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το μήνυμα της Προέδρου Σ.Ε.Ε.

Φίλες σοροπτιμίστριες

 Το τεύχος του περιοδικού που έχετε στα χέρια σας αφορά την καλοκαι-
ρινή περίοδο που οι εκδηλώσεις των ομίλων μας είναι ελάχιστες.
 Αυτό που κυριάρχησε όμως από άποψη σοροπτιμιστική  είναι το πα-
γκόσμιο συνέδριο  της Κωνσταντινούπολης, τα γεγονότα του οποίου λεπτομε-
ρέστατα σας αναλύω, όπως θα διαπιστώσετε, σε αρκετές σελίδες του περιοδι-
κού.
Το δεύτερο πολύ σημαντικό γεγονός που θα επηρεάσει την πορεία της οργάνωσής μας στο μέλλον και 
ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι είναι η ξαφνική πολύ μεγάλη  μετακίνηση πληθυσμών  μέσω των ανατολικών 
μας ακτών.
 Το γεγονός αυτό αποτελεί μία πραγματικότητα  που ήρθε για να μείνει .Η δέσμευση του πρωθυ-
πουργού για προσωρινή διαδοχική  παραμονή 50000 προσφύγων στη Βόρεια και Νότια Ελλάδα θα επη-
ρεάσει όλους μας και η ανθρωπιστική μας διάθεση θα φανεί από τις πράξεις μας  και την υποστήριξη που 
μπορούμε να προσφέρουμε.
Δεν θα μείνουμε αδιάφοροι στον ανθρώπινο πόνο και την απελπισία των συνανθρώπων μας. Πρέπει να  
τους βοηθήσουμε να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους, γιατί είναι το μόνο που τους έμεινε.

Με σοροπτιμιστική φιλία και εκτίμηση
Μαίρη Σαμαρτζίδου 

Πρόεδρος Σ.Ε.Ε

Μήνυμα της Προέδρου Σ.Ε.Ε.

Dear Soroptimist friends,

 The issue of the magazine you are now holding refers to the summer period, during which club 
events are quite few.
 The main event which prevailed for the Soroptimists was the international convention in Istan-
bul,whose events ,as you can see,I analyse in detail on many pages of the magazine.           
 The second important event which will influence the course of our organization in the future,initi-
ated in the summer,being the sudden very large movement of populations through our eastern shores.          
               This is a reality which has come to stay.Theprime ministers commitment
for 50000 immigrants remaining temporarly and consecutively in Northern and Southern Greece will 
effect us all,and our humanitarian feelings will appear through our  actions and the support we can offer.  
 We will not be indifferent towards human suffering and the despair of our fellowmen.We must help 
them keep their dignity, since its all they have left.

With Soroptimist friendship and respect                         
Mary Samartzidou                   

President of the Soroptimist Union of Greece

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

η ταυτότητά 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
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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 Χαμουρτζιάδου

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
Ευχαριστήριες ευχές            σελ 5
Παγκόσμιο σοροπτιμιστικό συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη       σελ 6
Παιδική κακοποίηση            σελ 13
Σαμοθράκη             σελ 16
Αναφορά στην συνάντηση των Governors SIE         σελ 19
Τάκης Βαρτβιτσιώτης            σελ 23
Παιδική κακοποίηση            σελ 24
Εκδηλώσεις Ομίλων             σελ 27
Πένθη              σελ 30

Παρακαλείστε να αποστείλετε την ύλη του επόμενου τεύχους έως 15 Ιανουαρίου

Η Άγια Σοφία και 
μια ομάδα γυναι-
κών - ομιλητριών
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μήνυμα από την εκδοτική ομάδα

Αγαπητές μου φίλες,

 Τελειώνοντας το καλοκαίρι αυτό μαζί με τα  αντηλιακά, τις chaises 
longues, τα κοχύλια και τις φωτογραφίες μαζεύουμε στο καλαθάκι των ανα-
μνήσεων τις στιγμές που ζήσαμε στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια 
του Συνεδρίου μας.
 Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, μελωδίες μαζί με τη συνεργασία, την 
φιλία και την ομαδικότητα.
 Βάζουμε όσα άσχημα ήρθαν και πέρασαν, αλλά αυτά θα τα θυμόμα-
στε μόνο για να μαθαίνουμε και όχι για να ξαναπαθαίνουμε.
 Δύσκολος λένε πως θα είναι ο χειμώνας που έρχεται. Εμείς όμως πάντα θα ελπίζουμε πως μπορεί 
να γίνει διαφορετικός με την ακλόνητη πίστη μας πως όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, 
ξεκινώντας από τον εαυτό μας.
Carpe diem, αγαπητές  φίλες, ας αδράξουμε τη μέρα, την ώρα, το λεπτό, τη χαρά, την αγάπη.

Θάλεια Παπαδοπούλου-Χαμουρτζιάδου

 Αγαπητές φίλες,

 Αγαπητές φίλες η αλληλεγγύη αποτελεί ύψιστο καθήκον του σορο-
πτιμισμού.
 Η χώρα μας βρέθηκε το φετινό καλοκαίρι, για πολλοστή φορά, στη 
μέγγενη των δανειστών της και στα συνακόλουθά της… Στη μελαγχολία 
του φθινοπώρου, που δημιουργούν έτσι κι αλλιώς το κλίμα και οι εικόνες της 
φύσης, προστέθηκαν κι άλλα γεγονότα, καθημερινά δράματα που παίρνουν 
απίστευτες διαστάσεις… Καθώς ήμαστε κοινωνοί των τραγικών περιπετειών 
των προσφύγων, που καταφθάνουν κατά χιλιάδες στη χώρα μας, λιγοστεύ-
ουν οι όποιες ελπίδες και η αισιοδοξία μας για ένα καλύτερο κόσμο και εν 
τέλει για τη βελτίωση των συνθηκών της ίδιας της ζωής μας.
 Όταν μάλιστα σκεφτόμαστε ότι όλα όσα μας σφίγγουν την καρδιά, 
έχουν την προέλευσή τους σε κέντρα έξω από εμάς, χωρίς εν πολλοίς την προσωπική μας ευθύνη, η με-
λαγχολία μετατρέπεται σε οργή. Έτσι κι αλλιώς, η καθεμιά μας σχεδόν, έχει γνωρίσει το δράμα της προ-
σφυγιάς, είτε γιατί είχε κάποιο δικό της πρόσφυγα από το κοντινό ή το ευρύτερο περιβάλλον της, είτε από 
διηγήσεις....
 Σε ό,τι με αφορά σπάει η καρδιά μου όταν βλέπω τις περιπέτειες των μανάδων, που διακινδυνεύ-
ουν την ζωή την δική τους και κυρίως των παιδιών τους για να σωθούν από τη λαίλαπα ενός άδικου πολέ-
μου που άλλοι προκάλεσαν και τα κύματα της αγριεμένης θάλασσας του Αιγαίου. Σκέφτομαι τη μάνα μου 
και την αδελφή της, που ανήλικες κι ορφανές από πατέρα, καθώς είχαν χάσει στα δύσκολα εκείνα χρόνια 
της Μικρασιατικής καταστροφής τον πατέρα τους και κατέφθαναν στην Ελλάδα με τη χαροκαμένη μάνα 
τους, ερείπια αληθινά της ζωής…   Άλλοι συγγενείς τους, λίγα χρόνια νωρίτερα, κατέφευγαν στη Συρία 
που τώρα είναι η χώρα της νέας τραγωδίας…
 Αντί όμως όλα αυτά που βιώνουμε να μας καταβάλουν, θα πρέπει να μας ατσαλώσουν, να μας 
κάνουν να ανταποκριθούμε στο πραγματικό μας ρόλο, σε αυτόν που ανταποκρίνεται στο πνεύμα του Σο-
ροπτιμισμού. Να σταθούμε αλληλέγγυες, με κάθε τρόπο και μέσο, σε όλους όσους καταδυναστεύονται, σε 
όλους έχουν ανάγκη της βοήθειάς μας και ιδιαίτερα στις γυναίκες και στα παιδιά.

Ευδοκία Αικατερινάρη

Μήνυμα από την εκδοτική ομάδα
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ευχαριστήριες ευχές

9/22-6-2015

 Στη Γενική Συνέλευση που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28 
και 29 Μαρτίου 2015 η κ. Ντόρα Πέγκα, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών 
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, 
προσέφερε γενναιόδωρα ένα χαλί από 
το κατάστημά της αξίας χιλίων πεντα-
κοσίων ευρώ (1.500 €) για την στήριξη 
των οικονομικών της Ένωσης. 
 Αποφασίσθηκε ομόφωνα και 
εστάλησαν ταχυδρομικά σε όλους τους 
Ομίλους από ένα στέλεχος με πενήντα 
(50) κουπόνια με διαφορετική αρίθμηση 
από το 1 έως το 1.500. Η τιμή ήταν πέντε ευρώ (5 €) τα δύο κουπόνια. Οι Πρόεδροι όλων των Ομίλων 
μετά την πώληση των κουπονιών έστειλαν τα στελέχη των κουπονιών μαζί με τα χρήματα στην ταμία της 
Ένωσης κ. Μαρία Ιωαννίδου.
 Κατόπιν αυτού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, μαζί 
με τις κ.κ. Σοφία Αποστολίδου, Πηνελόπη Αστρεινίδου-Μάλαμα, Φρέντυ Γκουτζιούλη, Φιφή Βρετοπού-
λου, Ευδοκία Αικατερινάρη, που εθελοντικά παραβρέθηκαν και βοήθησαν στη δημιουργία της κάλπης 
που περιείχε όλα τα κουπόνια που διατέθηκαν και πουλήθηκαν στα μέλη όλων των Σοροπτιμιστικών 
Ομίλων. Το κάθε κουπόνι ανέγραφε το όνομα της σοροπτιμίστριας που το αγόρασε.
Μετά την ετοιμασία της κάλπης όλες οι κυρίες συναντήθηκαν σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονί-
κης και συνέφαγαν μαζί με τις κ.κ. Πηνελόπη Ράλλη Governor για τη διετία 2015-2017, Μαίρη Πούλιου 
Governor για τη διετία 2014-2016, Ντόρα Πέγκα, Σύλβα Μούτσογλου Γενική Γραμματέα της Ένωσης, 
Κατερίνα Τάχου μέλος του Ομίλου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης, Γιάννα Δημητριάδου, μέλος του Ομίλου 
«Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης και Μαίρη Συμεωνίδου, μέλος του Ομίλου «Πανόραμα» Θεσσαλονίκης.

 Η κ. Ντόρα Πέγκα έκανε την κλήρωση και το τυχερό κουπόνι, με 
αριθμό 996, ανέγραφε το όνομα της κ. Σούλας Βιλδιρίδου-Αναστασίου, 
ιατρού, μέλος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Πανόραμα» Θεσσαλονίκης. 

Η συνάντηση έκλεισε με ευχές για όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι.
Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2015.

Τα μέλη
Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση
Μαρία Οικονομίδου
Μαρία Ιωαννίδου

Η Πρόεδρος
Μαίρη Σαμαρτζί-
δου-Πλωμαρίτου

Η Γενική Γραμματέας
Σύλβα  Μούτσογλου

Ντόρα, σ’ ευχαριστούμε για την γενναιοδωρία σου
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Κωνσταντινούπολη
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Κωνσταντινούπολη

Παγκόσμιο σοροπτιμιστικό συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη
Περιγραφή, σκέψεις και απόψεις από την εθνική εκπρόσωπο της Ελλάδος Μαίρη Σαμαρτζίδου

 Δεν έτυχε μέχρι σήμερα να βρεθώ σε παγκόσμιο συνέδριο και μάλιστα αποκλειστικά γυναικείο. 
Με ενθουσίαζε όμως η ιδέα ότι γυναίκες από όλο τον πλανήτη θα καθόμαστε δίπλα-δίπλα παρακολουθώ-
ντας και συζητώντας. Γυναίκες από το Νεπάλ μέχρι την Βενεζουέλα και από την Νέα Ζηλανδία έως την 
Σενεγάλη μαζευτήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την επιδίωξη να επιτευχθεί μέχρι το 2030 η ισότητα 
σε όλα τα κράτη της γης μέσα από αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των υπόλοιπων παγκό-
σμιων φορέων αλλά κυρίως μέσα από πρωτοβουλίες νομοθετικές των κρατών κυρίως που καθυστερούν 
ψήφιση μέτρων για την ισονομία και ισοπολιτεία των κατοίκων τους.

Πρώτη ημέρα, 9 Ιουλίου
 Η πρώτη ημέρα περιελάμβανε το καλωσόρισμα από την πρόεδρο του συνεδρίου Emine Erdem,την 
πρόεδρο του διεθνούς σοροπτιμισμού Ann Garvie, την πρόεδρο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Ulla 
Madsen και την προηγούμενη διεθνή και Ευρωπαία πρόεδρο Marie-Jeanne Bosia καθώς και από Τούρκους 
αξιωματούχους. Ευχάριστη ατμόσφαιρα δημιούργησε το άναμμα των κεριών των τεσσάρων ομοσπονδιών 
καθώς και η προσφώνηση των εθνών που μετείχαν με τον χαιρετισμό από όλες μας και το αντίστοιχο χει-
ροκρότημα .Έκλεισε η πρώτη ημέρα με την παρουσίαση ενός τούρκικου παραμυθιού από την «Ανατολία 
«από μία καλλιτέχνιδα αγγλόφωνη που κατά τα φαινόμενα διάλεξε σαν δεύτερη πατρίδα της την Τουρκία. 
Οι συνειρμοί και οι σκέψεις δικές σας.

Δεύτερη ημέρα, 10 Ιουλίου
 Η δεύτερη ημέρα ήταν εντυπωσιακή από άποψη γυναικείων παρουσιών. Η Eli Shafak, Τουρκάλα 
συγγραφέας best- sellers, εγκατεστημένη στο Λονδίνο κατόρθωσε μέσα από την ιστορία της ζωής της και 
της ζωής της μητέρας της να μας μεταδώσει την αξία της μόρφωσης στην γυναίκα ,ως μόνου δρόμου για 
την ανεξαρτησία της και την πορεία της στη ζωή. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο μόνος άνδρας ομιλητής 
της ημέρας αυτής, ο Michael Kaufman, εκπαιδευτικός, συγγραφέας,  παρουσιαστής και συνδημιουργός 
της παγκόσμιας καμπάνιας «Λευκή κορδέλα» για την προστασία της γυναίκας από την βία. Παρά το βαρύ 

του βιογραφικό και την ατε-
λείωτη ώρα που μιλούσε, 
πιστεύω πως δεν έπεισε και 
θύμιζε τους Αμερικανούς 
(είναι Καναδός) σε προε-
κλογική περίοδο.
 Μετά το διάλειμ-
μα παρακολουθήσαμε σε 
video τον χαιρετισμό προς 
τις συνέδρους της πιο δυ-
νατής οικονομικά γυναίκας 
της Τουρκίας, της Guler 
Sabanci, η οποία διοικεί τον 
ομώνυμο όμιλο εταιριών και 
το ομώνυμο πανεπιστήμιο 
της Κωνσταντινούπολης. 
Θεωρείται από το περιοδι-
κό Forbes η 60η δυνατότε-
ρη γυναίκα παγκοσμίως και 
η 2η εκτός Ηνωμένων Πολιτειών .Φυσικά το μήνυμά της αφορούσε την ενδυνάμωση των γυναικών μέσα 
από την μόρφωση. 
 Την σκυτάλη αμέσως μετά πήρε η Αlice Wells, διεθνής πρόεδρος 2011-2013, η οποία πριν μας 
παρουσιάσει το panel των ομιλητριών μας έδειξε ένα πολύ παραστατικό και εντυπωσιακό ολιγόλεπτο 
ντοκυμαντέρ με κινούμενα σχέδια για την σημασία της γυναικείας μόρφωσης. Ένα κοριτσάκι που δεν 
μορφώνεται σε μία αναπτυσσόμενη χώρα έχει δύο άθλιους δρόμους να διαλέξει είτε να παντρευτεί στα 
15ή 16 χρόνια της και να τεκνοποιήσει ενώ είναι παιδί ακόμη είτε να πάρει τον δρόμο της πορνείας για 
να επιβιώσει αυτή και η οικογένειά της . Αντίθετα το κοριτσάκι αυτό, εάν μορφωθεί δεν θα επιτρέψει σε 
κανέναν να την παντρέψει με το ζόρι και να την οδηγήσει στην πορνεία , γιατί η μόρφωση της ανοίγει 
ορίζοντες, της δίνει ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση και βέβαια της εξασφαλίζει εργασία αξιοπρεπή.
 Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ τριών προσκεκλημένων ομιλητριών, της Ursula Wynhoven, συμ-
βούλου στα Ηνωμένα Έθνη για τα γυναικεία θέματα, της Teressa Devasahayam, ερευνήτριας, συγγραφέ-
ως και συμβούλου για γυναικεία θέματα με έδρα την Σιγκαπούρη και της Marie-Gabrielle Cazoly, επικε-
φαλής εταιρίας που αναλαμβάνει προγράμματα ανάπτυξης σε χώρες της Αφρικής, της μέσης Ανατολής 
και της Κίνας.
 Οι πρωτομιλίες τους αλλά και η συζήτηση που ακολούθησε προσέφερε σε όλες μας την πεποίθηση 
της σημασίας της μόρφωσης στην γυναίκα και μάλιστα στην περιοχή της ευρύτερης Ασίας αλλά και της 
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής ,όπου γίνεται μια ισλαμική κοσμογονία με οπισθοδρόμηση των όποιων 
κατακτήσεων και δικαιωμάτων υπήρξαν μέχρι σήμερα.
 Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας υπήρξαν παράλληλα στρογγυλά τραπέζια , τα οποία ακριβώς επειδή 
ήταν παράλληλα έδιναν την δυνατότητα σε κάθε μία από εμάς να παρακολουθήσει μόνο ένα. Προτίμησα 
να παρακολουθήσω «τη δύναμη της δεύτερης ευκαιρίας» γιατί σημαίνει πολλά για τις γυναίκες που τα 
βρήκαν δύσκολα στη ζωή τους. Την συζήτηση διηύθυνε η Ολλανδέζα Anita deGroot, δημιουργόs επιχεί-
ρησης συμβούλων και ομιλήτριες ήσαν η Poco Davis,σύμβουλος σε θέματα ναρκωτικών και αλκοολισμού 
και δημιουργός του καταφυγίου της άστεγης οικογένειας στην Αμερική,η Daphne Pillai, δημιουργόs του 
ινστιτούτου εκπαίδευσης Mahatma στην Ινδία,η Kate Brady Kean, ψυχολόγος και ειδική ομιλήτρια του 
ινστιτούτου Manukau της Νέας Ζηλανδίας και η Gonca Telli Yamamoto, δημιουργόs της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο Οkan στην Τουρκία.΄Ολες κατέληξαν στην σημασία των λεπτών χειρι-
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σμών που απαιτούνται για να βοηθηθεί μία γυναίκα ώστε να αποκτήσει πίστη στις ικανότητές της και 
στην ευκαιρία που της δίνεται μέσα από κέντρα εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα μιάς 
Αμερικανίδας που στα 85 της χρόνια αποφοίτησε από Αμερικανικό πανεπιστήμιο στον τομέα των καλών 
τεχνών. Γυναίκες που δεν είχαν την δυνατότητα της εκπαίδευσης για λόγους οικονομικούς ,εξ αιτίας της 
βίας στην οικογένεια, εξ αιτίας αναγκαστικής προσφυγιάς και για πολλούς άλλους λόγους μπορούν να 
διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους μέσα από προγράμματα διαρκούς κατάρτισης. 
 Στην απογευματινή συνεδρίαση της ολομέλειας των συμμετεχόντων το θέμα είχε επίσης πολύ με-
γάλο ενδιαφέρον» Υποστηρίζοντας την ισότητα του φύλου: από το όραμα στην πράξη» Η προεδρεύουσα 
παγκόσμια πρόεδρος Ann Garvie έθεσε στις προσκεκλημένες ομιλήτριες δύο θεμελιώδη ερωτήματα: Οι 
στόχοι του παγκόσμιου συνεδρίου του Πεκίνου πριν 20 χρόνια επετεύχθησαν; Ο νέος στόχος του 2030 ως 
τελικός στόχος για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα μπορεί να επιτευχθεί;
 Τις απαντήσεις έδωσαν γυναίκες με μεγάλη πείρα στα διεθνή φόρα, όπως η Ingibjorg Solrun 
Gisladottir, διευθύντρια Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας στα Ηνωμένα Έθνη στον γυναικείο τομέα και πρώ-
ην υπουργός εξωτερικών της Ισλανδίας,η Αλβανίδα LiriKopaci-Di Michele, σύμβουλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε θέματα ισότητας και η τουρκάλα Υakin Erturk, ειδικευμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμ-
βουλος της Ευρώπης στα θέματα της βίας κατά των γυναικών καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη.
 Όλες συμφώνησαν με επιμονή ότι δεν πρέπει να δοθεί περιθώριο πέραν του 2030 για να υπάρξουν 
θεμελιώσεις αλλαγές στο σύνταγμα κάθε χώρας πάνω στον πλανήτη. Μας γνωστοποίησαν ότι η κινητι-
κότητα εκ μέρους των μεγάλων οργανισμών είναι εντονότατη και πιεστική προς κάθε κυβέρνηση που δεν 
έχει υιοθετήσει ακόμη τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου κατόρθωσε να προκαλεί το ζωηρό μας ενδιαφέρον κάθε 
ημέρα του συνεδρίου με διαφορετικά θέματα και σημαντικότατες γυναικείες φυσιογνωμίες.
 Πριν το κλείσιμο της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου δόθηκε το βραβείο ειρήνης της Ευρωπαϊ-
κής ομοσπονδίας στην Εdit Schiaffer ,η οποία μαζί με τις γυναίκες χωρίς σύνορα φροντίζουν χωριά της 
Αφρικής και ιδιαίτερα τον γυναικείο πληθυσμό προσφέροντάς τους είδη επιβίωσης, ψυχική υποστήριξη, 
εκπαίδευση και διεθνές βήμα. Μπράβο σε κάθε γυναίκα που αφήνει την ασφάλεια του σπιτιού της και 

προσφέρει διακινδυνεύοντας πολλά.

Τρίτη ημέρα, 11 Ιουλίου
 Στο πρώτο μέρος της τρίτης ημέρας του συνεδρίου μας , όπως το περιμέναμε άλλωστε, έγινε δια-
φήμιση του μεγάλου γυναικείου δυναμικού από γυναίκες καριέρας που υπάρχει στην Τουρκία. Περίμενα 
ότι θα βαρεθώ και θα χαθεί το πρωινό μου σε θέματα που δεν μ’ ενδιαφέρουν. Ευτυχώς έπεσα έξω. 
Εξαιρετικά αξιόλογες γυναίκες της Τουρκίας παρουσίασαν την εξέλιξη της κοινωνίας τους από αγροτική 
σε μια σύγχρονη κοινωνία της τεχνολογίας και των πολυμέσων Φυσικά αυτά στην Κωνσταντινούπολη 
και ίσως στην Άγκυρα και την Σμύρνη. Εκεί κατάλαβα τι κληρονομιά άφησε ο Μουσταφά Κεμάλ δημιουρ-
γώντας ένα κοσμικό κράτος, απελευθερώνοντας την γυναίκα από τα δεσμά της και δίνοντάς της την ευ-
καιρία να είναι ισότιμη με τον άνδρα. Ο δικός μας σφαγέας έδωσε φτερά στις γυναίκες της χώρας του και 
σήμερα καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό σε όλα τα αξιώματα της χώρας τους πλην φυσικά των κέντρων 
αποφάσεων, όπως και εδώ. Η μεταπολεμική γενεά των γυναικών της Τουρκίας είναι αυτή που μετέχει σε 
όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας, δηλαδή οι γυναίκες ηλικίας 
50-70 ετών. Ακολουθούν φυσικά με ακόμη περισσότερα προσόντα οι νεότερες τουρκάλες.
 Στην πολύ σημαντική συζήτηση που ακολούθησε μετείχαν η Cansen Basaran-Symes, πρόεδρος 
της τουρκικής επιχειρηματικότητας, η Gulay Barbarosoglu, κοσμήτορας στο πανεπιστήμιο Bogazici και 
μέσω skype από το Σαν Φρανσίσκο η Ildeniz Aysegul αντιπρόεδρος μιας μεγάλης τεχνολογικής εταιρίας.
Στη συνέχεια η επόμενη ενότητα ομιλιών και συζητήσεων ασχολήθηκε με την βία κατά των γυναικών 
,θέμα που μαζί με την μόρφωση ήταν τα κατ’ εξοχήν θέματα που απασχόλησαν το παγκόσμιο συνέδριο. Η 
Rashida Manjoo από την Νότιο Αφρική ,ειδικευμένη στα θέματα αυτά και αξιωματούχος των Ηνωμένων 
Εθνών εξήγησε ότι όσο και εάν έχει προβληθεί το θέμα διεθνώς υπάρχουν πολλά ακόμη να μάθουμε για να 
ανακαλύψουμε τον τρόπο για να τη σταματήσουμε(τη βία). Αναρωτήθηκε μήπως οι ίδιοι οι νόμοι δεν είναι 
αυτοί που θα βοηθήσουν και εάν πρέπει να διατυπωθούν με διαφορετικό τρόπο. Επίσης τόνισε την ανάγκη 
συνεργασίας πολλών φορέων και όχι μόνο κυβερνήσεων και γυναικείων σωματείων αλλά και της ίδιας της 

Η Edit Schiaffer  κερδίζει το βραβείο ειρήνης.
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κοινωνίας ,δηλαδή την 
ευθύνη του καθ΄ενός 
από εμάς να συμβάλ-
λουμε στην εξάλειψη 
της βίας με διάφορους 
τρόπους.
 Αμέσως μετά η Anne 
Simon, η διευθύντρια 
της ευρωπαϊκής ομο-
σπονδίας διηύθυνε μία 
συζήτηση εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος με πολύ 
ενδιαφέρουσες ομιλή-
τριες. Η Anne Ream 
είναι Aμερικανίδα συγ-
γραφέας και ιδρύτρια 
ενός ιδρύματος που 
ασχολείται με το να πεί-

θει γυναίκες να εξωτερικεύουν την βία που υφίστανται. Μας γοήτευσε εξηγώντας μας λεπτομερώς πως 
αλλάζει η διάθεση και η ψυχολογική κατάσταση των γυναικών που υφίστανται βία όταν αποφασίσουν 
να το μοιραστούν και η ίδια ως συγγραφέας ανώνυμα μόνο με τα αρχικά τους το κάνει μυθιστόρημα και 
μεταφέρει σε χιλιάδες άλλες γυναίκες που μαθαίνουν μέσα από τα κείμενα αυτά πώς να προφυλαχθούν 
και πως αναζητώντας βοήθεια μπορούν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους με την βοήθεια πολλών άλ-
λων γυναικών. Η Silvana Arbia, Iταλίδα, δικαστής στο Διεθνές δικαστήριο αφιέρωσε πολλά χρόνια της 
ζωής στο να αποδώσει δικαιοσύνη στη Ρουάντα στα θέματα διακίνησης και βίας εναντίον γυναικών και 
παιδιών και να σταθεροποιήσει με την βοήθεια του δικαστηρίου της Χάγης την πορεία ζωής των γυναικό-
παιδων στον ρημαγμένο αυτό τόπο. Η Alice Nikom,δικηγόρος του Καμερούν , ιδρύτρια του ιδρύματος για 
την υπεράσπιση των ομοφυλόφιλων στην πατρίδα της και υποψήφια για το βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας 
2014 μας διηγήθηκε τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι την στιγμή που κατόρθωσε να 
περάσει νόμους στο κοινοβούλιο του Καμερούν για την την προστασία τους. Με την διήγηση αυτή συ-
μπεριέλαβε τους ομοφυλόφιλους στην κατηγορία των ανθρώπων που υφίστανται βία, όπως οι γυναίκες 
και τα παιδιά.
 Το ίδιο μεσημέρι παρακολούθησα από τα παράλληλα τραπέζια αυτό που αφορούσε το δουλεμπό-
ριο στον 21ο αιώνα. Τον συντονισμό είχε η γνωστή μας Πορτογαλέζα Lenia Lopes, δικηγόρος στο επάγ-
γελμα και καλεσμένες γυναίκες εξειδικευμένες στο θέμα αυτό. Η Τουρκάλα Nazan Moroglu ήταν η πρώτη 
καθηγήτρια πανεπιστημίου στην Τουρκία που δίδαξε γυναικείο δίκαιο και μετείχε στην διαμόρφωση του 
δικαίου στην Τουρκία όσον αφορά τα γυναικεία θέματα, εκπροσώπησε την πατρίδα της στην Ευρωπαϊκή 
ένωση και προέδρευε των γυναικών καθηγητών των πανεπιστημίων της Τουρκίας από το 2010 έως το 
2014. Η Margaret Jarman, διευθύντρια του ιδρύματος για τα παιδιά της Καμπότζης στο Ηνωμένο Βασί-
λειο επισκέφτηκε την Καμπότζη και διαπίστωσε την διακίνηση παιδιών και αποφάσισε να προσφέρει την 
βοήθειά της .Μέσα στα μέσα που χρησιμοποίησε για να ενημερώσει τα παιδιά στην Καμπότζη για το θέμα 
αυτό ήταν η δημιουργία ενός κόμικ σε συνέχειες για να μάθουν τα παιδιά να προφυλάγονται από αυτούς 
που τους υπόσχονται πράγματα για να τους παρασύρουν. Η τρίτη συνομιλήτρια ήταν η Sharon Fisher, 
διευθύντρια προγράμματος στην Αμερική και ειδική εγκληματολόγος σε θέματα ανθρώπινης διακίνησης. 
Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει πιστοποίηση των θυμάτων, καταγγελία των 
διακινητών και δίκαιη δίκη. Επίσης υποστήριξαν την σημαντικότητα του να συνεργάζονται τα κατά τό-
πους καταφύγια με τα κρατικά ιδρύματα για την προστασία των θυμάτων της διακίνησης. 

 Η απογευματινή συνεδρίαση αφορούσε την στρατηγική για την ενδυνάμωση των γυναικών και 
η Jenny Vince, πρόεδρος της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας διηύθυνε την συζήτηση. Συνομιλήτριες 
ήσαν η Marie- Gabrielle Cajoly, διευθύντρια ιδρύματος που εφαρμόζει προγράμματα στην Ασία και την 
Μέση Ανατολή, η Katrien Wayenberg, πρόεδρος δύο εταιριών που εφαρμόζει προγράμματα επαγγελματι-
κής ενδυνάμωσης και η Semahat Demir, λέκτορας σε πανεπιστήμιο της Τουρκίας. Μας πληροφόρησαν ότι 
τα τελευταία χρόνια πολλές διεθνείς εταιρίες έχουν βάλει μέσα στα προγράμματά τους και τα σεμινάρια 
για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών. Το ζήτημα όμως που απασχόλησε την συζήτηση και 
τις ερωτήσεις όλων μας ήταν εάν όλα αυτά γίνονται για τα μάτια του κόσμου ή πράγματι οι εταιρίες αυτές 
εφαρμόζουν και στην πράξη την στελέχωση των τμημάτων τους με γυναικείο προσωπικό. Σαφής φυσικά 
απάντηση δεν δόθηκε γιατί οι μεταβολές στην νοοτροπία θέλει χρόνο αλλά κυρίως επιμονή στον συγκε-
κριμένο σκοπό, γεγονός που τόνισαν οι ομιλήτριες.

Τέταρτη ημέρα, 12 Ιουλίου
 Την τέταρτη και τελευταία ημέρα του συνεδρίου η Maureen Maguire από την Βόρεια Ιρλανδία 
συνομίλησε με πέντε νέες γυναίκες για το σημαντικό θέμα της γυναικείας ενδυνάμωσης στον επαγγελ-
ματικό τομέα. Δροσερές νεαρές κοπέλλες από όλα τα σημεία του ορίζοντα μας γέμισαν με την αισιοδοξία 
τους και την πίστη τους ότι καμία προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Η Flora Garner από την Αγγλία, η Ciara 
Maguire από την Ιρλανδία,η Tan Yan Ru από την Σιγκαπούρη, ηRose Lakoro Pitoi από την Νέα Γουινέα 
και η Alana Hughes από την Βόρεια Ιρλανδία δίδαξαν στις νεότερες συνέδρους πώς να τολμούν να εκτε-
θούν σ’ ένα δημόσιο λόγο σε μία συνέντευξη για δουλειά, σε ομιλία στην κοινότητά τους, στην τάξη τους 
ή σ’ ένα μεγάλο συνέδριο ακολουθώντας τρεις βασικούς κανόνες ‘’To inform, To convince, To persuade’’.
Στην συνέχεια η Yvonne Simpson,διεθνής πρόεδρος 2015-2017 υποδέχτηκε τέσσερις νέες γυναίκες για να 
μας μιλήσουν για το μέλλον της οργάνωσης και ευρύτερα του γυναικείου κινήματος. Η Victoria Pritchard 
από την Αγγλία, η Sareh Ameri από το Ντουμπάι, η Kate Brady Kean από την Νέα Ζηλανδία και η Lee Ann 
Cochran από την Αμερική δεν μας έπεισαν για τους τρόπους που θα βοηθήσουν και άλλες γυναίκες να 
κινητοποιηθούν, αναμασώντας τους γνωστούς τρόπους που έχουν ειπωθεί άπειρες φορές.
 Το τελευταίο κομμάτι του συνεδρίου ξεκίνησε με τον απολογισμό της δράσης της διεθνούς προέ-
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Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για την Παιδική Σεξουαλική Παρενόχληση 
– Κακοποίηση
Αικατερίνη Χρυσοφάκη Υπεύθυνη Τομέα Υγείας Σ.Ε.Ε. 2012-14, 2014-15, Ιατρός Κυτταρολόγος-Παθολογοανατόμος

Φίλες Σοροπτιμίστριες

 Είμαι ευτυχής γιατί το πρόγραμμα που υπέβαλλε ο Τομέας Υγείας της Σ.Ε.Ε. μπήκε στη λίστα των 
πέντε καλυτέρων προγραμμάτων των Best Practice Award 2015 στην κατηγορία της εξάλειψης της βίας 
κατά των γυναικών και των παιδιών. Η τιμή αυτή δόθηκε για την επιτυχή έκδοση και διάδοση του παιδικού 
βιβλίου «Η Κίκο και Το Χέρι » και μέσω αυτού τιμήθηκε ο Όμιλος μου «Ψυχικό». 
 Το βιβλίο « Η Κίκο και Το Χέρι» και οι κανόνες που το συνοδεύουν εκδόθηκε μετά από αυστηρή 
διαδικασία και μακρά συνεργασία με τις εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης και εμού ως Υπεύ-
θυνης εκπροσώπου της Σ.Ε.Ε. Η τελική Συμφωνία (CAMPAIGN AGREEMENT “One in Five”) υπεγράφη 
στις 3 Φεβρουαρίου 2014, μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης που εκπροσωπήθηκε από την Ms Regina 
Jensdόttir, Διευθύντρια του Προγράμματος « Χτίζοντας μια Ευρώπη για τα Παιδιά με τα Παιδιά» και της Σο-
ροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος που εκπροσωπήθηκε από την Αικατερίνη Χρυσοφάκη Υπεύθυνη του Τομέα 
Υγείας και Διευθύντρια Προγράμματος της Σ.Ε.Ε., Ad Hoc την εποχή εκείνη. «One in Five» ονομάστηκε η 
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για να σταματήσει η σεξουαλική βία στα παιδιά και στους 
έφηβους που ένα στα πέντε, στην Ευρώπη ,προσβάλλεται, από αυτή την μάστιγα.
 Η έκδοση του βιβλίου χρηματοδοτήθηκε από τον ΟΚΑΠΑ του δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού με την 
μεσολάβηση της Σοροπτιμίστριας Γαβριέλας Ευαγγέλου την οποία και ευχαριστώ. Παρουσιάστηκε με επιτυ-
χία στο Πολιτιστικό Κέντρο Ψυχικού παρουσία εκπροσώπων του Δήμου, Εκπαιδευτικων, Συλλόγων Γονέων, 
Σοροπτιμιστριών και πλήθος κόσμου την 31η Μαρτίου 2014 και διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους κα-
θώς και στα μέλη των Σοροπτιμιστικών Ομίλων των Αθηνών και Λάρισας. Αργότερα διανεμήθηκε σε όλους 
τους Ομίλους της Σ.Ε.Ε. 
 Στις 18 Μαΐου παρουσιάστηκε και διανεμήθηκε στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του δήμου 
Αμαρουσίου, μετά από πρόταση της προέδρου επέκτασης Σ.Ε.Ε. κ. Ρίτσας Γιαλούση  σε συνεργασία μου με 
τους διευθυντές και τους Σχολικούς Συμβούλους της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Επίσης μετά από πρόταση της προέδρου του Σ.Ο. «Ανατολικός» κ. Βέτας Σπύρου διοργάνωσα, ως Υπεύθυνη 
του Τομέα Υγείας της Σ.Ε.Ε. και ως υπεύθυνη συνεργαζόμενη με το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Ημερίδα με θέμα: Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παρε-
νόχλησης και Σεξουαλικής κακοποίησης.
 Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου υπό την αιγίδα του Δημάρχου Τανάγρας , με την 
άριστη συνεργασία μου με την διευθύντρια του 1ου δημοτικού σχολείου Σχηματαρίου κ .Ε .Στρατή και τον 
Σύλλογο γυναικών «Αντιγόνη». Συμμετείχαν επίσης ο Σ.Ο «Ανατολικός» και Σ.Ο «Ψυχικό». 
Μετά τον χαιρετισμό του Δημάρχου Β.Περγάλια και της Προέδρου της Σ.Ε.Ε. κ. Μαίρης Σαμαρτζίδου ,πα-
ρουσίασα αναλυτικά το βιβλίο «Η Κίκο και Το Χέρι» και τους Κανόνες που το συνοδεύουν.
Σταχυολογώ μερικά αποσπάσματα από την ομιλία μου:
 Απευθυνόμαστε σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και φροντιστές παιδιών, αλλά και στα 
παιδιά, για να μάθουμε στα ίδια τα παιδιά, να αποτρέπουν ανάλογες συμπεριφορές και να μιλάνε στους 
ανθρώπους που εμπιστεύονται. Η σεξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού μοιάζει φανταστικός και. ακραίος 
φόβος για τους γονείς αλλά για κάποιους, αποδεικνύεται πραγματικότητα Τα παιδιά και των δύο φύλων, σε 
οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη, ανεξάρτητα από το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς 
είναι ευάλωτα σε σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο λιγότερα από το 1/3 των περιπτώσεων καταγγέλλεται.
 Τις περισσότερες φορές τα παιδιά δεν μιλούν για αυτό που τους συμβαίνει. Τα κορίτσια κακοποιού-
νται με συχνότητα 3 φορές υψηλότερη από ότι τα αγόρια, όμως τα αγόρια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 
για συναισθηματική παραμέληση και σοβαρή σωματική βλάβη, τα παιδιά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από 3 
ετών και άνω.  

δρου μέχρι πριν λίγες ημέρες Αnn Garvie , η οποία με την σειρά της έδωσε τον λόγο στις Cheri Fleming,-
προηγούμενη πρόεδρο της Αμερικής,Ulla Madsen,πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Jenny Vince,-
πρόεδρο της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας και Carolyn Hudson,πρόεδρο του Νοτίου Ειρηνικού για 
να κάνουν τον δικό τους απολογισμό δράσης.
 Ακολούθησε με εντυπωσιακό και φαντασμαγορικό τρόπο η παρουσίαση της Κουάλα Λουμπούρ, 
της πρωτεύουσας της Ινδονησίας, που θα φιλοξενήσει το επόμενο παγκόσμιο συνέδριο το 2019. Η πρό-
εδρος της επιτροπής μας παρουσίασε την πόλη της με ένα εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ και με μία ομάδα 
χορευτών με εντυπωσιακές εθνικές ενδυμασίες.
 Καθώς φτάναμε στο κλείσιμο του συνεδρίου τα τέσσερα κεριά των ομοσπονδιών έσβησαν, οι ση-
μαίες των κρατών που συμμετείχαν αποχώρησαν και οι πρωταγωνίστριες της πραγματοποίησης του συ-
νεδρίου μας αποχαιρέτησαν με ικανοποίηση αποτυπωμένη στα μάτια τους, γιατί πραγματοποίησαν έναν 
άθλο που χρειάζεται πολύ δουλειά, υπομονή επιμονή και χρήματα πολλά για να πραγματοποιηθεί.
Εύχομαι σε όλες σας να παρακολουθήσετε το επόμενο ή μεθεπόμενο συνέδριο.
 Υ.Γ. Η μαγική μουσική επένδυση του συνεδρίου ανήκει σε τουρκική ταινία που την μουσική της 
έγραψε η Ευανθία Ρεμπούτσικα. ΕΥΓΕ
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 Το μικρό βιβλίο «Η Κίκο και το χέρι»  είναι ένα εργαλείο ενημέρωσης και προστασίας των παιδιών με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό παραμύθι , και έναν οδηγό για τους γονείς και 
κηδεμόνες, με το οποίο οι ενήλικες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να θέσουν όρια. Σε αυτό το παραμύθι 
τα παιδιά μαθαίνουν τον κανόνα των εσωρούχων , που τα βοηθάει να αναγνωρίζουν ένα φανερό και εύκολο 
να το θυμούνται όριο: τα εσώρουχα. Μπορείτε να το διαβάσετε στα παιδιά σας. και να τους εξηγήσετε ποια 
είναι τα σημεία του σώματος που δεν πρέπει να τα αγγίζουν οι άλλοι , πως πρέπει να αντιδράσουν και που να 
στραφούν για βοήθεια. Κανένας δεν μπορεί να αγγίξει ή να χαϊδέψει ένα παιδί στα σημεία του σώματος του 
που συνήθως καλύπτονται από τα εσώρουχα τους ούτε τα παιδιά επιτρέπεται να αγγίξουν το σώμα άλλων 
σε αυτά τα σημ Τα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν ότι το σώμα τους ,τους ανήκει και ότι κανείς δεν μπορεί να τα 
αγγίξει ή να τα χαϊδέψει χωρίς την άδεια τους. Έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν φιλί ή χάδι ακόμη και από 
άτομο το οποίο αγαπούν . Πρέπει να μάθουν να λένε «Όχι» με άμεσο και αποφασιστικό τρόπο σε περίπτωση 
ανάρμοστης σωματικής επαφής, όπως και να αποφεύγουν καταστάσεις που απειλούν την ασφάλεια τους και 
να ενημερώνουν ένα ενήλικα τον οποίο εμπιστεύονται.. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται πάντα τη διαφορά 
μεταξύ του αγγίγματος, που επιτρέπεται και εκείνου ,που θεωρείται ανάρμοστο.
 Είναι σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά τη διαφορά μεταξύ καλών μυστικών και κακών μυστικών 
αλλά και να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Οποιοδήποτε μυστικό τους προκαλεί άγχος, αμηχα-
νία, φόβο ή στενοχώρια δεν θεωρείται καλό και επομένως δεν θα πρέπει να το αποκρύπτουν. Αντιθέτως, θα 
πρέπει να το πουν σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύονται (γονέα, δάσκαλο,αστυνομικό,γιατρό). Τα κακο-
ποιημένα παιδιά νοιώθουν αισθήματα ντροπής, ενοχής και φόβου. Οι μεγάλοι θα πρέπει να είναι προσεκτι-
κοί και να αφουγκράζονται τα συναισθήματα των παιδιών . Ίσως υπάρχει λόγος όταν ένα παιδί αρνείται την 
επαφή με κάποιον ενήλικα ή παιδί. Θα πρέπει να το σεβαστούν. Τα παιδιά θα πρέπει να νοιώθουν ότι μπο-
ρούν ανά πάσα στιγμή να μιλήσουν με τους γονείς τους. Αγαπητοί γονείς  και δάσκαλοι έχετε ανοιχτή επι-
κοινωνία με τα παιδιά σας, ακούστε τα με κατανόηση, χωρίς κριτική, απόρριψη, στιγματισμό, ή ενοχές ώστε 
να μπορούν να σας εμπιστευθούν. Η Πρόληψη της σεξουαλικής βίας αποτελεί ευθύνη των ενηλίκων και είναι 
σημαντικό να φροντίζουμε να μην φορτώνουμε ένα τέτοιο βάρος στους ώμους των παιδιών. ΣΤΟ 85 % των 
περιπτώσεων ο δράστης είναι άτομο που το παιδί γνωρίζει .Είναι πολύ δύσκολο κυρίως για τα μικρά παιδιά, 
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να καταλάβουν ότι κάποιος που ήδη 
γνωρίζουν και είναι στο οικογενεια-
κό ή φιλικό περιβάλλον μπορεί να τα 
βλάψει. Στο σπίτι θα πρέπει να ισχύ-
ει ο Κανόνας ότι το παιδί οφείλει να 
ενημερώνει τους γονείς του σε κάθε 
περίπτωση που κάποιος του προσφέ-
ρει δώρα του ζητάει να κρατήσει ένα 
μυστικό ή προσπαθεί να βρεθεί μόνος 
μαζί του. Άγνωστοι δράστες Σε με-
ρικές περιπτώσεις ο δράστης μπορεί 
να είναι ένας άγνωστος. Διδάξτε στο 
παιδί σας κάποιους απλούς Κανόνες 

για την επαφή με αγνώστους, όπως λ.χ. να μην 
επιβιβάζονται ποτέ σε αυτοκίνητο ατόμου το 

οποίο δεν γνωρίζουν, ούτε να δέχονται δώρα ή προσκλήσεις από αγνώστους Tα παιδιά που έχουν καλύτερη 
εξέλιξη είναι εκείνα που εκμυστηρεύτηκαν γρήγορα «το ένοχο μυστικό» σε έναν ενήλικο, που έγιναν πιστευ-
τά και στη συνέχεια είχαν την αμέριστη υποστήριξη της οικογένειάς τους.
 Περίπου 1 στα 5 παιδιά πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης ή βίας. Τα κορίτσια 
κακοποιούνται με συχνότητα 3 φορές υψηλότερη από ότι τα αγόρια, όμως τα αγόρια έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες για συναισθηματική παραμέληση και σοβαρή σωματική βλάβη, τα παιδιά έχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο να κακοποιηθούν σεξουαλικά από την ηλικία των 3 ετών και άνω.  Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιο-
δήποτε παιδί ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας φυλής κοινωνικής τάξης και θρησκείας Βοηθείστε ώστε να μη 
συμβεί αυτό στο δικό σας παιδί .Το βασικότερο στοιχείο είναι η καλή επικοινωνία με το παιδί. Αυτό προϋπο-
θέτει αγάπη ειλικρίνεια, εξωστρέφεια, αποφασιστικότητα και μια ατμόσφαιρα φιλική, χωρίς φόβο. Κανένα 
παιδί δεν είναι τόσο μικρό, που να μη μπορεί να μάθει τον κανόνα των εσωρούχων αφού η κακοποίηση δεν 
γνωρίζει ηλικία. Αν είναι δύσκολο να μιλήσετε για το ζήτημα αυτό στο παιδί σας θυμηθείτε, ότι αυτό μάλλον 
είναι πιο δύσκολο για σας ως ενήλικα παρά για ένα παιδί. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που υποψιάζεστε 
κακοποίηση Αν τυχόν υποψιάζεστε ότι το παιδί σας μπορεί να έπεσε θύμα κακοποίησης είναι πολύ σημαντι-
κό να μη θυμώσετε μαζί του. Μη το κάνετε να νοιώσει σα να φταίει ή σα να έκανε κάτι κακό.  Μη ανακρίνετε 
το παιδί ,ρωτήστε τι συνέβη πότε και με ποιόν ,αλλά μη ρωτήσετε το γιατί. Προσπαθήστε να μη δείξετε την 
ταραχή σας στο παιδί σας. Τα παιδιά νιώθουν πολύ εύκολα αίσθημα ενοχής, οπότε ενδέχεται τελικά να μη 
σας αποκαλύψουν τα πάντα. Προσπαθήστε να μη βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα βασιζόμενοι σε ανε-
παρκή ή ασαφή στοιχεία. Ακούστε το παιδί σας και Επικοινωνήστε με κάποιον που μπορεί να σας βοηθήσει: 
έναν ψυχολόγο, ή άλλον ειδικό στη φροντίδα του παιδιού, γιατρό, κοινωνικό λειτουργό ή την αστυνομία. 
Υπάρχουν ειδικές τηλεφωνικές γραμμές και κέντρα που ασχολούνται αποκλειστικά με παιδιά που πέφτουν 
θύματα σεξουαλικής βίας. Μπορούν να σας καθοδηγήσουν.
 ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ μεγάλη ικανοποίηση σαν ιατρός και Υπεύθυνη του Τομέα Υγείας της ΣΕΕ που το 
όραμα μου να εκδοθεί η Ιστοριούλα της «Κίκο και το χέρι» έγινε πραγματικότητα σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και αφιερώνεται στα παιδιά, στους γονείς αφιερώνεται ο Κανόνας των εσωρούχων                         
Ας προστατέψουμε τα παιδιά μας ,είναι υποχρέωση μας. 
 Την Ημερίδα πλαισίωσαν Παιδοψυχολόγος, Εκπαιδευτικοί, και Ψυχολόγος για την παρενόχληση 
μέσω διαδικτύου. Μέσω του διαδικτύου αυτή η σεξουαλική κακοποίηση παίρνει τέτοιες διαστάσεις που γί-
νεται μη ελέγξιμη. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 400 άτομα, Εκπαιδευτικοί, Σύλλογοι Γονέων 
και Σοροπτιμίστριες Αθηνών και Χαλκίδας.

Αικατερίνη Χρυσοφάκη -Ταβουλάρη

Οι Συντελεστές της Εδήλωσης, δήμαρχος, Διευθ/ρια 1ου 
δημοτ. σχ. Σχηματάρι
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ρια, ο Δάρδανος και ο Ιασίων η Ιετίων, οι αργότερα ονομαζόμενοι ΚΑΒΕΙΡΟΙ. 
 Ο Δάρδανος, είναι ο μετέπειτα ιδρυτής της ΤΡΟΙΑΣ, και από τους απογόνους του, ο ΑΙΝΕΙΑΣ, 
ιδρυτής του Ρωμαικου Κράτους.
 Ο Ιετίων η Ιασίων, τον οποίο ο πατέρας Δίας, τον εμύησε στα Μυστήρια, θεωρείται ο δημιουργός 
των Μυστηρίων και εισηγητής της λατρείας των ΚΑΒΕΙΡΩΝ. 
Η Ηλέκτρα, είχε στο Νησί υπέρτατη θέση, στη λατρεία ως ΘΕΑΣ, γι αυτό, το Νησί το ονόμαζαν και κτήμα 
της Ατλαντίδος Ηλέκτρας.
 Τον 11ο Αιώνα π.Χρ., οι Ίωνες της Σάμου , κατέκτησαν το Νησί και το ονόμασαν Θρακία Σάμος 
[Υψος]. Το όνομα Σαμοθράκη, επεκράτησε από τον 5ο αιών π.Χρ. και μετά.
Η άφιξη των πρώτων Ελλήνων τον 7ο αιώνα π.Χρ., συνδυάστηκε με την οργάνωση μιάς Πόλης –Κράτος. 
Οι άποικοι, εγκατεστάθησαν  στις πλαγιές ενός απότομου λόφου, στην Παλαιόπολη, με ένα μοναδικό, 
υποτυπώδες φυσικό λιμάνι, στις υπώρες του.
 Οι Έλληνες αναμείχθηκαν με τους ντόπιους και έζησαν ειρηνικά μ αυτούς . Το πολίτευμα του Νη-
σιού, διακρίνεται , ανάμεσα σε αυτά των Ελληνικών πόλεων, έτσι ώστε ,απετέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης 
μελέτης από τον Αριστοτέλη στο χαμένο σήμερα έργο του ‘Σαμοθράικης Πολιτεία‘.
 Ιδιαίτερης μελέτης από τον Αριστοτέλη στο χαμένο σήμερα έργο του Σαμοθράικης Πολιτεία. 
 Έξω από την Κυρία Πόλη , οι Σαμοθρακίτες οργάνωσαν έναν ΙΕΡΟ ΧΩΡΟ  που γρήγορα απέκτησε 
διεθνή  χαρακτήρα.
 Η μεγάλη ακμή του Νησιού, συμπίπτει με την άνοδο του Μακεδονικού Βασιλείου σε Πανελλήνια 
δύναμη. Από το τέλος του 4ου αιώνα ως τις αρχές του 2ου , το Νησί και ιδιαίτερα ο ΙΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ του, 
δέχτηκαν την εύνοια των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου και των Μακεδόνων Βασιλέων. Ένας από τους 
λόγους της γενναιοδωρίας αυτής, αποδίδεται από τον Πλούταρχο. Στο Νησί, μας λέει ο Βιογράφος του 
Αλεξάνδρου, γνωρίστηκε και ερωτεύθηκε, ο νεαρός τότε Φίλιππος με την παιδίσκη –Ιέρεια Ολυμπιάδα 
όταν μετέβη στο Νησί για να μυηθεί. Καρπός του δεσμού που άρχισε στην Σαμοθράκη, ήταν ο Αλέξαν-
δρος. 
 H αγάπη του λαού των Μακεδόνων, εκφράστηκε με την κατασκευή λαμπρών μνημείων, όπως είναι 
το Ανάκτορο και το Ιερό, στα οποία γινόταν η εισαγωγή στους  ΔΥΟ βαθμούς μύησης.
 Ακόμη επάνω από το Θέατρο, δεσπόζει το κτίριο που στέγασε το ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ανάκτορο της 
ΝΙΚΗΣ του γνωστότερου σε παγκόσμια κλίμακα Μνημείου της Σαμοθράκης. Παράλληλα με αυτά, εστια-
τόρια, βωμοί, ιερά σημάδια και οικοδομήματα για Προεισαγωγικές, στα Μυστήρια, τελετές και καθαρτή-
ριες τελετουργίες, συμπλήρωναν το υποβλητικό σκηνικό του μόνου Ιερού στη Βόρεια Ελλάδα με Διεθνή 
ακτινοβολία. Τα ερείπια αυτά παρέμειναν ως ένα βαθμό, ΟΡΑΤΑ στον επισκέπτη του Μεσαίωνα, τον τα-
ξιδευτή της αναγέννησης και τον περιηγητή του Ευρωπαικού ρομαντισμού.
 Οι ΜΕΓΑΛΟΙ ΘΕΟΙ, εμφανίζονται στον Faust του Γκαίτε και επηρεάζουν την Κοσμοθεωρία του 
Rudolf Steiner.
 Το ΓΟΗΤΡΟ της κατά την αρχαιότητα και την ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ της ΘΕΣΗ ανάμεσα στις Ελληνικές 
πόλεις, η Σαμοθράκη το όφειλε στη ΦΗΜΗ του ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΥ της ΙΕΡΟΥ.Τα Ιερά της, τίμησαν άν-
δρες του Πνεύματος, όπως ο Ηρόδοτος, ο Αριστοφάνης και ο Πλάτων, ο Κικέρων, ο Πισώνας και ο Ου-
αρωνας, Πρίγκιπες, όπως ο Φίλιππος, ο μετέπειτα Μεγάλος Βασιλιάς της Μακεδονίας, Βασιλείς, όπως ο 
Λύσανδρος.
 Την προστασία των ΘΕΩΝ της, ζήτησαν άσημοι άνδρες μαζί με κοσμοκράτορες. Εδώ κατέφυγε ο 
Πτολεμαίος, μετά την ήττα του από τον Αντίοχο. Την Προστασία των Θεών της Σαμοθράκης, αναζήτησε 
και ο τελευταίος Βασιλιάς της Μακεδονίας Περσέας, καθώς και ο Αυτοκράτωρ της Ρωμαικής Αυτοκρατο-
ρίας Αδριανός.
 Στους ΘΕΟΥΣ του Νησιού, αναγνωρίζουμε μία ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ, καθώς συναντούμε σε 
αυτούς, το Χριστιανικό Ιδεώδες, της απόλυτης ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΟ. Εδώ, γίνονται ΟΛΟΙ 
ΔΕΚΤΟΙ. Μόνον εδώ, μπορούσαν να ΜΥΗΘΟΥΝ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ, ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ, 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 Το Νησί των Μυστηρίων και του Χαλασμού—Ένα άγριο Μαργαριτάρι κρυμμένο στα νερά του 
Αγαίου.
 Το μικρό Νησί της Σαμοθράκης, 182 τ.χιλ., ξεπροβάλλει σαν μεγάλο καύκαλο χελώνας στο Βορει-
οανατολικό Αιγαίο.
 Κατά την αρχαιοτάτη παράδοση, που διασώθηκε από τους αρχαίους και επαληθεύτηκε μετέπειτα,
ΠΡΙΝ τον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, έγινε ένας άλλος, σπουδαιότερος, κατά τον οποίον υπερχείλι-
σε ο Εύξεινος Πόντος, πλημμύρισαν οι Συμπληγάδες πέτρες (Θρακικός Βόσπορος), ο Ελλήσποντος και 
πλημμύρισε μεγάλο μέρος από την Ασιατική γη και τμήμα της Σαμοθράκης.
 Για το λόγο αυτό, η Σαμοθράκη, είναι ΑΛΙΜΕΝΟΣ.
 Το κακοτράχαλο βουνό Σάων, έχει την ψηλότερη κορυφή στο Αιγαίο, το Φεγγάρι, και έχει ύψος 
1.610μ..Οι απότομες πλαγιές του, είναι και ήταν από την αρχαιότητα,βαθύσκιωτες, τραχείς, φαραγγώδεις. 
Είναι όμως, καταπράσινες και ένα ασταμάτητο βουητό από γάργαρα νερά και καταρράκτες, κατακλύζουν 
τις πλαγιές της .
 Η κυρίαρχη θέση του νησιού, μεταξύ του Ελλησπόντου, των Θρακικών ακτών και του Άθω, απετέ-
λεσαν, από τα Προιστορικά χρόνια, τον φυσικό πόλο έλξης του αποίκου, του ταξιδευτή και του κατατρεγ-
μένου.
 Κατά την Μυθολογία, πρώτος κάτοικος του Νησιού και Νομοθέτης, υπήρξε ο Σάων, ο οποίος ήταν 
γιός του Δία και κάποιας νύμφης. Το Νησί, έφερε διάφορα ονόματα, όπως, Σαόνησος (Νήσος του Σάωνα), 
Σάμος (που σημαίνει ύψος) Δαρδάνεια (από τον Δάρδανο), κατά τον Ομηρο Υλήεσσα και τέλος Νήσος – 
κτήμα της Ατλαντίδος Ηλέκτρας.
 Η Ηλέκτρα, που σημαίνει Απαστράπτουσα, ήταν Θεά του Φωτός, κόρη του Άτλαντα και της 
Πληιόνης και κατοικούσε στη Σαμοθράκη. Από την ερωτική της σύζευξη με τον Δία, γεννήθηκαν 2 αγό-
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Αναφορά στην συνάντηση των Governors SIE στην Λισσαβόνα 30-31/5/ 2015
   
 Στην ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων της SIE που πραγματοποιήθηκε στην Λισσαβόνα   30-31 
Μαϊου 2015  συνολικά συμμετείχαν  181 μέλη.
 Από την ΣΕΕ συμμετείχαν και οι δύο Governors, η Πρόεδρος και δυο σιωπηλές παρατηρήτριες. 
Αναλυτικά συμμετείχαν:
51 Governors από 27 χώρες 
 22 Πρόεδροι Ενώσεων. 
 30   Εκπρόσωποι από single clubs ανάμεσά τους  η Πρόεδρος Sareh Ameri του νέου Ομίλου gulf-dudai.  
26 μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας και των Τεχνικών Επιτροπών.
5 μέλη των κεντρικών γραφείων.  
10 επίσημοι και προσκεκλημένοι ανάμεσά τους από τον SI η Πρόεδρος Ann Garvie και η Πρόεδρος της 
επιτροπής καταστατικού Lenia Godinho Lopes, από την SIGBI η Αντιπρόεδρος Ann Hodgson και επίσης 
παραβρέθηκε η Roswitha Ott του ομώνυμου ταμείου.
34 σιωπηλές παρατηρήτριες και 3 μεταφράστριες.     
 Το βράδυ της Παρασκευής, 29 Μαϊου, μετά την υποδοχή των συνέδρων,  πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση των Governors με βασικό θέμα της συζήτησης  το έργο των Σοροπτιμιστριών και την προώθηση 
της εικόνας του Σοροπτιμισμού.
 Σάββατο και Κυριακή (30-31 Μαϊου) πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων, η οποία 
ξεκίνησε  με τον χαιρετισμό της Προέδρου Ulla Madsen. 
    Στην αρχή του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες. 
Νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 2017-2019 εκλέχτηκε η Renata Trottmann  Probst από την 
Ένωση της  Ελβετίας με 35 ψήφους. Η υποψήφια Hafdis Karlsdottir από την Ισλανδία, έλαβε 16 ψήφους.

Αξιωματούχοι  2015-2017 εκλέγονται:       
Αντιπρόεδροι, κατά σειρά  Sigrid Ag  Νορβηγία 43 ψήφοι, Emine Erdem Τουρκία 36 ψήφοι, Marie-Claude 
Bertrand Γαλλία 35 ψήφοι,  Anna Wszelaczynska Πολωνία 31/28ψήφοι (σε δύο ψηφοφορίες). Δεν εκλέ-
γονται οι  Elizabeth Otieno Nyadwe Κένυα 16/19 ψήφοι (σε δύο ψηφοφορίες) και Vesselina Ivanova 
Tsvetanova Βουλγαρία 9/2 ψήφοι (σε δύο ψηφοφορίες).
Διευθύντρια Προγράμματος εκλέχθηκε η Marlene van Benthem Ολλανδία με 49 ψήφους και βοηθός Δι-
ευθύντρια Προγράμματος εκλέχθηκε η Caroline Junier  Ελβετία με 37 ψήφους. Δεν εκλέχθηκε η Winnie 
Maru Κένυα που έλαβε 12 ψήφους. 
 Επιτροπή Επέκτασης, κατά σειρά, Πρόεδρος Gerda Rosiers Βέλγιο 42 ψήφοι, Asha Wamuthoni 
Abdulrahman  Κένυα 33 ψήφοι, Elisabeth Meisinger  Γερμανία 33 ψήφοι. 
 Επιτροπή Καταστατικού και Κανονιστικών Διατάξεων, κατά σειρά, Πρόεδρος Lenia Lopes Πορτο-
γαλία 45 ψήφοι, Judica Marjan van Riessen Ολλανδία 39 ψήφοι, Karla Greipl Γερμανία 34 ψήφοι. 
Επιτροπή Υποτροφιών, κατά σειρά, Πρόεδρος  Maria Luisa Frosio Ιταλία 38 ψήφοι,  Elena Savu Ρουμανία 
28/30 ψήφοι (σε δύο ψηφοφορίες),  Mariana Abrantes de Sousa Πορτογαλία 27/24 ψήφοι (σε δύο ψηφο-
φορίες). Δεν εκλέχθηκε η Linda Schang  Σουηδία που έλαβε 29/22 ψήφους. 
SIE ελέγχου Οικονομικών Verena von Tresckow-Bronke Γερμανία 49 ψήφοι. 
 Ακόμη εγκρίθηκε με 49 ψήφους και 2 αποχές, να  οριστούν: υπεύθυνη επικοινωνίας η Cristine 
Cromwell-Ahrens Γερμανία, εκπρόσωποι του SIE στους διεθνής οργανισμούς OSCE Vera Gregor Αυ-
στρία, EWL Renate Smith-Kubat Βέλγιο, CoE Bettena Hahne Γερμανία και  Γενική γραμματέας η Flavia 
Pozzolini Ιταλία.
 Εγκρίθηκε η αναφορά της προέδρου της επιτροπής Καταστατικού και Κανονιστικών Διατάξεων 
Renata Trottmann  Probst.
 Στο πλαίσιο των αναφορών σε θέματα Καταστατικού και Κανονιστικών Διατάξεων, έγινε παρουσί-

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ και ΔΟΥΛΟΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ.
Ποιοι όμως ήταν οι Θεοί που έδωσαν τόση ΑΙΓΛΗ στο Νησί. Όπως συμβαίνει με τις Μυστηριακές λατρεί-
ες της Αρχαιότητας, δυστυχώς, ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, είναι ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΣ και ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΣ. 
Στην κορυφή του ΠΑΝΘΕΟΥ, στεκόταν μία ΤΡΙΑΔΑ, που ξέρουμε και τα προελληνικά τους ονόματα. Την 
Κύρια θέση είχε η ΑΞΙΕΡΟΣ η Μεγάλη Μητέρα, που από τους Έλληνες ταυτίστηκε με τη Θεά ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ. Η μητροπρεπής θεότητα, εικονίζεται ,ΕΝΘΡΟΝΗ, ανάμεσα σε δύο λιοντάρια, με φιάλη  και σκήπτρο 
στα χέρια. Εικονογραφικά, προσιδιάζει με την ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ιερά της οποίας αποκαλύπτονται 
στη Μακεδονική γη, τα τελευταία χρόνια.
 Δύο Θεοί του ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της σπουδαιότητας. Είναι ο 
ΑΝΑΞΙΟΚΕΡΣΟΣ, που ταυτίστηκε με τον Άδη και η ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ—ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ. Κοντά στην Τριάδα 
αυτή, στεκόταν ο ΚΑΔΜΙΛΟΣ, σύζυγος της Μεγάλης Μητέρας, Θεός της Γονιμότητας, που από τους Έλ-
ληνες ταυτίστηκε με τον ΕΡΜΗ και που σύμβολά του ήταν το Κριάρι και το Κηρύκειο. Αυτά, συχνά απει-
κονίζονται στα νομίσματα και τα λατρευτικά αντικείμενα του Ιερού. Δίπλα, ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ, βρίσκονται 
οι ΚΑΒΕΙΡΟΙ, οι οποίοι ταυτίστηκαν από τους Έλληνες με τους ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥΣ, αλλά στη Σαμοθράκη, 
απεικόνιζαν τα ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ, τον ΔΑΡΔΑΝΟ και ΙΕΤΙΩΝΑ, τα παιδιά της ΗΛΕΚΤΡΑΣ και του ΔΙΑ.
Από τις κύριες Θεότητες, διασπάστηκε μία πλειάδα άλλων μορφών, προσθέτοντας στις ιδιότητες των 
αρχικών προελληνικών Θεοτήτων.
 Οι Μύστες του κατωτέρου και οι Επόπτες του ανωτέρου βαθμού των Μυστηρίων, οργανώνονταν 
στις Θρησκευτικές λέσχες των Σαμοθρακιαστών. Όλοι διατηρούσαν την ελπίδα της ΑΓΑΘΗΣ ΤΥΧΗΣ. 
Όλοι απολάμβαναν την προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της θάλασσας και όλοι είχαν την 
υπόσχεση μιάς ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑΣ ΖΩΗΣ. Όλοι γίνονταν ΗΘΙΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ, πράγμα 
που επιταχύνονταν με την ΑΦΕΣΗ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ, ύστερα από εξομολόγηση.
 Η Αρχαία Θρησκεία των ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ, συνέχισε να ασκείται, ως την ύστερη αρχαιότητα. Η 
σταδιακή παρακμή, οδήγησε στην απόλυτη εγκατάλειψη. Παράλληλα το Νησί, άρχισε να βυθίζεται στη 
λήθη. Ο Πολιτιστικός Μεσαίωνας, συνεχίστηκε για αιώνες, με μια αναλαμπή στα χρόνια των Παλαιολό-
γων. Τότε το Νησί, πέρασε στην κυριαρχία των Γενουατών ηγεμόνων του Αίνου. Ο Παλαμήδας Γατελιού-
ζος, έχτισε ανάμεσα στο 1431 και 1433 μ.χρ., σειρά από φρούρια, που στέκονται ως σήμερα.
 Από το 1479 μ.Χρ.,η Σαμοθράκη πέρασε στην Τουρκική εξουσία και από τότε χάνεται στο ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΣΚΟΤΑΔΙ. Υποχρεώθηκαν οι κάτοικοι στην απόδοση φόρου και εγκαταλείφθηκαν από 
τον Κατακτητή. Ο αποκλειστικά Ελληνικός πληθυσμός, κατάφερε να ορθοποδήσει, ΜΟΝΟ προς το τέ-
λος του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου. 
 Τότε και οι Σαμοθρακίτες ξεσηκώθηκαν, χάρη και στα μηνύματα της Φιλικής Εταιρίας, στην οποία 
μερικοί είχαν μυηθεί.
 Οι κάτοικοι σε συντονισμό με άλλα νησιά, κήρυξαν την ελευθερία τους και αρνήθηκαν στο εξής 
την καταβολή φόρου. Η μέθη της ανεξαρτησίας, κράτησε ως την 1η Σεπτεμβρίου του 1821, τη μέρα του 
ΧΑΛΑΣΜΟΥ, όπως τη λένε οι κάτοικοι του Νησιού. Ο Τουρκικός στόλος, αποβίβασε 1000 η σύμφωνα με 
άλλες πηγές 2000 στρατιώτες. Ανέτρεψαν τις οχυρωμένες θέσεις των νησιωτών και κυρίευσαν τη Χώρα. 
Οι Τούρκοι λεηλάτησαν τα πάντα, πήραν ό,τι βρήκαν, και έσφαξαν όσους άνδρες μάζεψαν από τα βουνά. 
Το αίμα τους μαζί με τα κεφάλια τους, κύλησαν μέσα στο ρέμα που διέσχιζε το χωριό. Γιαυτό και ως σήμε-
ρα λέγεται ΕΦΚΑΣ, από το αίμα των επτακοσίων σφαγιασμένων ανδρών. Όσους άνδρες οι Τούρκοι δεν 
εχάλασαν, τους κρέμασαν στα κατάρτια των πλοίων, και έτσι μπήκαν στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. 
Τα γυναικόπαιδα, τα πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. 
 Πλήρωσε έτσι η Σαμοθράκη, δυσανάλογο φόρο αίματος για την ανεξαρτησία της, που τελικά ήρθε 
το 1912.
 Στις μέρες μας, το Νησί βγήκε από την απομόνωσή του και επήλθε, καθυστερημένα η Τουριστική 
έκρηξη, που συνέβη σε τόσους τόπους της Πατρίδας μας,

Σοφία Βρετοπούλου
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11 FYROM, Struga (SC) Tanja DIMITROVA 9,500
12 Μαδαγασκάρη, Antananarivo Tana-

massoandro
Cynthia RAMANANKASINA 9,500

13 Μαλί, Espoir Bamako (SC) Aichatou DIALLO 1,906
14 Μολδαβία, Chisinau (SC) Rodica PRIJILEVSCHI 3,800
15 Πορτογαλία, Estoril Cascais Matilde Artiaga Vieira CALDAS 7,250
16 Πορτογαλία, Lisboa Fundator Mafalda Gaspar MOÇO 7,250
17 Ουκρανία , Lviv (SC) Anastasia BUROVA 13,500

Εγκρίθηκε η πρόταση  SIE χορήγησης του Action Fund σε 12 προγράμματα συνολικού ποσού  45000 ευρώ   
51 ναι.
Αναλυτικά:

ΧΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ
1 Αρμενία 

SI Club Yerevan
Sewing and knitting production center in Tso-
lag community in Kotayk province

4.000

2 Βέλγιο  SI Club Ton-
geren-Epinona

Trampolien - psychological or psychotherapeu-
tic help for women and children suffering from 
violence

3.000

3 Μπενίν SI Club Coto-
nou-Gazelle

Roofs for the three class rooms of the public 
primary school Menontin Sud

3.500

4 Βουλγαρία 
SI Club Boyana

Two vocational training sessions for 15-16 girls 
living in the most economically poor regions of 
Bulgaria

5.000

5 Γαλλία SI Club Béthune “Construction of a boarding school for girls 
of the college and high school” in BOKIN in 
Burkina Faso.

3.000

6 Γερμανία
SI Club Kiel-Baltica

USHI.I 3.000

7 Λιθουανία    SI clubs of 
the Union of Lithuania

Women and Youth: Social Leaders and Actors 
for Development in Lithuania

5.000

8 Ολλανδία 10 SI clubs “The Festival for Children” 8.000
9 Πορτογαλλία   SI Club 

Estoril Cascais
“Project to Work” 3.000

10 Σλοβακία 
SI Club Zilina 

“We Lend Our Hand to Girls in the Diagnostic 
Centre of Lietavska Lucka”

3.000

11 Σουηδία 
Union of Sweden 

“Safe Water from Women to Women with Sol-
vatten for a better health and a better environ-
ment in Ishozi, Ishunj och Gera wards, region 
Kagera, Tanzania”

4.500

12 Τουρκία 
SI Club Uludag 

“The World of Butterfly” 5.000

αση της πρότασης της επιτροπής επεξεργασίας του περιορισμένου καταστατικού, στην οποία συμμετέχει 
η αγαπητή μας Πόπη Αθανασίου. Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε να προωθηθεί  γενική επεξεργασία 
τροποποίησης του καταστατικού της Ομοσπονδίας  (51 ψήφοι).
 Τέλος εγκρίθηκε η διάλυση των Ομίλων: Casablanca Μαρόκο (51 ψήφοι), Thies, Ziguinchor, Kolda 
Σενεγάλης, Conakry Soleil Γουινέα και Tenere Niamey Νιγηρία (36 ψήφοι). 

Ακολούθησαν οι αναφορές και η έγκρισή τους ανά στόχο του προγράμματος  SIE.

 Εγκρίθηκαν οι αναφορές της Προέδρου Ulla Madsen, της εκλεγμένης Προέδρου Maria Elisabetta 
de Franciscis και της προηγούμενης Προέδρου Kathy Kaaf.
 Ακόμη εγκρίθηκαν οι αναφορές: 
Των Αντιπροέδρων Elena Savu (στόχοι 1και 2) και Ulrike Neubert (στόχος 3).     
Των εκπροσώπων CoE  Bettina Hahne, OSCE Irena Coufalova και Vera Gregor, EWL Renate Smith-Kubat.
Της εκδότριας του περιοδικού The Link Christine Cromwell-Ahrens.
Της προέδρου της επιτροπής επέκτασης Maria Luisa Frosio.
Των αντιπροέδρων Tony Filedt  Kok Weimar και Françoise Murebwayire (στόχος 4)  Της Γενικής Γραμμα-
τέως Birthe Sonne-Schmidt.
Της αξιωματούχου επικοινωνίας Gerda Huisman και της εκτελεστικής Διευθύντριας Anne Simon.
 Η  Mariet Verhoef-Cohen σύνδεσμος για την δημιουργία Ομοσπονδίας Αφρικής (SIFAF) αναφέρ-
θηκε στην πρόοδο της προσπάθειας και στις υπάρχουσες δυσκολίες.
 Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν τα οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας 
Αναφορά της Ταμία  51 ναι
Οικονομικός απολογισμός 2013-2014  51 ναι
Αναφορά οικονομικού ελέγχου  51 ναι
Προϋπολογισμός 2015-2017   51 ναι
Για το ποσό των συνδρομών προς SI που βρίσκεται σε χωριστό λογαριασμό, έγινε δεκτή η πρόταση, το 
90% να χρησιμοποιηθεί για ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σχέδιο και το υπόλοιπο ποσό να παραμεί-
νει στην Ομοσπονδία ως απόθεμα  36 ψήφοι.
 Εγκρίθηκε  η αναφορά της προέδρου της επιτροπής υποτροφιών Mariana Abrantes de Sousa  51 
ναι. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στην αναφορά της περιέλαβε και τα όσα έγραψε η υπότροφος της Ελλά-
δας Λασκαρίνα Λάβδα για την εμπειρία της.
Εγκρίθηκε η πρόταση   για τις νέες υποτροφίες 2015-2016 που περιλαμβάνει 17 υποτροφίες συνολικού 
ποσού 108406 ευρώ  51 ναι.

Αναλυτικά:  
1 Βέλγιο, Liège Alexia Motte dit FALISSE 1,800
2 Βέλγιο, Bruxelles Doyen Samanta BORZI 2,500
3 Burkina Faso, Ouagadougou (SC) Nouratoulaye NAPON 7,500
4 Κροατία, Zagreb Centre (SC) Ivana KOVAC 6,500
5 Εσθονία, Tallinn (SC) Birgit PAUKLIN 9,000
6 Γαλλία, Lyon Laurence PAGES 6,900
7 Ισραήλ, Hanegev Elena AGAFONOV 7,000
8 Ισραήλ, Givatayim Aviva DLOT 5,000
9 Ιταλία, Livorno Oshafi BESMIRA 6,000
10 Κένια, Nairobi Milimani Bessie Muhadia NGAIRAH 3,500
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αναφορά

ΤΑΚΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Ένας ακόμη μεγάλος ποιητής από την λογοτεχνική σχολή 
Θεσσαλονίκης.

 Δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις, σ’ έναν περιορισμένο 
χώρο, το τεράστιο έργο ενός ποιητή του διαμετρήματος του Θεσ-
σαλονικιού λόγιου Τάκη Βαρβιτσιώτη. Κι αυτό, γιατί με την ποίη-
σή του δεν αποτείνεται μέσω εικόνων στο αναγνωστικό του κοινό, 
αλλά με προσεκτικά βήματα και μνήμες προσπαθεί να επικοινωνή-
σει απευθείας με το συναίσθημα.

Και τώρα βρίσκομαι γεμάτος άγνοια μπροστά σου
Εκεί που πνέει ο άνεμος μιας τέτοιας χαραυγής
Εκεί όπου αναδύονται τα μικρά φώτα των ναυαγίων
Ελπίζοντας να πιω λίγο ουρανό μέσα στα χέρια σου
Και ν’ αγκαλιάσω ένα σύννεφο νεκρό μες στα μαλλιά σου.

 Ο Τάκης Βαρβιτσιώτης κράτησε από τη Γαλλική σχολή που δημιούργησαν ο Βαλερύ, ο Ελυάρ, ο Μαλ-
λαρμέ και άλλοι, ό,τι μπορούσε να διευρύνει το δικό του οπτικό πεδίο για να δημιουργήσει τη δική του ατομική 
ποιητική έκφραση. Σε μια συνέντευξή του στον «Ελληνικό Βορρά» ο πολυβραβευμένος ποιητής αναφέρεται 
στη σημασία της θρησκείας σαν μια βαθύτερη εσωτερική ζωή.
«Υπάρχει νομίζω», ισχυρίζεται, «μια συνάντηση της ποίησης με τη θρησκεία. Εξάλλου», τονίζει, «θα μπορούσα 
να παραλληλίσω την ποιητική στάση, με τη στάση εκείνου που προσεύχεται, γιατί η ποίηση δεν είναι παρά μια 
επαφή, μια επικοινωνία με τον Θεό...».
 Η ποίησή του απομακρύνει καθετί υλικό και παρουσιάζει τα πράγματα με μια ονειρική καθαρά υπό-
σταση, εμφανίζοντας τον κόσμο πιο όμορφο, όπως έλεγε κι ο εθνικός μας ποιητής:
«όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος».
 Ποίηση τρυφερή, που φθάνει κατευθείαν στην καρδιά μας. Μνήμες και οράματα προσωπικά η ποίη-
σή του, γεμάτη αθωότητα, μουσικότητα, λυρική διάθεση, ρομαντισμό. Τον ονόμασαν «αγγελικό ποιητή της 
Θεσσαλονίκης» που προσεύχεται, ικετεύει και ποτέ δεν προσπαθεί να μας ξαφνιάσει με ιδιαίτερα ευρήματα ή 
εντυπωσιακά κατασκευάσματα.
 Πιστεύει στη μετατροπή της ασχήμιας σε ομορφιά, σε αγάπη, σε ελπίδα, σε καλοσύνη. Εξομολογείται ο 
ίδιος: «Ανήκω σ’ εκείνους που πιστεύουν πως η ποίηση στις βαθύτερες επιδιώξεις της ήταν και είναι πάντα ταυ-
τόσημη με τη χαρά, με την ελευθερία, και ο ποιητής ο άνθρωπος που πιστεύει στα θαύματα, που αναζητεί έναν 
παράδεισο κάτω από οποιαδήποτε μορφή. ...Γιατί είμαστε φυλακισμένοι και θέλουμε να εξαφανίσουμε τις φυλα-
κές. Και ξέρουμε πως οι φυλακές εξαφανίζονται μονάχα με την επικοινωνία, με τη συμπάθεια, με την αγάπη».

Πια δεν απόμεινε ούτε ένα χαμόγελο σ’ όλη τη γη
μας περισφίγγουν από παντού
σιδερένια όπλα, σιδερένιες μάσκες, σιδερένιες καρδιές, σιδερένια κλουβιά...
Το σίδερο έγινε αφέντης του κόσμου... ο κόσμος έγινε μια κόγχη αδειανή
όνειρο ενός εγχειρισμού...

 Ο Τάκης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Απριλίου 1916 και έφυγε από τη ζωή την 1 
Φεβρουαρίου του 2011. Ήταν ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών, συνεχιστής της μεσοπολεμικής «Σχολής» της Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 1940 διορίστηκε δικηγόρος. Έμεινε όμως αφιερωμένος αποκλειστικά 
στην ποίηση. Πολυβραβευμένος Έλληνας ποιητής με διεθνή αναγνώριση. Στα εβδομήντα χρόνια της ενασχό-
λησής του με την ποίηση, συγκέντρωσε περισσότερες ίσως διακρίσεις που έχουν δοθεί σε Έλληνα ποιητή.
 «Ήταν βαθύς γνώστης της λυρικής τέχνης, ποιητής Ευρωπαίος, που του αξίζει ο έπαινος όχι μόνο της 
ιδιαίτερης πατρίδας του αλλά των καλλιεργημένων ανθρώπων όλου του κόσμου», σύμφωνα με τον Οδυσσέα 
Ελύτη.

Καίτη Κάστρο - Λογοθέτη

 Στο πλαίσιο του στόχου Επέκταση και Διατήρηση συζητήθηκαν γενικά θέματα της διαδικασίας 
επέκτασης, της διατήρησης των μελών και του προγράμματος συνδέσμων φιλίας. Τέλος έγινε ιδιαίτερη 
αναφορά στην πρόοδο των προγραμμάτων «Twinning» μεταξύ των Ενώσεων.
 Στο πλαίσιο των στόχων Πρόγραμμα  και Συνηγορία συζητήθηκαν θέματα της εκπαίδευσης των 
Διευθυντριών Προγράμματος.  
 Στο πλαίσιο του στόχου Επικοινωνία συζητήθηκαν θέματα ηλεκτρονικής  διεύθυνσης, δημιουργί-
ας τράπεζας δεδομένων και προβολής του έργου του Σοροπτιμισμού στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
 Στην συνέχεια απονεμήθηκαν τα βραβεία του διαγωνισμού φωτογραφίας στον οποίο υπήρξε με-
γάλη συμμετοχή από πολλές Ενώσεις. Να αναφέρω ότι στην κρητική επιτροπή συμμετείχε τιμητικά η 
αγαπητή μας Βύλλη Μάκου νικήτρια του προηγούμενου διαγωνισμού. 
 Ακολούθησε η βράβευση των  Best practice awards όπου με ιδιαίτερη χαρά ακούσαμε την βράβευ-
ση του Ανατολικού Ομίλου Αθήνας για το πρόγραμμα  πρόσβασης γυναικών και κοριτσιών σε ποιοτικές 
φροντίδες υγείας, «σταματούμε τον καρκίνο», για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. 
 Η εκλεγμένη Πρόεδρος 2015-2017 Maria Elisabetta de Franciscis αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρό-
γραμμα της επόμενης διετίας.                                                          
 Η πρόεδρος του 20ου διεθνούς Σοροπτιμιστικού συνεδρίου Emine Perviz Erdem παρουσίασε το 
πρόγραμμα  των εκδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη  στις 9-12 Ιουλίου 2015  και αναφέρθηκε στις ορ-
γανωτικές λεπτομέρειες και στις παράλληλες εκδηλώσεις. Κάλεσε τις Σοροπτιμίστριες να συμμετάσχουν 
τονίζοντας ότι, κάθε τέσσερα χρόνια, το συνέδριο δίνει την ευκαιρία να ενδυναμώσουν οι φιλίες, να μά-
θουμε  η μια από την άλλη, να ακούσουμε ειδικούς και να εμπνευστούμε.
     Εγκρίθηκε ο ορισμός της Renata Trottmann  Probst προέδρου της επιτροπής Καταστατικό και Κ.Δ. και 
της Verena von Tresckow-Bronke ελέγχου οικονομικών, ως συμβούλων SIE στο ΔΣ του SI στην  Κωνστα-
ντινούπολη 51 ναι.
 Πριν το τέλος της συνεδρίασης ανακοινώθηκε ότι το πρώτο διευρυμένο ΔΣ της SIE για την διετία 
2015-2017 θα γίνει στην Φρανκφούρτη 26-27/9/2015 και η επόμενη συνάντηση των Governors της SIE 
θα πραγματοποιηθεί στην Σόφια 9-10 Ιουλίου  2016.

Μαίρη Πούλιου
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δ του νόμου 3896/2010, για να γνωρίζουμε όλοι, για ποιο ακριβώς θέμα συζητούμε.
«Σεξουαλική παρενόχληση είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σε-
ξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, 
ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος»
 Η σεξουαλική παρενόχληση εξομοιώνεται  με διάκριση λόγω φύλου, η οποία μπορεί να αφορά  το ίδιο 
άνδρες ή γυναίκες , καθώς και άτομα με ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό. Απαγορεύεται τόσο στον ερ-
γασιακό χώρο κατά την αναζήτηση εργασίας  (νόμος 3896/2010) , όσο και κατά την πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την παροχή αυτών ( νόμος 3769/2009).
 Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, ο νομοθέτης έχει εμπλέξει και τον Συνήγορο 
του πολίτη  με  τον νόμο 3488/2006, ο οποίος  καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον νόμο3896/2010. Οι 
δύο νόμοι του 2009 και του 2010 ενσωματώνουν στο εθνικό δίκαιο της χώρας  κοινοτικές οδηγίες. Ο πρώτος 
την 2002/73/ΕΚ και ο δεύτερος την 2006/54/ΕΚ και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Σύμφωνα με την Οδηγία που ενσωματώθηκε στον  νόμο 3769/2009 , κάθε πέντε χρόνια συντάσσεται  
αναφορά για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας.
 Είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε  στις καινοτομίες που εισάγει το άρθρο 7 παρ. 2, δια του οποίου, 
Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων που έχουν, βάσει του σκοπού τους έννομο συμφέρον, όπως η δική 
μας Οργάνωση και οι άλλες Οργανώσεις με τις οποίες συλλειτουργούμε  στον κοινωνικό χώρο,μεριμνούν για 
την τήρηση των διατάξεων του νόμου και μπορούν με την συναίνεση του θιγομένου προσώπου να ασκούν 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών ή δικαστικών αρχών και να παρεμβαίνουν προς υπεράσπιση 
του.
 Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου σημειώνεται ότι, η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων,  δεν επηρεά-
ζει τις προβλεπόμενες προθεσμίες  διοικητικής ή δικαστικής αρχής.
 Με το άρθρο 8  θεσμοθετείται η προστασία έναντι αντιποίνων, θιγομένου και μαρτύρων.
 Εξαιρετικά σημαντική είναι η διάταξη του άρθρου 9, δια της οποίας το βάρος της  απόδειξης έχει ο κα-
ταγγελλόμενος. Αυτή η ρύθμιση δεν  ισχύει στην ποινική διαδικασία.
 Το άρθρο 10 ορίζει  αποζημίωση του θύματος και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης. Ο ένοχος  διώκε-
ται κατ΄ έγκληση  σύμφωνα με το άρθρο 337 παρ 1 του ποινικού κώδικα.
 Το άρθρο 11 ορίζει ότι :  Φορείς παρακολούθησης. Είναι ο Συνήγορος του Πολίτη για το Δημόσιο και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, για τον ιδιωτικό τομέα. Και οι δύο φορείς 
υποβάλλουν πέρα από τις ετήσιες εκθέσεις τους τον Μάρτιο και τον Ιούνιο αντίστοιχα, και ειδικές εκθέσεις  για 
τις διακρίσεις λόγω φύλου.
 Ο νόμος 3896/8-12-2010, στο Κεφάλαιο Γ  για την ίση μεταχείριση, ορίζει στο άρθρο 14 ότι απαγο-
ρεύεται η απόλυση , λόγω μη ενδοτικότητας του εργαζομένου λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης και παρέχεται 
προστασία καταγγελλόντων και μαρτύρων.
 Στο άρθρο 337 του  Ποινικού Κώδικα   παρ.5  ορίζονται οι ποινές για τους δράστες. Προβλέπεται ποινή 
φυλάκισης 6 μηνών έως 3 ετών  και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.000 ευρώ.
 Πρέπει να επισημάνουμε ιδιαίτερα  ότι, το άρθρο 226 παρ. 3 του Ποινικού κώδικα ορίζει τα εξής: Oι ερ-
γοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων συμπεριλαμβανομένης και  της 
σεξουαλικής παρενόχλησης .
 Επίσης, η αναφορά για συγκεκριμένο πρόσωπο πολλαπλών καταγγελιών και από άλλα  θύματα, απο-
τελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την ακροαματική διαδικασία, ανεξάρτητα από τον χρόνο τέλεσης του αδι-
κήματος.
 Υπενθυμίζουμε την περίπτωση Στρος-Καν  που πέραν του ζητήματος στην Νέα Υόρκη, εμφανίστηκαν 
και θύματα στην Γαλλία, η καταγγελία των οποίων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πολιτική, κυρίως καταδίκη του, 
που τον εξανάγκασε σε συμβιβασμό, για να αποφύγει την καταδίκη του από τα Αμερικανικά δικαστήρια και τις 
βαρύτατες ποινές που προβλέπονται, για τα αδικήματα αυτού του είδους.
 Με την ευκαιρία αυτού του γεγονότος το αμερικανικό περιοδικό TIME  κυκλοφόρησε  με ένα σκληρό, 
αλλά αληθινό κοινωνιολογικά  εξώφυλλο με ένα  γουρουνάκι με την εξής λεζάντα:
 SEX , LIES, ARROGANCE.

Ομιλία για την εκδήλωση του Ομίλου Ψυχικού για την σεξουαλική παρενόχληση

 Το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι ένα νέο ζήτημα. Είναι τόσο παλιό, όσο και οι αν-
θρώπινες σχέσεις, όπως διαμορφώθηκαν  δια μέσου των αιώνων στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Για την 
οικονομία του χρόνου δεν θα αναφερθούμε στα ιστορικά. Θα κάνουμε, όμως, μία σύντομη αναφορά στα κοι-
νωνικά χαρακτηριστικά της σεξουαλικής παρενόχλησης.
 Έχει αναμφισβήτητα επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παρενοχλουμένων, δημιουργεί νευρικότητα, 
αισθήματα απαξίωσης της προσωπικότητας τους , ενοχές και σταδιακή μείωσης της αυτοεκτίμησης, αγωνία για 
την παραμονή τους στην δουλειά, καθώς βλέπουν  τον ενδεχόμενο κίνδυνο απόλυσης και τις συνέπειας  της, 
κυρίως σε περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε. Η ανεργία είναι, ήδη, στο 31% και οι γυναίκες αποτελούν το 
67%, αυτού του ποσοστού.
 Η αίσθηση της προσβολής, της αδικίας και της εκμετάλλευσης  είτε από εργοδότη, ή προϊστάμενο ή 
συνάδελφο, έχει καταλυτική επίδραση, ακόμη και στην πολιτική τοποθέτηση του θύματος.
 Οι προσπάθειες αποφυγής  ενδεχόμενης απόλυσης, που θα αλλάξει τη ζωή τους, ειδικά σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης, εκδηλώνονται με μείωση της παραγωγικότητας τους, με δυσμενή οικονομικά αποτελέ-
σματα για την επιχείρηση, δημιουργώντας πρόσθετες προοπτικές απόλυσης, φορτίζοντας ακόμη περισσότερο 
το νευρικό τους σύστημα . Ο φαύλος κύκλος της ανασφάλειας και της απαξίωσης έχει επίπτωση στο επαγγελ-
ματικό, φιλικό και κυρίως στο οικογενειακό περιβάλλον.
 Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου στο χώρο εργασίας, εντάσ-
σεται στο  αξιακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Πρέπει, όμως, να δώσουμε το ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 
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Δράσεις Ομίλου Πειραιά

 Στις 24 Ιουνίου γιορτάσαμε τα 33α 
γενέθλια του ομίλου. Μαζί μας είχαμε πολ-
λές σοροπτιμίσρτιες και πολλούς φίλους 
μας!! Επιπλέον είχαμε τη χαρά να βραβεύ-
σουμε τον διευθυντή της Δημοτικής Πινα-
κοθήκης της πόλης μας.

Η πρόεδρος                                                  
Μέλπω Ζαχαριάδου

Δράσεις Ομίλου Ρεθύμνου «Ερωφίλη»

Στις 17 Ιουλίου 2015, ο όμιλος μας επισκέ-
φτηκε το νοσοκομείο Ρεθύμνου με σκοπό 
μια μικρή δωρεά των 100 ευρώ, για τη μνή-
μη της Έλλης Βότζη, γιατρού. Η Έλλη ήταν 
θερμή υποστηρίκτρια του ομίλου μας όσο 
ήταν στη ζωή, με την παρουσία της και τον 
οβολό της σε κάθε εκδήλωση!

Ελένη Μυριοκεφαλητάκη

 WHAT MAKES POWERFUL MEN ACT  LIKE PIGS ? 
Δηλαδή, Σέξ, Ψέματα, Υπεροψία. Τι είναι αυτό που κάνει τους ισχυρούς άνδρες να συμπεριφέρονται σαν χοιρινά ?
 Η ανάλυση του άρθρου  επικεντρώθηκε στο γεγονός, ότι η εξουσία, η σχέση δύναμη-αδυναμία είναι 
ο σημαντικότερος παράγων σεξουαλικής παρενόχλησης. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι, αλλά αυτός είναι 
ο σημαντικότερος. Και αυτός ο λόγος είναι επίσης  η κυριότερη αιτία, που το γεγονός δεν καταγγέλλεται εύ-
κολα, παράλληλα με την πεποίθηση ότι τα γεγονότα δεν είναι εύκολο να αποδειχτούν, γιατί η πράξη έδειξε 
ότι,  ελλείπουν τα αναγκαία στοιχεία και συνήθως δεν υπάρχουν μάρτυρες. Πολύ σύντομα θα δώσουμε κάποια 
στατιστικά στοιχεία. Στο χώρο της εργασίας το 35% των εργαζομένων έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, 
τουλάχιστον μία φορά.
 Ο Συνήγορος του Πολίτη, αναφέρει  για το έτος 2010, ότι το 12% του συνολικού αριθμού των καταγ-
γελιών, αφορά την σεξουαλική παρενόχληση και όλες οι αναφορές ήταν από γυναίκες. Το 2010 οι καταγγελίες 
πενταπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009, ενώ το ίδιο διάστημα αυτές που αφορούσαν τον ιδιωτικό τομέα, 
σχεδόν τριπλασιάστηκαν, φθάνοντας το 65%.
Ωστόσο, ο αριθμός είναι μικρός σε σύγκριση με άλλες χώρες.
 Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη και μία έρευνα του Σωματείου Γυναίκα και Υγεία και αναφέρεται στην 
παρενόχληση στον χώρο της Υγείας, με θλιβερούς δείκτες. Την είχαμε δημοσιεύσει και στο περιοδικό μας, πριν 
δύο χρόνια.
 Θα ήθελα να σταθώ στην νομοθετημένη ευθύνη του εργοδότου. Είναι υποχρεωμένος να δημιουργεί 
αποτρεπτικό περιβάλλον, όπως , κυρίως στην Αμερική , όπου πέραν της ειδικής αναφοράς στους όρους εργα-
σίας, των υποψηφίων για πρόσληψη, υπάρχει και κώδικας ενδυμασίας, και δια τα δύο φύλα, που οι  υποψήφιοι 
πρέπει να αποδεχτούν.
 Γιατί στις ΗΠΑ η ευθύνη του εργοδότου μεταφράζεται και σε χρηματικές ποινές, κάτι που στη συγκε-
κριμένη χώρα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αγνοηθεί, γιατί σέβονται όχι μόνο το δολάριο, αλλά και το τελευ-
ταίο σέντ.

 Λίλιαν Ζέλλου
Πολιτικός Επιστήμων, Πρόεδρος ΣΕΕ 2010-2012

Δράσεις του Ομίλου Ψυχικού

 Με γνώμονα την «εξωστρέφεια» την οποία 
υιοθετήσαμε και εφαρμόζουμε φέτος στην υλο-
ποίηση των προγραμμάτων και των δράσεών μας 
προχωράμε στην εφαρμογή του βασικού μας προ-
γράμματος που αφορά στην κάρτα αυτοεξέτασης 
μαστού.
1. α.- Η εξαιρετική πρωτοβουλία της Ταμία του 
Ομίλου μας, Ιωάννας Κοτσαρίνη, αφιερωμένη στην 
ημέρα της γυναίκας, γέμισε με ικανοποίηση τα μέλη 
του Ομίλου μας. Ως Διευθύντρια Διοικητικής Υπο-
στήριξης της ΕΛΤΑ COURIER Α.Ε. διέθεσε στις 
γυναίκες υπαλλήλους της εταιρίας στην έδρα και 
στην περιφέρεια περίπου 450 κάρτες συνοδεύοντάς 

τες  με την επιστολή:
 Αγαπητοί  συνεργάτες και συνεργάτιδες 
 Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των άλλων 
και η υγεία των υπαλλήλων, προς τούτο και ενό-
ψει  της  8ης  Μαρτίου που γιορτάζεται η Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας για την ανάδειξη των 
γυναικείων προβλημάτων και δικαιωμάτων, απο-
στέλλεται  -σε όλες τις γυναίκες της εταιρείας μας 
- πλαστικοποιημένη κάρτα ψηλάφησης μαστού, με 
τίτλο 
«ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΝΑ ΕΞΕΤΆΖΕΙΣ   ΤΟΥΣ   ΜΑ-
ΣΤΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ»
Κρεμάστε την στο μπάνιο σας, ώστε να κεντρίζει το 
ενδιαφέρον για  τακτική ψηλάφηση.
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χρώματα και το σήμα της Οργάνωσής μας, με ωραί-
ες εποχιακές μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, λικέρ, 
και πασταφλόρες όλα φτιαγμένα από μέλη του Ομί-
λου μας, νομίζω ότι εκπροσωπήσαμε το Σοροπτι-
μισμό επάξια, γιατί πήραμε πολλά συγχαρητήρια 
και ευχαριστίες, τόσο από τους οργανωτές όσο και 
από το κοινό που αγόρασε τα προϊόντα μας. Ευχα-
ριστούμε τις φίλες Σοροπτιμίστριες των Ομίλων 
Κηφισιά-Εκάλη, Ανατολικός Αθηνών, Πειραιά και 
Λυκαβηττός που μας επισκέφτηκαν.
 Η ολομέλεια του Ιουνίου του Ομίλου μας 
έγινε στη Ραφήνα. Καλεσμένες από τη φίλη, μέλος 
μας, Χρύσα Μαρκατά στο καλαίσθητο παραθαλάσ-
σιο σπίτι της, περάσαμε θαυμάσια, με εξαίρετη φι-
λοξενία και ζεστή ατμόσφαιρα. Την ευχαριστούμε 
θερμά όλες μας. Καλό Καλοκαίρι.
6.-  Και κατά τους Καλοκαιρινούς μήνες συνεχί-
σαμε να μοιράζουμε τις κάρτες αυτοεξέτασης του 
μαστού σε γυναίκες της επαρχίας όπως το είχαμε 
προγραμματίσει.
 Η Αντιπρόεδρος και η Γραμματέας του Ομί-
λου μας Φανή Βακιρτζή και Ρένα Τσαμαδού διέθε-
σαν περισσότερες από 50 κάρτες αυτοεξέτασης  και 
φυλλάδια του Ομίλου σε γυναίκες της Κορινθίας 
κατά τη διάρκεια της γιορτής του τρύγου, πληρο-
φορώντας τες ταυτόχρονα τι είναι ο Σοροπτιμισμός 
και τι προσφέρει στην κοινωνία.
 Η Πρόεδρος Μαρία Σαγιά σε συνεργασία 
με τα φαρμακεία Σταματίας Βλάχου και Γιάννη 
Κουτιώλα διέθεσαν 100 περίπου κάρτες μαστού σε 
γυναίκες του Δήμου Βελβεντού Κοζάνης και τους 
εξήγησαν τη σημασία και χρησιμότητα της αυτοε-

ξέτασης. Ευχαριστούμε θερμά 
την κα Βλάχου και την κα Κου-
τιώλα για τη συνεργασία μας.
 Προσφέραμε 60 τεύχη «Η 
Κίκο και το χέρι», τα οποία μας 
είχαν διατεθεί δωρεάν από το 
γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 
της Βουλής των Ελλήνων και 
τα προορίζαμε για την εκδήλω-
ση του Σχηματαρίου, τελικά τα 
προσφέραμε στο Νηπιαγωγείο 
και το Δημοτικό σχολείο Βελβε-
ντού Κοζάνης και στο σύλλογο 
γονέων του νηπιαγωγείου Αμ-
φικλείας Φθιώτιδας. Η δασκά-
λα Άννα Γεωργάκη και η Σοφία 

Ξηρομερίτη μητέρα στο σύλλογο γονέων μας ευχα-
ρίστησαν συγκινημένες, γεμάτες ευγνωμοσύνη για 
το ενδιαφέρον που δείχνουμε και για τις γυναίκες 
και τα παιδιά της επαρχίας.
 Το μέλος μας Ελένη Κακάβα, διέθεσε 20 
κάρτες αυτοεξέτασης μαστού, σαν πρώτη αρχή 
επικοινωνίας μας, στον δραστήριο σύλλογο γυ-
ναικών Χαλκιδικής . Επίσης ετοιμάζει και άλλη 
αποστολή καρτών στο σύλλογο γυναικών του Τα-
ξιάρχη Χαλκιδικής.

 Αθήνα 12 -6  έως 13 – 9 2015
 Η Πρόεδρος

 Μαρία  Σαγιά

Ευχές για υγεία προς όλες τις γυ-
ναίκες του Κόσμου.
β.  Προσφέραμε 200 κάρτες στον 
Σ.Ο. Κηφισιά – Εκάλη που μας ζη-
τήθηκαν.
γ.  Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. της 
Σ.Ε.Ε. το μέλος του Ομίλου μας 
και συντονίστρια υγείας της ΣΕΕ 
Καίτη Χρυσοφάκη, έδωσε ορισμέ-
νο αριθμό καρτών σε διάφορους Σ. 
Ομίλους.
δ.  Διαθέσαμε 50 κάρτες στο Σύλ-
λογο Γυναικών Σχηματαρίου 
«Αντιγόνη» για τα μέλη του, μετά 
από πρόταση της Προέδρου του 
Σ.Ο. Ανατολικός Αθηνών. 
ε.  Δίνουμε κάρτες σε όλους τους Φορείς που συνεργαζόμαστε (Δήμο, Ε.Κ.Κ.Α., ΕΣΤΙΑ Ν. Ψυχικού, κ.λ.π.)
Το καλοκαίρι θα συνεχίσουμε την διάθεση των καρτών στοχευμένα σε γυναικείες οργανώσεις και σε άλ-
λες περιοχές.
2.-  Εκπληρώνοντας την υπόσχεσή μας προς την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φι-
λοθέης - Ψυχικού κα Μουράτ, για συνεργασία και βοήθεια , αγοράσαμε και προσφέραμε συσκευασμένα 
τρόφιμα μακράς διάρκειας αξίας 150 ευρώ για τις ανάγκες οικογενειών του Δήμου τις μέρες του Πάσχα.
 3.-  Εν όψει των εορτών του Πάσχα αγοράσαμε και προσφέραμε πασχαλινά δώρα (λαμπάδες – σοκολα-
τένια αυγά – παιχνίδια) στα παιδιά  που φιλοξενούνται μαζί με τις μητέρες τους στους ξενώνες κακοποι-
ημένων γυναικών του Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
 4-  Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα της Συντονίστριας Εκπαίδευσης της Σ.Ε.Ε. « Ενίσχυση βιβλιοθήκης 
στο Ίδρυμα Αγία Άννα» η Αντιπρόεδρος, η Γραμματέας και η πρώην Πρόεδρος του Ομίλου μας επισκέ-
φθηκαν και παρέδωσαν ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων για τον εμπλουτισμό της παιδικής – εφηβικής 
βιβλιοθήκης στο Χριστιανικό Ίδρυμα θηλέων «Αγία Άννα».
 Από τις ανωτέρω δράσεις μας εισπράξαμε μεγάλη συγκίνηση από τις θερμές ευχαριστίες που λά-
βαμε εγγράφως από τους αρμόδιους Διευθυντές.  
5.-  Το διήμερο 6 – 7 Ιουνίου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού έγινε το «Marmalade Festival» 

το οποίο διοργάνωσε η Δ/
νση Κοινωνικής Προστασίας 
του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχι-
κού και η «ΕΣΤΙΑ» (Κέντρο 
Κοινωνικής Φροντίδας Ατό-
μων με Νοητική Υστέρηση) 
με σκοπό την συγκέντρωση 
χρημάτων για τη στέγη υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης των 
παιδιών της Εστίας. Ο Όμιλος 
μας μαζί με άλλους 16 συλλό-
γους και ομάδες εθελοντών, 
πήρε μέρος σε αυτό το γλυκό 
πανηγύρι. Με ένα καλαίσθητο 
τραπέζι διακοσμημένο με τα 
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Πένθη

Ένας δυνατός άνεμος φύσηξε προχθές -μελτέμι- και 
παρέσυρε μαζί του τη φίλη μέλος μας τη ΜΑΡΙΑ 
ΤΖΩΡΤΖΗ...Μια γυναίκα με ήθος και αξιοπρέπεια. 
Την αποχαιρετήσαμε με θλίψη όλες μαζί... Όσο αυτή 
θα βρίσκεται στις γειτονιές του ουράνιου αληθινού 
κόσμου θα την θυμόμαστε με αγάπη!! Τα δάκρυά 
μας άς είναι  βάλσαμο για τον πόνο της οικογένειάς 
της κι η προσευχή μας παράκληση στο Θεό για την 
ανάπαυση  της ψυχής της..... Αντί στεφάνου προ-
σφέραμε σε ίδρυμα 100 Παρακαλούμε για δημοσί-
ευση λόγω του εκτάκτου γεγονότος .. 

Δήμητρα Παπαμιχαήλ, όμιλος Χαλκίδας

Τον Φεβρουάριο του 2015, ο Όμιλος μας έχασε ένα 
παλαιό μέλος του, την Λίτσα Κωνσταντάτου (αι-
σθητικό). Προσφέραμε στη μνήμη της φάρμακα 
στους “Γιατρούς του κόσμου”.
Στις 30 Ιουλίου 2015, ο Όμιλος μας είχε απώλεια και 
ενός άλλου αγαπημένου, εκλεκτού και δραστήριου 
μέλους του, της Χάρις Κατραμάδου, δημοσιογράφου.
Μαχητική, έντιμη, ακέραια, με κατανόηση και αν-
θρωπιά, ασυμβίβαστη και άφθαρτη. Στην εξόδια 
ακολουθία, την αποχαιρετήσαμε με λίγα λόγια από 
θέση καρδιάς.

Όμιλος Αθηνών-Ιδρυτικός

Δραστηριότητες του Σ.Ο.ΒΥΖΑΝΤΙΟ Θεσσαλο-
νίκης κατά το 4ο 3μηνο του 2014 -2015

 Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
Θεσσαλονίκης, μετά τις διακοπές του Ιουλίου και 
Αυγούστου, πραγματοποίησε στα μέσα Σεπτεμβρί-
ου, την τακτική του Συνεδρίαση (τελευταία της Σο-
ροπτιμιστικής χρονιάς 1/10/2014 – 30/9/2015 ).
 Μέσα σε ατμόσφαιρα χαλάρωσης, λόγω 
εποχής, έγινε ο απολογισμός της απελθούσης χρο-
νιάς, (Οικονομικός και Δραστηριοτήτων) και ο 
προγραμματισμός των δραστηριοτήτων, γενικώς, 
της Νέας Σοροπτιμιστικής Χρονιάς που ακολουθεί.

 Στο τέλος της Συνεδριάσεως, η Πρόεδρος 
του Ομίλου, ανέπτυξε πόνημα, επίκαιρο με το κα-
λοκαίρι, τις διακοπές, και τα υπέροχα νησιά μας, με 
θέμα ‘ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, το νησί των Μυστηρίων και 
του Χαλασμού –ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ένα άγριο Μαρ-
γαριτάρι, κρυμμένο στα νερά του Αιγαίου’.
Τέλος, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ο Όμιλός μας 
διά της Προέδρου του, συμμετείχε στο διευρυμένο 
Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε.
Θεσσαλονίκη 15 Σεπτεμβρίου 2015
Η Πρόεδρος του Σ.Ο. ΒΥΖΑΝΤΙΟ Θεσσαλονίκης
Σοφία Βρετοπούλου

Αναφορά τομέα εκπαίδευσης του σοροπτιμιστι-
κού ομίλου βόλου «ΘΕΤΙΣ»

 Ο τομέας Εκπαίδευσης του Σοροπτιμιστι-
κού ομίλου Βόλου «Θέτις» επέλεξε για το 2015 να 
προβεί σε δράση που να συναρτάται με την οικο-
νομική κρίση. Η  προσφορά αριθμού αντιτύπων βι-
βλίου, που εξέδωσε με έξοδά της μέλος του ομίλου, 
συνδυάστηκε με την οικονομική στήριξη πολύτε-
κνων οικογενειών με προβλήματα επιβίωσης.
 Με την δραστηριοποίηση και τη βοήθεια 
των μελών του ομίλου τα βιβλία προωθήθηκαν σε 
πολύ χαμηλή τιμή και τα περίπου 700 ευρώ που συ-
γκεντρώθηκαν κάλυψαν ανάγκες για ηλεκτρικό ρεύ-
μα, τρόφιμα και σχολικά είδη σε δύο οικογένειες, μία 
από τις οποίες έχει 8 παιδιά σε μικρές ηλικίες.
 Η δράση ξεκίνησε τον Ιούνιο, όταν στην 

Ελλάδα επιβλήθηκαν capital controls, και θα ολο-
κληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Νένα Ζήση
Συντονίστρια Εκπαίδευσης Σ.Ο. Βόλου «Θέτις» 

Την εικόνα μας το έστειλε η Σοροπτιμίστρια του ομίλου “Κηφισιά Εκάλη” κ. Έφη Βουρλιώτη την οποία και ευχαριστούμε πολύ.
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