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θ ε μ α τ α

Διεθνής 
Σοροπτιμισμός (SI)

είναι μία Παγκόσμια Γυναικεία μη Κυβερνητική 
Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περιλαμ-
βάνει στους κόλπους της γυναίκες Επαγγελματίες 
που εμπνέονται από την ευρύτητα και το υψηλό 
πνευματικό επίπεδο των στόχων του Σοροπτιμισμού. 
Μία οργάνωση με ιδιαίτερη ποιότητα παροχής υπη-
ρεσιών προς τις γυναίκες, τα κορίτσια, τα παιδιά. 
Μια παγκόσμια φωνή μέσω της ενημέρωσης, της 
συνηγορίας, της δράσης. Σήμερα διαθέτει πάνω από 
76.000 μέλη σε περισσότερους από 3.000 Ομίλους 
σε 130 χώρες.
Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός εκπροσωπείται στα Ηνω-
μένα Έθνη (ΟΗΕ) με μόνιμη συμβουλευτική θέση, 
στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC 
κατηγορία 1), συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς 
φορείς και οργανώσεις όπως UNICEF, UNESCO, UNEP, 
ILO, UNIDO κ.ά. Ο όρος Σοροπτιμισμός είναι λατινο-
γενής και προέρχεται από το SOROR (αδελφή) και 
το OPTIMA (άριστη) δηλαδή αδελφή, φίλη για το 
καλύτερο.

Η Σοροπτιμιστική 
Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία (SI/E)

είναι μια από τις τέσσερις Ομοσπονδίες του Διεθνούς 
Σοροπτιμισμού. Ιδρύτρια του πρώτου Ομίλου στην 
Ευρώπη και συγκεκριμμένα στην Γαλλία το 1924 ήταν 
η πλαστική χειρουργός Dr. Susanne Noël, η οποία 
φρόντισε για την επέκταση του Σοροπτιμισμού στην 
Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκος Σοροπτιμισμός έχει πάνω 
από 35.000 μέλη και 1.265 Ομίλους σε Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Αφρική.

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος
στοχεύει:
uu Στη προώθηση της θέσης της γυναίκας
uu Στα υψηλά ηθικά πρότυπα
uu Στα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους
uu Στην ισότητα, ανάπτυξη και ειρήνη
uu Στην ενθάρρυνση των δεσμών μεταξύ των Ομί-

λων για την προώθηση των στόχων και των ιδανι-
κών του Σοροπτιμισμού, όπως εκφράζονται από 
τους Σοροπτιμιστικούς Ομίλους όλου του κόσμου.

Με το σύνθημα της διετίας μας που είναι:

Η ΘΕλΗΣΗ ΜΑΣ 
ΕΙνΑΙ Η ΔύνΑΜΗ ΜΑΣ

Συμβουλευτείτε την ανανεωμένη Ιστοσελίδα μας 
στο www.soroptimist.gr

για περισσότερη πληροφόρηση.
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Για πληροφορίες, διαφημίσεις και ό,τι σχετίζεται με το 
περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες» παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την Πρόεδρο.
Κάθε ενυπόγραφο κείμενο εκφράζει τον συντάκτη του 
και το περιοδικό δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο 
του κειμένου.
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τ ο  μ ήν υ μ α  τ η ς  Π ρ ο έ δ ρ ο υ

Από την Αμαλία Βαρότση - Ραγκούση

Αυτό είναι το 
μεγαλείο της 

Γυναίκας..... 
η δύναμή της, 

η δύναμη αυτή 
που μας επιτρέπει 
να ξεπερνάμε τους 
εαυτούς μας και να 
αποτελούμε τόσο 
το στήριγμα της 
κοινωνίας μας όσο 
και την κινητήριο 
δύναμή της.

Αγαπητές φίλες Σοροπτιμίστριες,

ΠΕΡΑΣΑΝ 2 χΡΟΝΙΑ από τότε που ανέλαβα την Προεδρία 
της Ένωσης και νιώθω μεγάλη συγκίνηση που μετά το 
πέρας αυτής της όμορφης ευθύνης, που με τιμήσατε και μου 
εμπιστευθήκατε, φτάσαμε αυτό το ταξίδι στο τέλος του.

Ήταν μια μοναδική, ευχάριστη, δύσκολη κάποιες φορές μα 
πολύ εποικοδομητική πορεία, με τα καλά και τα όχι τόσο 
καλά της, αλλά ακόμα και αυτά τα μικρά αποτέλεσαν 
έναυσμα, τόσο για εμένα όσο και για το Συμβούλιό μας, για 
να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο και να γίνουμε όλο 
και καλύτερες. Γιατί Φίλες μου αυτό που συνειδητοποιούμε 
όλες μας, κάθε Σοροπτιμιστική μέρα που περνάει, είναι πόσο 
σημαντικός είναι ο σκοπός της Οργάνωσής μας και ο ρόλος 
του κάθε Ομίλου στην τοπική του κοινωνία.

Υπηρετήσαμε όσο καλύτερα μπορέσαμε αυτούς τους σκοπούς 
και προσπαθήσαμε να ανανεώσουμε πιο ουσιαστικά την 
Οργάνωσή μας και να φέρουμε τους Ομίλους πιο κοντά, γιατί 
από την αρχή της Σοροπτιμιστικής μου πορείας, πίστευα και 
συνεχίζω να πιστεύω ότι όσο πιο πολλοί άνθρωποι ενώνουν 
τις φωνές και τις δυνάμεις τους τόσο πιο δυνατό είναι το 
αποτέλεσμα.

Φίλες μου, 

Αυτά τα 2 χρόνια καταφέραμε να πετύχουμε πολλά. 
Ξεκινήσαμε νέα προγράμματα αφήνοντας πιστεύω μια 
παρακαταθήκη για το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, σταθήκαμε όρθιες 
σαν Οργάνωση και στραφήκαμε με ακόμα μεγαλύτερη 
εξωστρέφεια προς την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας 
που είχαν ανάγκη. Γιατί αυτό είναι το μεγαλείο της Γυναίκας, 
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της γυναίκας - μάνας, της γυναίκας - συντρόφου, της γυναίκας - κόρης, η 
δύναμή της, η δύναμη αυτή που μας επιτρέπει να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας 
και να αποτελούμε τόσο το στήριγμα της κοινωνίας μας όσο και την κινητήριο 
δύναμή της.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε Φίλες μου πως οι καιροί παραμένουν δύσκολοι και 
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δοκιμάζονται σε όλον τον κόσμο. Οι γυναίκες 
και τα παιδιά δε, αποτελούν τα πρώτα θύματα της οποιασδήποτε κρίσης και 
είναι οι ομάδες εκείνες για τις οποίες έχουν χυθεί τόνοι μελανιού κι όμως ακόμα 
μιλάμε και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας κάνει ακόμα 
πιο δυνατές και να πεισμώνουμε κάθε μέρα για να καταφέρουμε έστω και με 
την πιο μικρή και ταπεινή  πράξη να φέρουμε ένα χαμόγελο αισιοδοξίας στα 
πρόσωπα των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. 

Το πανανθρώπινο μήνυμα της Αγάπης και το ιδεώδες της Ειρήνης, που από 
την φύση μας και μέσα από τις δοκιμασίες που έχουμε περάσει, εμείς οι 
Έλληνες, έχουμε επάξια εκπροσωπήσει, ας συνεχίσει να μας εμπνέει. Άλλωστε ο 
Σοροπτιμισμός μας έχει διδάξει ότι οι ανισότητες είναι για να γκρεμίζονται και 
τα εμπόδια για να ξεπερνιούνται. Βεβαίως οι δυσκολίες έχουν επηρεάσει όλες 
μας και συχνά τα προβλήματα μας κλείνουν στον μικρόκοσμό μας αλλά έχουμε 
αποδείξει μέσα στα χρόνια ότι με επιμονή και προσπάθεια έχουμε κατορθώσει 
πολλά και σπουδαία πράγματα. Με φάρο αυτά και έμπνευση για ακόμα 
μεγαλύτερα ας προχωρήσουμε μπροστά!

Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στις φίλες του Δ.Σ. που συμπορευθήκαμε 
αυτά τα 2 χρόνια και χωρίς αυτές δεν θα μπορούσα να είχα καταφέρει όσα 
σχεδιάζαμε. Ήταν οι πρώτες που έκαναν πράξη το σύνθημά μας: «Η Θέλησή μας 
είναι η Δύναμή μας». Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την φίλη, τέως Πρόεδρο 
της Ένωσης, Λίλιαν Ζέλλου, που με την πολύχρονη πείρα της υπήρξε για μένα 
πολύτιμη σύμβουλος και βέβαια όλες εσάς για την αμέριστη συμπαράστασή σας 
σε ό,τι προτείναμε.

Σας χαιρετώ λοιπόν Φίλες μου, χωρίς αντίο, γιατί από αύριο θα συνεχίσω να 
υπηρετώ τον Σοροπτιμισμό από την θέση της αμέσως προηγούμενης Προέδρου 
της Ένωσης και μέσα από τον Όμιλό μου, του Ψυχικού, και θα δηλώνω 
ΠΑνΤΑ ΠΑΡΟΥΣΑ όπου χρειάζομαι.

Με αγάπη
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Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια αφότου ανέλαβα για δεύτερη 
φορά την επιμέλεια του περιοδικού μας. Δυο χρόνια 
μεστά και καρποφόρα, κατά την άποψή μου. Μια συνεχής 
και ακούραστη προσπάθεια να προσφέρουμε στα μέλη 

της Σοροπτιμιστικής οικογένειας και όλων εκείνων που μας έκαναν 
την τιμή να ασχοληθούν με το περιεχόμενο του περιοδικού, σωστή 
και λεπτομερή ενημέρωση, ποιοτική ύλη, αξιόλογα άρθρα από τα 
μέλη μας και την υποφαινομένη και, πρωτίστως, από την Πρόεδρο 
της διετίας 2016-18 Αμαλία Βαρότση- Ραγκούση. Δεν θα επαναλάβω 
όσα και προφορικά έχω πει για την αγαστή συνεργασία μου με 
την Αμαλία, για τη ζεστή φιλική σχέση που αναπτύχθηκε, θέλω 
να πιστεύω, μεταξύ μας. Εκείνο που μετράει κι έχει τη μεγαλύτερη 
βαρύτητα σε μια συνεργασία είναι το αποτέλεσμα. Επιτρέψτε 
μου να είμαι περήφανη για τα πνευματικά μου παιδιά που, μαζί 
με τα βιβλία που έχω εκδώσει, είναι και τα τεύχη του περιοδικού 
«Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες», τόσο αυτής της διετίας όσο και της 
προγενέστερης, με Πρόεδρο την αγαπητή Λίλιαν Ζέλλου.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Κύρκο για την εξαιρετική δουλειά 
του, την πάντα πρόθυμη και έμπειρη γραμματέα του  την Αλέκα, 
για την πολύτιμη βοήθειά της που είμαι σίγουρη ότι θα συνεχισθεί 
και την επόμενη διετία με Πρόεδρο την αγαπητή Μαρία Γκράτσιου 
και τις συνεργάτιδές της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αμαλία όχι 
μόνο για το περιοδικό αλλά για όλη τη διετία της Προεδρίας της, την 
ακούραστη φροντίδα για την ευημερία των Ομίλων, τα προγράμματα 
που υλοποιήθηκαν και γενικότερα το πολιτισμένο και υψηλού 
επιπέδου κλίμα που καλλιέργησε στις Συνελεύσεις και στα Συνέδρια.

Σας αποχαιρετώ κι εύχομαι, από καρδιάς, οι Σοροπτιμίστριες 
να προσφέρουν με το έργο τους ακόμη περισσότερα τόσο στους 
σκοπούς της Οργάνωσής μας, όσο και στο Περιοδικό μας που, 
θεωρώ, ότι είναι η ταυτότητά μας, το πρόσωπό μας, και εν τέλει, η 
ψυχή μας. 

Καλή συνέχεια.
Μίνα Κόρσου-Καπέλλου

Εκείνο που 
μετράει κι έχει 
τη μεγαλύτερη 
βαρύτητα σε μια 

συνεργασία είναι 
το αποτέλεσμα. 

α ν α κο ι ν ω σ η  -  δ ε λτ ι ο  τ υ π ο υ

Αγαπητές φίλες,
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Πέρασαν δύο χρόνια 
από την στιγμή που 
αναλάβαμε ως Δ.Σ. της 
Ενωσης. Η εκλογή μου 

ως Α΄ Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της 
Σ.Ε.Ε. ήταν μία ιδιαίτερη τιμή για 
μένα. Ελπίζω να δικαίωσα τις δικές 
σας προσδοκίες.

Ο χρόνος, ο χρόνος που ’ναι γε-
μάτος με τη χαρά της δημιουργίας 
περνάει γρήγορα… Έτσι μου έλεγε 
η θυμόσοφη γιαγιά μου, πρόσφυ-
γας από το Αϊδίνι της Μικράς Ασί-
ας. Και πράγματι ούτε που κατά-
λαβα πως πέρασαν τα δύο τελευ-
ταία χρόνια της θητείας μου στο 
Δ.Σ. της Σοροπτιμιστικής Ένωσης.

Οι άριστες σχέσεις όσων συμμε-
τείχαμε σε αυτό ενίσχυσαν τη θέ-
ληση της καθεμιάς μας να ανταπο-
κριθεί σε εκείνα που επιτάσσουν οι 
ιδρυτικές διακηρύξεις του σορο-
πτιμιστικού κινήματος. Μέσα από 
συνέδρια, διεθνή forum και κοινές 
προσπάθειες συμμετείχαμε, με εκ-
προσώπους άλλων χωρών, για να 
κάνουμε πράξη τις αξίες που πρε-
σβεύει ο σοροπτιμισμός. Να ακο-
λουθήσουμε τους βασικούς άξο-
νές του, όπως είναι η συμβολή μας 

στην αποτροπή των αιτίων που 
προκαλούν τις κλιματικές αλλα-
γές, την φτωχοποίηση ολόκληρων 
λαών, λόγω της λεηλασίας -ακόμη 
και της καταστροφής- των παρα-
γωγικών πόρων τους, αλλά και της 
έλλειψης στοιχειωδών εκπαιδευτι-
κών και πολιτισμικών υποδομών.

Παράλληλα με αυτά, στο κέ-
ντρο των κοινών προσπαθειών 
μας ήταν η αντιμετώπιση των δι-
ακρίσεων ανάμεσα στα δύο φύ-
λα, η ενίσχυση μεγαλύτερου αριθ-
μού γυναικών σε φορείς και ορ-
γανισμούς με αποφασιστικές αρ-
μοδιότητες και η ενίσχυση με κά-
θε τρόπο και μέσο των αδύναμων 
ομάδων, ώστε ο κάθε πολίτης, αδι-
ακρίτως αν είναι παιδί, γυναίκα ή 
άνδρας, να βρει το ρόλο του στην 
κοινωνία.

Με όλη μου την καρδιά ένα με-
γάλο ευχαριστώ στην πρόεδρο της 
Ένωσης Αμαλία Βαρότση - Ρα-
γκούση και στο κάθε μέλος του 
Δ.Σ. για τις άριστες συνθήκες συ-
νεργασίας και φιλίας, που δημι-
ούργησαν και κατοχύρωσαν η συ-
νέπεια και η άψογη συμπεριφορά 
τους.

Αγαπητές φίλες,

Οι άριστες σχέσεις 
όσων συμμετείχαμε 

σε αυτό το ΔΣ 
ενίσχυσαν τη 
θέληση της 

καθεμιάς μας να 
ανταποκριθεί 
σε εκείνα που 
επιτάσσουν 
οι ιδρυτικές 

διακηρύξεις του 
σοροπτιμιστικού 

κινήματος.

Eυδοκία Γούλα
Αικατερινάρη

O χρόνος που ’ναι γεμάτος 
με τη χαρά της δημιουργίας 
περνάει γρήγορα

Α΄ Αντιπροέδρος Σ.Σ.Ε.

!
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Πέρασαν πάνω από δύο 
χρόνια από τότε που η 
αγαπημένη φίλη Αμαλία 
Ραγκούση μου έκανε την 

τιμή να μου ζητήσει να την πλαισι-
ώσω στο νέο Δ.Σ της Ένωσης, του 
οποίου είχε ήδη εκλεγεί Πρόεδρος. 
Παρά τις πολλές επαγγελματικές 
και οικογενειακές υποχρεώσεις, 
δέχθηκα χωρίς δεύτερη σκέψη, να 
βάλω υποψηφιότητα για τη θέση 
της Αντιπροέδρου, γιατί πίστευα 
στις ικανότητες της, στον ακέραιο 
και ήρεμο χαρακτήρα της, στη συ-
νεργασιμότητά της.

Και πράγματι δεν διαψεύσθη-
κα, ούτε το μετάνιωσα ούτε για μια 
στιγμή.

Εκλέχθηκα Β΄Αντιπρόεδρος 
και μαζί με το υπόλοιπο Δ.Σ. ξεκι-
νήσαμε να δουλεύουμε με γνώμο-
να τον Εθελοντισμό και τα Σορο-
πτιμιστικά Ιδεώδη.

Η συνεργασία μου με τα υπό-
λοιπα μέλη του Δ.Σ υπήρξε άψο-
γη. Στις συνεδριάσεις επικρατού-
σε πνεύμα φιλίας, αγάπης, ηρεμί-
ας και αλληλοσυνεννόησης, χω-
ρίς εντάσεις και προστριβές και 
οι αποφάσεις μας ήταν ομόφωνες 

γιατί γνωρίζαμε να ακούμε και να 
σεβόμαστε η μία τις απόψεις και τα 
επιχειρήματα της άλλης.

Πιστεύω ότι το έργο που πα-
ρουσιάσαμε στη διετία της θητεί-
ας μας ήταν παραγωγικό και πλού-
σιο μέσα στις δυνατότητές μας και 
θέλω να πιστεύω ότι στέφθηκε με 
επιτυχία.

Ευχαριστώ από βάθους καρδιάς 
όλους τους Ομίλους για την αμέρι-
στη συμπαράστασή τους στο έργο 
μας και ελπίζω να ανταποκρίθηκα 
στις προσδοκίες τους.

Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι 
από αυτό το αξίωμα έγινα πιο σω-
στός άνθρωπος, πιο σοφή για τα 
Σοροπτιμιστικά πράγματα και πιο 
έμπειρη για τη διαχείριση και συ-
ντονισμό τόσων Ομίλων και Με-
λών στην Οργάνωσή μας.

Σας ευχαριστώ θερμά όλες και 
εύχομαι Καλή Επιτυχία στο νέο 
Δ.Σ.

Αγαπητές φίλες,

Πιστεύω ότι 
το έργο που 

παρουσιάσαμε 
στη διετία της 

θητείας μας ήταν 
παραγωγικό και 

πλούσιο μέσα 
στις δυνατότητές 

μας και θέλω 
να πιστεύω ότι 

στέφθηκε με 
επιτυχία.

α π οχα ι ρ ε τ ι σ τ ή ρ ι α  Σ Ε Ε  δ ι ε τ ί α ς  2 0 1 6 - 1 8

Μαρία
Γκομούζα

Altius, Fortius

Β΄ Αντιπροέδρος Σ.Σ.Ε.

!
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Oχρόνος κυλά γρήγορα.
Σας γνώρισα σχε-

δόν όλες προσωπικά 
και χαίρομαι ιδιαίτερα 

για αυτό.
Θεωρώ πως είμαστε μία μεγάλη 

σοβαρή παρέα υποστήριξης, αλλη-
λεγγύης και δράσης.

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε όλες σας που με στηρίξατε με 
την συνεργασία σας, ως άτομα και 
ως όμιλοι, με τις γνώσεις σας, την 
φιλία σας, την αγάπη σας.

Είναι δύσκολο ότι έχει να κάνει 
με χρήματα. Νιώθεις συνέχεια άγ-
χος, ότι κάτι δεν έχεις κάνει σωστά, 
πως κάτι θα σου ξεφύγει, κάτι θα 
ξεχάσεις.

Αυτά όμως συμβαίνουν όταν 
δεν κατέχεις το αντικείμενο. Τα ξε-
περνάς όλα με γνώση, υπομονή και 
επιμονή.

Και ευτυχώς που με την αγά-
πη σας και την υποστήριξη σας με 
βοηθήσατε να ξεπεράσω τις δικές 
μου προσωπικές αμφιβολίες και 
δυσκολίες για την θέση της ταμία. 
Θέση δύσκολη, υπεύθυνη, ευαί-
σθητη που ανά πάσα στιγμή ανα-
τρέπει καταστάσεις και σχέσεις. 

Έτσι όμως κατάλαβα πως όταν θέ-
λεις να βοηθήσεις, να πας μπροστά 
μπορείς να τα καταφέρεις αρκεί να 
έχεις δύναμη ως σύνολο, ομάδα.

Όλες μαζί τα καταφέραμε!!!!!
Οι άμεσοι συνεργάτες της τα-

μία είναι τα μέλη της εξελεγκτι-
κής επιτροπής. Η Μέλπω Ζαχα-
ριάδου και η Νίκη Κόνσολα μέλη 
της εξελεγκτικής επιτροπής 2016-
2018, εξαιρετικές και έμπειρες φί-
λες Σοροπτιμίστριες, συνεργαστή-
καμε άψογα και σε καλλίτερο επί-
πεδο από πλευράς μου όσο αφο-
ρά τα οικονομικά, εφαρμόζοντας 
όσα μου είχαν υποδείξει οι προη-
γούμενες φίλες της εξελεγκτικής 
επιτροπής (Λένα Ρίζου, Πηνελό-
πη Αστρεινίδου και Νατάσσα Πα-
λιούρα).

Η συνεργασία μας γόνιμη, με 
υπομονή και επιμονή κάθε φορά, 
ολοκληρώναμε τον έλεγχο σωστά 
και ικανοποιημένες σας παραδίδα-
με τα πρακτικά του απολογισμού.

Τις ευχαριστώ και πάντα θα τις 
νιώθω κοντά μου.

Η συνεργασία με την πρόεδρο 
της διετίας 2016-2018 Αμαλία Ρα-
γκούση μοναδική. Πάντα επικοι-

Αγαπητές φίλες,

Η συνεργασία 
μας γόνιμη, 
με υπομονή 
και επιμονή 
κάθε φορά, 

ολοκληρώναμε 
τον έλεγχο 
σωστά και 

ικανοποιημένες 
σας παραδίδαμε 
τα πρακτικά του 

απολογισμού.

α π οχα ι ρ ε τ ι σ τ ή ρ ι α  Σ Ε Ε  δ ι ε τ ί α ς  2 0 1 6 - 1 8

Μαρία
Ιωαννίδου

Όλες μαζί
τα καταφέραμε!!!

Ταμίας Σ.Σ.Ε.

!
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νωνιακή και παραγωγική, ένιωθα πώς όλο το 
Δ.Σ. είμαστε μια γροθιά που μπορεί να αντιμε-
τωπίσει οτιδήποτε προκύψει.

Σε κάθε τι που παρουσιαζόταν προσπαθού-
σαμε να βρούμε λύσεις με τον καλλίτερο τρόπο.

Ευχαριστώ την πρόεδρο Αμαλία Ραγκούση 
και το Δ.Σ. (Μαρία Γκομούζα, Ευδοκία Γούλα, 
Νόνικα Βοσκού, Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη, Με-
ρόπη Ορφανού) πού σε ότι ζητούσα πρόθυμα 
βοηθούσαν να ξεπερνώ τις δυσκολίες του τα-
μείου,.

Έτσι το ποσόν που παραλάβαμε μπορέσα-
με όχι μόνο να το διατηρήσουμε αλλά και να το 
αυξήσουμε κατά 2.500 χιλιάδες ευρώ.

Διαπίστωση όλων αυτών των χρόνων είναι 
πως με αγάπη, συνεργασία και ανιδιοτέλεια 
προχωράς σωστά και το έργο που αφήνεις γίνε-
ται η βάση για περαιτέρω πρόοδο.

Το σημαντικότερο όλων είναι η αγάπη και το 
συναίσθημα που εισπράττεις από όλες αυτές τις 
καταστάσεις,που σε φέρνουν πιο κοντά σαν άν-
θρωπο, γίνεσαι καλλίτερος, αποκτάς πραγματι-
κούς φίλους.

Πάντα θα νιώθω όλες τις φίλες που συνερ-
γάσθηκα τόσο κοντά μου και πάντα θα χαίρο-
μαι να τις βλέπω να είναι υγιείς και δραστήρι-
ες, να συνεχίζουν να προσφέρουν τις δυνάμεις 
τους και τις γνώσεις τους.

Σας ευχαριστώ φίλες μου όλες για την συ-
νεργασία μας και εύχομαι να συνεχίσετε το ίδιο 
και με την διάδοχο μου Ρίτσα Γαλουση στην 
οποία και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο που 
αναλαμβάνει καθώς και στην πρόεδρο Μαρία 
Γκράτσιου να πάει ακόμη πιο μπροστά την Σο-
ροπτιμιστικη Ένωση Ελλάδος.

Με εκτίμηση και σεβασμό σε όλες σας.

Σας ευχαριστώ 
από καρδιάς 

για την άριστη 
συνεργασία μας

α π οχα ι ρ ε τ ι σ τ ή ρ ι α  Σ Ε Ε  δ ι ε τ ί α ς  2 0 1 6 - 1 8

Παναγιώτα
Βοσκού

Δυστυχώς
ο χρόνος τρέχει...

Γραμματέας Σ.Σ.Ε.

Αγαπητές φίλες, πόσο 
όμορφα και γρήγορα 
πέρασε αυτή η διετία 
κατά την οποία 

με τιμήσατε με το αξίωμα 
της Γραμματέως της Σ.Ε.Ε. 
Ευχαριστώ από καρδιάς την 
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση που 
με τίμησε με την επιλογή της και 

όλες εσάς όπως και το υπόλοιπο 
Δ.Σ. για την άριστη συνεργασία 
μας τη διετία 2016-2018. Να 
είστε καλά και πάντα χαρούμενες 
και δημιουργικές!

!
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Λες και ήταν χθες, που μου 
κάνατε την τιμή, να με 
εκλέξετε πρώτη Διευθύ-
ντρια Προγράμματος της 

Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος. 
Ένα αξίωμα, καινούργιο για όλες 
μας, καμιά μας δεν είχε την γνώση ή 
την εμπειρία. Ξεκίνησα, με την βοή-
θεια της Προέδρου της Σ.Ε.Ε. Αμα-
λίας Ραγκούση, της Βοηθού Διευ-
θύντριας προγράμματος Μερόπης 
Ορφανού και του Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε. την 
εξερεύνηση.

Δύο χρόνια αργότερα, κάνοντας 
τον απολογισμό της θητείας μου, θε-
ωρώ πως ο δρόμος ήταν στρωμένος με επιτυχίες, 
αποτυχίες, ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις, 
αλλά και πολλές ικανοποιήσεις.

Το σεμινάριο των Δ/τριών Προγράμματος, ορ-
γανωμένο από την SiE στην Λισσαβόνα, μ’ έμαθε 
πολλά σημαντικά πράγματα. Η SiE μας παροτρύ-
νει με όλα τα μέσα (PFRs, Τράπεζα Ιδεών, συνερ-
γασίες μεταξύ Ενώσεων και Ομίλων) να ενημερω-
νόμαστε, να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να 
γινόμαστε «ορατές». Όλες μαζί, μπορούμε να κά-
νουμε την διαφορά!

Το πρώτο βήμα σ’ αυτήν την κατεύθυνση εί-
ναι η πληροφόρηση, μ’ αυτό το σκεπτικό, εγκαι-
νιάσαμε το Σοροπτιμιστικό Ημερολόγιο, που έγι-
νε αποδεκτό, από όλες σας, ως ένα εργαλείο ενη-
μέρωσης, συμμετοχής και ως “τράπεζα ιδεών”. Εί-
ναι πολύ βασικό, να μαθαίνουμε, όλες, τις δράσεις 
κάθε Ομίλου, να συμμετέχουμε, αν είναι δυνατόν, 

να παίρνουμε ιδέες και να συνεργα-
ζόμαστε.

Για να γίνουμε “ορατές” ξεκι-
νήσαμε μία δημόσια σελίδα στο 
Facebook, όπου όλες εμείς, μπορού-
με και οφείλουμε να αναρτούμε τις 
εκδηλώσεις μας και τις δράσεις μας. 
Παρ’ όλο που μόνο Σοροπτιμίστρι-
ες, μπορούν να γίνουν μέλη και να 
δημοσιεύουν, οποιοσδήποτε μπορεί 
να μας “διαβάσει” και να σχολιάζει 
και ίσως είναι ένα μέσο, που θα μας 
επιτρέψει να προσελκύσουμε νέα 
μέλη, που τόσο το έχει ανάγκη η ορ-
γάνωση μας.

Σχεδιάσαμε και εκτελέσαμε τρία προγράμματα 
υπό την αιγίδα της Σ.Ε.Ε. με την βοήθεια των πε-
ρισσότερων Ομίλων.

Το πρώτο πρόγραμμα ήταν η “Ιστορική Βιβλι-
οθήκη της Κάσου”, όπου προσφέραμε την αγορά, 
μεταφορά και εγκατάσταση κλιματιστικών, στην 
βιβλιοθήκη και το σχολείο. 22 Όμιλοι συνεργά-
στηκαν. Η προσφορά μας, σ’ ένα ακριτικό νησί, με 
πολλά παιδιά και μία γυναίκα δήμαρχο, πιστεύω 
πως είναι σημαντική.

Το δεύτερο πρόγραμμα ήταν η χρηματοδότη-
ση της κατασκευής τριών καινούργιων βαλιτσών, 
στα “Βιβλία σε ρόδες” και εξασφαλίσαμε την δια-
κίνηση τους για δύο χρόνια, με την βοήθεια 8 Ομί-
λων στην κατασκευή και 22 στην διακίνηση. Εκα-
τοντάδες παιδιά, σ’ όλη τη χώρα, θα επωφεληθούν, 
διαβάζοντας. Ειναι γνωστό, πως η μόρφωση και η 
παιδεία περνάνε μέσα από τα εξωσχολικά βιβλία.

Αγαπητές φίλες,

α π οχα ι ρ ε τ ι σ τ ή ρ ι α  Σ Ε Ε  δ ι ε τ ί α ς  2 0 1 6 - 1 8

Αλεξάνδρα
Κουτσουκέλη

Μαζί, μπορούμε να κάνουμε 
την διαφορά!

Διευθύντρια Προγραμμάτων Σ.Σ.Ε.

Κάνοντας τον 
απολογισμό της 

θητείας μου, θεωρώ 
πως ο δρόμος ήταν 

στρωμένος με 
επιτυχίες, αποτυχίες, 

ευχάριστες και 
δυσάρεστες 

εκπλήξεις, αλλά 
και πολλές 

ικανοποιήσεις.
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Το τρίτο πρόγραμμα, ήταν η αγορά και παρά-
δοση 39 μουσικών οργάνων στο “El sistema”, με την 
υποστήριξη 22 Ομίλων. Φέρνοντας κοντά παιδιά 
ανεξαρτήτου υπόβαθρου, παιδείας, φυλής και θρη-
σκείας, καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε πραγ-
ματικά συνθήκες ένταξης, καθώς στην ορχήστρα 
μετράει μόνο το πόσο καλά παίζεις, το πόσο έντο-
να συμμετέχεις, το πόσο βοηθάς τους συμπαίκτες 
σου και το τι φως και ενέργεια δίνεις σε κάθε δρά-
ση. Αν βλέπατε την χαρά και την υπερηφάνεια αυ-
τών των παιδιών, όταν πήραν στα χέρια τους τα όρ-
γανα, θα καταλαβαίνατε πως άξιζε τον κόπο που 
κάνατε, αγοράζοντας τις ατζέντες που τύπωσε η 
Σ.Ε.Ε. Για μας, που βρεθήκαμε εκεί, η ικανοποίη-

ση ήταν μεγάλη.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλες τις Δ/τριες 

Προγράμματος, τις Βοηθούς Δ/τριες Προγράμμα-
τος και τις Προέδρους των Ομίλων για την άψο-
γη συνεργασία τους, την πρόεδρο Σ.Ε.Ε. 2016 – 
2018 Αμαλία Ραγκούση, την Β. Δ/τρία προγράμμα-
τος Μερόπη Ορφανού και το Δ.Σ. της διετίας 2016 
-208 για την βοήθεια και υποστήριξη τους. Να ευ-
χηθώ στην νέα Πρόεδρο Σ.Ε.Ε. 2018 – 2020 Μα-
ρία Γκράτσιου, στο νέο Δ.Σ., στην νέα Δ/τρία Προ-
γράμματος, Μαίρη Πούλιου και Β. Δ/τρία Προ-
γράμματος, Μαρία Οικονομίδου, καλή επιτυχία 
στο έργο τους και να βάλουν ένα ακόμη λιθαράκι 
στο όραμα, που λέγεται Σοροπτιμισμός.

Αγαπητές αδελφές Σοροπτιμίστριες,

α π οχα ι ρ ε τ ι σ τ ή ρ ι α  Σ Ε Ε  δ ι ε τ ί α ς  2 0 1 6 - 1 8

Μερόπη
Ορφανού

Πάντα πρόθυμα και άοκνα

Βοηθός Προγραμμάτων  Σ.Σ.Ε.

Η περίοδος των δυο χρόνων της θητείας 
μου, ως βοηθού προγράμματος σύμφω-
να με το καταστατικό της Ένωσης έφτασε 
στο τέλος της. Η προσωπική μου εμπει-

ρία μέσα από αυτή τη διαδρομή μόνο θετικό πρό-
σημο μπορεί να έχει.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρο Αμαλία 
Ραγκούση, που με την διορατικότητά της μας πρό-
τεινε στις κατάλληλες θέσεις ώστε να έχει το Δ.Σ 
το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης μας κινητοποίη-
σε με την δική της ορμή και εργατικότητα σε κάθε 
ιδέα που έφερε το κάθε μέλος.

Το θετικό κλίμα και η συνεργατικότητα που 
υπήρξε στο Διοικητικό Συμβούλιο είχε σαν αποτέ-
λεσμα να αναλαμβάνουμε πρόθυμα την κάθε πρω-
τοβουλία.

Ονομαστικά και ξεχωριστά ευχαριστώ όλα τα μέ-
λη του συμβουλίου γιατί ενωθήκαμε καλοπροαίρε-
τα και εργαστήκαμε άοκνα όλες μαζί, η ταμίας μας 
Μαρία Ιωαννίδου με σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
διαχειρίστηκε άριστα το ταμείο. Η νεαρή γραμματέ-
ας Νόνικα Βοσκού, οι αντιπρόεδροι Μαρία Γκομού-
ζα και Ευδοκία Γούλα, η Αλεξάνδρα Κουστσουκέλη 
ως Δ/ντρια προγράμματος, πραγματικά άξιες Σορο-
πτιμίστριες και τώρα υπέροχες φίλες.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να πω σε όλες 
τις φίλες Σοροπτιμίστριες οι οποίες με την ψήφο 
τους με επέλεξαν για τα δυο αυτά τόσο δημιουργι-
κά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εύχομαι από καρδιάς στο επόμενο σχήμα που ανα-
λαμβάνει να έχει θετική πορεία, καλό και δημιουργι-
κό έργο σύμφωνα με τα σοροπτιμιστικά μας ιδεώδη.
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 >  Νοέμβριος 2016 

1. Τον Νοέμβριο έχουμε την ιδιωτική επίσκε-
ψη της κορυφαίας αξιωματούχου της Οργάνωσης 
Yvonne Simpson αυτή την χιλιετία. Φυσικά οι Ελ-
ληνίδες Σοροπτιμίστριες προσέφεραν μια άψογη 
Ελληνική φιλοξενία.

2. Συνάντηση Προέδρων, Διευθυντριών και Βο-
ηθών Διευθυντριών Προγράμματος Σ.Ε.Ε. στην 
Αθήνα ξενοδοχείο Royal Olympic διοργάνωση 
Σ.Ο. Ψυχικού.

Παρουσίαση των Πανελληνίων Προγραμμάτων 
Σ.Ε.Ε τα οποία προτάθηκαν στους Ομίλους.

1. Ενίσχυση του σχολείου και της ιστορικής βι-
βλιοθήκης στο ακριτικό νησί μας της Κάσου. Με 
την καμπάνια 1000 κάτοικοι 185 παιδιά μια γυναί-
κα Δήμαρχος.

2. «Βιβλία σε Ρόδες» από την Διευθύντρια Προ-
γράμματος της Σ.Ε.Ε. το αντίστοιχο σε Ελληνι-
κό επίπεδο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό «Μy book 
Buddy».

Στην συνάντηση Προέδρων, Διευθυντριών και 
Βοηθών Διευθυντριών προγράμματος Σ.Ε.Ε. πα-

ρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε video wall μετα-
φρασμένο το πρόγραμμα της Προέδρου της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας 2015-2017 Μaria Elisabetta 
De Franciscis και οι άξονες εργασίας που θα πρέ-
πει να κινηθούν οι Ενώσεις και κατ’ επέκταση οι 
Όμιλοι.

Επίσης διενεμήθει ο Κατάλογος Μελών Ομί-
λων για πρώτη φορά στη Συνάντηση του Νοεμβρί-
ου όπως είχε υποσχεθεί η Πρόεδρος Σ.Ε.Ε. Αμαλία 
Βαρότση-Ραγκούση. Τον κατάλογο των μελών τον 
έπαιρναν μέχρι τώρα οι Όμιλοι στη Γ.Σ. της Σ.Ε.Ε. 
τον Μάιο.

Παράλληλες εκδηλώσεις συνάντησης:
Καλωσόρισμα το απόγευμα της Παρασκευής 

για τις φίλες Σοροπτιμίστριες προσφορά του Ομί-
λου Ψυχικού, με ομιλία της Προέδρου του Ιδρύ-
ματος οδικής ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» Βά-
σω Δανέλη-Μυλωνά και δεξίωση στο Roof Garden 
του Ξενοδοχείου υπό τους ήχους σαξοφώνου.

Η Σ.Ε.Ε. και ο Όμιλος Ψυχικού διοργάνωσε 
για το Σάββατο το βράδυ βόλτα με το τρενάκι στα 
Πλακιώτικα στενά και δείπνο στην Πλακιώτικη τα-
βέρνα «Ελαία». Την Κυριακή το μεσημέρι ιδιωτι-
κή ξενάγηση στο κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος 
«Σταύρος Νιάρχος». Η μεταφορά με το πούλμαν 
ήταν προσφορά της φίλης του Ομίλου «Κηφισιά – 
Εκάλη» Κλαίρης Ζερζιβίλη.

Συμμετοχή της Σ.Ε.Ε στην ΕΝΠΕ
13 γυναικείες Οργανώσεις ενώνουν τις φωνές 

τους για την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της Βίας 
κατά των Γυναικών σε εκδήλωση της Ένωσης Πε-
ριφερειών Ελλάδος Τομέας Ισότητας των φύλων με 
ομιλία της Προέδρου Σ.Ε.Ε. Αμαλίας Ραγκούση.

Διετιας 2016-2018
Παρουςιαςη εργου

Αγαπητές φίλες,
Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε συγκεντρωτικά 
το ημερολόγιο του έργου της διετίας μας 2016-2018.
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 >  Δεκέμβριος 2016 

Εκδήλωση ακτιβισμού για 
την 10 Δεκεμβρίου Παγκό-
σμια ημέρα Σοροπτιμισμού 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των στην πλατεία Αριστοτέ-
λους στην Θεσσαλονίκη. Οργάνω-
ση για την Σ.Ε.Ε η βοηθός διευθύντρια προγράμ-
ματος Μερόπη Ορφανού.

Η φίλη Βύλλη Μάκου δημιούργησε για την εκ-
δήλωσή μας αφίσα παρουσιάζοντας όπως πάντα με 
τον εικαστικό της τρόπο το θέμα της ακτιβιστικής 
εκδήλωσης και η οποία αφίσα έγινε το πρώτο εξώ-
φυλλο του περιοδικού της διετίας μας.

14 Δεκεμβρίου εκδήλωση Σ.Ε.Ε. για το πρό-
γραμμα της Κάσου στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρε-
τάννια» μια πραγματικά μεγάλη εκδήλωση με την 
παρουσία και στήριξη των Ομίλων και φίλων του 
Σοροπτιμισμού καθώς και την στήριξη του Συλ-
λόγου των Εν Ελλάδι Κασίων και με το χορευτικό 
τους. Συμμετοχή 180 άτομα.

 >  ιανουάριος 2017 

21-1-2017 Ευρύ Διοικητικό Συμβούλιο και κό-
ψιμο πίτας στα γραφεία της Σ.Ε.Ε., στην Αθήνα το 
φλουρί κέρδισε η Κέρκυρα.

28-1-2017 Ευρύ Διοικητικό στο Δημαρχιακό μέ-

γαρο Θεσσαλονίκης και κόψιμο 
πίτας. Το φλουρί έπεσε στον Όμι-

λο Βυζαντίου.
28-1-2017 επίσκεψη της Προέ-

δρου Σ.Ε.Ε., της Α΄ Αντιπροέδρου 
Σ.Ε.Ε. και της Βοηθού Διευθύντρι-
ας Προγράμματος Σ.Ε.Ε., στον Όμι-

λο της Καβάλας με οργανωμένη Ολο-
μέλεια και δείπνο από τον Όμιλο. Ευ-

χαριστούμε τον Όμιλο ιδιαιτέρως για την καθολι-
κή φιλοξενία του.

29-1-2017 επίσκεψη στον Όμιλο Δράμας με ορ-
γανωμένη Ολομέλεια και στη συνέχεια γεύμα από 
τον Όμιλο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας επίσκεψη στον 
Όμιλο Ξάνθης όπου μας προσέφεραν δείπνο.

 >  Φεβρουάριος 2017 

10-2-2017 Επίσκεψη της Προέδρου Σ.Ε.Ε. στον 
Όμιλο χανίων στην οποία πήρε μέρος και η νονά 
του Ομίλου και Governor Σ.Ε.Ε. Ελένη Μπρεδά-
κη. Ευχαριστίες της Προέδρου Αμαλίας Βαρότση 
Ραγκούση στην φίλη Ελένη Μπρεδάκη για την δι-
ήμερη φιλοξενία της.

11-2-2017 Επίσκεψη της Προέδρου Σ.Ε.Ε. Αμα-
λίας Βαρότση-Ραγκούση στον Όμιλο Ρεθύμνου μα-
ζί με την Governor Ελένη Μπρεδάκη, σε οργανω-
μένη Ολομέλεια και μεσημεριανό σε παραδοσια-

Ημέρα ΔιεθνούςΣοροπτιμισμούΠαγκόσμια ΗμέραΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων

10
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΕΙΝΑΙ H

Η

HUMANRIGHTSFOR ALL



 14 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 2 5 |

δ ι ε τ ί α  2 0 1 6 - 2 0 1 8

κή ταβέρνα. Στη συνέχεια καφέ στο 
φιλόξενο σπίτι της Βαρβάρας Σκαρ-
βέλη. Θα κρατώ πάντα στην καρδιά 
μου τις μαντινάδες που μου αφιέρω-
σε ο Όμιλός σας. Μοιράζομαι μαζί 
σας μία από αυτές: «Όσες χιλιάδες 
κύμματα την Κρήτη μας χτυπούνε 
τόσες να είναι οι χαρές που θάρθουν 
να σας βρούνε». 11-2-2017

 >  Μάρτιος 2017 

12-3-2017 Επίσκεψη της Προέδρου Σ.Ε.Ε. στην 
μεγάλη ετήσια εκδήλωση του Σ.Ο Ηρακλείου για 
τα χωριά SOS.

Τον ίδιο μήνα η φίλη Βύλ-
λη Μάκου μέλος του Σ.Ο 
Κηφισιάς – Εκάλης κέρδισε 
το 1ο βραβείο στον διεθνή 
διαγωνισμό εικαστικής Δη-
μιουργίας της 61ης Συνόδου 
της επιτροπής του ΟΗΕ για 
το καθεστώς των γυναικών 
με θέμα: «Οικονομική ενδυ-
νάμωση των Γυναικών στον 

μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας».
Το έργο έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό που διε-

νεμήθη στον ΟΗΕ και εξώφυλλο τεύχος Νο 119 πε-
ριοδικού «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες».

Τον Μάρτιο επίσης έχουμε την περάτωση του 
πανελληνίου προγράμματος της Κάσου, το οποίο 

ολοκληρώθηκε μέσα σε 6 μήνες με συμμετοχή 22 
Ομίλων. Το ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν 3.440 
ευρώ.

 >  απρίλιος - Μάιος 2017 

Παρέμβαση για την Κύρωση της Σύμβασης 
της Κων/πολης για την έμφυλη βία της Σ.Ε.Ε. και 
άλλων 12 γυναικείων οργανώσεων σε πολιτικό 
επίπεδο με την Γενική Γραμματέα Ισότητας και 
Διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς 
και με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμά-
των.

Ετήσια Γενική Συνέλευση 27-28 Μαΐου στο Πο-
λεμικό Μουσείο Αθηνών με συμμετοχή 24 Ομίλων 
και 47 εκπροσώπων και εκλογή της Προέδρου 
Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Μαρίας Γκράτζιου.

Παράλληλες εκδηλώσεις Σ.Ε.Ε. για Γ.Σ.
1. Το καλωσόρισμα την Παρασκευή έγινε στο 

Ίδρυμα Άγγελου κ Λητούς Κατακουζηνού με ομι-
λία για το ίδρυμα από την Διευθύντρια, ανάγνωση 
αποσπασμάτων από το βιβλίο της Λητούς από την 
φίλη, ηθοποιό, δικηγόρο Κατερίνα Αποστόλου και 
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ερμηνεία τραγουδιών του Αττίκ, Σογιούλ και άλ-
λων συνθετών από τον κ. χριστοδούλου.

2. Δείπνο Σαββάτου στο εστιατόριο «Chocolat» 
στο Θησείο με θέα την Ακρόπολη.

Ολυμπισμός – Ολυμπιακός Ύμνος – Κωστής Παλαμάς
Υπό την Αιγίδα της UNESCO στο Αμφιθέα-

τρο του Μουσείου Ακρόπολης για την ανάδειξη 
του Ολυμπιακού Ύμνου του Κωστή Παλαμά, ως 
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, κλήθηκε η 
Σ.Ε.Ε. δια της Προέδρου να χαιρετίσει με σύντομη 
ομιλία την εκδήλωση μεταξύ άλλων διακεκριμένων 
προσώπων και φορέων.

Συνεργασία Σ.Ε.Ε. με Δήμο Τανάγρας  
και Σ.Ο. Ανατολικός Αθηνών

Συνεργασία Σ.Ε.Ε. δια της Β΄ Αντιπροέδρου ια-
τρού – κυταρολόγου Μαρίας Γκομούζα με τον Σ.Ο 
Αθηνών «Ανατολικός» και τον Δήμο Τανάγρας για 
λήψη Pap – Test και ενημερωτική Ομιλία για τον 
Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας και το εμβόλιο 
κατ’ αυτού από την χαρισματική στον ιατρικό λόγο 
Μαρία Γκομούζα. Ακολούθησε ξενάγηση στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου και η δράση αυ-
τή τελείωσε με γεύμα σε παραλιακή ταβέρνα στην 
Πλάκα – Δήλεσι.

 >  ιούλιος 2017 

Συμμετοχή στο GM της Φλωρεντίας και στο 21ο 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του SiE στην Φλωρεντία 
με δυναμική παρουσία 15 Ελληνίδων Σοροπτιμι-
στριών. Κατά την διάρκεια του GM κατόπιν προτά-
σεως της Προέδρου του SiΕ συμμετείχαμε δια της 
Προέδρου της Σ.Ε.Ε. μαζί με 4 άλλες Προέδρους 
Ενώσεων ως εφορευτική επιτροπή για την εκλογή 
της Προέδρου του SiE για την διετία 2019-2021 και 
άλλων αξιωματούχων.

Τον ίδιο μήνα στην αλλαγή ηγεσίας του διε-
θνούς Σοροπτιμισμού στο Ροτερντάμ για την «έκ-
κληση» της Προέδρου του Si «Women – Water and 
Leadership» το κόσμημα που δημιούργησε η Ελλη-
νίδα Σοροπτιμίστρια Βύλλη Μάκου για τον σκοπό 
αυτό.

Πολλά Συγχαρητήρια!
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 >  ςεπτέμβριος 2017 

1. Η Σ.Ε.Ε. μετά από πρόσκληση της Γαλλικής 
Σοροπτιμιστικής Ένωσης συμμετείχε στην ημερίδα 
που διοργάνωσε η Γαλλική Ένωση με την UNESCO 
στο Παρίσι, για την ημέρα του Αλφαβητισμού με 
κείμενο της Προέδρου Σ.Ε.Ε. Αμαλίας Ραγκού-
ση το οποίο διαβάστηκε από την Συντονίστρια του 
τραπεζιού, διότι η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε.  δεν μπόρε-
σε να είναι παρούσα λόγω της προετοιμασίας του 
Ευρωπαϊκού Workshop στην Αθήνα. 

2. Στην Αθήνα 14-16/9/2018 η Πρόεδρος του 
SiE, Μaria Elisabetta De Franciscis, πραγματοποί-
ησε κλειστή συνάντηση εργασίας με τις Προέδρους 
και Ταμίες των Ενώσεων της Ευρώπης, την οποία 
θεώρησε μια από τις πιο σημαντικές της διετίας 
της.

Στην συνάντηση συμμετείχαν 15 Πρόεδροι και 
Ταμίες Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Την οργάνωση και την διαχείριση είχαν τα γρα-
φεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Το Δ.Σ της Σ.Ε.Ε. αποφάσισε να προσφέρει στις 
φίλες Σοροπτιμίστριες που συμμετείχαν από όλη 
την Ευρώπη, ιδιωτική ξενάγηση στο μουσείο της 
Ακρόπολης και στη συνέχεια καφέ στο καφέ του 
Μουσείου.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων στους Σοροπτι-
μιστικού Ομίλους, η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. κατόπιν 
προσκλήσεως του Ομίλου Κέρκυρας συμμετείχε 
στην πολύ ωραία εκδήλωση για τα 30 χρόνια του 
Ομίλου. Ευχαριστίες για τη θερμή φιλοξενία.

 >  οκτώβριος 2017 

Αποχαιρετή-
σαμε τις τρεις βα-
λίτσες «των βι-
βλίων σε ρόδες» 
που ανήκουν στην 
Σ.Ε.Ε. και στους 
Ομίλους που συμ-
μετείχαν στο πρό-
γραμμα σε συ-
νεργασία με την 
Μ.Κ.Ο «Πύρνα», 
για να ξεκινήσουν 
το ταξίδι τους στα 
σχολεία της επι-
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κράτειας. Με αυτό τον τρόπο περατώθηκε στην 
πρώτη του φάση το δεύτερο Πανελλήνιο πρόγραμ-
μα της Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τους Ομίλους της.

 >  Νοέμβριος 2017 

Ετήσια συνάντηση Προέδρων, Διευθυντριών 
και Βοηθών Διευθυντριών Σ.Ε.Ε. και Ομίλων στην 
Καβάλα. Την Οργάνωση της συνάντησης είχε ο Σο-
ροπτιμιστικός Όμιλος Καβάλας.

Παρουσιάστηκε σε video wall από την Διευθύ-
ντρια Προγράμματος της Σ.Ε.Ε. το πρόγραμμα της 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Renata 
Trottman για τη διετία 2017-2019. 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε στη συνάντηση 
το καινούργιο Πανελλήνιο Πρόγραμμα Σ.Ε.Ε. σε 

συνεργασία με τους Ομίλους, και το οποίο αφορού-
σε αγορά μουσικών οργάνων ενισχύοντας το πρό-
γραμμα «Εl Sistema Greece» για δωρεάν μαθήματα 
μουσικής στο πρόγραμμα σχολείων της ευρύτερης 
περιοχής της Κυψέλης. Το πρόγραμμα θα υλοποιη-
θεί με την αγορά ημερολογίων που τύπωσε η Σ.Ε.Ε.

Επίσης, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το Πρό-
γραμμα «Βιβλία σε Ρόδες».

Παράλληλες εκδηλώσεις συνάντησης:
1. Καλωσόρισμα την Παρα-

σκευή το βράδυ στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Καβάλας με ομι-
λία του Διευθυντή του Μουσεί-
ου και μουσική συνοδεία κιθά-
ρας του βραβευμένου δεκαεξά-
χρονου σολίστ Φίλιππου Μα-
νωλούδη, ακολούθησε δείπνο 
σε ξενοδοχείο προσφορά του 
Ομίλου Καβάλας.

2. Σάββατο δείπνο για τα γε-
νέθλια των 55 χρόνων του Ομί-
λου.

3. Κυριακή επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο 
των Φιλίππων.

 >  Δεκέμβριος 2017 

Εκδήλωση Σ.Ε.Ε. στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπε-
νετάτου με θέμα «Η βία κατά των Γυναικών, Αν-
θρώπινα Δικαιώματα, Παγκόσμια ημέρα Σορο-
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πτιμισμού», στο πλαίσιο της 
10η Δεκεμβρίου Παγκόσμι-
ας ημέρας Σοροπτιμισμού με 
ομιλήτριες την καταξιωμένη 
δημοσιογράφο Πηνελόπη 
Γαβρά και την Αντιπρόεδρο 
Γυναικών Ευρωπαϊκού Σο-
σιαλιστικού Κόμματος Ζέφη 
Δημαδάμα.

 >  ιανουάριος 2018 

Η Σ.Ε.Ε. καλωσόρισε το 2018 με το κόψιμο 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας της για όλους τους 
Ομίλους της Ελλάδος στο Ξενοδοχείο St George 
Lycabettus. Τα έσοδα θα δοθούν στους πλημμυρο-

παθείς της Μάνδρας. Για την ενίσχυση του σκοπού 
αυτού κυκλοφόρησε λαχνός, ο οποίος ήταν προ-
σφορά από φίλες του Ομίλου Ψυχικού. Το φλου-

ρί για τους 
Ο μ ί λ ο υ ς 
έπεσε στον 
Όμιλο Ανα-
τ ο λ ι κ ή ς 
Θεσσαλονί-
κης και για 
τις φίλες 
που παρευ-

ρέθηκαν στην εκδήλωση, στην Governor της Σ.Ε.Ε. 
Μιμίκα Κουρή. Το ποσό που συγκεντρώθηκε για το 
σκοπό ήταν 750 ευρώ.

 >  Φεβρουάριος 2018 

Συμμετοχή της Σ.Ε.Ε. στην συνάντηση εργασί-
ας των Διευθυντριών προγράμματος των Ενώσε-
ων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην Λισαβώνα, 
με την Διευθύντρια προγράμματος Σ.Ε.Ε. Αλεξάν-
δρα Κουτσουκέλη.

Συμμετοχή στην κοπή πίτας της Γ.Γ.Ι.Φ. στα 
γραφεία της.

 >  Μάρτιος 2018 

Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. στην εκδήλωση της Γ.Γ.Ι.Φ για 
την κυκλοφορία γραμματοσήμου για την Παγκό-
σμια ημέρα των Γυναικών.

Soroptimist International
Soroptimist International of Europe

Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος σας προσκαλεί

την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 19:00
στην εκδήλωση με θέμα:

«Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
–ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ–

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΥ»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου  
(οδός Δρόση 2 και Δροσίνη Π. Ψυχικό Τηλ.: 210-6745135)
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Τον ίδιο μήνα παρακολουθήσαμε μια υπέροχη 
συναυλία των παιδιών του «El sistema» στο Φά-
ρο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος.

 >  απρίλιος 2018 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ…. έχουμε την κύρωση της σύμβα-
σης της Κων/πολης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και της ενδοοικογενειακής Βί-
ας από την Βουλή των Ελλήνων μετά από 7 χρόνια 
από την ημέρα της υπογραφής της.

Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση της Σ.Ε.Ε. και των 
εκπροσώπων των Ομί-
λων της στις 28-29/4-
2018 στο Πολεμικό Μου-
σείο Αθηνών με παρουσία 

25 Ομίλων και 47εκπροσώπων 100 και πλέον φίλες 
Σοροπτιμίστριες από όλη την Ελλάδα.

Κατά την διάρκεια της Γ.Σ. έγινε η τυπική παρά-
δοση της Προεδρίας 2016-2018 από την Πρόεδρο 
Σ.Ε.Ε. Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση στην Πρόεδρο 
Σ.Ε.Ε. 2018-2020 Μαρία Γκράτζιου.

Παράλληλες εκδηλώσεις Σ.Ε.Ε.
1. Καλωσόρισμα της Παρασκευής στο Ιωνικό 

Κέντρο επιστημονικών και Πνευματικών σπου-
δών στην Πλάκα με ομιλία του Καθηγητή Θανάση 
Γιοχάλα για τα εμβληματικά κτήρια της Νεότερης 
Αθήνας. Η ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση που πα-
ρακολούθησαν 80 Σοροπτιμίστριες έκλεισε με μια 
δεξίωση υπό τους ήχους πιάνου από τον μαέστρο 
και συνθέτη κ. Δημήτριο Λαουτάρη.

2. Σάββατο δείπνο στο εστιατόριο του παλαιό-
τερου Ομίλου Αντισφαίρισης στην Ελλάδα με συμ-
μετοχή 90 Σοροπτιμιστριών.



 20 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 2 5 |

δ ι ε τ ί α  2 0 1 6 - 2 0 1 8δ ι ε τ ι α  2 0 1 6 - 2 0 1 8

 >  ιούνιος 2018 

20 Ιουνίου 2018 Ευρύ Διοικητικό της Σ.Ε.Ε. για 
τους Ομίλους της Β. Ελλάδος στο Δημαρχιακό μέ-
γαρο Θεσσαλονίκης. Μετά το τέλος του Διοικητι-
κού πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Γυναικόκα-
στρο Κιλκίς για να γνωρίσουμε οκτώ γυναίκες της 
εταιρείας παραγωγής γάλακτος στο πλαίσιο της γυ-
ναικείας επιχειρηματικότητας.

Την προετοιμασία και την ευθύνη της πολύ πρω-
τότυπης εκδήλωσης είχε η Βοηθός Διευθύντρια 
Σ.Ε.Ε. Μερόπη Ορφανού.

Συμμετοχή Σ.Ε.Ε σε εκδηλώσεις φορέων
και Ομίλων δια της Προέδρου

Στο διήμερο φεστιβάλ Ισότητας των Φύλων στο θέα-
τρο Βράχων στο Βύρωνα που οργάνωσε η ΓΓΙΦ δια-

μένοντας το περιοδικό «Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες».
Συμμετοχή στα εγκαίνια του παιδικού χωριού 

SOS στο Ηράκλειο Κρήτης κατόπιν προσκλήσεως 
του Προέδρου των Παιδικών χωριών SOS παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η προσφορά του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ηρα-
κλείου για την υλοποίηση του παιδικού χωριού SOS 
υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Πολλά Συγχαρητή-
ρια!!!

 >  Μάιος 2018 
Συμμετοχή της Σ.Ε.Ε. στο GM στην Λουκέρνη 
στην Ελβετία με παρουσία 10 Ελληνίδων Σο-
ροπτιμιστριών τόσο στο GM όσο και στις πα-
ράλληλες εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας. Ευχαριστούμε θερμά την φίλη Πόπη 
Αθανασίου για την βοήθειά της σε ότι θέματα 
προέκυπταν σε σχέση με την ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία.
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 >  ιούλιος - αύγουστος 2018 

Επίσκεψη από την Πρόεδρο, την Ταμία και την Β΄ Αντιπρόεδρο της 
Σ.Ε.Ε. μαζί με τον κ. Κοσμόπουλο,  Αντιδήμαρχο Νέας Περάμου, στην οικο-
γένεια των πλημμυροπαθών που απώλεσε ένα μέλος της για την απόδοση 
των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για τον σκοπό αυτό. 

Συμμετοχή δια της Προέδρου και Α΄ Αντιπρόεδρου Σ.Ε.Ε. στα γενέθλια 
των 55 χρόνων του Α΄ Ομίλου Βόλου.

ςυΜΜετοΧη ςτηΝ εΘΝιΚη τραγΩΔια ςτο Ματι

Το Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε. συγκλονισμένο από την Εθνική Τραγωδία της Πυρκαγιάς στο Μάτι Ατ-
τικής κάλεσε τους Ομίλους της να συνδράμουν με χρηματική αρωγή. Συγκεντρώθηκε το 
ποσό των 2.100€, το οποίο κατετέθη στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ραφή-
νας για τον σκοπό αυτό.

Μετά από έκκληση του Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε. για την εθνική τραγωδία στο Μάτι, για χρηματική αρω-
γή των Ομίλων της Σ.Ε.Ε. οι όμιλοι ανταποκρίθηκαν και συγκεντρώθηκε το ποσό των 2.100 ευρώ 
όπου και κατετέθη στον Ειδικό Λογαριασμό του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου για το σκοπό αυτό.

Οι Όμιλοι που προσέφεραν χρήματα είναι οι κάτωθι:

Ψυχικό .............................. 250€
Ολυμπιάς ............................50€
Πάτρα ............................... 100€
Ανατολικός Αθηνών ...... 250€
Κηφισιά ............................. 200€
Πειραιάς ........................... 100€

Ιδρυτικός Αθηνών .......... 100€
Κέρκυρα ........................... 100€
Ρέθυμνο ............................ 150€
χαλκίδα ............................ 100€
Καβάλα ............................. 100€
Βόλος .................................. 50€

Γκράτσιου ......................... 100€
Βυζάντιο ........................... 100€
Ξάνθη................................ 100€
Π. Φάληρο ...................... 100 €
Φερενίκη .............................50€

Σύνολο 2000€ και η Ένωση 100€.
Καταθεση, 9 Αυγούστου 2018 ποσό 2.100€
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Θα ήθελα να διδάξω στα παιδιά
Μουσική, Φυσική και Φιλοσοφία.
Πρωτίστως όμως Μουσική,
αφού στα σχήματα και τις μορφές
της Μουσικής
βρίσκονται τα κλειδιά της μάθησης.

ΠΛΆΤΩΝ

Συμμετέχω κι εγώ...
Πανελλήνιο Πρόγραμμα ΣΕΕ και Ομίλων 

σε συνεργασία με το El Systema Greece

 >  ςεπτέμβριος 2018 
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Αγορά και παράδοση των Οργάνων στο «Εl 
Sistema Greece» ήτοι (5 βιόλες, 1 βιολί και 15 με-
ταλόφωνα) στο ποσό των 1475 ευρώ. Παραδώσαμε 
επίσης την κιθάρα που προσέφερε ο σολίστ Μανω-
λούδης από την Καβάλα και ένα φλάουτο, στις 24-
9-2018, στην εκδήλωση που ετοίμασε το El Sistema 
ειδικά για την Σ.Ε.Ε..

Κατ’ αυτό τον τρόπο, λοιπόν, υλοποιήθηκε και 
αυτό το Πανελλήνιο Πρόγραμμα με την συμμετο-
χή 22 Ομίλων. Το ποσό που συγκεντρώθηκε αφού 
έγινε η απόσβεση της εκτύπωσης των ημερολογί-
ων ήταν 1.350 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καλύφθη-
κε από την Πρόεδρο της Σ.Ε.Ε.

Επίσης δόθηκαν τα 300 ευρώ για την κίνηση των 
Βαλιτσών του πανελληνίου προγράμματος «Βιβλία 
σε Ρόδες» της Σ.Ε.Ε. και των Ομίλων.

Προς
την Πρόεδρο και τα Μέλη Δ.Σ
Σοροπτιμιστριών Ελλάδος

Αγαπητή κυρία Ραγκούση,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της 

αστικής εταιρείας Η ΠΥΡΝΑ, σας ευχαριστούμε 
θερμά για την ευγενική χορηγία των 300€ για το 
πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ.

Tα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ 
λειτουργούν φέτος για 
6η συνεχή χρονιά με 190 
σάκους και 4.700 επι-
λεγμένα βιβλία, σε περί-
που 1000 δημοτικά σχο-
λεία και νηπιαγωγεία 
ανά την Ελλάδα. Με τη 
συνεργασία της ΑΘΗΝΑ 
2018-Παγκόσμια Πρω-
τεύουσα Βιβλίου, τα ΒΙ-
ΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ ταξι-
δεύουν φέτος και στους 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων.
Το ποσό των 300 ευρώ θα διατεθεί στη διακίνη-

ση των σάκων που μας δωρίσατε την προηγούμε-
νη χρονιά.

Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, προσπα-
θούμε όχι μόνο να διατηρήσουμε, αλλά και να δι-
ευρύνουμε τις πολιτιστικές δράσεις που προσφέ-
ρουμε και η στήριξή σας μας είναι πολύτιμη.

Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος  Η Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Τζανάτος Μαρίνα Κουρεμένου

* * *
Τέλος, αποχαιρετι-

στήρια εκδήλωση Δ.Σ. 
Σ.Ε.Ε. με απογευμα-
τινό τσάι στο Divani 
Acropolis Palace στις 
25-9-2018 με συμμε-
τοχή 85 σοροπτιμι-
στριών των ομίλων 
Αττικής και χαλκί-
δας. Ο Σ.Ο. Πειραιά 

απένειμε τιμητική πλακέτα στην Πρόεδρο της ΣΕΕ 
Αμαλία Βαρότση Ραγκούση για τη διετία της 2016-
18.

* * *
Η Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβου-

λίου ΣΕΕ ήσαν παρούσες στις περισσότερες εκδη-
λώσεις Ομίλων και Φορέων. 

Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση
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Αγαπητές φίλες,

Το ΔΣ της Σοροπτιμιστικής Ένωσης 
Ελλάδος αποφάσισε στις 25 Σε-
πτεμβρίου, 2018 να πραγματοποι-
ήσει αποχαιρετιστήρια εκδήλωση 

για το κλείσιμο της διετίας 2016-2018. Σε 
απογευματινό τσάι, στο Divani Acropolis 
Palace, συγκεντρώθηκαν 80 Σοροπτιμίστρι-
ες και παρακολούθησαν παρουσίαση με τα 
πεπραγμένα της διετίας, σε video wall, που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Προ-
έδρου Σ.Ε.Ε. Αμαλίας Βαρότση-Ραγκούση 
και της Διευθύντριας Προγράμματος Σ.Ε.Ε. 
Αλεξάνδρας Κουτσουκέλη.

Η συγκίνηση και η χαρά ήταν διάχυτες 
από τα ωραία λόγια που οι Φίλες απηύθυ-
ναν στην Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ που 
ήταν όλα παρόντα, η Α’ Αντιπρόεδρος, Αικα-
τερινάρη Ευδοκία, η Β’ Αντιπρόεδρος, Μα-
ρία Γκομούζα, η Ταμίας, Μαρία Ιωαννίδου, 

Divani Acropolis Palace
Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση ΔΣ ΣΕΕ 2016-2018

25-9-2018

γ ε ν ι κ η  σ υ ν ε λ ε υ σ η  Σ Ε Ε
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η Γραμματέας, Νόνικα Βοσκού, η Διευθύντρια Προ-
γράμματος, Κουτσουκέλη Αλεξάνδρα, η Βοηθός Δι-
ευθύντρια Προγράμματος, Μερό-
πη Ορφανού, οι Governors, Ελέ-
νη Μπρεδάκη, Μιμίκα Κουρή και 
η εκδότρια του περιοδικού, Μίνα 
Κόρσου.

Μετά το πέρας της παρουσί-
ασης ανταλλάχθηκαν δώρα. Η 
Πρόεδρος προσέφερε σε όλα τα 
μέλη του Δ.Σ και του Ευρύ Διοι-
κητικού, Σοροπτιμιστική καρφί-
τσα ασημένια, και το Δ.Σ προσέ-
φερε στην Πρόεδρο έναν πίνακα της ζωγράφου Δέλ-
λιου. Ο Όμιλος Πειραιώς απένειμε τιμητική πλακέ-
τα στην Πρόεδρο Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση για την 

προσφορά της στον Σοροπτιμισμό.
Θα θέλαμε να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαρι-

στώ στους Ομίλους της Αττικής 
και χαλκίδας που ήταν παρόντες. 
Να ευχαριστήσουμε και τις Φίλες 
Σοροπτιμίστριες από τους υπό-
λοιπους Ομίλους που λόγω από-
στασης δεν μπορούσαν να είναι 
παρούσες σε αυτή την πραγμα-
τικά ωραία γιορτή αλλά υπήρξαν 
συνοδοιπόροι της Ένωσης αυτή 
την διετία.

Σας ευχαριστούμε όλες για την 
Φιλία, την Αγάπη και την Εμπιστοσύνη που μας δείξα-
τε αυτά τα δυο χρόνια.

Το Δ.Σ της Σ.Ε.Ε.

γ ε ν ι κ η  σ υ ν ε λ ε υ σ η  Σ Ε Ε
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Η Τράπεζα της Αγγλίας αποτελεί την Κεντρική Τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι πρότυ-
πο πάνω στο οποίο βασίζονται σήμερα οι περισσότερες σύγχρονες Κεντρικές Τράπεζες.

Ιδρύθηκε από Βασιλικό Προνόμιο το 1634 μέχρι το σημερινό της ρόλο σαν Εθνική Κεντρική 
Τράπεζα που λειτουργεί στην καρδιά του πιο δυνατού οικονομικού κέντρου στο City του Λον-

δίνου στη Threadneedle street στην πρωτεύουσα της Αγγλίας. Ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στις Τραπεζι-
κές εργασίες της Αγγλίας θα διαπιστώσουμε ότι πριν την ίδρυση της Τράπεζας αυτής, τις εχειρίζοντο οι 
χρυσοχόοι που συνήπταν μεγάλα δάνεια με τη Βασιλική Αυλή αλλά και τους εμπόρους. Τα χαρτονομί-
σματα των Goldsmiths ήταν αυθεντικές αποδείξεις και υποκαθιστούσαν το χρήμα μετρητοίς ή σε κατα-
θέσεις. Κυκλοφορούσαν δε ελεύθερα σε μορφή χαρτονομισμάτων και ήταν οι «πρόδρομοι» των επιταγών.

Στο τέλος του 17ου αιώνα η ανάγκη για μια ευρέως 
αποδεκτή Εθνική Τράπεζα έγινε αισθητή, παρόμοια 
προς τις Κεντρικές Τράπεζες της Ευρώπης και η δημι-
ουργία της έγινε πιο επείγουσα με την έκρηξη του οι-
κονομικού πολέμου με τη Γαλλία το 1688.

Η ίδρυση της Τράπεζας της Αγγλίας 1694 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ Αγγλίας ιδρύθηκε από το Σκω-
τσέζο έμπορο William Paterson, ο οποίος πρό-

τεινε συγκεκριμένους όρους για την ίδρυσή της αλλά 
και τις τραπεζικές εργασίες που θα ελάμβαναν χώρα 
όπως: Καταθέσεις - Αναλήψεις, Δανεισμός και Έκδο-
ση χαρτονομίσματος.

Περίοδος Οικονομικής Περιστολής  

ΑΠΟ ΤΟ 1793 μέχρι το 1815, η Βρετανία ήταν σε 
συνεχή πόλεμο με τη Γαλλία. Τότε ο ρόλος της 

Τράπεζας ήταν σημαντικός στον οικονομικό τομέα. 
Σαν αποτέλεσμα των πολεμικών συγκρούσεων Αγ-

γλίας - Γαλλίας, τα αποθεματικά σε χρυσό της Τρά-
πεζας μειώθηκαν δραματικά. Από το 1797, η Τράπεζα 
της Αγγλίας «πιέστηκε» να περιστείλει τις πληρωμές 
σε χρυσό νόμισμα μέχρι το 1821.

Εθελοντές της Τράπεζας

ΤΟ 1798 γίνεται η Γαλλική Απόβαση στην Αγγλία, 
ενώ οι εθελοντές της Τράπεζας δημιούργησαν μία 

«δύναμη προστασίας» μεταφέροντας τα Αποθέματά 
της σε χρυσό και τα εκτυπωτικά της μηχανήματα σε 
ασφαλές μέρος.

Τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας

TO 1826 επετράπη για πρώτη φορά να δημιουρ-
γηθούν Υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, γεγο-

νός που έδωσε την ευκαιρία να αυξηθεί η κυκλοφο-
ρία των Νομισμάτων της στην Αγγλική επαρχία. Σή-
μερα υπάρχουν πέντε (5) τραπεζικά Υποκαταστή-
ματα: στο Bristol, Birmingham, Leeds, Manchester 

Τράπεζά Της άγγλίάς

Οι Διευθυνταί της Τράπεζας της Αγγλίας 1933.

θ ε μ α τ α



και Newcastle ενώ υπάρχουν και 3 Πρακτορεία στο 
Liverpool στη Glasgow (Γλασκώβη) και την περιοχή 
του Southampton.

O Χρυσούς Κανών

ΤΟ 1816 «ο χρυσούς Κανών» υιοθετήθηκε από την 
Μεγάλη Βρετανία και συνέδεσε επίσημα την αξία 

μιας pound sterling (λίρας) με μια συγκεκριμένη πο-
σότητα χρυσού, σε ένα νόμισμα που εκυκλοφόρησε το 
1817. To sovereign. Αυτή η οικονομική πολιτική που 
ονομάζεται «χρυσούς Κανών» υιοθετήθηκε από τη 
Γαλλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Ρωσία και Η.Π.Α. Επηρέ-
ασε δε την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου μέχρι το 
19ο αιώνα και τελικά εγκαταλείφθηκε από την Αγγλία 
το 1931.

Η Βικτωριανή Τράπεζα

Η ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της Βρετανίας σαν μια βι-
ομηχανική δύναμη κατά τη διάρ-

κεια της Βασιλείας της Βασίλισσας Βι-
κτώριας, παγίωσε τη θέση της Τράπε-
ζας σαν Εθνική Τράπεζα και σαν Διε-
θνή Οικονομική Δύναμη.

Επιπλέον δεν παρέλειψε να καλυ-
τερεύσει τις βιοτικές συνθήκες του 
προσωπικού της παρέχοντάς τους Ια-
τρική Περίθαλψη, ενώ από το 1894 
έγινε ένα από τα Ιδρύματα που προ-
σελάμβανε γυναίκες στo ανθρώπινο 
δυναμικό της.

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ πόλεμο του 1914-18 το 
εθνικό χρέος «εκτοξεύτηκε» από 

£ 1.000.000.000 bilion που ήταν στα £ 
7.000.000.000. Όπως και σε προηγούμενους πολέμους, 
μια από τις λειτουργίες της Τράπεζας ήταν να δανει-
οδοτήσει την Κυβέρνηση. Τότε κυκλοφορούν η £ 1 
pound sterling (στερλίνα) και τα 10 σελίνια (50 pence).

Τα χαρτονομίσματα εισάγονται σε κυκλοφορία και 
αντικαθιστούν το sovereign και το half sovereign, τα 
οποία εξαφανίστηκαν από την κυκλοφορία μετά το ξέ-
σπασμα του πολέμου.

Τα χρόνια του μεσοπολέμου
uu Κατά την περίοδο αυτή έγινε η τελική ανάπτυξη 
της Τράπεζας σε Κεντρική Τράπεζα με τη σύγχρονη 
έννοια:

uu Ασκούσε έλεγχο στα αποθέματα χρυσού αλλά και 

στα αποθέματα Ξένου Συναλλάγματος.
uu Ασκούσε χρηματοδοτική πολιτική (Monetary 
Policy).

uu Είχε τακτική επαφή με τις ξένες Κεντρικές Τράπε-
ζες και απετέλεσε πρότυπο τραπεζικών εργασιών γι’ 
αυτή την περίοδο.
Κατά τον A΄ Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρήθηκε απα-

ραίτητο το κτίσιμο ενός νέου κτιρίου στη θέση της πα-
λιάς Τράπεζας, λόγω της μεγάλης αύ-
ξησης του προσωπικού των υπαλλή-
λων. Το εν λόγω κτίριο άρχισε το 1936 
με το Herbert Williams και τελείωσε το 
1939 από το Herbert Baker.

Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος 
Η Εθνικοποίηση

ΚΑΤΑ ΤΗ διάρκεια του Β1 Παγκο-
σμίου Πολέμου, οι κύριες εργασί-

ες της Τράπεζας ήταν:
1) Ο έλεγχος του Κυβερνητικού 

χρέους.
2) Η άσκηση του Ελέγχου Συναλ-

λάγματος.
Εν συνεχεία η Τράπεζα μεταφέρε-

ται στο χαμσάιρ από το φόβο καταστροφής των έρ-
γων Τέχνης που κατείχε λόγω του πολέμου.

Το 1946 εθνικοποιήθηκε από τη Μεταπολεμική Κυ-
βέρνηση των Εργατικών και ανήκει πλέον στην Πο-
λιτεία.

Από το 1794 είναι γνωστή με το όνομα «Η Γηραιά 
Κυρία της Threadneedle Street». Ο σημερινός της Κυ-
βερνήτης είναι o Mervyn King, ο οποίος ανέλαβε κα-
θήκοντα στις 30.6.2003.

Τζέλλα Τριανταφύλλου
Σ.Ο. «Ανατολικός Αθηνών»

ΠΗΓΕΣ:
1) Μουσείο Τράπεζας Αγγλίας Λονδίνου
2) νεώτερο Λεξικό «Ηλίου»
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Daniel Race. 
Κεντρικός Ταμίας της Τράπεζας 

της Αγγλίας 1739-1775.
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Ξεχωριστή μέρα για εμάς τις μαθήτριες του Κέντρου 
Παιδικής Μερίμνης θηλέων Λαρίσης. Στον ημερήσιο 
τύπο της πόλης δημοσιεύεται η είδηση ότι το Πολιτι-
στικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Νομού Λάρισας τιμά για 

την προσφορά τους στην εκπαίδευση δύο εκπαιδευτικούς. Τον 
Διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαρίσης και την Δα-
σκάλα-Διευθύντριά μας Μίτσα Βορβή. 

Η είδηση, μέσω της ιστοσελίδας μας φθάνει τάχιστα σε 
πολλά μέρη της πατρίδας μας και του εξωτερικού. Η υπερηφά-
νεια μας απερίγραπτη, και ραγδαίες οι κινητοποιήσεις και οι 
συνεννοήσεις μας για να βρεθούμε αυτές τις ξεχωριστές στιγ-
μές δίπλα της. 

Και η μέρα έφτασε και η στιγμή ήρθε: Βρισκόμαστε μέ-
σα στο κατάμεστο από προσκεκλημένους δεντρόφυτο κήπο 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας πολλές από εμάς και ορι-
σμένες με τους συζύγους μας. Οι οργανωτές με εγκωμιαστικά 
λόγια αναφέρονται στο έργο της, στην προσφορά της, στην 
υποδειγματική παρουσία της στην πόλη και στη διαρκή συμ-
μετοχή της στα κοινά. Και καλείται η ίδια στο βήμα. Δευτερό-
λεπτα απόλυτης σιγής. Και όταν, αφού καλωσορίσει τους κα-
λεσμένους και ευχαριστήσει για την ιδιαίτερη τιμή που της γί-
νεται, απευθυνόμενη σε εμάς, μας αποκαλεί με απερίγραπτη 
συγκίνηση «πολυαγαπημένες μου μαθητριούλες» οι συγκινή-

η Προσφορά 
ποτέ δεν ξεχνιέται

Αξιότιμη Πρόεδρε της Σ.Ε.Ε 
κα Βαρότση – Ραγκούση

Αγαπητή φίλη Αμαλία,

Καλή Σοροπτιμιστική χρο-
νιά!

Κάθε έναρξη που διαδέχε-
ται ένα τέρμα, είναι αφορμή 
για απολογισμό και περισυλ-
λογή…

Αξιώθηκα για μία ακόμη 
φορά να υπηρετήσω τον Σορο-
πτιμισμό, φέροντας την απαι-
τητική ιδιότητα της Προέδρου. 
Θα ήμουν αγνώμων αν παρέ-
λειπα την έκφραση των εγκάρ-
δια ολόθερμων ευχαριστιών 
μου, για την αδελφική σου (κυ-
ριολεκτικά) συμπαράσταση, σ ‘ 
αυτό μου το ρόλο!

Αναμετρώ πόσες φορές λει-
τούργησες σαν πορτολάνος.

Σήμερα, η αυτοκριτική με 
οδηγεί στο συμπέρασμα πως 
τελικά όλα τα της θητεία μας 
είναι και μαθητεία σε πολλά 
επίπεδα.

Ευχαριστούμε θερμά για 
την τιμητική παρουσία σου 
τον Ιούλιο στην πόλη μας που 
λάμπρυνε την εορταστική μας 
καλοκαιρινή εκδήλωση! 

Ευχόμαστε πάντα να διαθέ-
τεις αυτή την ξεχωριστά ήρεμη 
δύναμη, που γενναιόδωρα μοι-
ράζεσαι με αγάπη!!!

Με εκτίμηση και Σοροπτι-
μιστική αγάπη

Μαρία Αγνουσιώτη
Πρόεδρος 1ος Σ. Ο. Βόλου

με τιμη
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σεις όλων μας φθάνουν στο απο-
κορύφωμα, τα μάτια μας γεμί-
ζουν δάκρυα, τα χρόνια που πέ-
ρασαν σβήνουν και ξαναγινό-
μαστε όλες παιδιά-μαθήτριες με 
Παιδαγωγό στην αρχή την εικο-
σάχρονη Δασκάλα Μίτσα Βορ-
βή και την πολύ σύντομα Διευ-
θύντρια μας. 

Από εκείνες οι στιγμές οι 
αναμνήσεις μας κατακλύζουν 
σαν χείμαρρος, όσο την ακού-
με να περιγράφει τη δική της τε-
λείως διαφορετική και συγκλο-
νιστική, όπως τη χαρακτήρισε, 
παιδαγωγική και εκπαιδευτική 
πραγματικότητα που έζησε στα 
27 χρόνια που εργάστηκε, έχο-
ντας να σκεφτεί και να αντιμε-
τωπίσει τα πάντα για μας, τις 110 
μαθήτριές της από την πρώτη τά-
ξη του Δημοτικού μέχρι Γυμνά-
σιο, Λύκειο, Ανώτατες σχολές. 

Το Κέντρο Παιδικής Μερί-
μνης ήταν η οικογένειά μας, το 
ασφαλές λιμάνι για όλες μας, 
που ήμασταν βέβαιες ότι η Δι-
ευθύντριά μας, με τις Συνεργά-
τιδές της και τις Δημόσιες Αρ-
χές της πόλης, με τις οποίες βρι-
σκόταν σε άψογη συνεργασία, θα 
βρισκόταν πάντα δίπλα μας. 

Κοντά μας, στην αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων υγεί-
ας μας, ενήμερη πάντα για την 
πρόοδό μας στα σχολεία, μαζί 
μας στην διοργάνωση εκδηλώ-
σεων σε θρησκευτικές ή εθνικές 
επετείους, στον προγραμματι-
σμό πολυήμερων εκπαιδευτικών 
και ψυχαγωγικών εκδρομών σε 
όλη την πατρίδα μας. Πάντα αι-
σιόδοξες. Γιατί πιστεύαμε ότι το 

δικό μας λιμάνι δεν θα το φουρ-
τουνιάσει κανένα κύμα όσο θεό-
ρατο και αν είναι. 

Και τώρα, μεγάλες πια, έχου-
με καταλάβει ότι κύματα υπήρ-
ξαν πολλά. Την ξαναείδαμε δί-
πλα μας, τις ατελείωτες ώρες που 
μας διέθετε όταν με εμπιστοσύνη 
πηγαίναμε να τη συμβουλευτού-
με για τα προβλήματα που μας 
απασχολούσαν, σίγουρες ότι θα 
μας δώσει την καλύτερη λύση. 

Ένα βλέμμα της έφτανε για 
να νιώσει τις χαρές, τις λύπες, 
αγωνίες, επιτυχίες, αποτυχίες, 
ενθουσιασμούς, απογοητεύσεις, 
επιθυμίες, όνειρά μας. 

Για αυτό και όταν απευθυνό-
μενη σε όλους τους παρευρισκο-
μένους αναρωτήθηκε αν πέτυχε, 
αν υπηρέτησε σωστά το λειτούρ-
γημα που με επιλογή της τάχθηκε 
και τόνισε ότι την απάντηση την 
έχουμε εμείς, τα παιδιά του κάπο-
τε και οι καταξιωμένες Ελληνί-
δες μητέρες, σύζυγοι, γιαγιάδες, 
υπάλληλοι, επιστήμονες του σή-
μερα, όρθιες με ευγνωμοσύνη της 
είπαμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ». 

Και εκείνη ακόμη και αυτή 
τη στιγμή αναγνωρίζοντας ότι 
δικαιώσαμε τις προσπάθειες της 
μιας ζωής, είπε ότι αποδέχεται 
την ιδιαίτερη τιμή που της γίνε-
ται και την αφιερώνει σε όλες μας 
και την οικογένειά της που ήταν 
οι αφανείς στυλοβάτες της.

Για τις μαθήτριες του Κέντρου 
Παιδικής Μερίμνης Θηλέων Λά-
ρισας Μαίρη Μακρή, Κατερίνα 
Μπακάλη, Αθηνά Λεθιωτάκη.

Ευχαριστούμε πολύ για τη φι-
λοξενία.

Μίτσα Βορβή

Το Κέντρο Παιδικής 
Μερίμνης ήταν η οικογένειά 
μας, το ασφαλές λιμάνι για 

όλες μας, που ήμασταν 
βέβαιες ότι η Διευθύντριά 

μας, με τις Συνεργάτιδές της 
και τις Δημόσιες Αρχές της 

πόλης, με τις οποίες 
βρισκόταν σε άψογη 

συνεργασία, θα βρισκόταν 
πάντα δίπλα μας. 

κα ι  ε κ τ ί μ η σ η
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Η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου γιορτάζεται το Δεκαπενταύγουστο 
και η καρδιά της ορθόδοξης πίστης χτυπάει δυνατά, στέλνοντας μήνυ-
μα χαράς και ελπίδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσευχές, δεήσεις, ικε-
σίες των πιστών ακούγονται από τις πιο μεγαλοπρεπείς μητροπόλεις 
μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξωκλήσια και μοναστήρια, ενώ τα περίπου 
500 «Θεοτοκωνύμια», οι ονομασίες και χαρακτηρισμοί που της απέδω-
σε ο λαός, δηλώνουν τη λατρεία στο Θείο πρόσωπό της.

θ ε μ α τ α

Μια πολύ σύντομη αναφορά στο ιερό πρό-
σωπο της Παναγίας είναι το περιεχόμε-
νο αυτoύ του άρθρου. Ένα προσκύνημα 
στη χάρη Της, μού έδωσε το ερέθισμα να 

ερευνήσω σε βάθος το Ιερό και Πανάχραντο πρόσω-
πό της Θεομήτορος και προστάτιδας όλων των, όπου 
γης, χριστιανών. Σε καιρούς δύσκολους το όνομά της 
έρχεται στα χείλη κάθε πιστού με την παράκληση να 
γίνει η Πλατυτέρα των ουρανών σκέπη και καταφύ-
γιο κάθε ανθρώπου. Η Δεομένη και Πάναγνη Μαριάμ, 
όπως ήταν το όνομά της, είναι η Παρθένος η φέρουσα 
τον Υιόν του Θεού, είναι η Υπέρμαχος στρατηγός που 
έσωσε την Βασιλεύουσα, είναι η οδυρομένη Μάνα για 
τη Σταύρωση του μοναχογιού, είναι πηγή έμπνευσης 
των Λογοτεχνών, είναι ελπίδα και βοηθός κάθε πά-
σχοντος και αναξιοπαθούντος. Η εκκλησία τιμά την 
μνήμη Της 5 φορές το χρόνο. Η γέννησή της γιορτά-
ζεται στις 8 του Σεπτέμβρη (Το γενέσιον ή γενέθλιον 
της Θεοτόκου), στις 21 Νοεμβρίου είναι η εορτή των 
Εισοδίων Της, στις 25 Μαρτίου, όπως όλοι γνωρίζου-
με, είναι η διπλή εορτή που αναφέρεται τόσο στον Ευ-
αγγελισμό της Θεοτόκου, όσο και στην αρχή της Ελ-

Τη ενδόξω μνήμη Σου
η οικουμένη προσκιρτώσα σήμερον, 

μετ’ ευφροσύνης μυστικώς Θεοκυήτωρ, 
κραυγάζει σοι. Χαίρε, Παρθένε, 

των Χριστιανών το καύχημα.

Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, 
εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες, 

Θεοτόκε. 
Μετέστης προς την ζωήν, 

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής 
και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη 

εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

ΠΑΝΑΓΙΑ
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Η ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΗ ΚΙΒΩΤΟΣ 
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ
ληνικής Επανάστασης του 
1821, το Πάσχα του κα-
λοκαιριού που αναφέρε-
ται στην Κοίμηση της Θε-
οτόκου, τον Δεκαπενταύ-
γουστο και θεωρείται μια 
από τις μεγαλύτερες εορ-
τές Της χριστιανοσύνης, 
και, τέλος, η αναφορά των 
9 ημερών μετά την Κοίμη-
ση (23 Αυγούστου).

Καθώς αναφέρει το 
απολυτίκιο, ο Αρχάγγε-
λος Γαβριήλ κομίζει τα ευ-
αγγέλια στην Παρθένο λέ-
γοντας το «χαίρε κεχαρι-
τωμένη ο Κύριος μετά Σου». Αυ-
τή είναι η χαρούμενη είδηση ότι 
η νεαρή Μαριάμ, η κόρη της 
Ελισσάβετ, θα φέρει στα σπλά-
χνα της τον Λόγον του Θεού, θα 
γίνει Θεομήτωρ, θα έχει τη με-
γάλη Τύχη να γεννήσει Εκείνον 
που θα γίνει Θεάνθρωπος, θα δι-
δάξει την Αγάπη και την Ισότη-
τα μεταξύ των θνητών, θα αγκα-
λιάσει και θα παρηγορήσει και 
θα θεραπεύσει κάθε δυστυχή και 
ασθενή, θα κηρύξει την αλήθεια, 
την ισότητα και την απλότητα.

Στο ιερό πρόσωπο της Πανα-
γιάς αναφέρονται πολλοί θρύ-
λοι, αμέτρητες ιστορίες που ποι-
κίλλουν από τόπο σε τόπο και 
δηλώνουν και τα πολλά και ανα-
ρίθμητα επίθετα που κοσμούν 
τη χάρη Της. Μεγαλόχαρη στην 
Τήνο, Εκατονταπυλιανή στην 
Πάρο, Δροσιανή στη Νάξο, Πα-
ναγία η Γιάτρισσα στο Λουτράκι, 

Παναγιά η Καθολική στη Ρόδο 
και στη Μύκονο αλλά και στην 
Γαστούνη. Διευκρινίζω ότι το 
επίθετο καθολική δεν αφορά 
το συγκεκριμένο δόγμα, αλλά 
δηλώνει ακριβώς αυτή την ιδιό-
τητα της Παναγίας που αφορά 
όλους τους απανταχού της Γης 
χριστιανούς αλλά και κάθε άν-
θρωπο που θα ήθελε να δεχθεί, 
σε κάποια στιγμή της ζωής του, 
τη θεία χάρη της. Ο ναός της 
Παναγίας της Καθολικής στην 
αποστολοβάδιστη και αγιοτό-
κο Ρόδο είναι το καύχημα της 
νήσου των ιπποτών και είναι το 
μέγα θεομητορικό προσκύνη-
μα που σε πείσμα των καιρών 
και των χρόνων, των αντιξοο-
τήτων και των δυσχερειών της 
ιστορίας, παραμένει σε κίνη-
ση και διαρκή ροή ορθοδόξου 
μαρτυρίας και καθώς μας πλη-
ροφορεί ο Νίκος Γαβριήλ Πε-

Σε ΚΑΙΡΟΥΣ 
δΥΣΚΟλΟΥΣ 
ΤΟ ΟΝΟμΑ ΤΗΣ 
εΡΧεΤΑΙ ΣΤΑ 
ΧεΙλΗ ΚΑθε 
ΠΙΣΤΟΥ με ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚλΗΣΗ 
ΝΑ ΓΙΝεΙ Η 
ΠλΑΤΥΤεΡΑ 
ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ 
ΣΚεΠΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑφΥΓΙΟ 
ΚΑθε 
ΑΝθΡΩΠΟΥ.

Η Θεοτόκος στην Αγιά Σοφιά ένθρονη με τον μικρό Ιησού στην αγκαλιά της σε χρυσό φόντο. Δίπλα της της στέ-
κονται ο Κωνσταντίνος, ο οποίος προσφέρει την Κωνσταντινούπολη και ο Ιουστινιανός, ο οποίος προσφέρει 
ομοίωμα της Αγίας Σοφίας.
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ντζίκης, κρύβει όλο τον πλού-
το του έναστρου ουρανού που 
αφηγείται τη δόξα του Θεού.

Ανάλογα με τον κύκλο αγι-
ογράφησής της αναφέρεται 
ως Γαλακτοτροφούσα, Δεομέ-
νη, Πλατυτέρα των Ουρανών, 
Παντάνασσα, Οδηγήτρια, Νι-
κοποιός, Ελεούσα, Γλυκοφι-
λούσα, Αγιοσορίτισσα, Θρη-
νούσα, Παναγία η Αγία Σκέ-
πη, Παναγία η Ελευθερώτρια, 
Βλαχερνίτισσα, Βασίλισσα η 
Υψηλοτέρα, Παναγία η του 
Πάθους, Παναγία η Αμόλυ-
ντος, Παναγία με το παίζον παιδίον, Γοργοεπήκοος ή 
Γρηγορούσα κ.ά Επίσης στην Παναγία αποδίδονται 
επίθετα που αφορούν τον τόπο καταγωγής των κατοί-
κων μιας περιοχής όπως η Παναγία της Μονής Σου-
μελά, Παναγία η χοζοβιώτισσα, Παναγία η Κανάλα 
στην Κύθνο, Αθηνιώτισσα, Αργοκοιλιώτισσα στη Νά-
ξο, Βατοπεδινή, Πολίτισσα, Ψαριανή, Κυρία της Ξη-
ροκρήνης κ.ά. Προσωνύμια αποδίδονται στην Πανα-
γία από την παλαιότητα του εικονίσματος π.χ. Μαυρι-
ώτισσα, Γερόντισσα κ.ά., καθώς και από τον τρόπο εύ-
ρεσης της εικόνας π.χ. Θεοσκέπαστη, Σπηλαιώτισσα, 
Πλατανιώτισσα, Πορταϊτισσα, Μυρτιδιώτισσα, Φα-
νερωμένη, Φιδού κ.ά. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ιδι-
αίτερα γνωρίσματα της Παναγίας Της αποδίδουν και 
συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς όπως Λογγοβάρδα, 
Παλατιανή, Ολυμπιώτισσα κ.ά Αλλά και οι κτήτορες 
ναών δίνουν το όνομά τους στο εικόνισμα της Παναγί-
ας και έτσι έχουμε την Παναγία την Καλλιγού, Λυκο-
δήμου κ.ά Τέλος από την εποχή και τις γεωργικές ερ-
γασίες που συμπίπτουν με την εορτή Της έχουμε την 
Παναγία την Φλεβαριανή, τη Μεσοσπορίτισσα, την 
Ακαθή από τον Ακάθιστο ύμνο.

Η Παναγία είναι το ιερό που τιμά ο λαός μας πε-
ρισσότερο από κάθε άλλο κι αυτό αποδεικνύεται όχι 
μόνο από τα άπειρα προσωνύμια που Της αποδίδο-
νται σε ναούς και μοναστήρια αλλά και με την κλασι-
κή φράση «Βόηθα Παναγιά μου ή πρόφθασε Παναγιά 
μου» που όλοι γνωρίζουμε. Επίσης η πλούσια Υμνο-
λογία που αναφέρεται στο όνομά Της ενισχύει ακόμη 
περισσότερο όσα προαναφέρθησαν.

Η Παναγία η Κανάλα είναι κτισμένη σε μια από τις 
ωραιότερες πευκόφυτες ακρογιαλιές της Κύθνου. Ο 
θρύλος αναφέρει ότι μιαν άναστρη νυχτιά κάποιοι ψα-
ράδες που ψάρευαν με βάρκα στον όρμο της Κανάλας, 

εκεί που τραβούσαν τα παρα-
γάδια και σιγά σιγά η βάρκα 
έφτανε προς την ακτή, ένας 
από τους ψαράδες αντίκρυσε 
φως στην ακτή. Φοβήθηκαν 
και βιάστηκαν να βγάλουν τα 
παραγάδια. Τότε το φως έγι-
νε ανέσπερο κι έλαμψε δυνα-
τά. Πλησίασαν και το είδαν να 
βγαίνει από τον βυθό σαν μια 
τεράστια πύρινη φλόγα. Πλάι 
του υπήρχε ένα πλατύ ξύλο και 
καθώς το ανέσυραν παρουσι-
άσθηκε η γλυκειά μορφή της 
Παναγίας ζωγραφισμένη πά-

νω στο ξύλο. Γύρισαν στο χωριό Δρύοπιδα διηγήθη-
καν το γεγονός κι όλοι έσπευσαν να ανάψουν ένα κε-
ρί στο εικόνισμα της Παναγίας. Αργότερα κτίσθηκε 
μια εκκλησία στη μνήμη της Παναγιάς που την ονό-
μασαν Παναγιά η Κανάλα. Το θαυματουργό εικόνισμα 
διαστάσεων 1.00- 0.80 μ., αξιολογήθηκε από ειδικούς 
και αποδείχθηκε ότι είναι έργο του περίφημου ιερέως 
και αγιογράφου Εμμανουήλ Σκορδίλη του Κρητός και 
πρέπει να ολοκληρώθηκε το 1575 περίπου.

Στη Ρόδο υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας 
της Τσαμπίκας, που βρίσκεται στην περιοχή Αρχάγ-
γελος, στο ΝΑ άκρο του νησιού και πήρε τον προ-
αναφερθέντα χαρακτηρισμό από το όρος Ζαμβίκη. 
Η εικόνα της Παναγίας Τσαμπίκας θεωρείται προ-
στάτιδα των άτεκνων ζευγαριών. Πολλά νέα ζευγά-
ρια που ευελπιστούν να αποκτήσουν παιδί την επι-
σκέπτονται και σύμφωνα με προσωπικές μαρτυρίες 
ό,τι δεν μπόρεσε να επιτύχει η επιστήμη, το καταφέρ-
νει η χάρη της.

Παναγία Κανάλα, Κύθνος

Προστάτιδα της Ρόδου η Παναγιά Τσαμπίκα δυναμώνει με τα θαύματα 
της τη πίστη του κόσμου.

θ ε μ α τ α
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ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΜΑΚΑΡΙΖΕΙΝ ΣΕ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Μαύρα μεγάλα μύγδαλα τα μάτια Σου στάζουν ανθό και μέλι
Κι ολάκερη η γαλήνια μορφή αργογέρνει
Γλυκοφιλούσα το Θείο Βρέφος.
Κρατάς στην άχραντη αγκαλιά Σου τον Λόγο του Θεού
Πάναγνη, Πάνσεπτη, Πανσέληνη, Βρεφοκρατούσα
Η Πλατυτέρα των Ουρανών.
Ολόρθη, πανταχού παρούσα, σώζεις της Βασιλεύουσας τα τείχη
Κι ένας λαός ασυγκράτητος ξεχύνεται κι αναφωνεί:
ΟΔΗΓΗΤΡΑ
Στου Γολγοθά την ύστατή Σου οδύνη,
Στο νεκροφίλημα του μονογιού Σου 
αναδιπλώνεται της ψυχής Σου η ψυχή
Κι ο θρήνος σαν θυμίαμα αναβλύζει:
Βαρυπενθούσα

Κι ανοίγουν οι εφτά ουρανοί να σε δεχτούν, Παντάνασσα,
Στρατιές αγγέλων στρατηγών κρατούν το θείο Σου σκήνωμα
Ιερό προσκύνημα…

Μίνα Κόρσου- Καπέλλου

Δεν θα αναφερθώ στην 
πληθώρα των αφηγη-
μάτων που αφορούν 
τη θεία χάρη της Θεο-

τόκου, δεν χωρούν σε μια σελί-
δα περιοδικού κι η ταπεινότητά 
μου αδυνατεί να συμπεριλάβει 
τα θαύματα που έχουν γίνει σε 
όσους πίστεψαν στην Παναγία 
και ζήτησαν τη βοήθειά της σε 
καιρούς δύσκολους, σε ατραπούς 
δυσπρόσιτες, σε εμπόδια ανυ-
πέρβλητα. Πιστεύω ακράδαντα 
ότι τη συνδρομή και την αρωγή 
της Παναγίας χρειάζεται ο λαός 
μας, στις μέρες μας. Η κοινωνία 
έχει μεταβληθεί σε μια ανηλεή 
και ανεύσπλαχνη ζούγκλα δί-
χως νόμους, δίχως ηθικούς φραγ-
μούς, δίχως σταθερές αξίες. Η αι-
θάλη στο Μάτι και στην Κινέτα 
μετά τη φονική τραγωδία της πύ-
ρινης λαίλαπας και την αναλγη-
σία και αδιαφορία της Πολιτείας 
ακόμη αιωρείται ανάμεσά μας και 
οι ψυχές των αδικοχαμένων τρι-
γυρνούν τις νύχτες στα πυρπο-
ληθέντα σπίτια και ζητούν δικαί-
ωση. Επιτέλους πότε θα σταμα-
τήσει η τραγωδία και πότε θα έρ-
θει η Κάθαρση;

Πολλοί σημαντικοί ποιητές 
και υμνογράφοι έγραψαν στί-
χους εξαίρετους που ψάλλονται 
στις εκκλησίες στους χαιρετι-
σμούς ή στις Παρακλήσεις που 
γίνονται 40 ημέρες πριν το Πά-
σχα κι εξίσου 40 μέρες πριν το 
Δεκαπενταύγουστο. Πολλοί αξι-
όλογοι αγιογράφοι απεικόνι-
σαν τη γλυκιά μορφή της, μεγά-
λοι ποιητές έγραψαν για τον θρή-
νο της Παναγίας στη Θεία Σταύ-
ρωση του Σωτήρος χριστού. Επι-
τρέψτε μου όμως να παραθέσω 
κι εγώ ένα ποίημα που έγραψα, 
πριν πολλά χρόνια, για τη Θε-
ομήτορα, για την Πάναγνη και 
Πάνσεπτη μορφή Της.

Στον ιστορικό ναό του Πρωτάτου, στο άγιο Βήμα, βρίσκεται ενθρονισμένη πάνω στο ιερό σύν-
θρονο η σεβάσμια και θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, που επονομάζεται «Άξιον έστιν».  
Ονομάζεται έτσι, γιατί μπροστά σ’ αυτήν την εικόνα πρωτοψαλθηκε απ’ τον αρχάγγελο Γαβρι-
ήλ ο γνωστός αυτός ύμνος.

θ ε μ α τ α
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μας μέσα από ποιήματα του Κ. Καβάφη» με μουσι-
κή σύζευξη, σε αίθουσα του Λυκείου Ελληνίδων, στην 
οδό Δημοκρίτου 14, στο Κολωνάκι. Ομιλητής ο κ. Νί-
κος Σταυρουλόπουλος, λογοτέχνης. Η καταξιωμένη 
ηθοποιός κ. Άννα Ανδριανού απάγγειλε ποιήματα του 
Κωνσταντίνου Καβάφη.

Με θερμές ευχές για χαρούμενη και παραγωγική 
χρονιά υποσχεθήκαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
προκειμένου με ομαδικές εκδηλώσεις και φιλία να δι-
οργανώσουμε δράσεις προς επίτευξη των στόχων του 
Σοροπτιμισμού.

Λένα Κουτσελίνη
Πρόεδρος

›uΚηφισιά - Εκάλη

Στο Club της 
Εκάλης ο 
Όμιλος ΚΗ-

Φ Ι Σ Ι Α - Ε Κ Α Λ Η 
γιόρτασε τα 32α γε-
νέθλιά του. Η τούρ-
τα ήταν προσφο-
ρά του μέλους και 

Αντιπροέδρου Ρούλας Αποστολάκου-Ρούτνερ.
Την γιορτή τίμησε με την παρουσία της η Πρόε-

δρος της ΣΕΕ Αμαλία Ραγκούση. Ο Όμιλος ΚΗΦΙΣΙ-
Α-ΕΚΑΛΗ ευχαρίστησε την Πρόεδρο Κατερίνα Τζίμα 
για την διετή προσφορά της στον Όμιλο και την υπέ-
ροχη γιορτινή βραδιά, προσφέροντάς της την καθιε-
ρωμένη χρυσή καρφίτσα.

Έφη Βουρλιώτου

›uΠαλαιού Φαλήρου

Στο κέντρο ΑΛΜΑ, παράρτημα στο Παλ. Φά-
ληρο που είναι πανελλήνιος σύλλογος παίδων 
προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων, έχουμε 

αναλάβει για 14 παιδιά μία φορά την εβδομάδα να 
στέλνουμε το δεκατιανό (σάντουιτς με τυρί, παριζά-
κι και κέικ.).

Εξοπλίσαμε διαμέρισμα απόρου φοιτητή. Στείλαμε 
ρουχισμό σε πενταμελή άπορη οικογένεια στη Κρήτη.

Οργανώσαμε εκδήλωση με συμμετοχή του Ομίλου 
Πειραιώς στο Πνευματικό Κέντρο «Φλοίσβος» του 
Παλαιού Φαλήρου. Σ’ αυτή μίλησε η κα Πέγκυ Μπα-
λαμπίνη, φιλόλογος, με θέμα «Το Φάληρο» και «Το 
Φαληρικό τείχος», ο κος Μιχάλης Βλάμος, δικηγόρος 
Ε.Τ., συγγραφέας - αρχαιολόγος με θέμα, «Το Λιμάνι 
της Μουνιχίας», η κα Αντιγόνη χατζηβασιλείου, αρ-
χαιολόγος με θέμα «Η τείχιση του αρχαίου Πειραιά και 
η οικοδόμησή του». Η εκδήλωση διανθίστηκε με με-
λωδίες εμπνευσμένες από τη θάλασσα και τα λιμάνια 

› «Λυκαβηττός»

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της 
Κινητής Μονάδας Μαστογρά-
φου της Ελληνικής Αντικαρκινικής 

Εταιρείας στη Ραφήνα. Η επίσκεψη έγινε 
με την χρηματοδότηση του Σοροπτιμιστι-
κού Ομίλου Αθηνών «ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ», σε 

συνεργασία με το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, με σκο-
πό να προσφέρει δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο, ώστε 
να βοηθηθούν γυναίκες που λόγω κοινωνικών δυσκο-
λιών και οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούν να 
υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξετάσθηκαν 50 
γυναίκες, διαφόρων ηλικιών.

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοή-
θεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. 
Σκοπός του προγράμματος και των μελών του ομίλου, 
είναι να συμβάλουμε στην πρόληψη με την εξέταση 
όλο και περισσότερων γυναικών.

Διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε Μουσι-
κο-Ποιητικό Απόγευμα, με θέμα «Ο κρυφός εαυτός 

Δρ
ασ

τη
ριό

τη
τες των Ομίλων

λόγω του περιορισμένου χώρου, παράκληση το κείμενο των δραστηριοτήτων κάθε Ομίλου να αφορά το τρίμηνο που καλύπτεται από την έκδοση του περιοδικού και να μην ξεπερνά τις 150-200 λέξεις.
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από τον μουσικοσυνθέτη κο Γεώργιο Μαρινάκη. Τις 
μελωδίες τραγούδησε η Μεσόφωνος κα Ελένη Κοτα-
δάκη. Ακολούθησε λιτή δεξίωση.

Έγινε αγιασμός με αρτοκλασία για την έναρξη του 
νέου Σοροπτιμιστικού έτους.

Πέγκυ Ξανθάκη - Μπαλαμπίνη
Αντιπρόεδρος

›uΠειραιάς

Ο Σ.Ο.Πειραιά, γιόρτασε στις 26/6/18, τα 36 
χρόνια, από την ίδρυσή του, στον μαγευτι-
κό χώρο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας, στο 

Μικρολίμανο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους, η πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Αμαλία Ραγκούση, η 
νονά του ομίλου, Δέσποινα Βλαχοπούλου, πρόεδρος 
του Παλαιού Φαλήρου, πρόεδροι, αξιωματούχοι και 
μέλη άλλων ομίλων και οργανώσεων και πολλές φί-
λες.

Η πρόεδρος Λίνα Βλάμου, καλωσόρισε και ευχα-
ρίστησε τους παρευρισκόμενους και κάλεσε την πρό-
εδρο της Σ.Ε.Ε.. για τον χαιρετισμό της. Εκείνη, αφού 
μας ευχήθηκε, εξήρε το έργο του ομίλου και αναφέρ-
θηκε στην άψογη συνεργασία που είχε μαζί μας τα δύο 
αυτά χρόνια και προσέφερε ένα δώρο προσωπικό για 
την πρόεδρο και ένα για τον όμιλο., κατόπιν η νονά 
Δέσποινα, συνόδευσε τις ευχές της με μία εικόνα της 
Παναγίας.

Στην συνέχεια, η διευθύντρια προγράμματος του 
ομίλου, Ευαγγελία Ρουγγέρη, έκανε μία σύντομη ανα-
φορά του έργου των 36 αυτών χρόνων,έργο προσφο-
ράς και δράσης για την γυναίκα, το παιδί και γενικό-
τερα τον άνθρωπο.

Στην διάρκεια της 
τελετής, και μετά από 
πρόταση της προέδρου, 
η οποία έγινε αποδεκτή 
ομόφωνα από την ολο-
μέλεια, βραβεύσαμε το 
μέλος Σοφία Διμελά της 

οποίας το έργο και την συνεχή προσφορά επί 30 χρό-
νια, παρουσίασε η αντιπρόεδρος του ομίλου, Μέλπω 
Ζαχαριάδου.

Μετά την καθιερωμένη τούρτα και το σβήσιμο των 
κεριών, ακολούθησε συνεστίαση, σε έναν πλούσιο 
μπουφέ από εκλεκτά εδέσματα.

Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, χαρούμενη κάτω 
από τους ήχους ελαφράς Ελληνικής και ξένης μουσι-
κής.

Στις 21 /9/18, πραγματοποιήθηκε στο πνευματι-
κό κέντρο του Π. Φαλήρου, Φλοίσβο, εκδήλωση, από 
τους Ομίλους του Πειραιά και του Παλαιού Φαλή-
ρου, μετά από στενή συνεργασία των προέδρων Λί-
νας Βλάμου και Δέσποινας Βλαχοπούλου.

Η κ. Πέγκυ Μπαλαμπίνη, φιλόλογος μίλησε για το 
Φάληρο και το Φαληρικό τείχος. Ο κ. Μιχάλης Βλά-
μος, δικηγόρος Ε.Τ., Αρχαιολόγος και συγγραφέας, 
για το λιμάνι της Μουνιχίας και η κ. Αντιγόνη χατζη-
βασιλείου, Αρχαιολόγος, για την τείχιση του αρχαίου 
Πειραιά και την οικοδόμησή του. Μελωδίες για τα λι-
μάνια και την θάλασσα, έκλεισαν την εκδήλωση, για 
να ακολουθήσει δεξίωση. Η παρουσίαση της εκδήλω-
σης, έγινε από την διευθύντρια προγράμματος του 
Ομίλου Πειραιά, Ευαγγελία Ρουγγέρη.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος 
Παλαιού Φαλήρου, κ. Διονύσιος χατζηδάκης, η πρόε-
δρος της Σ.Ε.Ε. κ. Αμαλία Βαρότση- Ραγκούση, ο τέως 
δήμαρχος Π. Φαλήρου, κ. Στέλιος Βλαχόπουλος, πρό-
εδροι και μέλη ομίλων, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, 
καθώς και πολλές φίλες και φίλοι. Ήταν κατά γενική 
ομολογία, μια εξαιρετική εκδήλωση και προβλήθηκε 
πολύ και στον τοπικό τύπο.

Στις 25/9/18, παρευρεθήκαμε στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε η Σ.Ε.Ε. για το κλείσιμο της διετίας υπό 
την προεδρία της Αμαλίας Ραγκούση, στο ξενοδοχείο 
DiVANi PALACE AKROPOLiS.

Ο Όμιλος του Πειραιά, θέλοντας να ευχαριστήσει 
την πρόεδρο της ένωσης για την εξαιρετική προεδρία 
της, της προσέφερε τιμητική πλακέτα.

Η πρόεδρος του Ομίλου, Λίνα Βλάμου, συνεχάρη 
την πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Σ.Ε.Ε. για την 
επιτυχημένη θητεία τους και τους ευχαρίστησε για την 
άψογη συνεργασία τους τα δύο αυτά χρόνια.

Λίνα Βλάμου
Πρόεδρος
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› Ψυχικό

Συνεχίζοντας την επαφή μας με τον αδελφοποι-
ημένο από τον Όμιλό μας Όμιλο του LULEO 
Σουηδίας στείλαμε παραδοσιακές συνταγές 

ελληνικής κουζίνας που θα δημοσιοποιηθούν σε ημε-
ρολόγιο του Ομίλου του LULEO, του οποίου τα έσοδα 
θα σταλούν στο Νεπάλ.

Προσφέραμε οικονομική βοήθεια και κλινοσκεπά-
σματα σε κυρία καρκινοπαθή και την βοηθήσαμε να 
βγάλει τη σύνταξή της. Επίσης μέλη του Ομίλου μας 
προσέφεραν χρήματα που εστάλησαν στους πυροπα-
θείς στο Μάτι.

Συμμετείχαμε με 
την παρουσία μελών 
μας σε εκδηλώσεις 
άλλων Ομίλων.

Στις 18 Σεπτεμβρί-
ου, στο φιλόξενο σπί-
τι της Προέδρου μας 
Ιωάννας Κοτσαρίνη 
γιορτάσαμε την επέ-
τειο 30 χρόνων του 
Ομίλου μας σε κλί-
μα χαλαρό και ευχά-
ριστο με την παρου-
σία μελών ΔΣ της ΣΕΕ 
και άλλων φίλων του 
Ομίλου μας.

Ιωάννα Κοτσαρίνη
Πρόεδρος 

›uΠρώτος Όμιλος Βόλου

Στις 27 Ιουνίου ύστερα από πρόσκληση του 
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας προς τον Ομί-
λο μας, η Πρόεδρος Μαρία Αγνουσιώτη πα-

ρευρέθη στην εκδήλωση που διοργάνωσε το σχολείο 

με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας για τον θεσμό ΣΔΕ. Η Πρόεδρος 
ανταποκρίθηκε στη τιμή που της έγινε και απένειμε 
επαίνους και απολυτήρια σε εκπαιδευόμενους του 
σχολείου.

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου στο “roof garden” του ξενο-
δοχείου ΠΑΡΚ έγινε η εκδήλωση για τη λήξη της Σο-
ροπτιμιστικής χρονιάς. Με ικανοποίηση και χαρά κα-
λοσωρίσαμε την Πρόεδρο της ΣΕΕ Αμαλία Βαρότση- 
Ραγκούση και την Α’ Αντιπρόεδρο Ευδοκία Αικατερι-
νάρη που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Μίλησαν 
για τον Σοροπτιμισμό και την πολύχρονη προσφορά 
του στην ελληνική κοινωνία.

Εκτός των πολυπληθών φίλων και των μελών του 
Ομίλου ΘΕΤΙΣ παρευρέθησαν η Αντιδήμαρχος Παι-
δείας και Πολιτισμού Δέσποινα Κότογλου καθώς και ο 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης της Δη-
μοτικής Περιουσίας Ανδρέας Ζέρβας ο οποίος στην 
ομιλία του τόνισε το κλείσιμο συμφωνίας μεταξύ του 
Ομίλου μας και της Δημοτικής Αρχής, για την παρα-
χώρηση ενός μικρού χώρου για την τοποθέτηση του 
αρχείου του Ομίλου, έναντι ενός συμβολικού ετήσι-
ου ενοικίου.

Η νέα Πρόεδρος Ευαγγελία Γκόλια υποσχέθηκε ότι 
θα φανεί αντάξια του νέου ρόλου της εργαζόμενη για 
του σκοπούς του Σοροπτιμισμού. Με ιδιαίτερη χαρά 
εδόθη το σήμα στο νέο μέλος Κατερίνα Δελημουχτά-
ρη. Το σήμα ήταν προσφορά της Προέδρου της ΣΕΕ.

Κατόπιν παράστασης της Προέδρου Μαρίας 
Αγνουσιώτη στην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δω-
ροθέα Κολυνδρίνη εδόθη η υπόσχεση πως θα εξετά-
σουν το αίτημά μας για παροχή βοήθειας, σε εκδήλω-
ση-συνδιοργάνωση με το Ίδρυμα Ι.Ο.Α.Σ για την οδι-
κή ασφάλεια. Έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Μαγνησίας.

Καλεσμένες του Ομίλου ΘΕΤΙΣ για το κλείσιμο 

Δραστηριότητες  των Ομίλων
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της χρονιάς, εορτάσαμε στο σπίτι τους μέλους Άσπας 
Τσουράπα με μεγάλη εγκαρδιότητα και περιποίηση.

Μαρία Αγνουσιώτη
Πρόεδρος

› «Μακεδονία»

Ο όμιλος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ο Σύνδεσμος Ια-
τρών και Οδοντιάτρων Γυναικών, η Γκαλλε-
ρύ Γκοβεδάρου και η κ. Μάγδα Καραγιαν-

νιώτου Μυστικού, διοργανώσαμε μιά Δημοπρασία 
Έργων Τέχνης. Οι καλλιτέχνες προσέφεραν τα έργα 

τους αφιλοκερδώς, η 
Γκαλλερύ Γκοβεδάρου 
προσέφερε την φιλο-
ξενία της, η κ. Μυ-
στικού ανέλαβε την 
δημιουργία έντυπου 
υλικού και ανέλαβε 
την δημοπρασία. Ανέ-
λυσε το κάθε έργο ξε-
χωριστά,ανέφερε σύ-
ντομο βιογραφικό για 
τον κάθε καλλιτέχνη 
και επί τρείς ώρες συ-
νεχούς δημοπρασίας, 
καταφέραμε και συ-
γκεντρώσαμε το πο-
σόν των 2500 ευρώ, 
τα οποία προσφέρα-

με στο Ελληνικό Παιδικό χωριό στο Φίλυρο. Στις 20 
Ιουνίου ήλθε στην Θεσσαλονίκη η Πρόεδρος της ΣΕΕ 
Αμαλία Ραγκούση, για να πραγματοποιήσει ένα ευρύ 
διοικητικό συμβούλιο και να ανταμώσει τα μέλη της 
Β. Ελλάδος. Αναφέρθηκε στο έργο της διετίας της και 
ο Όμιλος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της απένειμε τιμητική πλα-
κέττα. Παραβρέθηκαν η τ. Πρόεδρος της Ένωσης Καί-

τη Κάστρο, η επόμενη Πρόεδρος 2018- 2020 Μαρία 
Γκράτσιου, η Αλεξάνδρα Κουτσουκέλη μέλη και φί-
λες των ομίλων. Μετά με πρωτοβουλία της Μ. Ορφα-
νού, επισκεφθήκαμε το Γυναικόκαστρο Κιλκίς. Εκεί 
μας περίμενε μια ομάδα γυναικών, κτηνοτρόφων, οι 
οποίες έχουν δημιουργήσει ένα θαυμάσιο επίτευγμα. 
Είναι οι 8 γυναίκες, οι οποίες έχουν 6 κτηνοτροφικές 
μονάδες, που δουλεύουν οι ίδιες,και το παραγόμενο 
γάλα το διοχετεύουν στην αγορά εμφιαλωμένο με την 
επωνυμία 8 Γυναίκες. Ενθουσιαστήκαμε με την πα-
ρουσίαση του όλου προγράμματος των γυναικών, και 
απολαύσαμε την υπέροχη φιλοξενία τους με χειρο-
ποίητα εδέσματα και δροσερό γάλα. Φύγαμε γεμάτες 
από τα χαμόγελα των 8 γυναικών και τις ευχηθήκα-
με κάθε επιτυχία. Με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, ο 
Όμιλός μας, γιόρτασε το τέλος της σοροπτιμιστικής 
χρονιάς, με μεσημεριανό ουζάκι στους Ν. Επιβάτες. Η 
μετάβαση έγινε με το καραβάκι όπως παλιά. Ανταλ-
λάξαμε ευχές για καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση 
το φθινόπωρο.

Αικατερίνη Τάχου
Γραμματέας

›uΡεθύμνου «Ερωφίλη»

Ο Όμιλος Ρεθύ-
μνου «Ερωφίλη» 
με αφορμή την 

συμπλήρωση 24 ετών από 
την εγκαθίδρυσή του έγι-
νε θέμα αναφοράς στον 
τοπικό τύπο και τα «Ρε-
θυμνιώτικα Νέα». χαρα-
κτηριστικό απόσπασμα 
της έκδοσης της 11ης Ιουλίου αναφέρει:«Μια ξεχω-
ριστή μέρα για τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ρεθύμνου 
«Ερωφίλη» είναι η 9η Ιουλίου. Γιατί αυτή τη μέρα πριν 
από 24 χρόνια υπογράφηκε το ιδρυτικό καταστατικό 
και ξεκίνησε δράση ένας από τους πιο ευαισθητοποι-
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ημένους στην ανθρώπινη δυστυχία φορείς του τόπου 
μας. Από τις πιο σημαντικές γυναίκες του τόπου μας 
λάμπρυναν τις τάξεις του και ούτε μια μέρα, παρά την 
οικονομική κρίση οι κυρίες του Σοροπτιμιστικού Ομί-
λου «Ερωφίλη δεν έχουν υποστείλει τη σημαία. Οι εκ-
δηλώσεις του γίνονται κανονικά και οι δράσεις το ίδιο 
κι ας σημαίνει αυτό περισσότερη κούραση αλλά και 
προσωπικές θυσίες. Γιατί τίποτα στο φορέα δεν χα-
ρίζεται. Κάθε δράση φέρει την προσωπική σφραγίδα 
ενός έκαστου μέλους που εργάζεται με ανιδιοτέλεια 
προς όφελος της ομάδας. Οι Σοροπτιμίστριες μας δι-
δάσκουν πρώτα από όλα κοινωνική δράση σε ομαδι-
κά πλαίσια. Αυτό που πάντα δίδασκε η αξέχαστη Μα-
ρία Τσιριμονάκη. 

Η δράση του Ομίλου «Ερωφίλη» μας είναι γνω-
στή και πολλές φορές την έχουμε εξάρει... Με δρά-
σεις στους τομείς υγείας, περιβάλλοντος, διεθνούς κα-
λής θέλησης, εκπαίδευσης, οικονομικής και κοινωνι-
κής ανάπτυξης. Όλοι οι τομείς συνεργάζονται για συ-
νολική προσφορά και εξασφαλίζουν έσοδα για τους 
κοινωνικούς τους σκοπούς είτε από τα απογευματινά 
με τσάι και εξαίρετες διαλέξεις από προσωπικότητες 
της επιστήμης και των Γραμμάτων, είτε από το μπα-
ζάρ, στο οποίο κάθε Μεγάλη Δευτέρα στήνουν τον 
πάγκο τους έξω από το Δημαρχείο όπου από το 1995 
προσφέρουν αληθινά ποιήματα των χεριών τους που 
γίνονται ανάρπαστα...».

Βαρβάρα Σκαρβέλη

›uΧαλκίδας

Ενισχύσαμε την αξιέπαινη πρωτο-
βουλία της Σοροπτιμιστικής Ένω-
σης Ελλάδος για οικονομική συμπα-

ράσταση στους πυροπαθείς της Αττικής, 
εκφράζοντας τη θλίψη μας για την εθνική 
τραγωδία της 23.07.2018.

Στις 25 Σεπτεμβρίου συμμετείχαμε στο 
απογευματινό τσάι της Ένωσης και αποχαιρετήσαμε το 
απερχόμενο Δ.Σ. και την πρόεδρό του, Αμαλία Βαρό-
τση-Ραγκούση.
Στις 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνεστία-

ση για τα 32 χρόνια δράσης και προσφοράς του Σ.Ο. 
χαλκίδας και παράδοση προεδρίας συντροφιά με μέ-
λη και φίλα μέλη. Η απερχόμενη πρόεδρος, Μαρία Κω-

τσή, αναφέρ-
θηκε στις δρά-
σεις που έγιναν 
κατά τη θητεία 
της, ευχαρίστη-
σε τα μέλη για 
την εμπιστοσύ-

νη και τη συνεργασία τους και ευχήθηκε στη νέα πρό-
εδρο για το 2018-2020, Ελένη Περγοπούλου-Δεμερ-
τζή, μια επιτυχημένη και πλούσια σε δράσεις σορο-
πτιμιστική θητεία.

Μαρία Κωτσή
Πρόεδρος

›uΟι Λύπες μας
Αποχαιρετισμός στη φίλη Δήμητρα

Αγαπημένη μας Δήμητρα,
Σε μένα έτυχε το θλιβερό καθήκον να σου απευθύ-

νω τον τελευταίο χαιρετισμό εκ μέρους των μελών του 
Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πειραιά, όπου ανήκες. Έναν 
Όμιλο, που υπηρέτησες για πάρα πολλά χρόνια, μια και 
ήσουν από τα παλαιότερα μέλη.

Η προσφορά σου μεγάλη! Διατέλεσες πρόεδρος και 
αξιωματούχος σε όλους τους τομείς δράσης της οργάνω-
σης.

Σε μία προεδρία μου, σε βραβεύσαμε για τις μέχρι 
τότε υπηρεσίες σου και αργότερα στα 35α γενέθλια του 
Ομίλου, σου απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα, όπως σε 
όλες τις προέδρους, για την συνολική προσφορά σου.

χαρακτήρας πράος, ευγενής, δοτικός, με ήθος.
Ποτέ δεν εξέφρασες κάτι το αρνητικό για καμιά φίλη. 

Τα οποιαδήποτε θέματα υγείας ή προσωπικά, τα αντιμε-
τώπιζες στωικά, με την δική σου ηρεμία και φιλοσοφία 
για την ζωή.

Αγαπούσες τις φίλες-μέλη και χαιρόσουν με την 
στοργή και την φροντίδα που σου προσφέραμε στις 
μετακινήσεις σου κυρίως, λόγω του προβλήματος που 
αντιμετώπιζες τελευταία με την όρασή σου.

Στο στερνό σου ταξίδι προς τους αγρούς του ουρα-
νού, όπου, ου δάκρυ, ου στεναγμός, θα συναντήσεις αρ-
κετές φίλες, που έφυγαν πριν από σένα στα 36 αυτά χρό-
νια ζωής του Ομίλου.

Όλες μαζί, να μας ευλογείτε από το μπαλκόνι του ου-
ρανού!

Ευχόμεθα ο Θεός να δίνει δύναμη και υπομονή στα 
παιδιά και τα εγγόνια σου, για να αντιμετωπίσουν το κε-
νό της απουσίας σου.

Εμείς στον Όμιλο, θα προσευχόμαστε για την ήρεμη 
ψυχή, που έφυγε τόσο απρόσμενα μακρυά μας!

Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μας Δήμητρα!
Μέλπω Ζαχαριάδου,

Αντιπρόεδρο του Σ.Ο. Πειραιά

Δραστηριότητες  των Ομίλων



Virtual Membership:

Soroptimist Advocacy in action at UN



 40 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 2 5 |

Η Πρόεδρος 
και το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΣΕΕ 2016-2018 
εύχονται κάθε επιτυχία 

στη συνέχιση της Σοροπτιμιστικής ιδέας  
στο Διοικητικό Συμβούλιο 

ΣΕΕ 2018-2020


