή όλων των μελών του Ομίλου μας μοι-
ράστηκε έντυπο υλικό σχετικά για την οστεοπόρωση. Ο 
στόχος μας ήταν να υπενθυμίσουμε στην κάθε φίλη τη 
σημασία των προ-διαγνωστικών εξετάσεων οι οποίες γί-
νονται εύκολα και ανώδυνα και είναι πλήρως κατατοπι-
στικές. Αλλά και όταν κάποια μέρα χτυπήσει απρόσκλη-
τα την πόρτα της ζωής η Οστεοπόρωση απαιτώντας 
συγκατοίκηση, τότε να μην τα χάσει, να μην πανικοβλη-
θεί αλλά να οργανωθεί ώστε να γίνει εκείνη ο ρυθμιστής 
αυτής της συμβιώσεως και να αναγκάσει την οστεοπό-
ρωση να καταλαμβάνει όλο και μικρότερο χώρο στη ζωή 
της, έως και εξαλείψεώς της. Με όπλο τη θέληση και την 
ανελλιπή εφαρμογή των ιατρικών υποδείξεων και βοη-
θημάτων, όλα είναι κατορθωτά. Τέλος, προτρέπουμε την 
κάθε φίλη, ανεξαρτήτου ηλικίας, λέγοντάς της: Αγαπητή 
φίλη βγες έξω στην εξοχή. Ανάσανε βαθιά με αισιοδοξία 
και Ζήσε την κάθε στιγμή. Περπάτησε, Κολύμπησε και 
ενίσχυσε το κυκλοφορικό και Ανοσοποιητικό σου σύ-

στημα που θα σε στηρίξουν στο να βάλεις στη θέση που 
Εσύ επιθυμείς την απρόσκλητη επισκέπτρια, την Οστε-
οπόρωση. 

Και να είσαι βεβαία ότι όλα θα πάνε καλά
2ον Πρώτη Δεκεμβρίου Παγκόσμια ημέρα κατά του 
AIDS
Οι Σοροπτιμίστριες συμμετέχουν στην προσπάθεια για 
την ενημέρωση της πανανθρώπινης καταστροφής που 
προκαλεί ο ιός του AIDS. 
Τα μέλη του Ομίλου μας μοίρασαν έντυπο υλικό σε διά-
φορα σημεία συγκεντρώσεως νέων. Στόχος και ευχή 
μας: Η ημέρα αυτή, ας είναι μία Ευλαβική Θύμηση για 
όλους αυτούς που έχουν υποκύψει στον ύπουλο και κα-
κόβουλο εισβολέα ιό του AIDS. Ας εναποθέσουμε ένα 
λουλούδι και ας ανάψουμε με το αρχίνισμα της ημέρας 
ένα κεράκι σαν ένα ευλαβικό προσκύνημα στη Μνήμη 
τους. Ακόμα, η ημέρα αυτή ας είναι ένας ύμνος στην 
ανυπέρβλητη ομορφιά της ζωής και ας την περιφρου-
ρούμε με τη γνώση που μας προσφέρει η ενημέρωση, 
Χωρίς να ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
εφαρμόζοντας κάθε προφύλαξη Πάντα και Παντού.

ΔΙΕΘΝΗΣ                     ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ

Χιόνια στο Καμπαναριό

«Χιόνια στο καμπαναριό»

 Στη Θεσσαλονίκη γράφτηκε το «Χιόνια στο Καμπαναριό». Πανελληνίως γνωστό τραγούδι «Χιό-
νια στο Καμπαναριό» έγραψε ο Ευάγγελος Καραηλίας ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν καθηγητής της 
Μουσικής στο Πειραματικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Έμενε με την οικογένεια του από το 1926 στο συνοι-
κισμό Χαριλάου.
 Ήταν άνθρωπος εύχαρις, γεμάτος καλοσύνη και ανθρωπιά. Αγαπούσε πολύ την Θεσσαλονίκη και 
προσέφερε πολλά στον μουσικό τομέα. Ήταν πρόεδρος των Μουσικών Β. Ελλάδος, συνεργάστηκε πολλά 
χρόνια στο περιοδικό «Μορφές» και συμμετείχε στην περίφημη ορχήστρα που έπαιζε τα βράδια στο θερι-
νό κέντρο του Λευκού Πύργου.
 Ήταν επίσης καθηγητής στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και με τον αείμνηστο μουσικό Φλώρο, 
αγωνίστηκε για να δημιουργηθεί η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 Ο συνθέτης Ευάγγελος Καραηλίας, δεν έγραψε μόνο το «Χιόνια στο Καμπαναριό» αλλά πολλές 
σονάτες, συμφωνικά ποιήματα, συμφωνικά έργα και όπερες.
 Δυστυχώς όμως η αξιόλογη μουσική του δεν έχει ακουστεί μέχρι σήμερα ούτε από την Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών ούτε από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ή άλλους καλλιτεχνικούς φορείς. Και 
φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο και δικαιολογημένο παράπονο της οικογένειας Καραηλίας. Το ότι έχει αδικη-
θεί ο συνθέτης του Χριστουγεννιάτικου τραγουδιού, είναι ένα πραγματικό γεγονός.
 Και ενώ εμείς οι Θεσσαλονικείς τον αγνοούμε, οι κάτοικοι του μικρού χωριού Αρνοτοροφ, έστη-
σαν γλυπτό μνημείο για τον μουσουργό Γκρούμπερ, τον συνθέτη του ύμνου «Άγια Νύχτα» και για τον 
στιχουργό αιδεσιμότατο Μορ.

Φιφή Βρετοπούλου




