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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 συγκεκριμένα 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:
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Αφιέρωμα στη γυναίκα 
της Υπαίθρου με αφορμή 
την 15η Οκτωβρίου που 
καθιερώθηκε, με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ από το 2007, ως 
Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας

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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Από την Μαρία - Ευρυδίκη Γκράτζιου

Ευχαριστώ 
πολύ τον 

Όμιλό μου και 
εσάς που με 

εμπιστευθήκατε 
και με βοηθήσατε 
να φτάσω μέχρι 
εδώ, σας ευχαριστώ 
για την ευκαιρία 
που μου δίνετε να 
σας υπηρετήσω και 
αυτό είναι μέγιστη 
τιμή για εμένα.

Αγαπητές φίλες Σοροπτιμίστριες,

Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση ανέλαβα την 1η Οκτωβρίου του 2018 τα 
καθή κον τα της Προέδρου της ΣΕΕ. Έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών 
της θέσης, σας διαβεβαιώνω ότι θα αναλώσω και τη τελευταία ικμάδα της 
δύναμης μου για να υπηρετήσω την Ένωση και τα ιδεώδη του Σοροπτιμισμού με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ευχαριστώ πολύ τον Όμιλό μου και εσάς που με εμπιστευθήκατε και με 
βοηθήσατε να φτάσω μέχρι εδώ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε 
να σας υπηρετήσω και αυτό είναι μέγιστη τιμή για εμένα.

Ακολουθώ στο αξίωμα άξιες Προέδρους. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου 
εκτίμηση προς όλες τις προηγούμενες Προέδρους και τα μέλη όλων των 
προηγούμε νων διοικητικών συμβουλίων που υπηρέτησαν διαχρο νικά την ΣΕΕ, 
αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τα όσα έχουν προσφέρει στην οργάνωση. Εγώ 
και τα υπόλοιπα μέλη του νέου Δ.Σ της ΣΕΕ θα τις θέλαμε στο πλευρό μας με 
συμβουλευτικό ρόλο. Ελπίζω, με την βοήθεια όλων σας, να λειτουργήσουμε 
και εμείς το ίδιο εποικοδομητικά. Ο Σορο πτιμισμός είναι συνέχεια. Πάνω από 
τα πρόσκαιρα αξιώματα μας είναι το καλό της Οργάνωσης, πάνω από τις 
οποιεσδήποτε διαφορές και προσωπικές απογοητεύσεις μας, πάνω από την 
προσωπική μας κόπωση είναι η κοινή μας αγάπη για τον Σοροπτιμισμό, αυτό που 
μας ενώνει, μας οριοθετεί και μας προδιαγράφει ως ένα σύνολο. «Να είμαστε 
λοιπόν εις το εμείς και όχι εις το εγώ». Ευχή μου είναι να αναπτύξουμε ακόμη 
περισσότερο μεταξύ μας την Αλληλοκατανόηση, τον Αλληλοσεβασμό, την 
Αλληλεγγύη, την “Αντιπελάργηση”.

Η εκδότρια και εγώ επιθυμούμε το περιοδικό της ΣΕΕ να αποτελέσει ένα 
βήμα όπου όλες οι Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες θα μπορούν να εκφράσουν και 
να αναπτύξουν τις απόψεις τους σε θέματα που υποστηρίζει και διεκδικεί ο 
Σοροπτιμισμός. Θέματα όπως η συνηγορία, η υγεία, το περιβάλλον, στρατηγικές 
ηγεσίας, διαχείρισης και ανάπτυξης, κ.ά. Μέσα από το περιοδικό τα μέλη μας 
θα μοιραστούν τις γνώσεις τους πάνω σε ειδικά θέματα με όλες τις υπόλοιπες 
φίλες. Στο περιοδικό θα παρουσιάζονται εκτός από τις αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεών μας, οι αποφάσεις των G.M. της Ομοσπονδίας μας, οι αποφάσεις 
του Παγκοσμίου συνεδρίου της Οργάνωσής μας, αποφάσεις του ΟΗΕ που 
αφορούν τις γυναίκες και τα κορίτσια, καθώς αποτελούν δεσμεύσεις και πυξίδα 
της πορείας του Σοροπτιμισμού. Θα παρουσιάζονται επίσης επιλεγμένα θέματα 
που μας στέλνονται από την Γραμματεία Ισότητας.

Η οικονομική συγκυρία είναι ιδιαίτερα αρνητική, όμως με σύνεση θα 
προχωρήσουμε στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Σοροπτιμισμού γιατί 
πιστεύουμε βαθειά στις ιδέες του, προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις με 
τόλμη, αρετή και έμπνευση και να είστε σίγουρες ότι θα πετύχουμε.

Με σοροπτιμιστικούς χαιρετισμούς, αγάπη και φιλία

Μαρία-Ευρυδίκη



 4 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 2 6 |

Ποια είναι η νέα Πρόεδρος της ΣΕΕ 2018-2020
Δρ. Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου του Κλεομένους

 ΕκπαίδΕυση:  Εί-
ναι διπλωμα-
τούχος Αγρονό-
μος-Τοπογρά-
φος Μηχανικός 
του Α.Π.Θ, Msc 
Υγειονο λόγος 
Μηχανικός, Δι-
δάκτωρ του 
Τμήματος Πο-
λιτικών Μη χα-

νι κών ΔΠΘ. Έκανε μεταδιδα κτορική 
Εκπαίδευση και Έρευνα στο Center 
of Water Research στο University of 
Western Australia - Perth. Έχει εκ-
παιδευτεί σε θέματα Διπλωματίας 
Νερού, Πολυ κριτηριακής Ανά λυσης, 
Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργα-
ζομένων, Εφαρμογής Γεωγραφικών 
Συστη μά των Πληροφοριών, Τηλε-
πισκόπισης, Συμπεριφορά και Επικιν-
δυνότητα ρύπων σε υδάτινους απο-
δέκτες, Μηχανικής Πε ρι βάλλοντος 
και Οικο  νομίας, κ.ά.

 σοροπτίμίστίκη δραστηρίοτητα:   Εί-
ναι μέλος του Ομίλου Ξάνθης από το 
2000.

Υπήρξε Συντονίστρια Περιβάλλο-
ντος του Ομίλου της για 10 έτη. Συμ-
μετείχε στη διοργάνωση του 1ο Σο-
ροπτιμιστικού Περιβαλλοντικού Συ-
νεδρίου της ΣΕΕ με θέμα «Νερό και 
Περιβάλλον» το 2008 όπου ήταν 
και Ομιλήτρια. Τον Ιούλιο 2009 στο 
19ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρω-
παϊκού Σοροπτιμισμού, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ-Ολ-
λανδία, παρέλαβε τιμη τική διάκρι-
ση για τον Όμιλο Ξάνθης που τιμή-
θηκε για τις δράσεις του σχετικά με 
το νερό (Focus program). Το 2006-
2008 ήταν Γραμματέας του Ομίλου 
και Πρόεδρος του Ομίλου το 2008-
10. Εκ πρό σωπος του Ομίλου Ξάνθης 
στην Γ.Σ. της ΣΕΕ για 10 έτη και Δι-
ευθύντρια Προγραμμάτων του Σ.Ο. 
Ξάνθης για τα έτη 2016-18. Σε επίπε-

δο ΣΕΕ εκλέχθηκε Πρόεδρος της Επι-
τροπής Υποτροφιών για τα έτη 2010-
12, Αντιπρόεδρος για τα έτη 2012-14, 
Συντονίστρια Περιβάλλοντος για τα 
έτη 2014-16 και μέλος της Επιτροπής 
Διαιτησίας το έτος 2015-16. Το 2017 
εκλέχθηκε Πρόεδρος της ΣΕΕ για τα 
έτη 2018-2020. Τον Ιούνιο του 2010 
συμμετείχε στην έκθεση που διοργά-

νωσε η ΣΕΕ στην Στοά Βιβλίου στην 
Αθήνα με τρία επιστημονικά βιβλία 
και το 1ο της χαρακτικό έργο. Επιμε-
λήθηκε για σειρά ετών και παρουσία-
ζε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης 
μηνιαία Σοροπτιμι στική Εκπομπή. 
Αρθρογράφησε στον τοπικό τύπο 
σχετικά με περιβαλλοντικά και γυ-
ναικεία θέματα, στα πλαίσια των Σο-
ροπτιμιστικών της δραστηριο τήτων. 
Κατά το διάστημα παραμονής της 
στην Αυστραλία συμμετείχε ενεργά 
στον Σ. Όμιλο του Περθ όπου έδωσε 
διάλεξη παρουσιάζοντας το έργο του 
Ελληνικού Σοροπτιμισμού και το έρ-
γο του Σ. Ομίλου Ξάνθης. Παρακο-
λούθησε κατόπιν προσκλήσεως την 
ΓΣ 2013 της Σοροπτιμιστικής Ένω-
σης Δυτικής Αυστραλίας.

 ΕπαγγΕλματίκη δραστηρίοτητα:  Ξεκί-
νησε την επαγγελματική της καριέρα 
στη Λιβύη ως επιβλέπουσα και μελε-
τήτρια μηχα νι κός σε έργα οδοποιίας 
και κατασκευής αεροδρομίου. Για 12 
έτη εργάστηκε ως μελετήτρια δημο-
σίων έρ γων στο δικό της Τεχνικό Γρα-
φείο, και πραγματοποίησε 50 συνολι-
κές μελέτες δημοσίου για έργα οδο-
ποιίας, περιβαλλον τι κών επιπτώ σε-
ων, τοπογρα φι κών αποτυ πώ σε ων, 
κτηματο λο γίου, επεξεργασίας λυμά-
των, χωροταξικές και συγκοινωνια-
κές μελέτες και αρκετά ιδιωτικά έρ-
γα. Από το 2000 έως σήμερα είναι μέ-
λος ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του Δημοκρ ιτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης. Το 2017 εκλέ-
χθηκε ομόφωνα Καθηγή τρια με γνω-
στικό αντικεί  μενο «Τεχνική και Οι-
κονομική Ανάλυση σε έργα προ-
στασίας περιβάλλοντος-Επεξερ γα-
σία Λυμά των». Διδάσκει σε τέσσερα 
προπτυχιακά και τρία μεταπτυχιακά 
μαθήματα. Της απονεμήθηκε εύφη-
μος μνεία από το Διαπανεπιστημια-
κό-Διατμηματικό Πρό γραμ μα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνω-
ση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημά-
των» για την συμβολή της στις δρα-
στηριότητες του μεταπτυχιακού την 
περίοδο 2003-2008. Συμμετείχε σε 
πολλά ερευνητικά προγράμματα ως 
επιβλέπουσα ή βασικό στέλεχος. Εί-
ναι Κριτής σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά και συγγραφέας τεσσά-
ρων επιστημονικών βιβλίων και πολ-
λών επιστημονικών άρθρων. Διετέλε-
σε Τεχνικός Σύμβουλος στο Δ΄ Σώ-
μα Στρατού και στον Δήμο Τοπείρου 
και Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 
Οροσειράς Ροδόπης.

Είναι μέλος σε πολλές επιστημο-
νικές και πολιτιστικές Οργανώσεις.

 οίκογΕνΕίακη κατασταση:  Μητέρα 
ενός αγοριού και ενός κοριτσιού και 
γιαγιά ενός αγοριού.

w h o’s  w h o

Πιστεύω
στο όραμα 

Προσπαθώ
με τόλμη και αρετή 

Πετυχαίνω
τον στόχο
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Μπορεί να ξαφνιάζει ο παρθενικός τίτλος του άρθρου, αλλά δε-
χθείτε τον σαν απόρροια ενός εσωτερικού κραδασμού, που 
προκαλεί το γεγονός της δεκαετούς θητείας μου στη θέση της 
εκδότριας, που στοχεύει να οδηγήσει τον βηματισμό του πε-

ριοδικού μας, ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων εκ-
δοτριών, σε νέα μονοπάτια για μια πρόσθετη πνευματική και ηθική καταξίωση 
των υψηλών στόχων του Σοροπτιμισμού.

Σ’ αυτήν τη πορεία σας καλώ να είστε όλες συμμέτοχες.
Μια νέα διετία άρχισε και το περιοδικό μαζί με όλες τις Σοροπτιμίστριες χαι-

ρετίζει στο πρόσωπο της Μαρίας-Ευρυδίκης Γκράτζιου τη νέα δυναμική Πρόε-
δρο της Σοροπτιμιστικής Ένωσης.

Καλή επιτυχία στο έργο σου Μαρία και σε διαβεβαιώνουμε πως θα είμαστε 
όλες στο πλευρό σου στη διετία 2018 -2020. Ευχόμαστε επίσης καλή επιτυχία 
και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλες τις συνεργάτιδές σου.

Καλή τύχη και σε σένα Πρόεδρε Αμαλία. Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφε-
ρες μαζί με τις δικές σου συνεργάτιδες, στη δική σου διετία. Άλλωστε είναι γνω-
στό ότι ο Σοροπτιμισμός είναι μια συνέχεια και κάθε πρόεδρος βάζει το δικό 
του λιθαράκι. Γιατί το παρελθόν μας κρατάει. Είναι ριζωμένο μέσα μας, μυστι-
κά και αυθόρμητα μας σμιλεύει και μας πλάθει. Υπάρχει μια αλυσίδα όπου ορι-
σμένοι κρίκοι είναι αφιερωμένοι σ’ όσους προηγήθηκαν, σ’ αυτούς που είναι τώ-
ρα και σε εκείνους που θα ακολουθήσουν. Η ζωή έχει μια συνεχή ροή. Ο ίδιος 
χυμός που δίνει σήμερα νέα βλαστάρια, έδωσε πολλούς βλαστούς παλαιότερα.

Δεν πίστευα ποτέ, ότι όταν θα έγραφα τούτο το άρθρο ορισμένα γεγονότα 
θα σκίαζαν την χαρά μου. Ζήσαμε τραγωδίες, πλημμύρες, καταστροφές, σει-
σμούς, φονικές πυρκαγιές όπου εκατό άτομα βρήκαν φρικτό θάνατο. Κι εκεί, 
ήρθε το φοβερό νέο από τη Ρόδο. Ο βιασμός και η φρικτή δολοφονία μιας αθώ-
ας φοιτήτριας, της Ελένης τις μέρες όπου η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, εντασσό-
μενη στην καμπάνια του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών που χρησιμο-
ποιεί το πορτοκαλί χρώμα σαν στοιχείο ενωτικό παγκόσμιας προβολής ενά-
ντια στη βία κατά των γυναικών, μας στέλνει το μήνυμα. Χρωματίσαμε πορτο-
καλί το περιβάλλον μας, φωτίζοντας κτίρια, φορώντας πορτοκαλί στοιχεία στα 
ρούχα, χρησιμοποιώντας πορτοκαλί ομπρέλες με το λογότυπο STOP. Είναι μια 
παγκόσμια δράση ενάντια στη βία κατά των γυναικών με γενικό τίτλο “LET’S 
ORANGE THE WORLD”. Ας ευχηθούμε, να μην θρηνήσουμε άλλη ΕΛΕΝΗ!

Στην Οργάνωση μας, συμβαίνουν ραγδαίες εξελίξεις. Είτε σε επίπεδο Ένω-
σης, είτε σε επίπεδο Ομίλων πρέπει να είμαστε αποτελεσματικές. Να ενημερω-
νόμαστε για τις νέες εξελίξεις ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε το έργο μας. 
Δεν πρέπει όμως, να απομακρυνόμαστε από το Όραμα γιατί αυτό είναι που μας 
δίνει δύναμη και ενέργεια.

Όταν θα φτάσει το περιοδικό στα χέρια σας θα έχουν περάσει τα Χριστού-
γεννα και η Πρωτοχρονιά, αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να ευχηθούμε η Και-
νούργια Χρονιά να μας φέρει μόνο Ειρήνη και Αγάπη, γιατί δυστυχώς από όλα 
τ΄ άλλα έχουμε και πολέμους και βία και φτώχεια και μοναξιά!!!

Καλή Χρονιά

“Let’s Orange 
The World”.
Ας ευχηθούμε,
να μην 
θρηνήσουμε
άλλη Ελένη!

Το δάκρυ της επιστροφής

α π ο  τ η ν  ε κδ ο τρ ι α
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Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Η Ευρωπαϊκή Σορο-
πτιμιστική Ομο-
σπονδία (SiE) δι-
οργανώνει τον έκτο 

φωτογραφικό διαγωνισμό με 
τίτλο «Μέσα από τα μάτια 
των Σοποπτιμιστριών» και 
όλα τα μέλη της καλούνται 
να συμμετάσχουν! Το θέμα 
του έκτου φωτογραφικού δι-
αγωνισμού SiE - Μέσα από 
τα μάτια των Σοροπτιμιστρι-
ών - είναι: We Stand Up for 
Women! Η διαδικασία υπο-
βολής είναι πολύ απλή: το 
μόνο που χρειάζεται να κά-
νετε είναι να συμπληρώσετε 
μια φόρμα συμμετοχής μιας 
σελίδας. Μπορείτε να κατε-
βάσετε το Έντυπο Εισαγωγής 
στην διεύθυνση: <https://
extranet.soroptimisteurope.
org/download/downloads/
file/download/1556>

Ισχύουν
οι ακόλουθοι κανόνες:

α) Για τις συμμετέχουσες:
• Ο διαγωνισμός είναι ανοι-

χτός σε όλες τις Σορο-
πτιμίστριες που είναι μέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας.

• Κάθε συμμετέχουσα μπο-
ρεί να υποβάλει έως και 2 
φωτογραφίες σχετικά με 

το προτεινόμενο θέμα.
• Η συμμετέχουσα πρέπει να 

είναι η συντάκτης / φω-
τογράφος και η κάτοχος 
των πνευματικών δικαιω-
μάτων των φωτογραφιών 
που υποβλήθηκαν.

• Η συμμετέχουσα έχει την 
ευθύνη να λάβει τη συ-
γκατάθεση όλων των αν-
θρώπων που αποτυπώνο-
νται στη φωτογραφία για 
να δημοσιευθεί.

• Δεν επιτρέπεται η συμμετο-
χή μελών της Κριτικής Επι-
τροπής και του Διευρυνθέ-
ντος Συμβουλίου της SiE.

β) Για τις φωτογραφίες:
• Κάθε φωτογραφία πρέπει 

να συνοδεύεται από συ-
μπληρωμένη φόρμα συμ-
μετοχής, συμπεριλαμβα-
νομένου του τίτλου, της 
ημερομηνίας και της πε-
ριγραφής.

• Οι φωτογραφίες πρέπει 
να έχουν μέγεθος μεταξύ 
1MB και 8MB.

• Κάθε φωτογραφία πρέπει 
να είναι αρχικό και αδη-
μοσίευτο έργο της συμμε-
τέχουσας.

Κοινωνικά Νέα 
uu Η Πρόεδρος Elisabetta 
Fontana Lacedelli και τα 
μέλη του Ομίλου Cortina 
D’Ampezzo σας προσκα-
λούν να συμμετάσχετε 
στην 38η «εβδομάδα 
στο χιόνι», που θα διεξα-
χθεί από τις 19 έως τις 24 
Φεβρουαρίου 2019 στην 
πόλη Cortina D’Ampezzo 
της Ιταλίας.

uu Η Πρόεδρος Fabiana 
Danesin και όλα τα μέλη 
του Ομίλου Club Venezia 
Mestre σας προσκα-
λούν να γιορτάσετε την 
35η επέτειο του Si Club 
Venezia Mestre (Ιταλία). 
9-10 Μαρτίου 2019.

Πληροφορίες: 

http://www.soroptimisteurope.
org/wp-content/
uploads/2018/12/venezia-
mestre-35th-anniversary-
programme.pdf

Ίδρυση Νέων Ομίλων 

uu Η Christiane Haller-
Feith, Governor της Ένω-
σης του Λουξεμβούργου, 
ανακοινώνει με χαρά ότι 
θα ιδρύσει το Si Club 
Erwitte-Hellweg (Γερ-
μανία) στις 23 Μαρτίου 
2019.

uu Η Renata Trottmann 
Probst, Πρόεδρος της 
SiE, θα έχει τη χαρά να 
ιδρύσει το Si Club Tema 
(Γκάνα) στις 30 Μαρτίου 
2019.

Νέα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Best Practice Awards

Είναι πάλι καιρός για τα Βραβεία Βέλτιστης 
Πρακτικής Best Practice Awards μια επο-
χή για να γιορτάσουμε τη σπουδαία δουλειά 
και την αφοσίωσή σας στη βελτίωση της ζωής 

των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο!
Η διαδικασία υποβολής βέλτιστων πρακτικών είναι 
πολύ απλή - το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι 
να συμπληρώσετε ένα έντυπο συμμετοχής μιας σελί-
δας και να το στείλετε στη διεύθυνση programme@
soroptimisteurope.org μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 
2019.
Το έντυπο της αίτησης είναι επίσης διαθέσιμο μέσω 
της περιοχής του μέλους SiE: Downloads> Program 
& Advocacy> Βραβεία Best Practice 2019

Το Governors Meeting 2019
στο Ζάγκρεμπ θα γίνει 24-26 Μαΐου

Εγγραφή έως Παρασκευή 15 Μαρτίου!!! 

Πληροφορίες:
http://www.soroptimisteurope.org/you-can-now-
register-for-the-governors-meeting-2019/

We Stand Up for Women!
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Συγκεκριμένα, με το Σύμφωνο Συνεργασίας ανοίγεται η δυνατότητα οι αρμόδιοι κρατικοί οργανισμοί για την Ισότη-
τα και οι Δήμοι να κάνουν κοινές δράσεις σε τέσσερις άξονες:

1. την εκπαίδευση στελεχών και εθε-
λοντών των Δήμων σε θέματα δι-

αχείρισης θεμάτων ισότητας και έμφυ-
λης βίας,

2. τη δημιουργία νέων συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών, δομών φιλοξε-

νίας και σύνδεσής τους με την τηλε-
φωνική υπηρεσία 15900 στα πρότυ-
πα και σε δικτύωση με υπηρεσίες της 
ΓΓΙΦ (Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
Φύλων) υπό την εποπτεία των Δημο-
τικών Επιτροπών Ισότητας Φύλων,

3. τη δημιουργία ομάδων εργασίας 
με την συμμετοχή της ΓΓΙΦ, του 

ΚΕΘΙ, της ΚΕΔΕ και των Δήμων για την 
αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για την 
εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμά-
των ισότητας και

4. την προώθηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας υπό τις Δη-

μοτικές Επιτροπές Ισότητας Φύλων 
για την αντιμετώπιση της γραφειο-
κρατίας, την επιμόρφωση, την έκθεση 
προϊόντων γυναικείων ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοι-
νωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) 

σε ανεκμετάλλευτα δημοτικά ακίνητα.
Ο άξονας που ενδιαφέρει, κυρίως, 

την Οργάνωσή μας είναι η εκπαίδευση 
εθελοντών των Δήμων σε θέματα δια-
χείρισης θεμάτων ισότητας και έμφυ-
λης βίας. Επίσης οφείλουμε να πιέσου-
με τους Δήμους στους οποίους έχουμε 
Ομίλους για την υλοποίηση του Συμ-
φώνου που προβλέπει πέραν της εκ-
παίδευσης, την δημιουργία συμβου-

λευτικών υπηρεσιών και δομών φιλο-
ξενίας καθώς και την προώθηση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Θα πρέπει θεσμικά, ως Σοροπτιμί-
στριες να δηλώνουμε το παρόν στους 
Δήμους και Περιφερειακές Ενότητες 
πέρα από τους εκάστοτε πολιτικούς 
«άρχοντες». Να επιδιώκουμε να συμ-
μετέχουμε σε Επιτροπές Ισότητας και 
στις δράσεις τους.

Νέα
από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Συμμαχία για την Ισότητα των Φύλων στους Δήμους

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου 
του Υπουργείου Εσωτερι-
κών στις 5/12/2018 υπο-

γράφηκε στη διάρκεια του ετήσιου 
Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στο 
ξενοδοχείο CARAVEL, σε εκδήλω-
ση για την Γυναικεία Επιχειρηματι-
κότητα και την Οικογένεια, Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ 
της Υφυπουργού Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ. Την Συμφωνία 
υπέγραψαν η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώ-
νη και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης.

Πρόκειται για πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της 

Ισότητας των Φύλων σε συμμαχία με 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Ο στόχος αυτός περιλαμβάνε-
ται στο επικείμενο νομοσχέδιο για την 
ισότητα των Φύλων και την καταπο-
λέμηση της έμφυλης βίας το οποίο ει-
σάγεται το αμέσως προσεχές διάστη-
μα στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτό, θεσμοθετείται η υποχρεωτική σύ-
σταση Δημοτικών και Περιφερειακών Επιτροπών Ισότη-
τας ως τοπικοί θεσμοί προώθησης των πολιτικών ισότη-
τας και υποστήριξης των γυναικών μέσα στις τοπικές κοι-
νωνίες.

ι σ ο τ η τ α
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Η Συνάντηση άρχισε με το τελετουργικό των τεσσάρων κεριών. Το 
1ο κερί άναψε η πιο παλαιά Σοροπτιμίστρια η Μαρίκα Συμεών 
από τον Σ. Όμιλο Καβάλας για τα γενέθλια του Si, το 2ο κερί άνα-

ψε η Governor Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη για τα γενέθλια της SiE, το 3ο 
κερί άναψε η Πρόεδρος της ΣΕΕ Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου για τα γενέ-
θλια της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος, και το 4ο κερί για τα γενέθλια 
του «Ανατολικού» Αθηνών, Ομίλου που φιλοξενεί την Συνάντηση, άνα-
ψε η Λίλιαν Ζέλλου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2010-12 και μέλος του «Ανατολικού».

Πανελλήνια 
Συνάντηση 
Εργασίας

Προέδρων, Διευθυντριών 
και Βοηθών Διευθυντριών 
Προγράμματος Ομίλων

Η ετήσια
συνάντησή μας 
το τριήμερο 9-10-11 
Νοεμβρίου 2018, 
στην Αθήνα στο 
Ξενοδοχείο Athinais, 
σημείωσε μεγάλη 
επιτυχία συμμετοχών

Μαρίκα Συμεών
Σ.Ο. Καβάλας

Ε. Μπρεδάκη-Μαρινέλλη
Governor

Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου
Πρόεδρος της ΣΕΕ

λίλιαν Ζέλλου
Πρώην Πρόεδρος ΣΕΕ 

Σάββατο 10 Νοεμβρίου
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Χαιρέτησαν την συνάντηση οι:

uu Πρόεδρος Σ.Ο «Ανατολικού» Αθηνών κ. Βίκυ Κάτσαρη
uu Πρόεδρος Σ.Ε.Ε κ. Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου
uu Προηγούμενη Πρόεδρος Σ.Ε.Ε κ. Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση
uu Α΄ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε κ. Πηνελόπη Ράλλη
uu Β΄ Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Ε κ. Ελένη Μαρκάκη
uu Γεν. Γραμματέας Σ.Ε.Ε κ. Σύλβα Μούτσογλου
uu Ταμίας Σ.Ε.Ε κ. Ρίτσα Γαλούση
uu Εκδότρια Περιοδικού κ. Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη
uu Καθώς και οι φίλες Σοροπτιμίστριες από το Single Club 

της Λευκωσίας Εύη Αντωνιάδου-Μάγγου (Πρόεδρος) και 
Στέλλα Γεωργιάδου

Ομιλίες-Αναφορές 
των αξιωματούχων

Η Πρόεδρος Σ.Ε.Ε Μαρία-Ευ-
ρυδίκη Γκράτζιου ξεκίνησε 
την Ομιλία της παρουσιάζο-
ντας την νέα δομή του Σορο-

πτιμισμού που ισχύει από 1/1/2018.
Το 2013 ο Διεθνής Σοροπτιμισμός (Si) 

μετατράπηκε σε εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, Si Ltd, 
σύμφωνα με τους νόμους Αγγλίας και Ου-
αλίας.

Από 1/1/2018 δικαίωμα ψήφου στον 
Διεθνή Σοροπτιμισμό έχουν η Πρόεδρος του Si, η Ταμίας, 
η Διευθύντρια του Advocacy και οι οκτώ (8) Διευθύντριες 
(Directors) που προέρχονται από τις τέσσερεις (4) Σορο-
πτιμιστικές Ομοσπονδίες, δύο μέλη από κάθε Ομοσπονδία. 
Στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία το ένα μέλος είναι η Πρόε-
δρος της SiE και το δεύτερο μέλος επιλέγεται από το Διοι-
κητικό της Συμβούλιο και η επιλογή αυτή επικυρώνεται από 
τις Εκπροσώπους των Ενώσεων (Governors).

Η Προεδρία στο Si εναλλάσσεται κάθε 2 χρόνια και κά-
νει μια ετήσια ζωντανή συνάντηση και e-meetings, το συ-
νέδριο του Si γίνεται κάθε 4 χρόνια σε διαφορετική χώρα.

Η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος, η νυν και η εκλεγ-
μένη του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, που αρχίζει την θητεία 
της από 1/1 /2019.

Το Head Quarter του Διεθνή Σοροπτιμισμού 
ενεργεί ως μια παγκόσμια φωνή για τις Σορο-
πτιμίστριες, συντονίζει και στηρίζει τις Ομο-
σπονδίες και προωθεί το έργο τους.

Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός χρησιμοποιεί 
μια προσέγγιση από τη βάση προς την κο-
ρυφή (bottom-up approach) η οποία συνδέ-
ει τα προγράμματα του Σοροπτιμισμού με 
τη διεθνή υπεράσπιση. Υποστηρίζει την αλ-
λαγή της ζωής των γυναικών και των κορι-

τσιών προς το βέλτιστο. Πραγματοποιεί εκ-
στρατείες ευαισθητοποίησης και εργάζεται 
μέσω των εκπροσώπων του στον ΟΗΕ. 
Παράγει υλικό συνηγορίας που οι Σορο-
πτιμίστριες σε όλες τις Ομοσπονδίες μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν για να είναι πιο 
αποτελεσματικές στο Advocacy. Ο Διεθνής 
Σοροπτιμισμός μετέχει στην Συνάντηση 
της Επιτροπής για τη Θέση των Γυναικών- 
Commission on the Status of Women 
(CSW) των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρ-
κη και διαθέτει 80 θέσεις υποδοχής, μοιρα-
σμένες μεταξύ των Ομοσπονδιών.

Εκπρόσωποι του SI στον ΟΗΕ εί-
ναι στο Παρίσι οιMarie Christine Gries 
και Rina Dupriet, στη Βιέννη οι Martina 

Gredler και Christine Peer, στην Γενεύη οι Angela Sauvage 
και Kristín Reynisdóttir, στη Ρώμη η Liliana Mosca, στο Να-
ϊρόμπι οι Alice Odingo Rose, Mwangi Betty, Olouch Sophia, 
Koech Mary Muia και στην Ν.Υόρκη οι Bette Levy, Marie 
D’Amato-Rizzi, Barbara Rochman, Frances Zainoeddin, 
Sandy Hecker και Vanesa Treers.

Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός μας παρακινεί να εξηγού-
με τη θέση του σε διάφορα θέματα σχετικά με τα 
δικαιώματα των γυναικών και το καθεστώς των 

γυναικών. Προετοιμάζει εργασίες υπεράσπισης για χρή-
ση των Ομοσπονδιών. Και ασχολείται με θέματα που περι-
λαμβάνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη σεξουα-
λική και αναπαραγωγική υγεία, την εξάλειψη της βίας κα-

τά των γυναικών.
Ο διεθνής Σοροπτιμισμός έχει περίπου 75.000 μέλη 

που απαρτίζουν 3.000 και πλέον Ομίλους σε 124 χώ-
ρες. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (SiE) περιλαμ-

βάνει 61 χώρες, η Ομοσπονδία της Μεγάλης 
Βρετανίας και Ιρλανδίας (SiGBi) περιλαμβά-
νει 29 χώρες, η Αμερικανική (SiA) έχει 20 
χώρες και η Ομοσπονδία του Νότιου- Δυ-
τικού Ειρηνικού περιλαμβάνει 14 χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία περιλαμβά-

Η Πρόεδρος της ΣΕΕ Μαρία Ευrυδίκη Γκράτζιου 
με την Πρόεδρο του Ανατολικού Βίκυ Κατσαρή 
και την Β Αντιπρόεδρο της ΣΕΕ Ελένη Μαρκάκη

Προέδρων, Διευθυντριών & Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος Ομίλων
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νει χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, Αφρικής και 
Καραβαϊκής. Τα Projects γίνονται δια μέσου των Ομίλων 
και των Ενώσεων. Η μεγάλη της προσοχή είναι εστιασμένη 
στο Advocacy (συνηγορία) και τα προγράμματα των τελευ-
ταίων χρόνων ήταν «Soroptimist invest in Education» για 
τα έτη 2015-2017 και “We stand up for Women” για τα έτη 
2017 – 2019. Περισσότερες πληροφορίες για την Ομοσπον-
δία που ανήκει η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος στο www.
soroptimisteurope.org

Η Ομοσπονδία της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας 
περιλαμβάνει επιπλέον τις χώρες της Αγγλόφωνης Αφρι-
κής, χώρες τις Καραϊβικής και της Νότια Ασίας. Η μεγάλη 
προσοχή είναι εστιασμένη, επίσης, στο Advocacy και στην 
αύξηση της αναγνωσιμότητας των Σοροπτιμιστριών. Το βα-
σικό τους πρόγραμμα των τελευταίων χρόνων είναι «Ask 
me why i am a Soroptimist». Περισσότερες πληροφορίες 
για την Ομοσπονδία αυτή στο www.sigbi.org

Η Αμερικανική Ομοσπονδία περι-
λαμβάνει χώρες της Νότιας, Κεντρικής 
και Βόρειας Αμερικής, την Ιαπωνία, την 
Ν. Κορέα, Φιλιππίνες και Ταϊβάν. Τα βα-
σικά τους προγράμματα είναι εστιασμέ-
να στο «Live Your Dream – Education 
and Training Awards for Women» και 
«Dream it, Be it – Career Support for 
Girls». Περισσότερες πληροφορίες για 
την Αμερικανική Ομοσπονδία στο www.
soroptimist.org

Η Ομοσπονδία του Νότιου Δυτι-
κού Ειρηνικού περιλαμβάνει τις χώ-
ρες Αυστραλία, Καπότζη, τα νησιά Φί-
τζι, Χονγκ Κογκ, Ινδονησία, Μαλαισία, Μογγολία, Νέα Ζη-
λανδία, Παπούα, Νέα Γουινέα, Σαμόα, Σιγκαπούρη, Τα-
ϊλάνδη και Online Members. Τα βασικά τους προγράμ-
ματα είναι «Birthing in the Pacific», «Walk the Talk – End 
Domestic Violence», «Shaping our future: innovate, inform 
and inspire». Περισσότερες πληροφορίες στο www.siswp.org

Υπάρχουν σκέψεις για μια 5η Ομοσπονδία την Αφρικα-
νική Ομοσπονδία (SiAF). Αυτή την στιγμή στην αφρικανι-
κή Ήπειρο υπάρχουν 1.700 μέλη σε 100 ομίλους που επί του 
παρόντος ανήκουν στην SiE και SiGB Ομοσπονδία. Η αρχι-
κή πρόταση για Αφρικανική Ομοσπονδία έγινε το 1986. Ση-
μαντική πρόοδος έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Το 
2018 έγινε το Παναφρικανικό Συνέδριο στο Μαρόκο και για 
την νέα προσεχή Ομοσπονδία έχουν δημιουργηθεί σκιώ-
δες Διοικητικό Συμβούλιο, καταστατικό, logo και strapline.
 

Από το Παναφρικανικό Συνέδριο που έγινε στο Μαρόκο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος 
της ΣΕΕ Μαρία –Ευρυδί-
κη Γκράτζιου εξήγησε τους 

στρατηγικούς στόχους της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας για τα έτη 
2019-2025 όπως τους παρουσίασε 

η εκλεγμένη Πρόεδρος Anna Wszelaczyńska της SiE στην 
συνάντηση Προέδρων των Ενώσεων της SiE τον Σεπτέμ-
βριο του 2018 στην Μαδρίτη.

Ο πρώτος στόχος είναι η συνέπεια όλων μας στο όρα-
μά μας και στην αποστολή μας. Το όραμά μας είναι οι γυ-
ναίκες και τα κορίτσια να επιτύχουν το ατομικό και συλλο-
γικό τους δυναμικό, να συνειδητοποιήσουν τις φιλοδοξίες 
τους και να έχουν ίση φωνή στη δημιουργία ισχυρών, ειρη-
νικών κοινοτήτων παγκοσμίως. Η αποστολή μας είναι να 
μετασχηματίζουμε τη ζωή και το καθεστώς των γυναικών 
και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης, της χειραφέτη-

σης, της δημιουργίας ευκαιριών.
Ο δεύτερος στόχος είναι η συνέχεια. 

Ο Σοροπτιμισμός έχει συνέχεια στο έρ-
γο του. Τα προγράμματα πρέπει να σχε-
διάζονται με χρονικό ορίζοντα 6 ετών. 
Προσδιορίζουμε τον μακροπρόθεσμο 
στόχο μας και υποστηρίζουμε τις Γυναί-
κες μέσω της εκπαίδευσης τους και της 
Αντίθεσής μας απέναντι στην βία ενα-
ντίον τους. Χέρι με χέρι παρέχουμε στις 
γυναίκες ευκαιρίες και αύξηση της πρό-
σβασής τους στην εκπαίδευση. Χρησιμο-
ποιώντας τις δυνατότητές και ικανότητές 
μας ως επαγγελματίες υποστηρίζουμε τις 

γυναίκες που έχουν ανάγκη να εκπαιδευτούν. Υποστηρίζο-
ντας στις τοπικές κοινότητες τα δικαιώματα των γυναικών να 
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά και ενημερώνοντας 
τις γυναίκες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες.

Ο τρίτος στόχος είναι να γίνονται δραστηριότητες κα-
λά στοχευμένες και με μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι δρα-
στηριότητες επικεντρώνονται στο Mentoring με εκπαιδευ-
τικά προγράμματα και προγράμματα εκπαιδευτικής υπο-
δομής τηλεκπαίδευση (E-EDUCATiON), και στο Advocacy 
με προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προ-
γράμματα ενίσχυσης και συνηγορίας, καμπάνιες κατά της 
βίας μέσω της εκπαίδευσης, προγράμματα υποτροφιών.

Η Πρόεδρος συνέχισε την ομιλία της παρουσιάζο-
ντας τους στόχους της ΣΕΕ για την διετία 2018-
2020. Οι βασικοί στόχοι είναι δύο (i) η επέκταση 

των Ομίλων με την αύξηση των μελών τους και η σύσφιξη 
των σχέσεων μεταξύ των μελών και (ii) η εφαρμογή προ-
γραμμάτων.

Στην προσέλκυση νέων μελών συμβάλλουν η εξωστρέ-
φεια και η δημιουργία ενός ισχυρού brand name με διαφή-
μιση και προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα 

Οι βασικοί στόχοι της ΣΕΕ 
για την διετία 2018-2020

Eπέκταση των Ομίλων
με την αύξηση των με-
λών τους και η σύσφι-
ξη των σχέσεων μετα-
ξύ των μελών.

Eφαρμογή προγραμ-
μάτων.

Π α ν ε λ λ ήν ι α  Σ υ ν ά ν τ η σ η
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ΜΜΕ (branding). Επίσης συμβάλλει ένας νέος τρόπος συ-
νεργασίας των νέων ή και παλαιών μελών, μέσω των τη-
λεδιασκέψεων και της τηλεργασίας (virtual members). Το 
mentoring συμβάλλει τόσο στην αύξηση των μελών όσο και 
στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών. Η ΣΕΕ επίσης 
θέλει να εξετάσει την ενσωμάτωση του Σ. Ομίλου Λευκω-
σίας-Κύπρου, εφ όσον και ο Όμιλος το επιθυμεί, υπό μορ-
φή Ένωσης Ομπρέλα.

Οι νέοι όροι που εισάγονται στην στρατηγική του Σο-
ροπτιμισμού, branding, mentoring, virtual members, Ένω-
ση Ομπρέλα θα αναλυθούν στην συνέχεια της Συνάντησης 
Προέδρων, Διευθυντριών Προγράμματος και Βοηθών Διευ-
θυντριών Προγράμματος.

Υπεύθυνη για το Mentoring 
θα είναι η Α΄Αντιπρόεδρος της 
ΣΕΕ Πηνελόπη Ράλλη και για το 
Branding η Β’ Αντιπρόεδρος της 
ΣΕΕ Ελένη Μαρκάκη. Η Επιτροπή 
Επέκτασης έχει ένα πολύ σημαντι-
κό ρόλο και για τον ρόλο αυτόν θα 
σας μιλήσει η Πρόεδρος της Επι-

τροπής Επέκτασης Κίρκη Παπαδήμα. Έχω μεταφράσει και 
έχω στείλει στους Ομίλους τα εγχειρίδια για το Menroring 
και για την Επέκταση που μας έστειλε η SiE.

Τα Προγράμματα τα οποία προτείνονται και θα αναλυ-
θούν στην συνέχεια από την Διευθύντρια και Βοηθό Διευ-
θύντρια Προγράμματος της ΣΕΕ στις αντίστοιχες των Ομί-
λων αφορούν θέματα Advocacy (για την εξάλειψη της Βί-
ας κατά των γυναικών και ενημέρωση για τα δικαιώματα 
τους), ενίσχυσης γυναικών μέσω ενημέρωσης, εκπαίδευ-
σης και υποτροφιών, υγείας πάνω σε γυναικολογικά θέμα-
τα και εμβολιασμούς. Τα προγράμματα να σχεδιάζονται κα-
λά στοχευμένα και να μην είναι αόριστα και να έχουν όσο 
γίνεται μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πρέπει να πιστεύουμε στο όραμα να προσπαθούμε με 
τόλμη και αρετή και θα πετύχουμε τους στόχους μας.

Έκλεισε την ομιλία της με την ευχή:

Η μία να βοηθά την άλλη

Η Ελένη Μπρεδά-
κη-Μαρινέλλη, 
Ε κ π ρ ό σ ω π ο ς 
Σ.Ε.Ε στην S.i.E, 

αναφέρθηκε στα ΤΑΜΕΙΑ 
(FUNDS) της SiE. Μας γνω-
στοποίησε τον ορισμό – περι-
γραφή αυτών των Ταμείων κα-
θώς και τα ΤΑΜΕΙΑ (FUNDS) 
της SiE με ειδικό καθεστώς. 
Τα Ταμεία (Funds) είναι οικο-

νομικές συνεισφορές, οι οποίες ορίζονται και χρησιμοποι-
ούνται για συγκεκριμένους σκοπούς με βάση νομικούς 
ορισμούς και κανονισμούς για σκοπούς που καθορίζονται 
από: το συμβούλιο της SiE ή το συμβούλιο των εκπροσώ-
πων (governors) ή οποιονδήποτε δωρητή. 
Τα Ταμεία με ειδικό καθεστώς είναι: 

 i το Ταμείο Αλληλεγγύης (Solidarity Fund)
 ii το Ταμείο Καταστροφών και Αποκαταστάσεων
 iii το Ταμείο Δράσεων (Action Fund)
 iv το Ταμείο Υποτροφιών (Scholarship Fund)
 v το Ταμείο Βραβείου Ειρήνης.

Η χρηματοδότηση των Ταμείων γίνεται
α)  από αποθεματικά ή / και δωρεές: Το Ταμείο Καταστρο-

φών και Αποκατάστασης και Ταμείο Βραβείου Ειρήνης,
β)  από συνδρομές: Ταμείο Αλληλεγγύης, Υποτροφιών και 

Δράσης.
Η συμμετοχή στα Ταμεία ανά μέλος είναι:

 Αλληλεγγύης € 1, 00
 Δράσης €  1,33
 Υποτροφιών €  2,33
 ΣΥΝΟΛΟ €  4,66

Ποιος αποφασίζει για τα έργα που χρηματοδοτού-
νται μέσω αυτών των κονδυλίων;

α) Το Δ.Σ εντός της οικονομικής χρήσης/διετίας για: Τα-
μείο Αλληλεγγύης και Ταμείο Καταστροφών και Αποκατα-
στάσεων - Βραβείο Ειρήνης

β) Οι Governors με βάση τις προτάσεις του Δ.Σ για τις 
Υποτροφίες και το Action Fund
Ταμείο Αλληλεγγύης (Solidarity Fund) - Τι χρηματοδοτεί-
ται; μερική ή πλήρης καταβολή των ετήσιων τελών, τα έξο-
δα διαμονής, τα γεύματα και ορισμένα έξοδα ταξιδίου κατά 
τη διάρκεια της παρακολούθησης της GM, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ή συνεδριάσεων στο πλαίσιο της ομοσπον-
δίας ή διεθνών οργανισμών.
Ταμείο Καταστροφών και Αποκατάστασης: Σκοπός είναι η 
οικονομική υποστήριξη σε περίπτωση καταστροφής εντός 
/ εκτός της περιοχής SiE. Ποιος μπορεί να αιτηθεί; Ενώσεις 
ή Single Clubs. Προϋποθέσεις: σαφήνεια και ακρίβεια περι-
γραφής έργου και κόστους φάσης.
Ταμείο Δράσεων (Action Fund): Χρηματοδοτεί Projects για 
να προωθήσουν την εκπαίδευση γυναικών, να υποστηρί-

Προέδρων, Διευθυντριών & Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος Ομίλων
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ξουν ανθρωπιστικές δράσεις, να προωθήσουν την αναγνω-
ρισιμότητα του Si. Μπορούν να αιτηθούν Όμιλοι, Ενώσεις, 
Single Clubs. Προϋποθέσεις: Έργα σοροπτιμιστικά εντός 
περιοχών SiE, απαιτείται λεπτομερής προϋπολογισμός και 
χρονοδιάγραμμα.
Ταμείο Υποτροφιών (Scholarship Fund): Χρηματοδοτεί την 
προώθηση της εκπαίδευσης των γυναικών (-ανωτάτη – βα-
σικές σπουδές, κατάρτιση), την υποστήριξη γυναικών που 
πραγματοποιούν αλλαγές σταδιοδρομίας, Την υποστήριξη 
γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες να αποκτήσουν εκ-
παίδευση, την παρακίνηση των επωφελούμενων να γί-
νουν μέλη του SI, με στόχευση στα STEM. Δύνανται να αι-
τηθούν Όμιλοι μιας Ένωσης, Ένωση, Single Club. Απαιτού-
νται: α) Αναλυτικά στοιχεία της αιτούσας με βάση την προ-
κήρυξη, β) Υποχρεώσεις αιτούσας και προτείνοντος Ομίλου 
μετά τη λήξη της υποτροφίας, γ) Αυστηρή τήρηση προθε-
σμιών. Κάθε Ένωση μπορεί να υποβάλλει έως δύο υποψηφι-
ότητες. Αν κερδίσει 2 υποτροφίες την μία χρονιά την επόμε-
νη δεν μπορεί να λάβει περισσότερες από μία. Αν δεν υπο-
βληθεί έκθεση/αναφορά των υποτρόφων στην SiE μετά την 
λήξη της υποτροφίας, η Ένωση τιμωρείται με αποκλεισμό 
δύο ετών από το δικαίωμα αίτησης.
Dr. Suzanne Noël Fund: Υποστήριξη σπουδών σε πλαστική 
χειρουργική και χειρουργική ατυχήματος, με κεφάλαια του 
Ταμείου Υποτροφιών. Μέγιστο ποσό: 15.000 ευρώ. Μία αί-
τηση ανά Ένωση. Η υποψήφια πρέπει να είναι μικρότε-
ρη από 50 ετών.

Η πρόσκληση για αιτήσεις στις Ενώσεις και Ομίλους 
στέλνεται αρκετά νωρίς και πριν το GM. Μια επιτροπή απο-
τελούμενη από 3 μέλη του Δ.Σ εξετάζει τις αιτήσεις με βά-
ση προκαθορισμένα κριτήρια. Τα μέλη της επιτροπής έχουν 
ατομική ψήφο. Το τελικό αποτέλεσμα της επιτροπής παρου-
σιάζεται στο διοικητικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.
Twinning: (Αδελφοποίηση) Νέων και ώριμων Ενώσεων
Ταμεία βοήθειας για ενισχύσεις (π.χ. Βαλκάνια, σεισμοί- Ιτα-
λία / Αϊτή)
Βραβείο Ειρήνης (υποστηρίζεται από τη πρώην Πρόεδρο 

της SiE Heidrun Konrad). Η SiE θέλει να τιμήσει τις γυναί-
κες που βρίσκονται σε εξέχουσες θέσεις και υποστηρίζουν 
τα δικαιώματα των γυναικών παγκοσμίως με 20.000 ευρώ. 
Η αίτηση πρέπει να σταλεί στην εκλεγμένη Πρόεδρο της 
SiE. Η τελετή απονομής λαμβάνει χώρα κάθε 4 χρόνια. Η 
απόφαση λαμβάνεται από κριτική επιτροπή που αποτελεί-
ται από εξωτερικούς ειδικούς και την εκλεγμένη Πρόεδρο.

Στη συνέχεια παρουσίασε το Βραβείο της Χρονιάς 
και τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2018. 
Τομείς βράβευσης (Βραβείο +3 Έπαινοι): (α) Εκπαί-

δευση, (β) Ενδυνάμωση των Γυναικών, (γ) Καταπολέμηση 
της βίας κατά των Γυναικών, (δ) Υγεία και ασφάλεια τροφί-
μων, (ε) Αειφορία. Υπεβλήθησαν 93 συνολικά υποψηφιότη-
τες. Το Βραβείο της Χρονιάς 2018 κέρδισε η Ένωση Νορ-
βηγίας με μια θεατρική παράσταση για την διακίνηση των 
ανθρώπων (trafficking)-Το σκλαβοπάζαρο των καιρών μας 
“Valgt det…”. Έγιναν συνολικά 37 παραστάσεις, 2500 θεα-
τές, για ενημέρωση του κοινού και κυρίως των νέων και 
πρόκληση διαλόγου, έγιναν συνεντεύξεις με την αστυνο-
μία και θύματα και είχαν στήριξη από το Υπουργείο Δικαι-
οσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας.

Το βραβείο Εκ-
παίδευσης οι Σο-
ροπτιμίστριες από 
το Ouagadougou, 
Burkina Faso που 
πρόσφεραν από μια 
ηλιακή λάμπα σε κά-

θε μαθητή στο χωριό Pourα, Burkina Faso, για καλύτερα 
σχολικά αποτελέσματα.

Το βραβείο Ενδυνάμωση των Γυναικών κέρδισε ο Όμι-
λος Κολωνίας Romerturm της Γερμανικής Ένωσης με ένα 
καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών καλλιτεχνών του 
KUNSTHAUS KAT18. Το βραβείο Καταπολέμηση της βίας 
κατά των Γυναικών κέρδισε η Ένωση Βελγίου. Το βραβείο 
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Υγείας και ασφάλειας τροφίμων κέρδισε ο Όμιλος Ruse, 
Βουλγαρίας. Το βραβείο για την Αειφορία κέρδισε η Ένω-
ση Πορτογαλίας με το πρόγραμμα «Ασφαλή και θωρακισμέ-
να χωριά- Ο ρόλος των γυναικών» (μετά τις πυρκαγιές του 
2017). Έγινε συγκρότηση «Επιτροπής Κρίσεων» από εξειδι-
κευμένες Σοροπτιμίστριες, ενημέρωση κατοίκων για μέτρα 
προστασίας και επιβίωσης και κυρίως γυναικών και παιδιών, 
διανομή μέσων πυρόσβεσης. Η Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλ-
λη έκλεισε την ομιλία της με την ευχή

το 2019  να υπάρχουν και ελληνικοί 
Όμιλοι, στα Best Practice Awards!

Η Μιμίκα Κουρή Εκπρόσωπος Σ.Ε.Ε 
στην S.I.E μας ενημέρωσε για το νέο 
καθεστώς που ισχύει στον Διεθνή Σο-
ροπτιμισμό και στην Ευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία καθώς και κάποιους νέους όρους που αναπτύχθη-
καν στην ετήσια συνάντηση των Governors του 2018 στην 
Λουκέρνη.

Το Si international έγινε εταιρία (incorporated) στις 30 
Αυγούστου του 2013 στην Αγγλία ως μη κερδοσκοπική εται-
ρία, σύμφωνα με τον Αγγλικό νόμο. Μέλη της είναι οι Ομο-
σπονδίες και όχι οι άνθρωποι. Δρα μέσω των εξουσιοδοτη-

μένων εκπροσώπων των. Οι εξουσιοδοτημένες εκπρόσωποι 
και οι διευθύντριες έχουν διαφορετικούς ρόλους και είναι οι 
directors αυτές οι οποίες φέρουν σε πέρας τους ρόλους και 
τις ευθύνες/αρμοδιότητες όπως ορίζονται στο καταστατικό. 
Τα μέλη (οι ομοσπονδίες δηλαδή) ορίζουν τις directors ανά-
λογα με τα δικά τους καταστατικά. Οι directors του Si πρέ-
πει να δρουν πάντα σύμφωνα με τα συμφέροντα της εται-
ρίας και να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων. Οι 
εξουσιοδοτημένες εκπρόσωποι πρέπει να ενεργούν με βά-
ση τα συμφέροντα των ομοσπονδιών τους όταν ψηφίζουν 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Annual General Meeting). 
Ο ρόλος των AR (authorized representatives) (εξουσιοδοτη-
μένες εκπρόσωποι) είναι να ψηφίζουν στα Annual General 
Meetings. Τα οικεία συμβούλια δίνουν οδηγίες στις AR πως 
να ψηφίζουν, ή το αφήνουν ανάλογα στην διακριτικής τους 
ευχέρεια. Δεν πρέπει να συγχέουμε αυτό τον ρολό με το ρό-
λο του μέλους. Η ομοσπονδία είναι το μέλος όχι οι AR. Ο 
ρόλος των διευθυντριών του Si είναι να ενεργούν σύμφωνα 
με τα συμφέροντα της εταιρίας, να διοικούν και να επιβλέ-
πουν και να έχουν την τελική ευθύνη για την εταιρία. Τα κα-
θήκοντα και οι υπευθυνότητες των directors είναι να έχουν 
το management της εταιρίας, να επιβλέπουν τις υφισταμέ-
νες τους και να αποφασίζουν συλλογικά με βάση την πλει-
οψηφία. Η πρόεδρος είναι πρώτη μεταξύ ίσων. Οφείλουν να 
τηρούν εταιρική εχεμύθεια.

Μέχρι τις 31.12.2017 στο διοικητικό συμβούλιο του Si 
υπήρχαν 3 μέλη που ψήφιζαν ανά ομοσπονδία και δεν ψή-
φιζαν η πρόεδρος, η advocacy director και η ταμίας του Si. 
Από 1.1.2018 όμως το νέο διοικητικό αποτελείται από 2 
μέλη ανά ομοσπονδία με δικαίωμα ψήφου και επιπλέον 
έχει δοθεί δικαίωμα ψήφου στην πρόεδρο, στην advocacy 
director και την ταμία.

Οι διευθύντριες του Si είναι και μέλη των επιτροπών 
του Si που είναι: company committees, finance, governance, 
communication, mission committees, advocacy, presidents 
appeal, leadership development, convention, Si Lab, Virtual 
Museum

Προέδρων, Διευθυντριών & Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος Ομίλων

3
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Η νέα δομή απαιτεί τους Si directors να διορίζονται με επι-
καλυπτόμενες θητείες (overlapping terms). Η δεύτερη ορι-
ζόμενη director πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:
– Να είναι έμπειρο μέλος του συμβουλίου της SiE ή μέλος 

ένωσης της, κατά προτίμηση πρόεδρος.
– Να έχει άριστη γνώση αγγλικών και κατά προτίμηση να 

έχει εργαστεί σε αγγλόφωνη χώρα.
– Επαγγελματική εμπειρία σε ένα από τους ακόλουθους το-

μείς (i) Διευθυντική θέση σε διεθνές περιβάλλον, (ii) Δι-
κηγόρος με εμπειρία στα διεθνή θέματα, (iii) Οικονομι-
κός αναλυτής ή κάτι παρόμοιο με εμπειρία σε διεθνές πε-
ριβάλλον

– Να έχει κοινωνικές δεξιότητες σε πολυπολιτισμικό περι-
βάλλον

Η προτεινόμενη διαδικασία επιλογής για την δεύτερη Si 
director είναι:
– Πρόσκληση στα union και στα singe club για να προτεί-

νουν υποψήφιες.
– Υποψήφιες μπορεί να προτείνει και το συμβούλιο του SiE.
– Το συμβούλιο κρίνει τις προτάσεις και ορίζει υποψήφια 

για έγκριση από τις governors.
– Ανάλογα με την γνώμη των governors στο GM και την ρη-

τά εκφρασμένη επιθυμία από το Si μπορεί να προταθεί η 
ίδια υποψήφια για επανεκλογή.

Στο GM του 2018 στην Λουκέρνη για να εναρμο-
νιστούμε με τα νέα δεδομένα του Si, προτάθηκε η 
πρόεδρος του SiΕ να εκπροσωπήσει το SiΕ στο Si 

ως Authorized Representative, και αυτή η πρόταση ψηφί-
στηκε. Η δεύτερη πρόταση ήταν «Οι δυο διορισμένες από 
την ομοσπονδία directors στο Si να είναι η president elect 
και μια δεύτερη director που θα ορίζεται από το συμβού-
λιο με την έγκριση των Governors. Η πρότασή της πήρε 28 
ΝΑΙ και 23 ΟΧΙ και συνεπώς απορρίφθηκε αφού δεν συγκέ-
ντρωσε τα 2/3. Ήταν η μόνη πρόταση αλλαγής καταστατι-
κού που απορρίφθηκε, μετά από την παρέμβασή μου με την 
ακόλουθη ερώτηση που έθεσα στην Πρόεδρο «ποιος θα δί-
νει τις οδηγίες στην AR, αφού το Si είναι το administrative 
body (διοικητικό/διαχειριστικό όργανο) ενώ το council of 
the governors (συμβούλιο των governors) είναι το governing 
body (το κυρίαρχο διευθυντικό όργανο)». Τελικά η Πρόε-
δρος του SiE έφερε το θέμα ξανά σε ψηφοφορία τον Σε-
πτέμβριο, αυτή τη φορά με mail ballot (ψηφοφορία δια αλ-
ληλογραφίας). Η θέση της Ελλάδος ήταν και είναι ότι οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού και των κανονιστικών δι-
ατάξεων πρέπει να συζητιούνται και να αποφασίζονται στα 
GM και ότι φέρνοντας αυτό το θέμα ξανά σε ψηφοφορία 
λίγους μήνες μετά την απόρριψή του δείχνει έλλειψη σεβα-
σμού στις αποφάσεις του GM, όπου συγκεντρώνονται άξι-
ες και έξυπνες Σοροπτιμίστριες από όλη την Ευρώπη. Τε-
λικά η Ελλάδα απείχε και δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία 
τροποποίησης του καταστατικού δια αλληλογραφίας γιατί 

εφόσον από την αρχή διαφωνούσαμε και δεν αποδεχόμα-
στε αυτόν τον τρόπο ψηφοφορίας ως νόμιμο, δεν πρέπει να 
ψηφίσουμε κάτι που ήρθε σε ψηφοφορία παράτυπα, νομι-
μοποιώντας, έτσι, την διαδικασία. Το αποτέλεσμα του mail 
ballot ήταν ότι επί συνόλου 51 Governors ψήφισαν οι 45. 
Τελικώς η πρόταση της Προέδρου του SiE έλαβε 37 θετικές 
ψήφους, 8 αρνητικές και 6 αποχές και πέρασαν στις τρο-
ποποιήσεις του καταστατικού που δεν είχαν την σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής Καταστατικού της SiE. Για όλους τους 
παραπάνω χειρισμούς της, υπήρχε σύμφωνη γνώμη της τό-
τε προέδρου Αμαλίας Ραγκουση. Η σημερινή πρόεδρος 
Μαρία Γκράτζιου πάντα λάμβανε ενημέρωση.

uuΤι είναι το Εικονικό Μέλος (Virtual Member) 
και τι είναι αυτό που μας οδηγεί σε αυτή την νέα έννοια

Ο σκοπός της SiE είναι ανάπτυξη βασισμένη πάνω σε 
δύο πυλώνες (στόχους), (α) κρατάω τα μέλη που έχω 

και (β) επεκτείνομαι, εντάσσω δηλαδή και άλλα νέα μέλη. 
Σήμερα οι νέες γυναίκες εμπλέκονται, συμμετέχουν, θέ-
τουν στόχους και καταστρώνουν σχέδια, ενδιαφέρονται να 
ενωθούν με άλλες γυναίκες, αλλά δεν επιλέγουν μαζικά το 
Σοροπτιμισμό για να το κάνουν αυτό. Έτσι η ιδέα του Σο-
ροπτιμισμού δεν διευρύνεται. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετω-
πίζουν σήμερα και άλλες οργανώσεις. Υπάρχουν γυναίκες 
που ενδιαφέρονται πραγματικά να ενταχθούν στο κίνημα 
(movement) του Σοροπτιμισμού αλλά λόγω μορφωτικών, 
εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων ενασχολήσεων 
δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν στις συναντήσεις των Ομί-
λων. Οι γυναίκες αυτές δεν ξέρουν που θα βρίσκονται τους 
επόμενους μήνες επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά, μπορούν 
να τις κρατούν μακριά δικοί τους λόγοι υγείας ή ατόμων 
του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Πρέπει για 
όλα αυτά λοιπόν οι γυναίκες να αφήσουν τον Σοροπτιμισμό 
και να μην ενταχθούν παρόλο που είναι βαθιά πεπεισμένες 
για τις σοροπτιμιστικές αξίες; Τι μπορούμε να προσφέρου-
με λοιπόν εμείς στις γυναίκες αυτές που ανυπόμονα ζητούν 
τρόπο να συνεισφέρουν στην οργάνωσή μας. Πως μπορεί η 
Ένωση της κάθε χώρας να τις καλωσορίσει στην Σοροπτι-
μιστική Οργάνωση; Υπάρχει πραγματική ανάγκη για ένα 
νέο τύπο μέλους. Νέοι τύποι μέλους έχουν δοκιμαστεί πει-
ραματικά σε κάποιες ενώσεις και στις 3 άλλες ομοσπονδί-
ες. Εργαλεία για μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά την 
ιδιότητα μέλους υπάρχουν. Εδώ λοιπόν υπεισέρχεται η ιδι-
ότητα του Εικονικού Μέλους. Χάρη στην εικονική ιδιότητα 
μέλους, οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν όλα τα παραπάνω 
εμπόδια θα μπορούν αν είναι μέλη του Σοροπτιμισμού. Τα 
εικονικά μέλη μπορούν να συναντιούνται με πλατφόρμες 
επικοινωνίας, όπως το Skype, τo GoToMeeting, τα Blogs, 
τα Webminars, τα TedTalks κα. Ο Σοροπτιμισμός έχει μόνο 
να κερδίσει από τα εικονικά μέλη και ενώσεις. Οφέλη όπως:
uu Εμπνευσμένες αλληλεπιδράσεις
uu Άλλη μια γενιά γυναικών,
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uu Άλλο ένα δίκτυο επικοινωνίας και άλλη μία πλατφόρμα 
δράσης.

uu Στο Σοροπτιμισμό θα μπορούν να συμμετέχουν προσω-
πικότητες ViP, Trend Setters (YouTubers με εκατομμύρια 
folowers που καθορίζουν την τάση ειδικά στους νέους) 
που δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν διαφορετικά.

uu Απόκτηση σύγχρονων εργαλείων επ’ ωφελεία όλων.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να εφαρμοστούν και θα εφαρ-

μοστούν σε επίπεδο Ένωσης με ξεκάθαρες διαδικασίες και 
συνδρομές με προγράμματα δράσης και εργαλεία επικοινω-
νίας. Ο Σοροπτιμισμός είναι πάντα ανοικτός σε νέες ιδέες.

uuΤι είναι η Umbrella Union (Ένωση Ομπρέλλα) 
και τι χρειάζεται

Οι νέες Ενώσεις δυσκολεύονται να αναπτυχθούν όπως 
και οι μεγαλύτερες. Δεν δημιουργούνται καινούργιες 

Ενώσεις, η τελευταία ιδρύθηκε το 2005. Στα single club χά-
νεται πολύτιμο ταλέντο δυναμικών γυναικών. Οι γυναί-
κες αυτές κρατιούνται μακριά από τα κέντρα αποφάσεων 
δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ομοσπονδία και χάνο-
ντας την επαφή, χάνεται και το ενδιαφέρον τους. Από τα 
34.000 μέλη, τα 32.400 ανήκουν σε κάποια Ένωση με ότι 
δικαιώματα συνεπάγεται αυτό. Τα 1600 ανήκουν σε single 
clubs χωρίς δικαιώματα. Από νομικής πλευράς η SiE είναι 
association όχι όμως registered association, δηλαδή δεν 
έχει το επίσημο καθεστώς (official status) γιατί όλα τα μέ-
λη δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα. Η ιδέα είναι να δημιουρ-
γηθούν δύο Ενώσεις, τα μέλη των οποίων θα αποτελούνται 
από όλα τα Single Clubs της Ομοσπονδίας μας, από την 
Αφρική μέχρι την Ανατολική Ευρώπη και από την Ισπανία 
μέχρι το Ντουμπάι και την Αϊτή. Εκτός από τις εικονικές 
Ενώσεις οι άλλες επιλογές που έχουμε είναι:
uu Να επαναδιατάξουμε τα single club από διαφορετικές 
χώρες σε μια Ένωση.

uu Να υιοθετηθούν κάποια single clubs από υπάρχουσες 
Ενώσεις

uu Να προσπαθήσουμε να γίνουν Ενώσεις εφαρμόζοντας 
όλα τα παραπάνω.

uu Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 7 clubs και 150 μέλη για τον 
σχηματισμό 1 Ένωσης.

uuuΠως θα δημιουργηθούν οι Εικονικές Ενώσεις 
(Virtual Unions);

Προς το παρόν, υπάρχουν δύο επιλογές: Είτε δημιουρ-
γούμε δύο Εικονικές Ενώσεις, μία από τις οποίες θα 

ομαδοποιούσε τα Αφρικανικά Single Unions (αποτελούμε-
νη από 492 μέλη), και η άλλη θα περιλαμβάνει τα Clubs της 
Ανατολικής Ευρώπης, τη Μέση Ανατολή και την Καραϊβι-

κή (αποτελούμενη από 1.110 μέλη). Ή δημιουργούμε δύο 
Εικονικές Ενώσεις και αφήνουμε τα Single Club να επιλέ-
ξουν σε ποια Ένωση θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Επειδή 
πρόκειται για μια Εικονική Ένωση, η γεωγραφική εγγύτητα 
δεν αποτελεί ούτως ή άλλως καθοριστικό παράγοντα. Είναι 
πολύ σημαντικό να μπορούμε να συνεργαστούμε αποδοτι-
κά αλλά και σε ευχάριστο κλίμα.

uuΓιατί προτείνουμε μόνο ΔΥΟ Εικονικές Ενώσεις

Η λειτουργία μιας Ένωσης έχει το κόστος της. Στην ιδα-
νική περίπτωση, οι Εικονικές Ενώσεις θα έχουν έδρα 

στη Γενεύη και θα έχουν κάποια (μικρή) βοήθεια από το 
SiEHQ. Επιπλέον, οι εκπρόσωποί τους, δηλαδή τα μέλη 
των συμβούλιων τους, θα πρέπει να συνεδριάζουν τουλά-
χιστον μία φορά το χρόνο με φυσική παρουσία, ενώ οι άλ-
λες συνεδριάσεις θα μπορεί να είναι εικονικές, μέσω τη-
λεδιάσκεψης. Εάν κάποιος μπορεί να επιμερίσει αυτό το 
κόστος ανάμεσα στα μέλη μόνο δύο Ενώσεων, θα είναι πιο 
προσιτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μέγεθος της 
Umbrella Union είναι σημαντικό. Εφόσον χρησιμοποιού-
με τον ορισμό «Ένωση», ας είναι ξεκάθαρο ότι η Umbrella 
Union θα έχει τις ίδιες ευθύνες και τις ίδιες λειτουργίες 
όπως αυτές που προβλέπονται από το Καταστατικό και οι 
Κανονιστικές Διατάξεις. Καταλαβαίνουμε ότι η ιδιότητα 
του εικονικού μέλους είναι συμπληρωματική στην ιδιότη-
τα των Εικονικών Ενώσεων.

uuΓια τι αριθμούς μιλάμε;

Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Καραϊβική = 1110 
μέλη σε 59 ομίλους. Αφρική 492 μέλη σε 27 ομίλους.

Η Μαίρη Πούλιου, Διευ-
θύντρια Προγραμμά-
των Σ.Ε.Ε μας παρουσί-

ασε το Πρόγραμμα της SiE «WE 
STANDUP FOR A WOMEN TO 
EMPOWER WOMEN» και τους 
στόχους του.
uu Βοηθούμε, εκπαιδεύουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια 
να ηγηθούν

uu Ενδυναμώνουμε τις γυναίκες για να βρουν απασχόληση
uu Καταπολεμούμε με τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών
uu Προσφέρουμε πρόσβαση σε καλύτερες συνθήκες υγείας 
και διαβίωσης για γυναίκες και κορίτσια

uu Συμβάλλουμε στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατά-
στασης και της βιωσιμότητας

Τόνισε ότι ο ρόλος των Διευθυντριών Προγράμματος εί-
ναι θεμελιώδης, διότι:
uu Ένας Όμιλος χωρίς πρόγραμμα είναι χωρίς μέλλον! Ή 
εκφράζοντας το με θετικό τρόπο:

uu Ένας Όμιλος με πρόγραμμα είναι ζωντανός και δραστή-
ριος!

Τα εικονικά μέλη μπορούν 
να συναντιούνται με 
πλατφόρμες επικοινωνίας, 
όπως το Skype, τo 
GoToMeeting, τα Blogs, 
τα Webminars, τα 
TedTalks κα. 

4
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Μας παρουσίασε τις προτάσεις της Σ.Ε.Ε. Επιγραμματικά
uu Στηρίζουμε τις γυναίκες της υπαίθρου
uu Πες ΟΧΙ στην βία ενάντια στις γυναίκες
uu Υγεία. Εμβολιασμοί- Σκληροατροφικός Λειχήνας.
uu Περιβάλλον.

Η Μαρία Οικονομίδου Β. 
Διεθύντριας Προγραμ-
μάτων Σ.Ε.Ε με την σειρά 

της μας παρουσίασε λεπτομερώς 
το πρόγραμμα της Προέδρου S.i. 
E 2017-2019 Renata Trottmann 
Probst καθώς και τον τρόπο για 
να κάνουμε ένα πρόγραμμα.

Η Φούλη Καμηλαρίδη, 
Πρόεδρος Επιτροπής 
Οικονομικών Σ.Ε.Ε μας 

παρουσίασε την πρόταση της Επι-
τροπής για την ενίσχυση της Σ.Ε.Ε 
για τις διάφορες ανάγκες και δρά-
σεις της Ένωσης να μοιραστούν 
στους Ομίλους λαχνοί κόστους 5 
ευρώ έκαστος που αντιστοιχούν σε 

δύο δώρα: το 1ο είναι ένας αυθεντικός πίνακας ζωγραφι-
κής μεικτής τεχνικής του Γερμανού καλλιτέχνη Thomaw 
Thilsner δωρεά της Προέδρου της Σ.Ε.Ε και το 2ο δώρο εί-
ναι ένα παραδοσιακό κόσμημα – καρφίτσα αντίγραφο από 
κουμπί παραδοσιακής στολής του ακριτικού Καστελόριζου 
έργο της γνωστής Καλλιτέχνιδας κ. Γεωργίας Βαγενά, επί-
σης προσφορά της Προέδρου της Σ.Ε.Ε. Η τιμή των λα-
χνών έγινε 1€ έκαστος σύμφωνα με το από 14/11/2018 
email της Προέδρου Σ.Ε.Ε Μαρίας-Ευρυδίκης Γκράτζι-
ου. Οι λαχνοί μπορούν να πουληθούν και σε μη μέλη του 
Σοροπτιμισμού. Η επιστροφή των μπλοκ και η απόδοση 
των χρημάτων στην Σ.Ε.Ε. θα γίνει έως 28 Φεβρουαρίου 
2019 (ώστε να υπάρχει απόδοση των εσόδων στον απολο-
γισμό του 1ου εξαμήνου 1/10/18-31/3/19) και η κλήρωση θα 
πραγματοποιηθεί στην ετήσια Γ.Σ του 2019.

Δεν πραγματοποιήθη-
κε η ομιλία της κ. Κίρκης 
Παπαδήμα Προέδρου 
Επιτροπής Επέκτασης 
της Σ.Ε.Ε λόγω μη επάρ-
κειας του χρόνου.

Ο «φιλοξενών» Όμι-
λος «Ανατολικός» μας εί-
χε μια έκπληξη. Λίγο πριν 
το διάλειμμα ήρθαν τα 
παιδιά του «El Sistema» 
μας έπαιξαν μουσική και 
μας τραγούδησαν.

u
uΤραπέζι Εργασίας

Δ/ντριων και Βοηθών Δ/ντριών Προγραμμάτων

Υπήρξε λεπτομερής περιγραφή των προγραμμά-
των τόσο της SiE όσο και της ΣΕΕ με προτάσεις 
από τις Αξιωματούχες της ΣΕΕ, Μαίρη Πούλιου 
Διευθύντρια Προγράμματος και Μαρία Οικο-

νομίδου Βοηθό Διευθύντρια Προγράμματος, για να κάνου-
με στους Ομίλους μας. Ακόμη μας παρουσιάστηκαν από 
την Βοηθό Διευθύντρια της ΣΕΕ Μαρία Οικονομίδου 
εργαλεία για το πώς θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα 
και στην συνέχεια τα PFR.

Η Διευθύντρια Προγράμματος της ΣΕΕ Μαίρη Πού-
λιου τόνισε ότι με το πρόγραμμα του SiE We Stand up 
for WOMEN to EMPOWER WOMEN οι Ingeborg Dietz 
SiE Programme Director, Elizabeth Otieno Nyadwe, SiE 
Vice President Advocacy και η Inge Withof SiE Assistant 
Programme Director, καθόρισαν ως στόχους του προγράμ-
ματος τα εξής:
1. Βοηθούμε, εκπαιδεύουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια να 

ηγηθούν
2. Ενδυναμώνουμε τις γυναίκες για να βρουν απασχόληση
3. Καταπολεμούμε τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών
4. Προσφέρουμε πρόσβαση σε καλύτερες συνθήκες υγείας 

και διαβίωσης για γυναίκες και κορίτσια
5. Συμβάλλουμε στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατά-

στασης και της βιωσιμότητας
Οι ανωτέρω αξιωματούχες της SiE τονίζουν ιδιαίτερα ότι 

ο ρόλος των Διευθυντριών Προγράμματος είναι θεμελι-
ώδης, διότι: Ένας Όμιλος χωρίς πρόγραμμα είναι χωρίς 
μέλλον! Ή εκφράζοντας το με θετικό τρόπο:

Ένας Όμιλος με πρόγραμμα είναι ζωντανός και δρα-
στήριος!

Συνέχισε λέγοντας μαζί με την Βοηθό Διευθύντρια Προ-
γράμματος της ΣΕΕ κ. Μαρία Οικονομίδου προσβλέπουν 
στην συχνή επικοινωνία και στενή συνεργασία για να δυ-
ναμώσουν το έργο μας και να συντονίσουν τις προσπάθειές 
τους, για να γίνουν οι δράσεις όλων αποτελεσματικότερες 
και γνωστότερες.

Η Διευθύντρια και Βοηθός Διευθύντρια Προγράμμτος ΣΕΕ Μαίρη Πούλιου και Μαρία Οικο-
νομίδου αντίστοιχα

Π α ν ε λ λ ήν ι α  Σ υ ν ά ν τ η σ η

5

6

Η καρφίτσα του λαχνού
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Οι Προτάσεις τους είναι:

1. Στηρίζουμε τις γυναίκες της Υπαίθρου

Η Επιτροπή του ΟΗΕ 
για το καθεστώς των γυ-
ναικών (UNCSW), στην 
47η σύνοδο του 2018 έθε-
σε ως θέμα προτεραιότη-
τας: «Προκλήσεις και ευ-
καιρίες για την επίτευξη 

της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναι-
κών και κοριτσιών της υπαίθρου».

Η 15η Οκτωβρίου καθιερώθηκε με απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης του ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας, 
ως ελάχιστη αναγνώριση της συνεισφοράς της στην αγρο-
τική παραγωγή, και του δυναμικού της ρόλου στον πολύπα-
θο και γεμάτο προκλήσεις και δυσκολίες αγροτικό τομέα. Η 
γυναίκα της υπαίθρου στηρίζει την ελληνική οικογένεια, 
πρέπει να αντιμετωπίσει όλες τις αντιξοότητες που συ-
νεπάγεται η αγροτική παραγωγή, καλούμενη παράλλη-
λα να ανταποκριθεί εξίσου καλά σε όλους τους ρόλους 
της. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 42% του αγροτικού πληθυ-
σμού είναι γυναίκες. Ωστόσο, σε πολύ λίγες περιπτώσεις οι 
γυναίκες είναι ιδιοκτήτριες μονάδων αγροτικής παραγω-
γής (στοιχεία: Παγκόσμια Ένωση Αγροτών). Σε πρόσφατη 
έρευνα της ΓΓΙ προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία μετα-
ξύ των οποίων είναι: (i) Αισθητή βελτίωση του μορφωτικού 
επιπέδου των Ελληνίδων αγροτισσών (35,53% είναι απόφοι-
τες λυκείου, το 7,61% ΑΕΙ/ΤΕΙ και το 13,20% ΙΕΚ), ενώ έχουν 
καλή γνώση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα προ-
γράμματά τους. (ii) Οι γυναίκες παράλληλα αναλαμβάνουν 
τη φροντίδα των ζώων, εποχικές εργασίες, αλλά και τη δι-
εκπεραίωση φοροτεχνικών θεμάτων. (iii) Σταδιακά τα οικο-
γενειακά βάρη επωμίζονται και οι άνδρες αγρότες, αφού το 
44% βοηθούν στο σπίτι και την ανατροφή των παιδιών. (iv) 
Από την άλλη δέχονται ότι η αγροτική κοινωνία είναι πα-
τριαρχική άνω του 80% και λένε ότι οι άνδρες επωφελούνται 
από όλες τις κρατικές πολιτικές, είτε αυτές αφορούν το ει-
σόδημα είτε αφορούν την επιμόρφωση, τα σεμινάρια, τους 
συλλόγους. Η διαπίστωση είναι ότι διαμορφώνονται σήμε-
ρα σημαντικότερες προοπτικές στο επάγγελμα των αγρο-
τισσών, που δημιουργούν κυρίως οι νέες μορφές παραγω-
γής και επεξεργασίας προϊόντων τόσο στην γεωργία όσο 
και στην κτηνοτροφία.

Δόθηκαν και συζητήθηκαν, ένας πίνακας και συμπλη-
ρωματικό κείμενο με προτάσεις δράσεων. Ζητήθηκε από 
τους Ομίλους να επιλέξουν ή να προτείνουν και άλλες δρά-
σεις. Στόχος να συντονιστεί το έργο μας για πιο ολοκληρω-
μένο αποτέλεσμα. Η δημιουργία μιας πανελλήνιας βάσης 
δεδομένων που να καταγράψει τους Γυναικείους Αγροτι-
κούς Συνεταιρισμούς ή ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και ατομικές γυναικείες 

επιχειρήσεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, έτσι ώστε να εί-
ναι εύκολη η δικτύωσή των γυναικείων αγροτικών συνεται-
ρισμών και επιχειρήσεων. Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον μπο-
ρεί να ετοιμαστεί ένα τυποποιημένο δελτίο καταγραφής, για 
να είναι ευκολότερη η παρουσίαση τους.

Ζήτησε να ακούσουν τις προτάσεις των Ομίλων για ένα 
φωτογραφικό διαγωνισμό ή video, και εάν υπάρξει ενδια-
φέρον αυτό να το προωθήσουμε.

2. Πες Όχι στην Βία Ενάντια στις Γυναίκες

Η πρόσφατη κύρω-
ση από το Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο (Ν. 4531/18) της 
Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την ΚΑΤΑ-
ΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑ-

ΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη νομο-
θετική εξέλιξη για την αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυ-
ναικών σε όλες τις μορφές της. Η Διευθύντρια Προγράμ-
ματος της ΣΕΕ Μαίρη Πούλιου έδωσε κείμενο με τις κύρι-
ες ρυθμίσεις του Νόμου και ζήτησε να γίνουν ενημερωτικές 
παρουσιάσεις, σε συνεργασία και με άλλους φορείς όπως η 
ΓΓΙ και οι Περιφερειακές επιτροπές Ισότητας.

Η Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος της ΣΕΕ Μα-
ρία Οικονομίδου μίλησε για την Ακτιβιστική δράση η 
οποία περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 25 Νοεμβρί-
ου, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών, έως 10 Δεκεμβρίου παγκόσμια ημέρα των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και του Σοροπτιμισμού. Το φετινό 
θέμα των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Ημέρα για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών είναι το «Orange the 
World: Hear Me Too».

3. Υγεία

Η Διευθύντρια Προγράμματος της ΣΕΕ Μαίρη Πού-
λιου ανέπτυξε γιατί επέλεξαν να προτείνουν τα ακόλουθα 
προγράμματα στον Τομέα της Υγείας (i) Εμβολιασμοί: Οι 
γιατροί προειδοποιούν ότι πρέπει να τεθεί ένα φρένο στο 
φαινόμενο των ανεμβολίαστων παιδιών. Πολλοί επιστήμο-
νες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επανεμφά-
νιση ξεχασμένων ασθενειών όπως η πολιομυελίτιδα και η 
ιλαρά. Προτείνει εκστρατεία ενημέρωσης για τις σοβαρές 
επιπτώσεις από την παράληψη εμβολιασμού των παιδιών, 
με την συμπαράσταση ιατρικών συλλόγων και άλλων τοπι-
κών φορέων. (ii) Σκληροατροφικός Λειχήνας: Eυρέως δια-
δεδομένος και υποτιμημένος, αποτελεί ταμπού. Είναι σημα-

Προέδρων, Διευθυντριών & Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος Ομίλων
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ντικό να ενημερωθούμε για την ασθένεια αυτή του δέρμα-
τος άγνωστης αιτιολογίας, που δημιουργεί ανομοιόμορφο, 
λευκό δέρμα. Είναι μια αυτοάνοση ασθένεια, που δεν μετα-
δίδεται και η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά δεν θε-
ραπεύεται. Εάν δεν διαγνωστεί ή δεν αντιμετωπιστεί σύμ-
φωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, το δέρ-
μα έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει καρκίνο.

4. Περιβάλλον

Η Βοηθός Διευθύντρια Προ-
γράμματος της ΣΕΕ Μαρία Οικο-
νομίδου ανέπτυξε θέματα ανακύ-
κλωσης και κυκλικής οικονομίας 
στα οποία σημειώνεται έλλειμμα εκ-
παίδευσης των πολιτών. Την στιγμή 
που σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προω-

θούνται εξελίξεις όπως η πρόσφατη θεσμοθέτηση της πρώ-
της στρατηγικής για τα πλαστικά, στη χώρα μας παρουσι-
άζεται χαμηλό επίπεδο στην αλυσίδα της ανακύκλωσης 
και στην ποιότητα των υλικών που παράγονται.

Στο τραπέζι προτάθηκε από την Διευθύντρια Προ-
γράμματος της ΣΕΕ Μαίρη Πούλιου και συζητήθηκε 
να ερευνηθούν δυνατότητες χρηματοδότησης από 
άλλα προγράμματα του SiE, πέρα των υποτροφιών, 
για παράδειγμα για έργα σε δοκιμαζόμενες περιοχές, 
όπως στους σεισμούς στην Ζάκυνθο. Οι Όμιλοι που 
είναι κοντά μπορούν να ενημερωθούν για ανάγκες 
που θα μπορούσαν να καλύψουν προκειμένου να 
υποβάλουμε σχετικό αίτημα. Όσον αφορά το θέμα 
των υποτροφιών στο οποίο είχαμε συνεχείς επιτυ-
χίες και ευχήθηκε να συνεχίσουμε να έχουμε, γιατί καλύπτει 
κύριους στόχους μας για την ενεργό υποστήριξη των γυναι-
κών. «Οι Σοροπτιμίστριες ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να πι-
στεύουν στον εαυτό τους και να είναι ορατές στον εργασιακό 
χώρο». Πρότεινε επίσης να συναντήσουμε και να ακούσου-
με τις γυναίκες στις οποίες δόθηκαν υποτροφίες μέσω της 
ΣΕΕ, να ενημερωθούμε για την εξέλιξή τους και να τις ζητή-
σουμε να βρίσκονται κοντά μας.

Για τον σκοπό αυτό έκανε παράκληση σε όλους τους 
Ομίλους να αναζητήσουν σε βάθος χρόνου, τις υποτρόφους 
τους και να ενημερώσουν την ΣΕΕ. Έκλεισε την Συνεδρίαση 
ευχαριστώντας όλες τις Διευθύντριες Προγράμματος και 
Βοηθούς Διευθύντριες Προγράμματος των Ομίλων, για την 
συμμετοχή τους στο στρογγυλό τραπέζι, με την ελπίδα να 
υπήρξε ουσιαστικό ενδιαφέρον, ενημέρωση και ανταλλαγή 
ιδεών σε όλες, τονίζοντας για μια ακόμη φορά ότι ο ρόλος 
των Διευθυντριών και Βοηθών Διευθυντριών Προγράμμα-
τος σε έναν Όμιλο είναι θεμελιώδης και 

Ένας Όμιλος με πρόγραμμα
είναι ζωντανός και δραστήριος!

u
uΤραπέζι Εργασίας Προέδρων

Παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο Επιτροπής 
Επέκτασης Σ.Ε.Ε κ. Κίρκη Παπαδήμα το «ΕΓ-
ΧΕΙΡΙΔΙΟ για προσέλκυση Νέων μελών». Το 
εν λόγω εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να βοηθή-

σει τους Ομίλους να προσελκύσει νέα μέλη. Δίνει οδηγίες και 
βήματα για την Αξιολόγηση του Ομίλου και τον Εντοπισμό 
και την Αξιολόγηση των Αναγκών της Τοπικής Κοινωνίας 
ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε μέλη τα οποία θα 
είναι χρήσιμα για τα έργα ή ενέργειες που θέλουμε να ανα-
λάβουμε. Δίνει οδηγίες για τη Δημιουργία Σχεδίου Δράσης 
(για «δεξαμενές» που μπορούμε να προσελκύσουμε νέα μέ-
λη), πότε και που να προσελκύσετε μέλη, εφαρμογή του σχε-
δίου δράσης, ποιες ερωτήσεις πρέπει να γίνουν στις υποψή-
φιες, ποιες είναι οι προσδοκίες του ομίλου εάν η υποψήφια 
γίνει μέλος κ.ά Η Πρόεδρος της Επιτροπής Επέκτασης είπε 
ότι η πρώτη της προτεραιότητα είναι η συγκράτηση των με-
λών των Ομίλων ώστε να μην συρρικνωθούν ή διαλυθούν 

οι Όμιλοι.
Η Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε. Μαρία-Ευρυδίκη 
Γκράτζιου παρουσίασε και εξήγησε τι είναι 

Mentoring και τι σχετικές οδηγίες έχει δώ-
σει η Ευρωπαϊκή Σοροπτιμιστική Ομοσπον-
δία σχετικά με αυτό. Σκοπός της SiE όπως και 
όλων των ενώσεων και Ομίλων είναι να εκ-
παιδεύσουν, να ενδυναμώσουν και να δώσουν 
δυνατότητες σε γυναίκες και κορίτσια. Ένας 
αποτελεσματικός και ανταμειβόμενος τρόπος 

ανταλλαγής γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών των 
μελών του SiE είναι η καθοδήγηση ή Μentoring. 

Το 2017 δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα καθοδήγησης της 
SiE (Mentoring Task Force). Στόχος της ήταν να προετοιμάσει 
ένα εγχειρίδιο καθοδήγησης. Το εγχειρίδιο αυτό έγινε πραγ-
ματικότητα και μοιράστηκε στις Ενώσεις. Η Mentoring Task 
Force στην συνέχεια θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. Το εγ-
χειρίδιο του Mentoring μεταφράστηκε στην Ελληνική από την 
Πρόεδρο της ΣΕΕ 2018-2020 και μοιράστηκε στους Ομίλους.

uuTι ακριβώς είναι το Μentoring;
Το mentoning δεν είναι μια απλή καθοδήγηση. Είναι μια 

αμφίδρομη, αμοιβαία επωφελής σχέση μεταξύ μιας καθοδη-
γήτριας (μέντορα-mentor) και μιας καθοδηγούμενης (με-
ντέ-mentee). Η μέντορας είναι μια πιο έμπειρη γυναίκα, η 
οποία μοιράζεται τη γνώση για να ενθαρρύνει και να υποστη-
ρίξει την μεντέ να αναπτυχθεί τόσο προσωπικά όσο και επαγ-
γελματικά. Το πλαίσιο καθοδήγησης SiE για το mentoning 
επιτρέπει διάφορες πρωτοβουλίες, προσαρμόσιμες στις το-
πικές συνθήκες. Η καθοδήγηση μπορεί να πραγματοποιη-
θεί σε επίπεδο Ομίλου, χώρας ή διασυνοριακά. Όλες οι Σο-
ροπτιμίστριες είναι επιλέξιμες ως μέντορες (καθοδηγήτριες). 
Οι μέντορες πρέπει να είναι ευέλικτες, διαλεκτικές και προ-
σεγγίσιμες.
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uuuΠοια είναι τα Οφέλη του Μentoning για την SIE 
τις Ενώσεις και τους Ομίλους;

Το Μentoning είναι ένα μέσο για την ενδυνάμωση των 
γυναικών σε ολόκληρη την SiE, κάνει τον Διεθνή Σοροπτι-
μισμό πιο γνωστό και βοηθά στην προσέλκυση νέων μελών.

Ποια είναι τα οφέλη του Μentoning για τις Σοροπτι-
μίστριες μέντορες;

Το Μentoring συμβάλει σίγουρα στην χειραφέτηση των 
γυναικών καθώς είναι μια ευκαιρία για μάθηση και εξέλιξη 
τόσο για τις μεντές όσο και τις μέντορες. Προσφέρει προ-
σωπική ικανοποίηση στις μέντορες και αποτελεί ένα πρό-
σθετο προσόν για το προσωπικό τους CV. Η επίπτωση εί-
ναι άμεση και άφθαρτη.

Ποιο είναι το σχέδιο δράσης σχετικά με το Μentoning;
Η SiE επιθυμεί να έλθει σε επαφή με τις Ενώσεις και τα 

Single clubs για να υποστηρίξει τις Ενώσεις και τα Single 
clubs που δεν έχουν προγράμματα καθοδήγησης. Επίσης 
επιθυμεί να γίνει ανταλλαγή εμπειριών από υφιστάμενα 
προγράμματα και να συλλέξει στατιστικά στοιχεία από 
Ενώσεις και Single clubs που έχουν προγράμματα

Εστάλησαν επιστολές προς τις προέδρους των Ενώσε-
ων για τη σύσταση συντονιστριών μεταξύ των Ενώσεων 
και της SiE. Στην δική μας Ένωση ως συντονίστρια ορίστη-
κε η Α’ Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ Πηνελόπη Ράλλη. Ποιός εί-
ναι ο ρόλος των συντονιστριών; Θα βοηθήσουν τις Ενώ-
σεις για να ξεκινήσουν πρόγραμμα καθοδήγησης και για 

να δημιουργηθούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των Ενώσεων 
και της SiE. Θα προετοιμαστούν τέσσερα τηλε-σεμινάρια 
(webinars) για τις Προέδρους των Ενώσεων, τις Συντονί-
στριες και όσες Σοροπτιμίστριες ενδιαφέρονται, με σκοπό 
να υποστηριχθούν οι Ενώσεις και τα single Clubs να ξεκινή-
σουν το Mentoning και να απαντηθούν πιθανά ερωτήματα. 
Επίσης να εμπνεύσουν και να παρακινήσουν, τις σΣοροπτι-
μίστριες να μοιραστούν εμπειρίες και οράματα.

Σχεδιάζεται να δημιουργηθεί μια διεθνής ομάδα καθο-
δήγησης. Οι έμπειρες μέντορες των Ενώσεων θα μπορού-
σαν να είναι διαθέσιμες για να υποστηρίξουν τις διασυνο-
ριακές μεντές. Οι υποψήφιες για τη διεθνή ομάδα καθοδή-
γησης θα προταθούν από τις Ενώσεις.

Από τον Μάρτιο του 2019, πληροφορίες σχετικές με την 
καθοδήγηση θα βρίσκονται στο διαδίκτυο στο site της SiE. 
Θα υπάρχουν δείγματα από τις καλύτερες πρακτικές, τα τη-
λεσεμινάρια, βιβλιοθήκες, video και chat room.

Στην συνέχεια η Β΄ Αντιπρόεδρος 
της Σ.Ε.Ε. κ. Ελένη Μαρκάκη παρουσί-
ασε τι είναι το Branding και τι μπορούμε 
να κάνουμε για αυτό. Το Branding είναι η 
προβολή του Σοροπτιμισμού, των έργων, 
των δράσεων, των αξιών του με σύγχρο-
να μέσα μέσω κοινωνικών δικτύων επικοι-

νωνίας και προβολής όπως είναι τα facebook, instagram, 
twitter, Linkedin, κ.ά.

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Με μια μικρή αλλα-
γή του προγράμ-
ματος η συνάντη-
ση ξεκίνησε με την 

παρουσίαση από την Γραμματέα 
του Σ.Ο. «Ανατολικός» Αθηνών 
κ. Ζανετ Καλιακάτσου του «Ηλε-

κτρονικό News Letter» τι είναι και πως το κατασκευάζει. Εί-
ναι ένα ενημερωτικό δελτίο με την μορφή email, ένα απλό 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως όλα τα άλλα 
κλασσικά μηνύματα, με μια πιο επαγγελματική ή επίσημη 
υφή με άρθρα ή και επερχόμενες δράσεις και δραστηριότη-
τες ενός ομίλου. Είναι ένα εργαλείο, μιας νέας εποχής, που 
βοηθάει την προβολή των Ομίλων και του Σοροπτιμισμού.

Η κ. Γρηγορία Κορδοπά-
τη, μέλος της Επιτροπής 
Καταστατικού, μας πα-

ρουσίασε τον Γενικό Κανονισμό 
2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Προστασία των Δεδομένων 
GDPR (General Data Protection 
Regulation)

Στην Ελλάδα με τον νόμο 2472/97 

για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα» προστατεύονταν τα δι-
καιώματα, η ιδιωτική ζωή και οι θεμελιώδεις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων.

Ορισμοί
1) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οι πληροφο-

ρίες που αφορούν ένα εν ζωή πρόσωπο, οι οποίες μπορούν 
να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα στην ταυτοποίησή του.

2) Ευαίσθητα Δεδομένα: είναι οι πληροφορίες που απο-
καλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονή-
ματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετο-
χή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδο-
μένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία 
και δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετή-
σιο προσανατολισμό ενός προσώπου.

3) Επεξεργασία είναι
uu συλλογή, καταχώρηση ή διατήρηση δεδομένων *
uu οργάνωση ή τροποποίηση δεδομένων
uu ανάκτηση, αναζήτηση ή χρήση των δεδομένων
uu αποκάλυψη των δεδομένων σε τρίτο μέρος
uu διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων
uu Ακόμα και η απλή αποθήκευση (ηλεκτρονική ή έντυ-
πη) αποτελεί επεξεργασία!

Προέδρων, Διευθυντριών & Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος Ομίλων
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4) Υποκείμενο των δεδομένων είναι το 
φυσικό πρόσωπο, το οποίο αφορούν τα προ-
σωπικά δεδομένα.

5) Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσι-
κό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει για τους «σκοπούς» 
για τους οποίους και τα «μέσα» με τα οποία γίνεται η επε-
ξεργασία. (στην περίπτωσή μας η Σοροπτιμιστική Ένωση).

6) Εκτελών την επεξεργασία είναι αυτός που επεξεργά-
ζεται κατ’ εντολή του υπεύθυνου τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας: Ο ΓΚΠΔ προβλέπει έξι 
λόγους (νόμιμες βάσεις) για την νόμιμη επεξεργασία:

α) Συγκατάθεση: το πρόσωπο έχει συναινέσει. Η συγκα-
τάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.

β) Εκτέλεση σύμβασης: να είναι απαραίτητη για μια 
σύμβαση που γίνεται κατ’ αίτηση του προσώπου,

γ) Έννομη Υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας: οχι 
οποιαδήποτε επεξεργασία αλλά αυτή που είναι απαραίτη-
τη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύ-
νου επεξεργασίας.

δ) Διαφύλαξη Ζωτικού Συμφέροντος: να είναι απαραί-
τητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός του υποκειμέ-
νου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

ε) Εκπλήρωση Καθήκοντος για λόγους δημόσιου συμ-
φέροντος: να είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθή-
κοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δη-
μόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξερ-
γασίας.

στ) Έννομο Συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή 
τρίτου: χωρίς να υπερισχύουν του συμφέροντος ή των θε-
μελιώδων δικαιωμάτων και ελευθεριών του «υποκειμένου», 
ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ανήλικο.

Βασικές αρχές - υποχρεώσεις που διέπουν την επεξερ-
γασία δεδομένων:

1. Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: η επε-
ξεργασία πρέπει να είναι σύννομη και θεμιτή, και να γίνε-
ται με διαφανή τρόπο.

2. Σκοπός της επεξεργασίας: τα δεδομένα πρέπει να 
συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκο-
πούς χωρίς άλλη επεξεργασία

3. Ελαχιστοποίηση: τα δεδομένα πρέπει να είναι κατάλ-
ληλα, συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία και ελά-
χιστα για τους σκοπούς που υποβάλλονται σε επεξεργασία

4. Ακρίβεια: τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να 
επικαιροποιούνται, να διορθώνονται ή να διαγράφονται.

5. Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: τα δεδομέ-
να πρέπει να διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαι-
τείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων.

6. Λογοδοσία: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευ-
θύνη και είναι σε θέση να αποδείξει την συμμόρφωση στον 
ΓΚΠΔ.

7. Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: τα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κα-
τά τρόπο που να μην μπορεί ο οποιοσδήπο-
τε να επέμβει να τα αλλοιώσει ή να τα κατα-

στρέψει με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή ορ-
γανωτικών μέτρων Για την σωστή εφαρμογή των βασικών 
αυτών αρχών έχουμε τα βασικά δικαιώματα των προσώπων 
που είναι:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης
2. Δικαίωμα πρόσβασης
3. Δικαίωμα Διόρθωσης
4. Δικαίωμα Διαγραφής – Δικαίωμα στην Λήθη
5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: αν α) η 

ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται ή β) είναι παράνομη 
ή γ) δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, ή δ) έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

6. Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων: Το υπο-
κείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δε-
δομένα που το αφορούν, σε δομημένο και αναγνώσιμο από 
μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσει από τον υπεύθυνο επε-
ξεργασίας να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

7. Δικαίωμα Εναντίωσης: Το «πρόσωπο» δικαιούται να 
αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομέ-
νων που το αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης 
προφίλ, ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Αρχή λογοδοσίας

Ο υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να 
λογοδοτεί. Παραδείγματα τήρησης της αρχής 
της λογοδοσίας:

1.πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι η συγκατάθεση δόθηκε.
2.να παρέχει στα υποκείμενα γραπτώς ή με άλλα μέσα εντός 

ενός μηνός (ακόμα και ηλεκτρονικά) τις πληροφορίες.
3.Υποχρέωση παροχής αντιγράφου των δεδομένων σε 

όσους ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης.
4.Ευθύνη - υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να 

αποδεικνύει ότι η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τον 
GDPR

5.H αρχή της λογοδοσίας επεκτείνεται και στον εκτελού-
ντα την επεξεργασία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλα-
δή, επιφορτίζεται με την υποχρέωση προσεκτικής επιλο-
γής του υπευθύνου και φέρει ευθύνη σε περίπτωση που 
αυτός δεν επιτελεί τα καθήκοντά του από τη μεταξύ τους 
σύμβαση, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για 
επιχειρήσεις:

Ο υπεύθυνος και ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να 
τηρούν εγγράφως ή σε ηλεκτρονικά αρχεία δραστηριοτή-
των επεξεργασίας, το οποίο ανά πάσα στιγμή θέτουν στη 
διάθεση της Εποπτικής Αρχής, κατόπιν αιτήματος της. (Η 
Ένωση δεν έχει υποχρέωση τήρησης αρχείου, με την επιφύ-
λαξη διαφορετικής ρύθμισης από τον ελληνικό νόμο).
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Βασικές οδηγίες - μέτρα για τη συμμόρφωση με τον Κα-
νονισμό:

1. Προσδιορίζετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που επεξεργάζεστε, καθώς και αυτών που έχετε απλώς στην 
κατοχή σας, αποθηκευμένα σε έγγραφο ή ηλεκτρονικό αρχείο.

2.Εφαρμόζετε τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλί-
ζεται η ασφαλής αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. σε κλει-
δωμένη ψηφιακή και έντυπη μορφή).

3. Λαμβάνετε τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται η 
εμπιστευτικότητα – διαφύλαξη του απορρήτου των δεδομέ-
νων και να μην υπάρχει κίνδυνος διαβίβασης – γνωστοποί-
ησης – κοινοποίησης σε τρίτο, απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

4. Γνωρίζετε τον λόγο (νόμιμη βάση), στην οποία στη-
ρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων που τηρείτε (π.χ. συ-
γκατάθεση, σύμβαση, έννομο συμφέρον).

5. Συγκεντρώνετε μόνο τα ελάχιστα απαραίτητα δεδο-
μένα για την εργασία σας που πρέπει να είναι ακριβή.

6. Διαγράφετε τα δεδομένα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε 
και δεν υπάρχει πλέον λόγος διατήρησής τους.

7. Ενημερώνετε με διαφανή τρόπο τα φυσικά πρόσω-
πα – υποκείμενα των δεδομένων, σχετικά με τους λόγους 
που συλλέγετε τα δεδομένα και τον τρόπο που θα τα χρη-
σιμοποιήσετε.

Η Ελλάδα έθεσε σε ισχύ τον ΓΚΠΔ απο την 25/05/2018, 
όπως είχε υποχρέωση αλλά πολλά θέματα εφαρμογής δεν 
έχουν ακόμα λυθεί. Αναμένεται να εκδοθεί Νόμος που θα 
εξειδικεύει τον Κανονισμό.

Πλησιάζοντας προς το τέλος 
της συνάντησης η κ. Φωτει-
νή Δημίου Life & Business 

Coach και Business Mentor μας 
μίλησε για την «Προσωπική και 
επαγγελματική ενδυνάμωση Γυ-
ναικών και Κοριτσιών μέσα από το 
Coaching&Mentoring”

Τα συμπεράσματα της συνάντη-
σης; Παλιές Σοροπτιμίστριες μίλη-

σαν για μια άλλη εποχή, μια νέα εποχή του Σοροπτιμισμού 
όπου χρειάζεται να διαχειριστούμε πλήθος πληροφοριών 
και να προσαρμοστούμε με την εποχή, την τεχνολογία, «το 
νέο». Αυτό μπορούμε κάλλιστα να το μεταφράσουμε σαν 
ένα «σκούντημα» για να ξαναζωντανέψουμε τον Σοροπτι-
μισμό και τα ιδεώδη του.

Η όλη εκδήλωση τελείωσε με την καταληκτήρια ομι-
λία της Προέδρου ΣΕΕ Μαρίας Ευρυδίκης Γκρά-
τζιου, ευχαριστώντας και συγχαίροντας τον Σ.Ο. 

«Ανατολικό» Αθηνών και ιδιαίτερα την Πρόεδρό του Βίκυ 
Κατσαρή για την διοργάνωση της Συνάντησης και την θερ-
μή φιλοξενία του, ευχαριστώντας όλες τις παρευρισκόμε-
νες Σοροπτιμίστριες και τις φίλες Εύη Μάγγου και Στέλ-
λα Γεωργιάδου από τον Όμιλο Λευκωσίας που ήρθαν από 
τόσο μακριά για να παρακολουθήσουν την Συνάντηση. 
Τόνισε ότι θα είναι πάντα στο πλευρό των Ομίλων και θα 
λάβουν υπ’ όψη αυτή και το Δ.Σ της Ένωσης όλες τις επιση-
μάνσεις των Ομίλων. Ζήτησε από όλες τις Σοροπτιμίστριες 
να είναι συνεργάσιμες και αγαπημένες, και η μία να βοηθά 
την άλλη, τονίζοντας την δύναμη που κρύβει η αγάπη και 
η υποστήριξη, μεταξύ των μελών, με μια εβραϊκή παραβο-
λή που διάβασε, όπως ανέφερε, στο τελευταίο βιβλίο του 
Ίρβιν Γιάλομ. 

«Ένας ραβίνος πέθανε και πήγε στον Θεό. Ο Θεός 
άρχισε να τον ξεναγεί. Τον πήγε πρώτα σε μια 

αίθουσα που ήταν πολλοί άνθρωποι ισχνοί και δυστυ-
χισμένοι. Στην μέση της αίθουσας υπήρχε ένα μεγάλο 
στρόγγυλο τραπέζι με μια χύτρα με φαγητό που μοσχο-
βολούσε. Οι άνθρωποι γύρω από το τραπέζι προσπαθού-
σαν να φάνε από το φαγητό αλλά δεν μπορούσαν. Με τα 
κουτάλια τους έπαιρναν από την χύτρα φαγητό αλλά 
όταν γύριζαν για να φέρουν το φαγητό στο στόμα τους, 
δεν τα κατάφερναν γιατί τα στελέχη των κουταλιών 
ήταν τόσο μακριά που έφταναν πολύ πιο μακριά από το 
στόμα τους. Εδώ του είπε ο Θεός είναι η κόλαση, πάμε 
τώρα να σου δείξω τον Παράδεισο. Τον οδήγησε λοιπόν 
σε μια νέα αίθουσα ίδια με την προηγούμενη, το ίδιο τρα-
πέζι, η ίδια χύτρα, το ίδιο φαγητό και τα ίδια κουτάλια. 
Μόνο που στην αίθουσα αυτή οι άνθρωποι ήταν ροδαλοί, 
χαμογελαστοί, ευτυχισμένοι. Εδώ το λέει ο Θεός είναι ο 
Παράδεισος. Ο ραβίνος έκπληκτος γυρίζει στον Θεό και 
του λέει. Θεέ μου πως γίνεται και οι άνθρωποι αυτοί εί-
ναι χορτάτοι και τόσο ευτυχισμένοι; Δεν καταλαβαίνω 
υπάρχουν και εδώ το ίδιο τραπέζι, η ίδια χύτρα, το ίδιο 
φαγητό και τα ίδια κουτάλια. Ο Θεός τότε γυρίζει και του 
λέει. Πρόσεχε ραβίνε, εδώ οι άνθρωποι είναι χορτάτοι 
και ευτυχισμένοι γιατί ο ένας φροντίζει να ταΐζει τον 
άλλον και δεν προσπαθούν να φάνε μόνοι τους».

Μαρία - Ελισσάβετ Κατσιογιάννη – Λογοθέτη

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά την φίλη και εκδότρια του περιοδικού μας Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη για την ευγενική χειρονομία 
της να δωρίσει σε όλες τις Σοροπτιμίστριες που παρακολούθησαν την Συνάντηση Προέδρων, Διευθυντριών 
Προγράμματος και Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος του 2018 το βιβλίο της που είναι η μετάφραση των 
θεατρικών έργων «Δεσποινίς Τζούλια-Η πιο δυνατή-Ο παρίας» του Αύγουστου Στρίντμπεργκ.

Δρ. Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου
Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 2018-2020

Προέδρων, Διευθυντριών & Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος Ομίλων
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Η Πρόεδρος του Σ.Ο. «Ανατολι-
κός» Αθηνών κ. Βίκυ Κατσαρή και 
η Γραμματέας κ. Ζανέτ Καλιακά-
τσου, λίγο πριν το θέατρο!

Δεξίωση καλωσορίσματος, Κίρκη 
Παπαδήμα Πρόεδρος Επιτροπής 
Επέκτασης ΣΕΕ και Μαίρη Σαμαρ-
τζίδου Πρόεδρος ΣΕΕ 2014-2016.

Στην δεξίωση καλωσορίσματος, διακρίνονται από αριστερά προς τα 
δεξιά Κίρκη Παπαδήμα Πρόεδρος Επιτροπής Επέκτασης της ΣΕΕ, Έφη 
Βουρλιώτη μέλος του Σ.Ο. Κηφισιά-Εκάλη, Ρίτσα Γαλούση Ταμίας της 
ΣΕΕ, οι Μπριγκίτ Χούγκ δ/ντρια Προγράμματος Σ.Ο. «Νηρηίδες» και 
Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη Governor μεταξύ των φίλων Σοροπτιμι-
στριών από το Single Club της Λευκωσίας Εύης Αντωνιάδου-Μάγγου και 
Στέλλας Γεωργιάδου και η Ιωσηφίνα Σεχλίδου μέλος του Σ.Ο. Καβάλας.

Δεξίωση καλωσορίσματος, διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά 
Σύλβα Μούτσογλου Ταμίας της ΣΕΕ Μαρία Οικονομίδου Β. Δ/ντρια Προ-
γράμματος ΣΕΕ, Πηνελόπη Ράλλη Α’ Αντιπρόεδρος ΣΕΕ, Μαρία –Ευρυ-
δίκη Γκράτζιου Πρόεδρος ΣΕΕ, Ευαγγελία Οικονομίδου Πρόεδρος Σ.Ο. 
Καβάλας, Φούλη Καμηλαρίδου Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών ΣΕΕ.

Γενέθλια «Ανατολικού» Αθηνών
Της Βίκυς Κατσαρή, Προέδρου του «Ανατολικού»

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου ο «Ανατολικός» Αθηνών εί-
χε γενέθλια και γιόρτασε τα 40 χρόνια προσφοράς του στον 
Ελληνικό Σοροπτιμισμό. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, 
στην κατάμεστη αίθουσα του φιλόξενου χώρου της «Αίγλης 
Ζαππείου» ο «Ανατολικός» Αθηνών έσβησε τα 40 του κερά-
κια παρέα με όλες τις άλλες φίλες Σοροπτιμίστριες που εί-
χαν έρθει για να συμμετέχουν στην Πανελλήνια Συνάντηση 
Προέδρων, Διευθυντριών και Βοηθών Διευθυντριών Προ-
γράμματος της Σ.Ε.Ε. Μαζί μας ήταν και η Πρόεδρος Μα-
ρία-Ευρυδική Γκράτζιου η οποία δώρισε στον «Ανατολικό» 
ένα σετ κοσμημάτων (ασημένια Καρφίτσα και Σκουλαρί-
κια) με το σοροπτιμιστικό σήμα το οποίο θα φορά η εκά-
στοτε πρόεδρος του Ανατολικού. Την ευγενική χειρονομία 
της προέδρου της Σ.Ε.Ε. ανταποδώσαμε δωρίζοντάς της 
ένα γούρι από τον Οίκο Βουράκη. Επίσης για την προσφο-
ρά τους στον Σοροπτιμισμό τιμήθηκαν η πρώην Πρόεδρος 
της Σ.Ε.Ε. Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση καθώς επίσης και το 
μέλος του «Ανατολικού» Βέττα Σπύρου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την αγαπημένη φίλη Καί-
τη Κάστρο - Λογοθέτη για την πολύ όμορφη ανθοδέσμη που 
μας έστειλε εκείνη την βραδιά αλλά και τις εκλεκτές φίλες 
μας από τον όμιλο της Κέρκυρας για το δώρο που μας έκα-
ναν.

Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τον μεγά-
λο χορηγό της βραδιάς των γενεθλίων του «Ανατολικού», το 
Οινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, για την ευγενική χορηγία των 
κρασιών της εκδήλωσης.

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου ήταν ένα ιδιαίτερο σαββατό-
βραδο για όλες εμάς του «Ανατολικού». Όχι μόνο γιατί γιορ-

Οι Κοινωνικές Εκδηλώσεις της Συνάντησης
Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Το βράδυ της Παρασκευής μετά από το κοκτέιλ του κα-
λωσορίσματος οι Σοροπτιμίστριες παρακολούθησαν στο 
θέατρο «Παλλάς» την Θεατρική Παράσταση «Οι Μάγισ-
σες της Σμύρνης» με πρωτοβουλία της Προέδρου του Σ.Ο. 
«Ανατολικός» Αθηνών κ. Βίκυς Κατσαρή.

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Π α ν ε λ λ ήν ι α  Σ υ ν ά ν τ η σ η
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Τα μέλη του Ομίλου «Ανατολικός» Αθηνών σβήνουν τα κεράκια των «γενεθλίων» του στην «Αίγλη» Ζαπείου.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μαρία Οικονομίδου Β. Διευθύντρια Προ-
γράμματος της ΣΕΕ, Ρούλα Ρούτνερ Υπεύθυνη Γραφείου ΣΕΕ, Βάλη 
Παλαιολόγου γραμματέας του Σ.Ο. Κηφισιά-Εκάλη, Πόπη Αθανασίου 
Πρόεδρος 2000-2002 του Σ.Ο. Κηφισιά-Εκάλη, Αμαλία Βαρότση-Ρα-
γκούση αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος της ΣΕΕ, Βέττα Σπύρου μέλος 
του Ομίλου «Ανατολικός» Αθηνών.

τάσαμε τα γενέθλια 
του Ομίλου μας, αλ-
λά γιατί ήσαστε κι 
όλες εσείς μαζί μας, 
οι αγαπημένες μας 
φίλες Σοροπτιμί-
στριες από όλη την 
Ελλάδα. Ο Ανατο-
λικός έκλεισε τα σα-
ράντα του χρόνια. 
Σαράντα χρόνια 
προσφοράς στη δο-
κιμαζόμενη γυναί-
κα και αφοσίωσης 
στα ιδεώδη του Σο-
ροπτιμισμού. Έχου-
με κάνει πολλά, όλα 

αυτά τα χρόνια. Έχουμε αγωνισθεί σκληρά και έχουμε πα-
λέψει για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας. Πέρασε αλή-
θεια πολύς καιρός από τότε που η ιδρυτική μας Πρόεδρος 
έβαλε το πρώτο λιθαράκι για να δημιουργηθεί αυτός ο Όμι-
λος. Ήταν η Λούλα Μαυρουλίδου, που εμφύσησε σε μια σει-
ρά από νέες και δυναμικές γυναίκες το ιδεώδες του Σορο-
πτιμισμού. Και όχι μόνο. Ήταν η Λούλα Μαυρουλίδου, που, 
όπως έχουν ομολογήσει οι παλιότερες, τους δίδαξε τη σε-
μνότητα, την αυταπάρνηση, αλλά και το πείσμα, τη θέλη-
ση, την αγωνιστικότητα, την αγάπη για τη γυναίκα. Στο βη-
ματισμό της κινήθηκε η Νίκη Αγνάντη, η Κλαίρη Αυγουστι-
νιάτου, η Μαίρη Γρηγοροπούλου, η Δάβαρη Ελένη, η Δημη-
τρέλου Φιλίτσα, η Λίλιαν Ζέλλου, η Καλιτσουνάκη Άννα, η 

Η Πρόεδρος της ΣΕΕ Μαρία Γκράτζιου 
λαμβάνει το δώρο του «Ανατολικού» από 
την Πρόεδρο του Ομίλου Βίκυ Κατσαρή.

Governor της Ένωσής μας, η Μιμίκα Κουρή, η Μαίρη Μαρ-
σέλου, η Θεανώ Μουρούκα, η Βέττα Σπύρου, η Ντίνα Τα-
ραντίλη, η Τριανταφύλλου Τζέλλα, η Μαίρη Τσολοζίδη, η 
Φράσαρη Γωγώ και η Χρυσοστάλλη Άντα. Αυτές οι γυναί-
κες, έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν σπουδαία δουλειά 
όλα αυτά τα χρόνια για να διατηρήσουν τον Όμιλο υγιή και 
δυναμικό. Σε όλες αυτές τις Κυρίες του Σοροπτιμισμού χρω-
στάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Η βραδιά αυτή θα μας μείνει αξέχαστη! Και η ευχή μας 
είναι….και στα επόμενα 40!!

Προέδρων, Διευθυντριών & Βοηθών Διευθυντριών Προγράμματος Ομίλων
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1ο Ευρύ Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΣΕΕ

Στην Αθήνα στις 10 Νοεμ-
βρίου 2018 και ώρα 17.00 
σε αίθουσα του ξενοδο-

χείου Αθηναΐς και μετά τη λήξη 
των εργασιών της ετήσιας συνά-
ντησης Προέδρων, Διευθυντριών 
και Βοηθών Διευθυντριών Προ-
γράμματος πραγματοποιήθηκε 
το 1ο Ευρύ Διοικητικό Συμβού-
λιο της Σοροπτιμιστικής Ένω-
σης Ελλάδος, υπό την προεδρεία 
της Προέδρου Μαρίας-Ερυδίκης 
Γκράτζιου.

Παρούσες ήταν οι κ.κ. Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου Πρόε-
δρος της ΣΕΕ, Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση αμέσως προηγού-
μενη Πρόεδρος της ΣΕΕ, Πηνελόπη Ράλλη Α΄ Αντιπρόεδρος 
της ΣΕΕ, Ελένη Μαρκάκη Β΄ Αντιπρόεδρος της ΣΕΕ, Σύλβα 
Μούτσογλου Γραμματέας της ΣΕΕ, Ρίτσα Γαλούση Ταμίας της 
ΣΕΕ, Μιμίκα Κουρή Εκπρόσωπος της ΣΕΕ για τη διετία 2017-
2019, Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη Εκπρόσωπος της ΣΕΕ 
για τη διετία 2018-2020, Αναστασία Σωτηριάδου Αναπληρώ-
τρια Εκπρόσωπος της ΣΕΕ 2018-2019, Αλεξάνδρα Κουτσου-
κέλη Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος της ΣΕΕ για τη διετία 2018-
2020, Μαίρη Πούλιου Διευθύντρια Προγράμματος της ΣΕΕ, 
Μαρία Οικονομίδου Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος 
της ΣΕΕ, Γρηγορία Κορδοπάτη-Πατεράκη μέλος της επιτρο-
πής καταστατικού της ΣΕΕ, Κίρκη Παπαδήμα Πρόεδρος της 
επιτροπής επέκτασης της ΣΕΕ, Δέσποινα Καραγιάννη μέλος 
της επιτροπής διαιτησίας της ΣΕΕ, ΜίτσηΠασιά μέλος της 
επιτροπής οικονομικών της ΣΕΕ, Ρούλα Ρούτνερ-Αποστολά-
κου υπεύθυνη του Γραφείου της ΣΕΕ, Βίκυ Κατσαρή Πρόε-
δρος του Σ. Ο. Αθηνών «Ανατολικός», Ανθούλα Ανακεφάλου 
Πρόεδρος του Σ. Ο. Αθηνών «Ιδρυτικός», Βασιλική Βέλλι-
ου Πρόεδρος του Σ. Ο. Θρακομακεδόνων «Ολυμπιάς», Ελε-
νη Βλαχοδήμου Πρόεδρος του Σ. Ο. Θρακομακεδόνων «Φε-
ρενίκη», Πόπη Αθανασίου Πρόεδρος του Σ. Ο. Κηφισιά-Ε-
κάλη, Μαρία Ιωαννίδου Πρόεδρος του Σ. Ο. Παλαιού Φα-
λήρου, Αντιγόνη Χατζηβασιλείου Πρόεδρος του Σ. Ο. Πει-
ραιώς, Ευαγγελία Γκόλια Πρόεδρος του Σ. Ο. 1ος Βόλου, Ευ-
δοκία Γουλά-Αικατερινάρη Πρόεδρος του Σ. Ο. Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Οικονομίδου, Πρόεδρος του Σ. Ο. 
Καβάλας, Γιάννα Κουρκούλου Πρόεδρος του Σ. Ο. Κέρκυρας, 
Αλίκη Μωράτη στη θέση της Προέδρου του Σ. Ο. Ηρακλείου 
Κρήτης «Αρετούσα», Μαρία Στριλιγκά-Καλλέργη Πρόεδρος 
του Σ. Ο. Ρεθύμνου Κρήτης «Ερωφύλλη», Ελένη Γκέκα, Αντι-
πρόεδρος του Σ. Ο. Πάτρας «Δανιηλίς». Παρούσες ως σιω-

Σκέψεις 
ως απόηχος της Συνάντησης
Της Ζανέτ Καλιακάτσου 
Γραμματέας του «Ανατολικού»

Αν μου έμεινε κάτι από τη συνάντησή μας 
στην Αθήνα είναι πόσα πράγματα μπορού-
με να κάνουμε όλες εμείς οι Σοροπτιμίστρι-

ες για να βοηθήσουμε τις γυναίκες και κυρίως πό-
σες μικρές αλλαγές πρέπει να γίνουν στους Ομίλους 
μας για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ακούσαμε 
τόσα καινούρια ονόματα. Branding, mentoring, best 
practice award. Πρακτικές που όλοι οι όμιλοι λίγο 
πολύ τις κάνουμε, ίσως όχι τόσο συστηματικά και 
οργανωμένα.

Και καταλαβαίνω τις πιο παλιές φίλες, οι οποί-
ες αισθάνθηκαν λίγο θιγμένες. «Ότι τάχα δεν τα κά-
ναν μέχρι σήμερα καλά και ήρθε η Ευρώπη να τις δι-
ορθώσει». Ή ότι «λέμε με ξένες ονομασίες πράγμα-
τα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις 
από την πολύ πλούσια ελληνική γλώσσα». Μου φαί-
νεται ότι το ζήτημά μας είναι περισσότερο ψυχολο-
γικό, παρά γλωσσικό. Είναι ξέρετε αυτή η καχυποψία 
και ο «φόβος» που αισθανόμαστε κάθε φορά που μας 
προτείνουν μια αλλαγή. Ο αδιόρατος φόβος απένα-
ντι στο καινούριο. Κάπου καταλαβαίνω όλες αυτές 
τις γυναίκες που κουβαλούν δεκαετίες στην πλάτη 
τους προσωπικής αφοσίωσης και εθελοντικής εργα-
σίας στη διάδοση και εδραίωση του Σοροπτιμισμού 
στην Ελλάδα.

Αναρωτιέμαι όμως, μπορούμε να προσεγγίσουμε 
τη νέα γενιά με εργαλεία και πρακτικές παλαιότερων 
εποχών; Είναι εφικτό να επικοινωνήσουμε με τις νέες 
γυναίκες με μέσα περασμένων δεκαετιών; Μπορούμε 
να προβάλουμε το έργο του Σοροπτιμισμού «στόμα 
με στόμα»; Και αφού όλες μας έχουμε τον ίδιο στόχο, 
να βελτιώσουμε τη θέση της γυναίκας, γιατί να μην 
υιοθετήσουμε κάποιες καλές πρακτικές, έστω κι αν 
μας έρχονται απ ’έξω;

Ε υ ρ ύ  Δ ι ο ι η κ η τ ι κό
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πηλές παρατηρήτριες ήταν οι κ.κ.: Έφη Βουρ-
λιώτου μέλος του Σ. Ο. Κηφισιά-Εκάλη, Ιωάν-
να Κοτσαρίνη μέλος του Σ. Ο. Ψυχικού, Βαρβά-
ρα Σκαρβέλη μέλος του Σ. Ο. Ρεθύμνου Κρήτης 
«Ερωφύλλη».

Η Πρόεδρος Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου 
αφού καλωσόρισε όλες τις φίλες Σοροπτιμίστρι-
ες που παρευρέθηκαν στο 1ο Ευρύ Διοικητικό 
Συμβούλιο της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλά-
δος, ξεκίνησε την ενημέρωση αναφέροντας ότι 
την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 διοργανώνεται 
εκδήλωση με θέμα: «Οι ρευματοπάθειες στον 
21ο αιώνα. Το σώμα σου μιλάει» στην Στρατι-
ωτική Λέσχη Φρουράς Θεσσαλονίκης και ώρα 
11.00 σε συνεργασία με την Ελληνική Ρευματο-
λογική Εταιρεία και την Επαγγελματική Ένωση 
Ρευματολόγων Ελλάδος χωρίς καμία οικονομι-
κή επιβάρυνση της ΣΕΕ, με τη μόνη υποχρέω-
ση να κοινοποιηθεί στους Ομίλους η εκδήλωση. 
Ανακοίνωσε ότι η κοπής της πίτας θα γίνει στην 
Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2019 στη Λέσχη Αξι-
ωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τα μέλη των Σ. 
Ο. θα μπορούν να προμηθευτούν τις προσκλή-
σεις από την Ρούλα Ρούτνερ. Η τιμή της πρό-
σκλησης καθορίζεται στα 25 €. Αντίστοιχη εκ-
δήλωση θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη.

Η Α΄ Αντιπρόεδρος Πηνελόπη Ράλλη ανέ-
φερε ότι στη Θεσσαλονίκη σε χώρο της Διε-
θνούς Έκθεσης υπάρχει δέντρο ελιάς η οποία 
φυτεύτηκε το 2004 από τους πέντε Ομίλους της 
Θεσσαλονίκης. Απευθύνθηκε στους αρμόδιους 
υπαλλήλους της Διεθνούς Έκθεσης και ζήτησε 
να φρεσκαριστεί το δέντρο. Όταν ολοκληρω-
θούν οι εργασίες, πρότεινε επίσκεψη των Σορο-
πτιμιστριών στον χώρο στις 30 Νοεμβρίου 2018, 
ημέρα Παρασκευή, και μετά επίσκεψη στο Μα-
κεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης όπου φι-
λοξενούνται έργα του συλλέκτη Αλέξανδρου 
Ιόλα.

Αποφασίστηκε ομόφωνα για το τι θα ψη-
φίσουν δι’ αλληλογραφίας οι εκπροσώποι της 
Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος κ.κ. Ελένη 
Μπρεδάκη-Μαρινέλλη και Μιμίκα Κουρή για 
τις θέσεις της Ταμία και της δεύτερης Director 
της Ευρωπαϊκής Σοροπτιμιστικής Ομοσπονδί-
ας στο Si.

Μετά από συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφω-
να να ερευνηθεί νομικά αν η Σ.Ε.Ε. μπορεί να 
αποτελέσει «Ένωση Ομπρέλα» και να υιοθετή-
σει το single Club Λευκωσίας εφόσον και τα μέ-
λη του Κυπριακού Ομίλου το επιθυμούν.

Η πρόταση της Προέδρου να πραγματοποι-

ηθεί το Governors Meeting του 2020 στην Ελ-
λάδα έγινε αποδεκτή χωρίς όμως κάποιος Όμι-
λος να δείξει διάθεση να αναλάβει την διοργά-
νωση. Ωστόσο, παρέμεινε η πρόταση να διερευ-
νηθούν οι διαθέσεις όλων των Ομίλων για την 
διοργάνωση του Governors Meeting στην Ελ-
λάδα.

Αποφασίστηκε ο εορτασμός της παγκόσμι-
ας ημέρας κατά της βίας εναντίον των γυναι-
κών θα πραγματοποιηθεί με ομιλίες και δρά-
σεις. Μια από τις δράσεις θα είναι η φωταγώγη-
ση δημοσίων κτιρίων με πορτοκαλί χρώμα και 
η παρουσία των Σοροπτιμιστριών με πορτοκα-
λί ομπρέλες.

Οι Όμιλοι ενημερώθηκαν από την Πρόεδρο 
Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου για το Ταμείο Δρά-
σης 2018-2019. Η Πρόεδρος πρότεινε το νησί 
της Ζακύνθου που επλήγη από σεισμό να εντα-
χθεί στο Ταμείο καταστροφών και αποκατά-
στασης με την προϋπόθεση ότι ένας από τους 
Ομίλους Πάτρας, Κέρκυρας, Ιωαννίνων ή και οι 
τρεις μαζί να αναλάβουν το πρόγραμμα διότι το 
80% του συνολικού απαιτούμενου ποσού κατα-
βάλλεται από τον Όμιλο ή τους Ομίλους που 
αναλαμβάνει ή αναλαμβάνουν το πρόγραμμα.

Η Πρόεδρος ανέφερε ότι το έγγραφο για τις 
υποτροφίες εστάλη στους Σ.Ο. και τους παρό-
τρυνε για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων.

Ζητήθηκε από όλα τα μέλη των Σ.Ο. η συ-
γκατάθεσή τους για την έκδοση του καταλόγου 
μελών της Σ.Ε.Ε. Τα μέλη υπέγραψαν ονοματι-
κή κατάσταση του Ομίλου τους η οποία εστά-
λη στη Γραμματέα της Ένωσης. Σε περίπτωση 
απουσίας μέλους ζητήθηκε να σταλεί με ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο η συγκατάθεσή του.

Η ιστοσελίδα της Σ.Ε.Ε. είναι ανενεργή. Η 
πρόεδρος ανέλαβε να την ενεργοποιήσει είτε με 
την ίδια εταιρεία που διαχειρίζεται τον έως τώ-
ρα λογαριασμό είτε αναθέτοντας σε άλλη τη δη-
μιουργία και διαχείριση. Η πρόταση έγινε ομό-
φωνα αποδεκτή.

Σε κάθε Σοροπτιμιστικό Όμιλο δόθηκε από 
ένα πακέτο λαχνών το οποίο θα διατεθεί μετα-
ξύ των μελών. Τα χρήματα θα ενισχύσουν το τα-
μείο της Σ.Ε.Ε. και θα δοθεί μια μικρή υποτρο-
φία σε κορίτσι που φοιτά σε Γεωργική Σχολή ή 
Σχολή Τυροκομίας ή σε κάποια παρόμοια Σχο-
λή.

Μετά το πέρας της συζήτησης όλων των θε-
μάτων έληξε η συνεδρίαση του 1ου Ευρέως Δ.Σ.

Σύλβα Μούτσογλου
Γεν. Γραμματέας Σ.Ε.Ε 2018-2020

Η Ημερήσια
διάταξη 

περιελάμβανε 
τα θέματα:

i 
Ενημέρωση 

ii 
Ψηφοφορίες

για SIE 

iii 
Εφαρμογή του 

συστήματος Ένωση-
Ομπρέλα 

iv 
Πρόταση 

Διοργάνωσης GM 
2020 στην Ελλάδα 

v 
Εορτασμός 

Παγκόσμιας Ημέρας 
για την εξάλειψη της 

βίας εναντίον των 
γυναικών 

vi 
Πρόταση για 

Ταμείο Δράσης 
ActionFund ή Ταμείο 

Καταστροφών 

vii
Υποτροφίες 

viii 
Συγκατάθεση μελών 

ix 
Ιστοσελίδα 

x 
Έκτακτα Θέματα- 

Αιτήσεις –Προτάσεις

Ε υ ρ ύ  Δ ι ο ι η κ η τ ι κό
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Αλλά ποιά είναι η Νάντια 
Μουράντ; Η Νάντια Μουράντ 
Μπασέε Τάχα γεννήθηκε το 1993. 
Ήταν θύμα σεξουαλικής δουλείας 
του Ισλαμικού κράτους, η οποία 
επέζησε και έγινε εκπρόσωπος 
των γυναικών που έχουν υποστεί 
σεξουαλική βία από το Ισλαμικό 
Κράτος. Στις 3 Αυγούστου 2014 
το Ισλαμικό Κράτος δολοφόνη-
σε όλους τους άρρενες του χωριού 
Κότσο (Kocho), στην περιοχή Σι-
ντζάρ (Sinjar) του Ιράκ, τόπο κα-
ταγωγής της Μουράντ. Μετά τη 
σφαγή αυτή, το Ισλαμικό Κράτος 
προχώρησε στην υποδούλωση γυ-

ναικών και παιδιών. Όλες οι γυναί-
κες, μεταξύ αυτών η Νάντια Μου-
ράντ και οι αδελφές τους, απή-
χθηκαν, αγοράστηκαν και που-
λήθηκαν επανειλημμένα και χρη-
σιμοποιήθηκαν ως σκλάβες του 
σεξ. Στη σφαγή στο Κότσο η Μου-
ράντ έχασε έξι από τους αδερφούς 
της και τη μητέρα της, η οποία δο-
λοφονήθηκε μαζί με άλλες 80 με-
γαλύτερης ηλικίας γυναίκες που 
κρίθηκε ότι δεν είχαν σεξουαλι-
κή αξία. Τον Νοέμβριο του 2014 
η Μουράντ κατόρθωσε να δραπε-
τεύσει με τη βοήθεια γειτόνων της, 
οι οποίοι την έβγαλαν από την πε-

To φετινό βραβείο Νομπέλ 
για την Ειρήνη σε άτομα 
που αγωνίζονται για την 
εξάλειψη της Βίας κατά 

των Γυναικών

ORANGE DAYS

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
To φετινό βραβείο Νομπέλ για την Ειρήνη απονεμήθηκε 
στη Nadia Murad και τον Δρ. Dennis Mukwege για τον 
αγώνα τους στην ευαισθητοποίηση για την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών και την παροχή βοήθειας 
στα θύματα.

ν ο μ π ε λ  ε ι ρ η ν η ς



 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 2 6 |  27

ριοχή που ελεγχόταν από το Ισλαμικό Κράτος, 
και έτσι έφτασε σε καταυλισμό προσφύγων στο 
βόρειο Ιράκ και έπειτα στη Γερμανία. Ένα έτος 
αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2015, η Μουράντ 
μίλησε για την εμπειρία της στην πρώτη στην 
ιστορία σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ για την εμπορία ανθρώπων. Τον Σεπτέμ-
βριο του 2016 έγινε η πρώτη πρέσβειρα καλής 
θέλησης του UNODC για την αξιοπρέπεια των 
επιζώντων από εμπορία ανθρώπων και συμμε-
τείχε σε παγκόσμιες και τοπικές πρωτοβουλί-
ες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δεινή θέση 
αναρίθμητων θυμάτων εμπορίας. Το 2016 τιμή-
θηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με το Βρα-
βείο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων Βακλαβ Χάβελ 
και το Βραβείο Ζαχάρωφ.

Ο Ντένις Μακουέγκε (Denis Mukwege) 
γεννήθηκε το 1955. Είναι Κονγκολέζος γυναι-
κολόγος, ο οποίος είναι γνωστός για την προ-
σφορά του στα θύματα βιασμών στην Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κογκό. Σπούδασε ιατρική και 
αρχικά εργάστηκε σε ένα νοσοκομείο σε αγρο-
τική περιοχή στην πατρίδα του. Βλέποντας τις 
επιπλοκές στις μητέρες και στα νεογνά, στη δι-
άρκεια του τοκετού, λόγω της έλλειψης εξει-
δικευμένης υγειονομικής περίθαλψης στη χώ-
ρα, αποφάσισε να σπουδάσει γυναικολογία 
στη Γαλλία. Είναι διευθυντής στο Νοσοκομείο 
Panzi, στην πόλη Μπουκάβου και ειδικεύεται 
στις εγχειρήσεις σε γυναίκες που έχουν πέσει 
θύματα βιασμού (που είναι χιλιάδες στην Λα-
ϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) προκειμένου να 
επιδιορθωθούν καταρχήν τα φυσικά τραύματα 
που τους έχουν προκληθεί από τους δράστες. 
Στο εν λόγω νοσοκομείο παρέχεται και ψυχο-
λογική υποστήριξη στις γυναίκες θύματα βια-

σμού, που πολλές φορές φτάνουν εκεί γυμνές 
και σε άθλια κατάσταση. Το Σεπτέμβριο του 
2012 σε ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Ντένις Μακου-
έγκε κατήγγειλε την ατιμωρησία που επικρατεί 
σχετικά με τους μαζικούς βιασμούς στη χώρα 
του και άσκησε κριτική στη διεθνή κοινότητα 
και στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Κονγκό για την αδράνειά τους σχετικά με 
τις σφαγές στην περιοχή Κίβου, στα ανατολικά 
της χώρας. Στις 25 Οκτωβρίου του 2012 τέσσε-
ρις ένοπλοι επιτέθηκαν στο σπίτι του ενώ αυτός 
έλειπε, έπιασαν ομήρους τις κόρες του και περί-
μεναν να γυρίσει για να τον δολοφονήσουν. Ο 
Ντένις Μακουέγκε τελικά γλύτωσε. Μετά από 

αυτή την επίθεση ο Μακουέγκε έφυγε με την 
οικογένειά του στην Ευρώπη. Επέστρεψε στο 
Bukavu, τον Ιανουάριο του 2013, και έγινε δε-
κτός με ιδιαίτερη θέρμη από τους κατοίκους. 
Για τη προσφορά στα θύματα βιασμού έχει τι-
μηθεί επανειλημμένα. Το 2008 του απονεμή-
θηκε το Βραβείο των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το 2009 το Βραβείο 
Ούλοφ Πάλμε. Την ίδια χρονιά του απονεμή-
θηκε από τη Γαλλική κυβέρνηση ο τίτλος του 
Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής (Chevalier de 
la Légion d’ Honneur). Το 2010 ανακηρύχτη-
κε επίτιμος διδάκτορας στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου του Ούμεο, στη Σουηδία (Umeå 
University). Το 2011 έλαβε το Διεθνές Αναπτυ-
ξιακό Βραβείο Βασιλιάς Μποντουέν από το βα-
σιλιά του Βελγίου, Αλβέρτο το Β’ και το 2013 το 
Βραβείο Right Livelihood. Το 2014 τιμήθηκε με 
το Βραβείο Ζαχάρωφ.

Μαρία – Ευρυδίκη Γκράτζιου
Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020

Η βία κατά των 
γυναικών είναι 

μια φρικτή 
παραβίαση των 

ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και 

ιδιαίτερα των 
δικαιωμάτων 

των γυναικών. 
Σε αυτό το 

πλαίσιο, είμαστε 
περήφανες 

που οι 
Σοροπτιμίστριες 

σε όλον 
τον κόσμο 
εργάζονται 

συνεχώς για την 
καταπολέμηση 
της βίας κατά 
των γυναικών, 
σύμφωνα με 

το πνεύμα και 
τις αξίες του 

Σοροπτιμισμού.
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Με την συνεργασία της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας και του Europe Direct 
Ξάνθης του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης, πραγματοποιήθηκε 
στην Θεσσαλονίκη, στις 15 Οκτωβρίου 2018, 
στο Συνεδριακό Κέντρο της Τραπέζας Πει-
ραιώς, Ημερίδα αφιερωμένη στην γυναίκα 
της Υπαίθρου.

Η ημέρα συμβολική, καθιερωμένη από το 
2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας,

Σημαντικό το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από 
νέες γυναίκες που μοιράστηκαν μαζί μας 
τις εμπειρίες τους από το «επιχειρείν» στον 
αγροτικό τομέα και άλλες που αναφέρθηκαν 
στα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντι-
μετώπισαν και αντιμετωπίζουν, αναζητώντας 
πληροφορίες για την προώθηση των στόχων 
τους.

Την Ημερίδα συντόνιζε με άψογο και 

επαγγελματικό τρόπο η Διευθύντρια Προ-
γράμματος της ΣΕΕ Μαίρη Πούλιου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Αντιπεριφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας υπεύθυνη 
θεμάτων Αγροτικής Οικονομίας Μπισμπίνα 
Γερακίνα, η Υφυπουργός Μακεδονίας-Θρά-
κης Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
Κωνσταντίνος Ζαγκναφέρης, ο Δήμαρχος 
Λαγκαδά Ιωάννης Καραγιάννης, η πρόεδρος 
του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης Λού-
λα Στεργιάδου, οι πρώην πρόεδροι της Σορο-
πτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος μέλη των Ομί-
λων Θεσσαλονίκης, Νέλλη Ζήκα-Τσελεμέ-
γκου, Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη, και Μαίρη 
Σαμαρτζίδου η οποία στον χαιρετισμό της 
ανέφερε ότι ο πρώτος γυναικείος συνεταιρι-
σμός δημιουργήθηκε στην Λέσβο το 1983. 
«Οι γυναικείοι αγροτικοί συνεταιρισμοί έφτα-
σαν κάποια στιγμή τους 141, αλλά σήμερα εί-
ναι λιγότεροι κατά το ένα τρίτο. Η μείωση αυ-

«Όταν οι γυναίκες 
ενδυναμώνονται 
και μπορούν να 

διεκδικήσουν την 
πρόσβαση στη 

γη, στην ηγεσία, 
στις ευκαιρίες 

και στις επιλογές, 
τότε οι οικονομίες 

αναπτύσσονται, 
η επισιτιστική 

ασφάλεια ενισχύεται 
και οι προοπτικές 

βελτιώνονται για τις 
σημερινές και τις 

μελλοντικές γενιές»

Michelle Bachelet
– η πρώτη Αναπληρωτής 

Γενική Γραμματέας και 

Εκτελεστική Διευθύντρια του 

ΟΗΕ για τις Γυναίκες 

(UN Women)

Η Γυναίκα 
υπαίθρου

τΗς

Εμπειρίες - Προκλήσεις – Προοπτικές

η μ ε ρ ι δ α
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τή σημαίνει αποθάρρυνση των γυναικών που οφείλεται 
στην πολύ δουλειά με λίγα έσοδα, στην μικρή χρηματοδό-
τηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, στην έλλειψη τεχνο-
γνωσίας και συνεργασίας. Οι φίλες αγρότισσες φτιάχνουν 
μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, ζυμαρικά, πίττες, θερα-
πευτικές κρέμες, αρώματα, οργανικά σαμπουάν, είναι 
εκτροφείς αγελάδων, γουρουνιών και βουβαλιών και δημι-
ουργούν εστιατόρια και ξενοδοχεία. Με τον τρόπο αυτό δί-
νουν ζωή στις κωμοπόλεις και τα χωριά τους που ήσαν έρη-
μα για χρόνια και τώρα με τον ορεινό τουρισμό χιλιάδες Έλ-
ληνες και ξένοι τα επισκέπτονται. Πρέπει να είναι περήφα-
νες για το έργο τους και όλες μας τις στηρίζουμε. Είναι κοι-
νό μυστικό ότι η ζωή στην ύπαιθρο είναι δύσκολη. Ροζια-
σμένα χέρια, άδεια χωριά, πρόσωπα σκληρά και χαρακωμέ-
να και πολύ σκουριασμένα μυαλά. Η χώρα μας είναι μικρή, 
όλες κι όλες δύο μεγάλες πεδιάδες, της Θεσσαλονίκης και 
της Θεσσαλίας. Προγράμματα μπορούν να υπάρξουν για 
όλους και όχι μόνο για τους ημέτερους. Η διαμάχη μεταξύ 
αγροτών και της πολιτείας έχει μόνο ηττημένους και κανέ-
να νικητή. Η επιτυχία της αγροτικής μας παραγωγής θα βο-
ηθήσει τις αγρότισσες και τους αγρότες και μαζί με αυτούς 
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε». Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους η Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος και πολλά 
μέλη της Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση άρχισε με την 
αναφορά της Πρόεδρου της 
ΣΕΕ Δρ. Μαρίας- Ευρυδίκης 
Γκράτζιου στους στόχους και 
το έργο του Σοροπτιμισμού. 
Συνεχίστηκε με την Ομιλία της 
Προέδρου της ΣΕΕ για την Ελ-
ληνίδα αγρότισσα, αποδίδο-
ντας τιμή για την ανεκτίμητη 
και πολύ-επίπεδη προσφορά 
της στην γεωργική οικονομία, 
στην ανάπτυξη της υπαίθρου, 
του κοινωνικού ιστού και στη 
διατήρηση των παραδόσεων, 
της λαϊκής μας κληρονομιάς 

και πολιτισμού, στην ιστορία της χώρας μας, στην δημογρα-
φική ανάπτυξη καθώς γεννούν περισσότερα παιδιά από τις 
γυναίκες των πόλεων. «Η συμβολή των γυναικών στον πρω-
τογενή τομέα παραγωγής είναι από αρχαιοτάτων χρόνων ση-
μαντικότατη και σε εποχές ενόπλων συγκρούσεων καθορι-
στική για την επιβίωση των τοπικών κοινωνιών», είπε ανα-
φερόμενη στον χαιρετισμό της πρώην Προέδρου της ΣΕΕ 
Λίλιαν Ζέλλου. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην σύγχρονη 
αγρότισσα που είναι μορφωμένη, κατηρτισμένη και στήνει 
τις δικές της επιχειρήσεις. Επεσήμανε ωστόσο ότι η φωνή 
της αγρότισσας δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε. Λίγες γυναί-
κες που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα παραγωγής 
έχουν αναγνωρισμένη επαγγελματική ταυτότητα ως «αγρό-
τισσες». Οι Ελληνίδες αγρότισσες δεν δηλώνονται επίσημα 
στην αγορά εργασίας, αλλά ούτε και ως άνεργες, και ως εκ 
τούτου δεν συμπεριλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία 
για την ανεργία. Ένα μικρό ποσοστό γυναικών είναι ιδιο-
κτήτριες αγροκτημάτων. Οι κοινωνιολόγοι του αγροτικού 
χώρου διαπιστώνουν από τις έρευνες τους ότι ακόμη και σή-
μερα οι αγροτικές κοινωνίες θέτουν σε λειτουργία τα έμφυ-
λα στερεότυπα. Οι αντιλήψεις και συμπεριφορές στην ελ-
ληνική ύπαιθρο, εξουδετερώνουν τις γυναίκες ως ενεργά 
συμμετέχοντα υποκείμενα στην αγροτική κοινωνία και οι-

Ο Σοροπτιμισμός έχει συνέχεια. Τέσσερεις Πρόεδροι της ΣΕΕ προερχό-
μενες από Ομίλους της Β. Ελλάδος, Νέλη Ζήκα (δις), Μαρία Γκράτζιου, 
Μαίρη Σαμαρτζίδου, Καίτη Κάστρο Λογοθέτη
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κονομία. Στην συνέχεια έκανε αναφορά στους αγροτικούς 
συνεται ρισμούς και τι αυτοί σηματοδοτούν για τις σημερι-
νές γυναίκες της υπαίθρου. Μέσα από τους αγρoτoυριστι-
κούς συνεταιρισμούς, τόνισε, οι γυναίκες έδειξαν ότι απο-
τελούν εργατικό δυναμικό σε εφεδρεία το οποίο μπορεί να 
κινητοποιήσει ενδογενείς πηγές πλούτου. Αναφέρθηκε στο 
πρόγραμμα της ΣΕΕ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ λέγοντας «Σε αυτές τις γυναίκες που επιχει-
ρούν και δουλεύουν εντατικά και σκληρά για να γίνουν πιο 
ορατές στην κοινωνία οφείλουμε σεβασμό και ένα μεγάλο 
ευχαριστώ που κρατούν ζωντανή την παράδοση. Οφείλου-
με να τις βοηθήσουμε και να τις στηρίξουμε, με κάθε τρό-
πο, είτε μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
είτε μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης, έτσι ώστε όχι 
μόνο να επιβιώσουν στον ανδροκρατούμενο πρωτογενή 
τομέα, αλλά και να τυγχάνουν της αναγνώρισης που δικαι-
ούνται. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο ελκτικές είναι 
οι συνθήκες ώστε οι νέες να μείνουν στην ύπαιθρο να δημι-
ουργήσουν οικογένειες ή να ζήσουν με συντρόφους και να 
ασχοληθούν με αγροτικά επαγγέλματα. Ενδυναμώνοντας 
την γυναίκα της υπαίθρου ενδυναμώνουμε το ελληνικό 
έθνος. Ο αγροτικός κόσμος είναι η κοιτίδα της ελληνικής 
παράδοσης και το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας». Η 
Πρόεδρος της ΣΕΕ έκλεισε την ομιλία της αφιερώνοντας 
στις παρευρισκόμενες αγρότισσες τους στίχους ενός τρα-
γουδιού που έγραψε ο Αντώνης Κατσαντώνης για την 
Αγρότισσα.

Η Αντιπεριφε-
ρειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας δι-
κηγόρος Μπισμπι-
νά Γερακίνα, ανέφε-
ρε πως οι αγρότισσές 
μας μπορούν να εί-
ναι εξίσου παραγωγι-
κές και επιχειρηματι-
κά δραστήριες όσο οι 

άνδρες αγρότες, δυστυχώς όμως, έχουν μικρότερη πρόσβα-
ση στη γη, στις πιστώσεις, στις γεωργικές εισροές, στις αγο-
ρές, και στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα αξίας 
και πετυχαίνουν χαμηλότερες τιμές για τις καλλιέργειές 
τους. Με στόχο την ανάπτυξη με εξωστρέφεια ανέφερε ότι 
η ΠΚΜ με θεσμούς όπως η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, το 
Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Κεντρικής Μακεδο-
νίας και τη Μακεδονική Κουζίνα, ενισχύει τη διασύνδε-
ση αγροτικού τομέα και τουρισμού – πολιτισμού, ώστε να 
δημιουργηθεί πολλαπλάσιο όφελος για όλους τους αγρό-
τες, τις αγρότισσες και τους επαγγελματίες του τουρισμού 
και να δημιουργηθεί νέο εισόδημα και νέες θέσεις εργασί-
ας. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν δυνατό να ενταχθεί ένας θε-
σμός με άξονα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγρο-
τικό χώρο. Τέλος διατύπωσε την ευχή σε όλες τις επιχειρη-
ματίες του αγροτικού τομέα καλή επιτυχία με τις δραστηρι-

ότητες και τις επιχειρήσεις τους και μια σύσσωμη και διαρ-
κή προσπάθεια για δυναμική παρουσία της γυναίκας στον 
αγροτικό τομέα.

Η Υφυπουργός Υφυ-
πουργός Εσωτερικών, αρ-
μόδια για θέματα Μακε-
δονίας και Θράκης, Κα-
τερίνα Νοτοπούλου ξε-
κίνησε τον χαιρετισμό της 
ως εξής: «Θεωρώ ιδιαίτε-
ρα σημαντική την διορ-
γάνωση αυτής της ημε-
ρίδας, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Αγρό-
τισσας, η οποία και κα-
θιερώθηκε σαν ένα άυλο 
μνημείο διαρκούς υπεν-

θύμισης των αγώνων που έγιναν για να βρεθεί η γυναίκα 
της αγροτικής υπαίθρου εκεί που της αρμόζει». Η γυναίκα 
– όπως τόνισε η Υφυπουργός- είναι βασικός μέτοχος της 
αγροτικής ανάπτυξης και της οικονομικής ζωής της υπαί-
θρου. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί τον πυρήνα της οικογέ-
νειας διατηρώντας ακόμα και σήμερα σε μεγάλο βαθμό την 
ευθύνη για το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών. Τα 
τελευταία χρόνια όμως, η Ελληνίδα αγρότισσα κάνει υπερ-
βάσεις, ξεπερνά τους περιορισμούς του παρελθόντος, αξι-
οποιώντας την καινοτομία στους τομείς που ασχολείται. «Η 
δράση των γυναικείων συνεταιρισμών που δίνουν έμφαση 
στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, την βιολογι-
κή γεωργία και την αγροτουριστική επιχειρηματικότητα εί-
ναι αδιάψευστος μάρτυρας του πρωτοπόρου ρόλου που επι-
τελούν οι αγρότισσες σήμερα και εντυπωσιάζουν» είπε χα-
ρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στο ότι χρειάζεται μια συνδυα-
στική παρέμβαση από τη μεριά της Πολιτείας με πολιτικές 
που θα αφορούν στην ίδια την εργασία της γυναίκας, αλ-
λά και απαραίτητα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, προκειμέ-
νου να επιτευχθεί ο στόχος της Δίκαιης Ανάπτυξης. Ο Νό-
μος 4384/2016 έδωσε για πρώτη φορά έμφαση στις γυναί-
κες και ρύθμισε θέματα γυναικείων συνεταιρισμών προκει-
μένου η αγρότισσα να ενισχύσει τον δικό της διακριτό ρό-
λο στην ζωή της Ελληνικής υπαίθρου. Ανακοίνωσε ότι από 
την 1η Ιανουαρίου του 2019 οι γυναικείοι συνεταιρισμοί θα 
ωφεληθούν από την κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος 
για συνεταιρισμένους αγρότες, συνεταιρισμούς και ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ ωστόσο υπάρχουν, σίγουρα πολλά να γίνουν ακόμα, 
για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων στον δύσκολο το-
μέα της αγροτικής ζωής. Έκλεισε την Ομιλία της λέγοντας 
ότι «Η Ελληνίδα αγρότισσα αξίζει την τιμή, την ευγνωμοσύ-
νη και την συνεχή υποστήριξή μας. Γυναίκες της αγροτικής 
υπαίθρου με την συλλογική σας δουλειά, δίνετε μια φρέσκια 
πνοή, υπενθυμίζετε σε όλους ότι η παραγωγική Ελλάδα, δου-
λεύει, αισιοδοξεί και δεν το βάζει κάτω. Όλοι που βρισκόμα-
στε εδώ θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις προσπάθειές σας».

η μ ε ρ ι δ α



 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 2 6 |  31

Ακολούθησαν οι ομιλητές:
Δημήτριος Μπαρ-
δακίδης, Επικεφα-
λής του Europe Direct 
Ξάνθης, Κέντρου Ευ-
ρωπαϊκής Πληροφό-
ρησης του Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης. Στόχος του 
κέντρου είναι να πα-

ρέχονται έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές και απαντή-
σεις σε εξειδικευμένα ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ, τα δι-
καιώματα των πολιτών, τις προτεραιότητες, τη νομοθεσία, 
τις πολιτικές και τα προγράμματα. Παρουσιάστηκαν διεξο-
δικά οι προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών 
Πρωτοβουλιών και πώς εμφανίζονται οι προοπτικές για την 
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών από τις Γυναί-
κες της Υπαίθρου. Από το σύνολο των 709.500 αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων στη Χώρα, ποσοστό 26,2% (186.190), όπως 
αναφέρθηκε, ανήκουν σε Γυναίκες. Τονίστηκε ότι οι γυναί-
κες της υπαίθρου µε τις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες 
κάνουν περισσότερο ορατή και αισθητή την παρουσία τους 
στο οικογενειακό, αγροτικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Η ανάπτυξη αυτή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αφορά 
κυρίως: (i) τον αγροτουρισμό, (ii) την βιοτεχνική/οικοτεχνι-
κή παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων, (iii) την κατα-
σκευή και εμπορία προϊόντων της πολιτισμικής κληρονο-
μιάς, (iv) την παραγωγή και εμπορία προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας. Eπισημάνθηκε ότι η επιχειρηματικότητα αποτε-

λεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία και κουλτούρα και για να 
δημιουργηθεί στηρίζεται σε τρία θεμελιώδη συστατικά του 
ατόμου: (α) τον χαρακτήρα (προσωπική δέσμευση), (β) τις 
εμπειρίες/δεξιότητες και (γ) την εκπαίδευση/επιμόρφωση.

Ευάγγελος Μπέλλος, Εκπρόσωπος της Τράπεζας Πει-
ραιώς, Υπεύθυνος ανάπτυξης εργασιών αγροτικού τομέα 
στη Β. Ελλάδα. Ανέλυσε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που 
προσφέρονται για τις δραστηριότητες στον Πρωτογενή Το-
μέα, εστιάζοντας στα προγράμματα:

- Εξοπλίζω – εκσυγχρονίζω (Εγγυοδοσία)
- Συμβολαιακή Τραπεζική
- Μικροχρηματοδότηση αγροτών

Δρ. Ηλίας Κάλφας, Project Leader του Γραφείου Στρα-
τηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχο-
λής. Αναφέρθηκε στην Τεχνολογική και Οργανωτική Και-
νοτομία και στις σύγχρονες πρακτικές που εφαρμόζονται 
στη γεωργία. Παρουσιάστηκε η σύγχρονη και μελλοντική 
εικόνα μίας γεωργίας που υποστηρίζεται από την υψηλή τε-
χνολογία με σκοπό την αύξηση της βιωσιμότητάς της, με τις 
ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιδράσεις. Τονίστη-
κε ότι η ικανότητα της «υψηλής» τεχνολογίας να μεταμορ-
φώσει την αγροτική οικονομία στο άμεσο μέλλον αποτελεί 
πλέον κοινό τόπο σε διεθνές επίπεδο. Επίσης ότι σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο, η κεντρική αγροτική πολιτική, για την μετά 
το 2020 περίοδο, χαράσσεται με αυτό τον γνώμονα.

Δρ. Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια, Διευθύ-
ντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετι-
κών Πόρων, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα.

Αναφέρθηκε στην προστασία, την διατήρηση και την αξι-
οποίηση των Ελληνικών Αρωματικών και Φαρμακευτικών 
Ειδών, με στόχο την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστι-
θέμενης αξίας. Το Ινστιτούτο αναπαράγει και διαθέτει πολ-
λαπλασιαστικό υλικό, υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και 
συνεργάζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις, με ΚΟΙΝΣΕΠ και 
άλλους φορείς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την δημιουρ-
γία καινοτόμων προϊόντων και για συμβουλευτική υποστή-
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ριξη. Με δεδομένο ότι η χλωρίδα της Ελλάδας περιλαμβάνει 
6.600 διαφορετικά είδη φυτών από τα οποία το 15% υπολο-
γίζεται ότι είναι αρωματικά και φαρμακευτικά είδη, το ενδι-
αφέρον για την καλλιέργεια και την εμπορία ελληνικών αρω-
ματικών και φαρμακευτικών ειδών (ΕΑΦΕ) είναι ιδιαίτερα 
αυξημένο, όπως και η ζήτηση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο 
και στη διεθνή. Η πλούσια βιοποικιλότητα ΕΑΦΕ που διαθέ-
τει η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιηθεί και να προστατευθεί με 
την συστηματική καλλιέργεια, προσφέροντας παράλληλα 
διαύλους αγροτικής οικονομικής ανάπτυξης.

Αλεξάνδρα Κουμαρά και Μα-
ρία-Ντολόρες Κοσκινάρη, Μηχανι-
κοί Περιβάλλοντος, Ερευνήτριες του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης. Παρουσίασαν θέματα Κυκλικής 
Οικονομίας και αναφέρθηκαν ειδικό-
τερα σε νέες μεθόδους αξιοποίησης 
Κτηνοτροφικών Αποβλήτων για την 
παραγωγή Ενέργειας. Βασικοί στόχοι 
των μεθόδων είναι η:

–  Βιώσιμη διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των απο-
βλήτων.

–  Αξιοποίηση των υπολειμμάτων των αγροτικών καλλιερ-
γειών και των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

–  Αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης 
και η προστασία των υδάτινων πόρων.

– Παραγωγή υγρού λιπάσματος.
– Παραγωγή ενέργειας.
–  Αξιοποίηση του παραγόμενου CO2 για την αύξηση της 

παραγωγής σε θερμοκήπια.

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας, γυναίκες που 
ασχολούνται με την παραγωγή νέων αγροτικών 
προϊόντων σε παραδοσιακούς και σε μη παραδο-

σιακούς τομείς παρουσίασαν τις δραστηριότητες τους και 
αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που συνάντησαν στην πορεία 
τους ή συνεχίζουν να συναντούν στην καθημερινότητά 
τους αλλά και στους στόχους και τις προσδοκίες τους για 
το μέλλον.

Η Κυριακή Σαραβά, πρόε-
δρος του Πανελλήνιου Συνεται-
ρισμού Εκτροφέων Ελληνικού 
Μαύρου Χοίρου «Κίρκη» πα-
ρουσίασε την εμπειρία της από 
την Εκτροφή Μαύρου χοίρου. 
Η Κυριακή Σαραβά είναι από-
φοιτος της Αμερικανικής Γεωρ-
γικής Σχολής Θεσσαλονίκης. 

«Έδωσα αγώνα, αλλά έπεισα ότι αν και γυναίκα είμαι 
κτηνοτρόφος». «Το να γυρίσω στο χωριό μου, ήταν από-
φαση συνειδητή και σήμερα χαίρομαι που πάλεψα και δεν 
εγκατέλειψα τον αγώνα μου να είμαι κτηνοτρόφος» ανέφε-

ρε η Κυριακή Σαραβά, και πρόσθεσε: «Έδωσα αγώνα, αλ-
λά έπεισα τελικά την οικογένειά μου, ότι αν και γυναίκα θέ-
λω να είμαι κτηνοτρόφος στη ζωή μου και σήμερα ο πατέ-
ρας μου είναι περήφανος για εμένα, που ζω δίπλα τους στο 
χωριό, αλλά και βλέποντας πόσο έχει αναπτυχθεί η φάρ-
μα μας». Αναφερόμενη στη φάρμα, η ίδια επισήμανε ότι το 
1983 η φάρμα της οικογένειας Σαραβά στο χωριό Στεφανι-
νά, στο δήμο Βόλβης Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο 470 μέ-
τρων διέθετε ζωϊκό κεφάλαιο 20 χοιρομητέρων. Σήμερα, η 
μονάδα αριθμεί 150 χοιρομητέρες – εκ των οποίων οι 130 
είναι μαύροι χοίροι και οι 20 αγριόχοιροι. «Την περισσότε-
ρη ώρα στο 24ωρό μου φορώ τις γαλότσες μου, με τις οποί-
ες και αισθάνομαι πιο άνετα. Ωστόσο, όπως αποδεικνύε-
ται σήμερα, βάζω και τα τακούνια μου για να προωθήσω τα 
προϊόντα του μαύρου χοίρου». Ο Πανελλήνιος Συνεταιρι-
σμός Εκτροφέων Ελληνικού Μαύρου Χοίρου “Κίρκη”, του 
οποίου είναι πρόεδρος, απαρτίζεται από 19 μέλη.

Η Αναστασία Αμανατίδου πρό-
εδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ Πετιμέζι Γενισέ-
ας, παρουσίασε την εμπειρία από την 
καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου και τη 
μεταποίησή του. Η αναβίωση καλλι-
έργειας του ζαχαροκάλαμου ξεκίνησε 
το 2006 με βάση πληροφορίες από βι-
ώματα των γηραιότερων του χωριού 
που αναπολούσαν την γεύση του πε-
τμεζιού από ζαχαροκάλαμο. Τη δεκα-

ετία 1950-1960 όλοι οι κάτοικοι του χωριού καλλιεργούσαν 
αυτό το φυτό και σε δύο σημεία του χωριού, που τα ονόμα-
ζαν στέκια, το αποχύμωναν και παρασκεύαζαν το πετιμέζι. 
Συγκεντρώνοντας πληροφορίες από τους παλιότερους για 
τον τρόπο καλλιέργειας και την επεξεργασία του ζαχαρο-
κάλαμου, «ανάστησαν» το προϊόν με την καλλιέργεια και 
την διαδικασία επεξεργασίας του ζαχαροκάλαμου, με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το γινόταν πριν από 50 ολόκλη-
ρα χρόνια. Σήμερα η ΚΟΙΝΣΕΠ Πετιμέζι Γενισάς καλλιεργεί 
20 στρέμματα με ζαχαροκάλαμο, παράγοντας δύο τόνους 
πετιμέζι ετησίως, ενώ το προϊόν των επτά γυναικών διατί-
θεται σε μικρά παραδοσιακά καταστήματα σε περιοχές από 
την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Αθήνα. Επίσης, σύμφω-
να με την ίδια, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την παρα-
γωγή του πρώτου ευρωπαϊκού λευκού ρούμι με βάση το πε-
τιμέζι που καλλιεργείται στην Γενισέα Ξάνθης.

Η Αλεξία Γιαννακοπούλου και η 
Ρενέλα Γιαννακοπούλου, δύο αδελ-
φές, απόφοιτες του Τμήματος Δασο-
λογίας του Α.Π.Θ., νέες καλλιεργή-
τριες, παρουσίασαν την εμπειρία τους 
από την καλλιέργεια αρωματικών 
φυτών και βοτάνων. «Ευελπιστούμε 
να ικανοποιήσουμε και τον πιο απαι-
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τητικό πελάτη, θέτο-
ντας στον ίδιο μας εαυ-
τό το ερώτημα «γιατί να 
επιλέξω τη σειρά ΙΝΟΝΙ 
Greek Organic Herbs» 
δήλωσαν η Αλεξία και η 
Ρενέλα Γιαννακοπούλου 
και προσέθεσαν «Έχο-
ντας αυστηρά κριτήρια 
επιλογής, δίνουμε ιδι-
αίτερη βαρύτητα στην 
ποιότητα, στο χρώμα, 
στο άρωμα και στη γεύ-
ση των βοτάνων μας, 
παρακολουθούμε κάθε 
στάδιο μεταποίησης και 
τηρούμε όλες τις αρχές 
της ορθής γεωργικής πρακτικής. Το φυτικό υλικό συλλέγε-
ται χειρωνακτικά, μεταφέρεται σε ειδικά διαμορφωμένους 
θαλάμους προς αποξήρανση και στη συνέχεια γίνεται δια-
λογή και συσκευασία σε ειδικές συσκευασίες με ερμητικό 
κλείσιμο, ώστε να διατηρούνται άριστα τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά των βοτάνων.

Η Αφροδίτη Παπαθανασί-
ου παρουσίασε τον Γυναικείο 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελισ-
σοχωρίου «Εύγε». Αναφέρθηκε 
στην προσπάθεια μιας Κοινωνικής 
Αλληλέγγυας Οικονομίας που ξε-
κίνησε σαν ιδέα το 2008 από μια 
ομάδα γυναικών και συστάθηκε 
το 2009 με την επωνυμία «ΕΥΓΕ». 
Σκοπός να διαφυλαχθούν οι γνώ-

σεις και να κρατηθούν όλα αυτά που ονομάζονται «παρα-
δοσιακά, αγνά, χειροποίητα προϊόντα», που αφορούν την 
καθημερινότητα ενός σπιτιού και δημιουργούν δυνατότη-
τες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τις γυναίκες. 
Με αρχή την ανάγκη που οδήγησε στην ιδέα της δημιουρ-
γίας του Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού, αναφέρθη-
κε στην σχέση με τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, καθώς 
και με τους τοπικούς παραγωγούς πρώτων υλών.

Στην συνέχεια παρουσίασε τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες που παρέχονται καθώς και τα μελλοντικά σχέδιατου 
συνεταιρισμού.

Η Αγγελική Τούλη παρουσίασε τον Γυναικείο Αγροτι-
κό Συνεταιρισμό Ανατολικού «Βαλμάδα» (επωνυμία που 
προέρχεται από το παλιό όνομα του χωριού). Η αγάπη για 
την διατήρηση της παράδοσης, ανέφερε, και το μεράκι για 
δημιουργική απασχόληση και ανάδειξη της τοπικής γαστρο-
νομίας αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για τις δραστήρι-
ες γυναίκες του χωριού Ανατολικό στη Θεσσαλονίκη, για να 
δημιουργήσουν τον τοπικό γυναικείο αγροτικό συνεταιρι-

σμό. Η ανεργία ήταν επί-
σης ένας από τους βασι-
κούς λόγους που έκα-
ναν τις γυναίκες να ανα-
ζητήσουν το 2007 διέ-
ξοδο στην απασχόλη-
ση και η αφορμή δόθη-
κε από τις ενημερωτι-
κές συναντήσεις για τις 
ευκαιρίες απασχόλη-
σης των ανέργων γυναι-
κών, που πραγματοποίη-
σε τον Μάρτιο του 2007 
η Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Νομού Θεσσαλονίκης. 
Η διαδικασία σύστασης 
του συνεταιρισμού ξεκί-

νησε τον Ιούνιο του 2007 και για πρώτη φορά παρουσίασαν 
τα προϊόντα τους στο πανηγύρι του χωριού. Επιδιώκοντας 
την καλύτερη δυνατή ποιότητα συνεργάζονται με πιστοποι-
ημένους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων και τόνισε ότι 
η επιτυχία τους στηρίζεται στο μεράκι και την προσωπική 
προσπάθεια για να γίνουν ένας από τους πιο γνωστούς και 
δραστήριους γυναικείους συνεταιρισμούς της Θεσσαλονί-
κης. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης χρηματοδοτικών 
«εργαλείων», που να διευκολύνουν στην επέκταση του εξο-
πλισμού και στην αύξηση της παραγωγής.

Μετά το τέλος κάθε ομιλίας υπήρξαν ερωτήσεις προς 
τους ομιλητές και απαντήσεις. Μετά το πέρας όλων των 
ομιλιών ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των περευ-
ρισκομένων και παρεμβάσεις, ανάμεσα στις οποίες η Φω-

τεινή Ζαρμαλά αναφέρ θηκε στην 
προσπάθεια της να ασχοληθεί με την 
εκτροφή κατσικιών στο Φύλλιρο της 
Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση λάμπρυνε η συμμε-
τοχή του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσα-
λονίκης. Η Πρόεδρος του ΛΕΘ κ Λού-
λα Στεργιάδου αναφέρθηκε στον χαι-
ρετισμό της στην αξία των εθίμων και 
των παραδόσεων τις οποίες διατηρούν 
με περισσή φροντίδα οι γυναίκες και 
ιδιαίτερα οι γυναίκες της υπαίθρου. 
Δύο νέες κοπέλες του ΛΕΘ συμμετεί-

χαν με παραδοσιακές φορεσιές που εκπροσωπούσαν τους 
δύο μεγάλους κάμπους της Ελλάδας: τον κάμπο των Γιαν-
νιτσών με την στολή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας «Ρουμλού-
κι» και τον Θεσσαλικό κάμπο με την στολή «Καραγκούνα».

Η εκδήλωση έτυχε ευρείας προβολής από τα ΜΜΕ της 
Β. Ελλάδος.

Μαίρη Πούλιου
Διευθύντρια Προγράμματος ΣΕΕ 2018-2020

Απο δεξία προς τα ασιστερά διακρίνουμε την Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Γερακίνα Μπισμπινά-την Διευθύντρια Προγράμματος ΣΕΕ Μαίρη 
Πούλιου-Την εκδότρια του Περιοδικού μας Καίτη Κάστρο-την Πρόεδρο της ΣΕΕ 
Μαρία Γκράτζιου
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«α) Καταδικάζοντας όλες τις μορ-
φές βίας κατά των γυναικών και την 
ενδοοικο γε νειακή βία,

β) αναγνωρίζοντας
uuότι η υλοποίηση της de jure και de 
facto ισότητας μεταξύ γυναικών και αν-
δρών αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.
uuότι η βία κατά των γυναικών συνιστά 
εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσε-
ων ισχύος μεταξύ των γυναικών και των 
ανδρών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 
επικυριαρχία και διακρίσεις κατά των 
γυναικών από τους άνδρες και στην πα-
ρακώλυση της πλήρους προόδου των 
γυναικών.
uuτη δομική φύση της βίας κατά των γυ-
ναικών ως βίας βασιζόμενης στο φύλο, 
και ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους κοινω-
νικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων 
οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε υποδε έ-
στερη θέση σε σύγκριση με τους άνδρες.
uuμε ιδιαίτερη ανησυχία, ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια συχνά εκτίθενται σε σο-
βαρές μορφές βίας, όπως η ενδοοικογε-
νειακή βία, η σεξουαλική παρε νόχληση, 
ο βιασμός, ο εξαναγκασμός σε σύναψη 
γάμου, τα εγκλήματα που διαπράττονται 
στο όνομα της ούτως-αποκαλουμένης 
«τιμής» και σε ακρωτη ριασμό των γεννη-
τικών οργάνων, τα οποία συνιστούν σοβα-
ρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, 
καθώς και σοβαρό εμπόδιο στην επίτευξη 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

uuτις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια 
ενόπλων συγκρούσεων οι οποίες επηρε-
άζουν τον άμαχο πληθυσμό, ειδικότερα 
τις γυναίκες, και οι οποίες προσλαμβά-
νουν τη μορφή εκτεταμένου ή συστημα-
τικού βιασμού και σεξουαλικής βίας και 
την πιθανότητα για αυξημένη βία που 
βασίζεται στο φύλο, τόσο κατά τη διάρ-
κεια όσο και μετά τις συγκρούσεις.
uuότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εκτί-
θενται σε υψηλότερο κίνδυνο βίας που 
βασίζεται στο φύλο απ΄ ότι οι άνδρες.
uuότι η ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει 
τις γυναίκες σε δυσανάλογο βαθμό, και 
ότι οι άνδρες δύνανται επίσης να αποτε-
λέσουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
uuότι τα παιδιά είναι θύματα ενδοοικο-
γενειακής βίας, ακόμη κι όταν είναι μάρ-
τυρες βίας στην οικογένεια.

γ) αποσκοπώντας στη δημιουργία μί-
ας Ευρώπης απαλλαγμένης από τη βία 
κατά των γυναικών και την ενδοοικογε-
νειακή βία, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

 αρθρο 1. σκοποί τησ συμβασησ 

1. Οι σκοποί της παρούσας Σύμβασης 
συνίστανται στα εξής:

α. την προστασία των γυναικών ενά-
ντια σε όλες τις μορφές βίας, καθώς και 
την πρόληψη, την ποινική δίωξη και εξά-
λειψη της βίας κατά των γυναικών καθώς 
και της ενδοοικογενειακής βίας.

β. τη συνεισφορά στην εξάλειψη 
όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών και στην προώθηση ουσιαστι-

κής ισότητας μεταξύ γυναικών και αν-
δρών, μέσω και της ενδυνάμωσης των 
γυναικών.

γ. τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμέ-
νου πλαισίου, πολιτικών και μέτρων για 
την προστασία και την υποστήριξη όλων 
των θυμάτων βίας κατά των γυναικών 
καθώς και της ενδοοικογενειακής βίας.

δ. την προαγωγή διεθνούς συνεργα-
σίας με σκοπό την εξάλειψη της βίας κα-
τά των γυναικών και της ενδοοικογενει-
ακής βίας.

ε. την παροχή υποστήριξης και συν-
δρομής σε οργανισμούς και φορείς επι-
βολής του νόμου για την αποτελεσμα-
τική συνεργασία τους με στόχο την υι-
οθέτηση μίας συνεκτικής προσέγγισης 
που οδηγεί στην εξάλειψη της βίας κα-
τά των γυναικών και της ενδοοικογενει-
ακής βίας.

2. Προς τον σκοπό της διασφάλισης 
της αποτελεσματικής εφαρμογής των 
διατάξεών της από τα μέρη, η παρούσα 
Σύμβαση θεσπίζει έναν ειδικό μηχανισμό 
παρακο λούθησης.
 αρθρο 2. πΕδίο Εφαρμογησ τησ συμβασησ 

1. Η παρούσα Σύμβαση τυγχάνει 
εφαρμογής αναφορικά με όλες τις μορ-
φές βίας κατά των γυναικών, συμπερι-
λαμβανομένης της ενδοοικογενειακής 
βίας, η οποία έχει δυσανάλογες επιπτώ-
σεις στις γυναίκες.

2. Τα μέρη ενθαρρύνονται να εφαρ-
μόσουν την παρούσα Σύμβαση αναφο-
ρικά με όλα τα θύματα ενδοοικογενεια-
κής βίας. Τα μέρη καταβάλλουν ιδιαίτε-

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΒΙΑΠΕΣ ΟΧΙ

Η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης αποτελεί την 
πιο ολοκληρωμένη νομοθετική εξέλιξη για την 
αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών σε 
όλες τις μορφές της.

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος συμμετείχε στην συλλο-
γική προσπάθεια 12 γυναικείων οργανώσεων που άσκησαν πί-
εση προς όλα τα κόμματα και στην Κυβέρνηση, μέχρι την ψή-
φιση του νόμου(Ν. 4531/18)

Το Δ.Σ. της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος εξέφρασε 

την μεγάλη ικανοποίηση του για την επικύρωση της Σύμβα-
σης αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πόσο επίκαιρα είναι 
τα συνθήματά μας: «Πιστεύω-Προσπαθώ-Πετυχαίνω» - «Η 
Δύναμή μας είναι η Θέλησή μας».

Ακολούθως αναφέρονται μερικές βασικές διατάξεις της 
σύμβασης: Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναι-
κών και της Ενδοοικογενειακής Βιας.

Κωνσταντινούπολη, 11.5.2011
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ρη προσοχή στις γυναίκες θύματα βί-
ας με βάση το φύλο κατά την εφαρμο-
γή των διατάξεων της πα ρού σας Σύμ-
βασης.

3. Η παρούσα Σύμβαση τυγχάνει 
εφαρμογής τόσο σε περιόδους ειρήνης 
όσο και σε περιπτώσεις ενόπλων συ-
γκρούσεων.
 αρθρο 3. ορίσμοί 

Προς τους σκοπούς της παρούσας 
Σύμβασης:

α. Ο όρος «βία κατά των γυναικών» 
νοείται ως παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και μια μορφή διάκρισης 
κατά των γυναικών και σημαίνει όλες 
τις πράξεις βίας βασιζόμενες στο φύλο 
οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσμα σωματική, σεξουαλι-
κή, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή 
πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβα-
νομένων των απειλών τέλεσης τέτοιων 
πράξεων, του εξαναγκασμού ή της αυ-
θαίρετης αποστέρησης της ελευθερίας, 
είτε αυτή συμβαίνει στο δημόσιο ή τον 
ιδιωτικό βίο.

β. Ο όρος «ενδοοικογενειακή βία» 
σημαίνει όλες τις πράξεις σωματικής, 
σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονο-
μικής βίας οι οποίες συμβαίνουν εντός 
της οικογένειας ή οικογενειακής μονά-
δας ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή 
συντρόφων, είτε ο δράστης διαμένει ή 
διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα 
είτε όχι.

γ. Ο όρος «φύλο» υποδηλοί τους 
κοινωνικά δομημένους ρόλους, συμπε-
ριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες, 
που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κα-
τάλληλες για τις γυναίκες και τους άν-
δρες.

δ. Ο όρος «βία κατά των γυναικών 
που βασίζεται στο φύλο» σημαίνει τη 
βία η οποία καταφέρεται εναντίον μας 
γυναίκας για μόνο το λόγο ότι είναι γυ-
ναίκα ή η οποία επηρεάζει τη γυναίκα 
κατά τρόπο δυσανάλογο.

ε. Ο όρος «θύμα» σημαίνει οποιο-
δήποτε φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε 
συμπεριφορά που προσδιορίζεται στα 
εδάφια α και β.

στ. ο όρος «γυναίκες» συμπεριλαμ-
βάνει και κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 
ετών.

 αρθρο 4. θΕμΕλίώδη δίκαίώματα, ίσοτητα 

καί μη δίακρίτίκη μΕταχΕίρίση 

1. Τα μέρη λαμβάνουν όλα τα ανα-
γκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προ-
κειμένου να προωθήσουν και προστα-
τέψουν το δικαίωμα όλων, ιδιαίτερα 
των γυναικών, να ζουν χωρίς βία τό-
σο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική 
σφαίρα.

2. Τα μέρη καταδικάζουν όλες τις 
μορφές διακριτικής μεταχείρισης κατά 
των γυναικών και λαμβάνουν χωρίς κα-
θυστέρηση, τα αναγκαία νομοθετικά ή 
άλλα μέτρα για την πρόληψή της, συ-
γκεκριμένα μέσω:

– της ενσωμάτωσης στα εθνικά συ-
ντάγματά τους ή σε άλλη προσήκουσα 
νομοθεσία την αρχή της ισότητας με-
ταξύ γυναικών και ανδρών, ως και τη 
διασφάλιση της πρακτικής υλοποίησης 
αυτής της αρχής

– της απαγόρευσης της διακριτι-
κής μεταχείρισης κατά των γυναικών, 
συμπε ρι λαμ βανομένης της χρήσης κυ-
ρώσεων όπου απαιτείται

– της κατάργησης νόμων και πρα-
κτικών οι οποίες συνεπάγονται διακρι-
τική μετα χεί ριση κατά των γυναικών

Η εφαρμογή των διατάξεων της πα-
ρούσας Σύμβασης από τα μέρη, συγκε-
κριμένα των μέτρων προστασίας των 
δικαιωμάτων των θυμάτων, θα διασφα-
λίζονται άνευ διακρίσεων με γνώμονα 
το φύλο, το γένος, τη φυλή, το χρώμα, 
τη γλώσσα, τη θρη σκεία, τις πολιτικές 
ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοι-
νωνική καταγωγή, τη σύν δεση με εθνι-
κή μειονότητα, την περιουσία, την γε-
νεαλογική καταγωγή, τον σεξουα λικό 
προσανατολισμό, την ταυτότητα του 
φύλου, την ηλικία, την κατάσταση της 
υγείας, την αναπηρία, την οικογενειακή 
κατάσταση, την κατάσταση μετανάστη 
ή πρόσφυγα, ή άλλη κατάσταση.
 αρθρο 5. κρατίκΕσ υποχρΕώσΕίσ καί δΕουσα 

ΕπίμΕλΕία 

1.Τα Μέρη απέχουν από οποιαδή-
ποτε πράξη βίας κατά των γυναικών 
και διασφα λίζουν ότι οι κρατικές αρχές, 
αξιωματούχοι, αντιπρόσωποι, θεσμικοί 
και άλλοι φο ρείς, ενεργούντες για λο-
γαριασμό του κράτους, ενεργούν κατ΄ 
εφαρμογή της παρα πάνω υποχρέωσης.

2. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία 
νομοθετικά και άλλα μέτρα προκειμέ-
νου, ασκών τας τη δέουσα επιμέλεια, να 
προλάβουν, διερευνήσουν, τιμωρήσουν 
και παράσχουν επανορθώσεις αναφο-
ρικά με πράξεις βίας οι οποίες καλύπτο-
νται από το πεδίο εφαρμογής της πα-
ρούσας Σύμβασης και διαπράττονται 
από μη κρατικούς δρώντες.
 αρθρο 6. πολίτίκΕσ ΕυαίσθητοποίημΕνΕσ ώσ 

προσ τη δίασταση του φυλου

Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υπο-
χρέωση να συμπεριλάβουν τη διάστα-
ση του φύλου κατά τη διαδικασία εφαρ-
μογής και αξιολόγησης της επίδρασης 
των διατάξεων της παρούσας Σύμβα-
σης καθώς και την προώθηση και την 
αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
καθώς και την ενδυνάμωση των γυναι-
κών.
 αρθρο 7. συνΕκτίκΕσ καί συντονίσμΕνΕσ πο-

λίτίκΕσ

1.Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία 
νομοθετικά και άλλα μέτρα προκειμέ-
νου να υιο θετήσουν και εφαρμόσουν 
ευρύτατες αποτελεσματικές, συνεκτι-
κές και συντο νισμέ νες πολιτικές μέσω 
της ενσωμάτωσης όλων των συναφών 
μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης 
όλων των μορφών βίας που καλύπτο-
νται από το πεδίο εφαρμογής της πα-
ρούσας Σύμβασης και θα προσφέρουν 
ολιστική απάντηση στη βία κατά των 
γυναικών.

2. Τα Μέρη διασφαλίζουν ότι οι πο-
λιτικές που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 τοπο θετούν τα δικαιώματα 
του θύματος στο επίκεντρο όλων των 
μέτρων και εφαρμό ζον ται μέσω αποτε-
λεσματικής συνεργασίας μεταξύ όλων 
των σχετικών φορέων, ιδρυ μάτων και 
οργανισμών.

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται 
κατ΄ εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
εμπλέκουν όπου απαιτείται, όλους τους 
σχετικούς φορείς, όπως κυβερνητικούς 
φορείς, εθνικά, περιφε ρειακά και τοπι-
κά κοινοβούλια και αρχές, εθνικά ιδρύ-
ματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορ-
γανώσεις της κοινωνίας των πολιτών».

Μαίρη Πούλιου
Δ/ντρια Προγράμματος ΣΕΕ 2018-2020
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Τι γίνεται σε διάφορες χώρες για την 
της Βίκυ Μπαγάνη

Ο κόσμος συσπειρώνεται για την εξάλειψη της βί-
ας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες. 
Είναι γεγονός ότι το 70% των γυναικών στον κό-

σμο πέφτει θύμα βίας φυσικής –λεκτικής, ψυχολογικής η 
σεξουαλικής, είτε σε ιδιωτικό χώρο είτε σε κοινή θέα.

Ας δούμε κάποιες από τις προσπάθειες που κάνουν διά-
φορες άλλες χώρες στον κόσμο για να ενθαρρύνουν τα θύ-
ματα να σπάσουν τη σιωπή τους και να τα βοηθήσουν να 
αντιδράσουν στην βία που υφίστανται.
 βΕλγίο:   Υπάρχουν ειδικά κέντρα βοήθειας. Το να περά-
σεις το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος για να καταγ-
γείλεις είναι κάτι που λίγος κόσμος καταφέρνει να κάνει. Γι’ 

αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν τρία ειδικά κέντρα βοήθει-
ας ανοιχτά καθημερινά που φιλοξενούν θύματα σεξουαλι-
κής βίας με πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και ψυχολογι-
κή υποστήριξη και δυνατότητα καταγγελίας μέσα στο κέ-
ντρο σε ειδικευμένους εισαγγελείς.
 ίσπανία:  Ηλεκτρονικό βραχιόλι. Από το 2004 η Ισπανία 
είναι πρωτοπόρος στην Ευρώπη στην προστασία και τη βο-
ήθεια στη γυναίκα σύζυγο και καταπολεμά την συζυγική 
βία εντός γάμου με ειδικά δικαστήρια και με ηλεκτρονικά 
βραχιόλια που ενημερώνουν την αστυνομία και κρατάνε 
τους «βίαιους» συζύγους μακριά από τις φοβισμένες γυ-
ναίκες.

ΔρΑΣΗ & ΠρΟΒλΗμΑΤΙΣμΟΙ:

Υπάρχει ελπίδα αλήθεια;
της Νένας Ζήση, Προέδρου Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Θέτις» Βόλου

Ως γυναίκες και ως σοροπτιμίστριες, στο πλαί-
σιο του στόχου μας «Εξάλειψη της βίας κα-
τά των γυναικών», διοργανώσαμε θεατρικό 
δρώμενο με τίτλο «Trafficking: Με τα μάτια 

του θύματος». Στις 29 Νοεμβρίου σε γνωστό café του Βόλου 
(«Ελέφαντας»), που προσελκύει νεανικό κοινό, κυρίως φοι-
τητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και με τη συμμετοχή 
μελών του ομίλου μας και μελών της Α21, ο Όμιλος «Θέτις» 
συμμετείχε στην παγκόσμια δράση ενάντια στη βία κατά 
των γυναικών με το γενικό τίτλο «Let’s orange the world». 
Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη καμπάνια του γενικού 
γραμματέα Ηνωμένων Εθνών που χρησιμοποιεί το πορτο-
καλί χρώμα σαν κοινό-ενωτικό στοιχείο παγκόσμιας προβο-
λής των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης πάνω σε αυτό 
το μείζονος σημασίας θέμα και στις γενικές οδηγίες της SiE 
και στο πρόγραμμα της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος. 
Φωτίσαμε το κτίριο πορτοκαλί, φορέσαμε πορτοκαλί στοι-
χεία στα ρούχα μας, χρησιμοποιήσαμε τις πορτοκαλί ομπρέ-
λες της ΣΕΕ με τυπωμένο το σοροπτιμιστικό λογότυπο και 
τη λέξη STOP, φωτίσαμε με προβολείς σε πορτοκαλί χρώ-
μα το εσωτερικό του café, μοιράσαμε ενημερωτικά φυλλά-
δια της Α21 που επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν την κοι-
νωνία πάνω στα μεγάλα προβλήματα που είναι η βία κατά 
των γυναικών και η εμπορία των ανθρώπων, καθώς και να 
γνωστοποιήσουν την ύπαρξη της γραμμής 1109 που είναι η 
γραμμή πληροφόρησης, αλλά και καταγγελιών για τα δύο 
αυτά σημαντικά κοινωνικά θέματα.

Στο θεατρικό δρώμενο γίνεται προσπάθεια να αποδο-

θεί στις βασικές της 
γραμμές η τραγική 
μοίρα πολλών γυναι-
κών που στην προ-
σπάθειά τους να ξε-
φύγουν από τις άθλι-
ες συνθήκες διαβίω-
σης στα μέρη καταγω-
γής τους, στον δρόμο 
για την Ευρώπη της 
ευμάρειας, της Δημο-
κρατίας και των ίσων δικαιωμάτων πέφτουν θύματα εκμε-
τάλλευσης.

Η Χόουπ (Ελπίδα), η δικιά μας ηρωίδα, γνωρίζει το σκλη-
ρό πρόσωπο της σεξουαλικής κακοποίησης στην πατρίδα 
της και στη συνέχεια και της εκπόρνευσης στην Τουρκία, αλ-
λά δυστυχώς και στην Ελλάδα, στον καταυλισμό της Μό-
ρια. Ο Παράδεισος τελικά δεν ήταν ούτε στο γαλανό Αιγαίο, 
απουσίαζε. Στις ακτές της Ευρώπης η κακή της μοίρα μαζί 
της είχε ξεβράσει και το κτήνος του trafficking. Κάθε φορά 
τα πρόσωπα, οι διακινητές δηλαδή και οι σωματέμποροι, εί-
ναι άλλοι, αλλά ο τρόπος και ο σκοπός τους ίδιος. Σωματι-
κή και ψυχολογική βία, εκβιασμοί, όλα χρησιμοποιούνται για 
να τη διοχετεύσουν πάλι στον σκοτεινό δρόμο σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης ακόμη και εδώ, στον καταυλισμό, τόπο μαρ-
τυρίου και στέρησης χιλιάδων συνανθρώπων της. Ακόμη και 
εδώ η σάρκα έχει τη δικιά της αξία και αποκτά τη δικιά της 
τιμή στα αχόρταγα χέρια των εμπόρων των ανθρώπων. Αδύ-

Αφιερώνουμε 
τη δράση μας αυτή

στη γυναίκα – σύμβο-
λο στον αγώνα εναντί-
ον του ΙSiS που έλαβε 
φέτος το Νομπέλ Ει-
ρήνης και ορίστηκε 
από τον ΟΗΕ «πρέ-
σβειρα για την αξιο-
πρέπεια των θυμάτων 
του τράφικινγκ», την 
25χρονη Νάντια Μου-
ράντ Μπασέ Τάχα.
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ναμη να αντιδράσει η Χόουπ, απρο-
στάτευτη παραδίνεται στο δίκτυο των 
μαστροπών και το μοιραίο, ώσπου σε 
μια επιχείρηση της Ελληνικής Αστυ-
νομίας συλλαμβάνεται και οδηγείται 
στο τμήμα.

Εδώ ολοκληρώνεται το θεατρικό 
δρώμενο. Όμως τα ερωτηματικά πα-
ρέμειναν να αιωρούνται στο αέρα στο 
ζεστό μισοσκόταδο του café που φιλο-
ξένησε την εκδήλωση. Ποιος ξέρει τά-
χα; Θα τελειώσει εκεί η περιπέτεια της 
Χόουπ; Και οι άλλες Χόουπ, που ακο-
λουθούν τη δικιά μας Χόουπ; Τι θα γί-
νει με τις άλλες Χόουπ που κατά μυριάδες στιβιάζονται στα 
παράλια της Τουρκίας ή της Λιβύης ή του Μαρόκου έτοιμες 
αν κινήσουν για τον «υπεσχημένο παράδεισο»;

Θα συγκινηθούμε με την ιστορία της Χόουπ, θα την 
αναδείξουμε και μετά όλα καλά, γυρίζουμε στη θαλπωρή 
του σπιτιού και της κοινωνίας μας; Μα η Χόουπ δεν είναι 
ένα πρόσωπο, είναι μυριάδες, δεν τις χωράει κανένα αστυ-
νομικό τμήμα, καμιά Μόρια, καμιά Λέσβος ή Λαμπεντούζα. 
Πρέπει να αφήσουμε τις δικαιολογίες και τους καναπέδες. 
Γερά να χτυπήσουμε τις καμπάνες των συναγερμών. Τους 
ανθρώπους να ξυπνήσουμε, τις κοινωνίες να ενημερώσου-
με, να θωρακίσουμε, να μην αφήσουμε σε κανέναν την πο-
λυτέλεια να πει «εγώ δεν το ήξερα, κανείς δεν μου το είπε». 
Κανείς να μην ξεφύγει από τη συλλογική του ευθύνη, κα-
νείς να μη δικαιώσει τον «ωχαδερφισμό» του, κανείς να μην 
τον χαρεί. Αυτός, αυτοί, εμείς είμαστε συνεργοί όσο γινόμα-
στε μόνο παρατηρητές και κριτές, όσο επιτρέπουμε να συμ-

βαίνουν αυτά. Το εμπόριο των ανθρώπων είναι μια παράμε-
τρος και της δικιάς μας κοινωνίας, της δικιάς μας γειτονιάς 
και μας αφορά άμεσα. Να γιατί σαν «Θέτις», σαν Σοροπτι-
μιστικός Όμιλος, θέσαμε σε απόλυτη προτεραιότητα τον 
εστιασμό μας πάνω στο θέμα και την ανάδειξή του.

Βιντεοσκοπήσαμε την εκδήλωση, την προβάλλαμε σε 
έντυπο Τύπο και ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργήσαμε σποτ 
και τα ανεβάσαμε στο you-tube με σκοπό την ενημέρωση της 
τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Η εκδήλωση ήρθε σε συνέ-
χεια της συνδιοργάνωσης δράσεων με την Α21 και συνδέ-
εται με τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογε-
νειακής βίας που υπογράφηκε το 2011 στην Κωνσταντινού-
πολη. Η επικύρωσή της από την ελληνική Βουλή με τον νό-
μο 4531/18, μετά από προσπάθεια 12 γυναικείων οργανώ-
σεων (μεταξύ αυτών και η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος), 
αποτελεί το νομοθετικό επιστέγασμά της.

 σουηδία:   Νέος ορισμός του βιασμού. Η χώρα άλλαξε 
τον νόμο περί βιασμού και από τον περασμένο Ιούλιο. Ένα 
άτομο είναι ένοχο βιασμού από την στιγμή που ο ένας εκ 
των δυο δεν συμμετέχει αυτοβούλως στη σχέση. Ούτε βία 
ούτε απειλές χρειάζονται να αποδειχτούν. Η ποινή είναι 
6 χρόνια φυλάκισης. Οι μηνύσεις πέφτουν βροχή από το 
2017. Άραγε θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τα σουηδι-
κά δικαστήρια;
 αμΕρίκη:  Δωρεάν μετακόμιση. Τα τελευταία 2 χρόνια η 
εταιρία «move to end domestic violence» προσπαθεί να 
προσφέρει βοήθεια σε γυναίκες θύματα που δεν έχουν 
την οικονομική δυνατότητα να φύγουν από την οικία και 

με κονδύλια από εθελοντές στέκονται πλάι στα θύματα 
για να μπορέσουν να ξεκινήσουν από την αρχή τις ζω-
ές τους.
 νΕα Ζηλανδία:  Ειδική άδεια για καταγγελία. Τα θύμα-
τα δεν είναι πάντα οικονομικά ανεξάρτητα και δυσκολεύ-
ονται να αποφασίσουν να φύγουν από το σπίτι ειδικά εάν 
είναι και μητέρες. Το κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε έναν 
νόμο που δίνει μια δεκαήμερη άδεια για τα θύματα ενδο-
οικογενειακής βίας, ένα διάστημα μακριά από τη δουλειά 
για να λύσουν τα προβλήματα τους, να βρουν νέα κατοι-
κία, νέα σχολεία για τα παιδιά και άλλα πολλά που απαι-
τούν χρόνο.

εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

35% των γυναικών 
στον κόσμο 
έχουν βιώσει  
ψυχολογική ή 
σεξουαλική βία!
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 >  «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ 

Εκδήλωση στο 
Σχολείο Β΄ Ευκαιρί-
ας Περιστερίου. Στη 
θαυμάσια ενημερω-
τική εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο Όμι-
λος μας σε συνεργα-
σία με το ΣΔΕ Περι-
στερίου με το οποίο 
συνεργαζόμαστε επί 
11 συνεχή χρόνια, 
είχαμε την ευκαιρία 
να μιλήσουμε ανα-
λυτικά για της δομές 
προστασίας και συμ-
βουλευτικής που λει-
τουργούν με την ευ-
θύνη της Πολιτείας, 
στα πλαίσια της πο-
λιτικής πρόληψης και 

εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. 
Η εκδήλωση έγινε στο χώρο του σχο-
λείου.

Η πρωτοβουλία του Ομίλου μας 
και η εξαιρετικά πρόθυμη ηγεσία του 
ΣΔΕ Περιστερίου για να παράσχει 
ενημέρωση στους μαθητές σε θέματα, 
όπως αυτό της βίας κατά των γυναι-
κών και της ενδοοικογενειακής έκφρα-
σης της, είχαν μεγάλη απήχηση.

Βίκυ Κατσαρή, Πρόεδρος

 >  ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» 

Ο Όμιλός μας 
στο πλαίσιο του εορ-
τασμού για την Εξά-
λειψη της Βίας κατά 
των Γυναικών συνα-
ντηθήκαμε στο Μου-
σείο της Ακρόπολης 

φορώντας πορτοκαλί κασκόλ.
Επίσης ο Όμιλός μας διέθεσε τα 

έσοδα από το Χριστουγεννιάτικο 

Bazaar του που διοργάνωσε φέτος με 
επιτυχία και σε συνεργασία με τον δή-
μο Παπάγου- Χολαργού, και την Θε-
ραπευτική Ιππασία, στον ξενώνα κα-
κοποιημένων γυναικών «Η ΦΟΙΒΗ». 
Στο Bazaar παρουσιάστηκαν όμορφες 
χειροποίητες δημιουργίες των μελών 
μας. Παραμονές Χριστουγέννων επι-
σκεφτήκαμε τον ξενώνα «Η ΦΟΙΒΗ» 
και συζητήσαμε με την Πρόεδρο του 
για τις ανάγκες του ξενώνα. Η Ταμί-
ας μας Σοφία Παπαδημητρίου ανέλα-
βε να εξυπηρετεί σε διάφορες μετακι-
νήσεις μελών του ξενώνα για επισκέ-
ψεις σε γιατρούς και από τα έσοδα του 
Bazaar έκανε πληρωμές λογαριασμών 
του ξενώνα.

Βασιλική Βέλιου, Πρόεδρος 

 >  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Στις 16 ημέρες δράσεις για την κα-

ταπολέμηση της βίας κατά των γυναι-
κών, φορέσαμε τα πορτοκαλί μας και 

μιλήσαμε για το Νομπέλ ειρήνης 2018, 
την Νάντια Μουράντ και την βία κατά 
των γυναικών Γιασιντι.
Αντιγόνη Χατζηβασιλείου, Πρόεδρος

 >  Α΄ ΒΟΛΟΥ 

Τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, με 
πρωτοβουλία του 1ου Σοροπτιμιστι-
κού Ομίλου Βόλου και σε συνεργασία 
με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέ-
ριμνας του Δήμου Βόλου, το Δημαρ-
χείο του Βόλου φωτίστηκε με χρώμα 
πορτοκαλί.

Κι αυτό γιατί το πορτοκαλί χρώ-
μα έχει καθιερωθεί και συμβολίζει τον 
αγώνα για την εξάλειψη της βίας κα-
τά των γυναικών και ουσιαστικά αντι-
προσωπεύει ένα λαμπρότερο μέλλον 
απαλλαγμένο από πρακτικές βίας κα-
τά των γυναικών.

Ευαγγελία Γκόλια, Πρόεδρος 

Τα μέλη του Σ. Ομίλου Α΄Βόλου: 
ΛώραΝασίκα, Ευαγγελία Παρισάκη, Ευαγγε-
λία Γκόλια, Δέσποινα Χατζόγλου, Κατερίνα 
Δελημουχτάρη, Κίρκη Παπαδήμα, 
ΜαριέταΠαπαθανασίου, Αθηνά Κωστίκα

ORANGE
DAYSΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩν ΟΜΙλΩν

Τα μέλη του Σ. Ομίλου Α΄ Βόλου: Ευαγγελία 
Τσιρογιάννη, Ελένη Κότογλου, Κατερίνα Κύρ-
κου-Νικολοπούλου, Σεμίνα Παπαθανασίου, 
Ελένη Μιχάλη-Παπαθανασίου, Μαρία Μπά-
στα, ΛώραΝασίκα, Ευαγγελία Παρισάκη, 
Ευαγγελία Γκόλια, Δέσποινα Χατζόγλου, 
Κατερίνα Δελημουχτάρη, Κίρκη Παπαδήμα, 
ΜαριέταΠαπαθανασίου, Αθηνά Κωστίκα, 
ΆσπαΤσουράπα, ΜπιμπήΣτράκα
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 >  ΘΕΤΙΣ ΒΟΛΟΥ 

Στα πλαίσια του 
στόχου μας «Εξάλειψη 
της βίας κατά των γυ-
ναικών» διοργανώσα-
με θεατρικό δρώμενο 
με τίτλο «Trafficking: 
Με τα μάτια του θύμα-
τος».

Με κείμενο της 
ΜΚΟ Α21 Ελλάδος, που 
επιμελήθηκε ο γνωστός 
σκηνοθέτης Δημήτρης 
Δακτυλάς, με τη συμμε-
τοχή μελών του ομίλου 
μας και μελών των εθε-
λοντών του Βόλου της 
Α21 σε ρόλους ηθοποι-
ών (11μελής ομάδα), 
προσπαθήσαμε δημι-
ουργώντας ένα ασφυ-
κτικό πλαίσιο στο χώ-
ρο, να χτυπήσουμε ένα 
καμπανάκι κινδύνου 
για τις χιλιάδες των γυ-
ναικών που γίνονται 
αντικείμενα εκμετάλ-
λευσης ή που υφίστα-
νται βία μέσα στο σπί-
τι, στους χώρους δου-
λειάς, στην καθημερι-
νότητα. Θελήσαμε επί-
σης μέσα από το κείμε-
νο του θεατρικού δρώ-
μενου, να γνωστοποι-

ήσουμε την ύπαρξη της γραμμής 1109, που είναι η γραμ-
μή πληροφόρησης και καταγγελιών της Α21 για την εμπο-
ρία ανθρώπων. Δημιουργήσαμε αφίσα ενάντια στη βία κατά 
των γυναικών για την προβολή της εκδήλωσής μας, σε συ-
νεργασία με την κινηματογραφική ομάδα του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας και την αναρτήσαμε στο διαδίκτυο και σε 

πολυσύχναστα σημεία 
του Βόλου.

Φωτίσαμε με πορ-
τοκαλί προβολείς εξω-
τερικά το χώρο που 
έλαβε μέρος το θεατρι-
κό μας δρώμενο, φορέ-
σαμε πορτοκαλί στοι-
χεία στα ρούχα μας, 
χρησιμοποιήσαμε πορ-
τοκαλί ομπρέλες.

Αφιερώσαμε τη δράση στην γυναίκα – σύμβολο στον 
αγώνα εναντίον του ΙSiS που έλαβε φέτος το Νομπέλ Ειρή-
νης, την 25χρονη Νάντια ΜουράντΜπασέ Τάχα.

Η πρόεδρος του ομίλου δημοσίευσε στην ευρείας κυ-
κλοφορίας τοπική εφημερίδα Θεσσαλία άρθρο της με τίτλο: 
«Υπάρχει ελπίδα αλήθεια; Οι Σοροπτιμίστριες του Ομίλου 
Βόλου «Θέτις» στην καμπάνια για το trafficking».

Παρουσιάστηκαν από μέλη του ομίλου σε ραδιοφωνι-
κές εκπομπές θέσεις των Σοροπτιμιστριών για την βία κα-
τά των γυναικών.

Νένα Ζήση, Πρόεδρος

 >  ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

«Orange the world…», 
«HearMeToo», 16days.

Ο Όμιλος με την βο-
ήθεια του μέλους μας και 
δημιουργού κοσμημάτων 
Μαίρης Μαγνήσαλη δη-
μιούργησε ένα ΠΟΡΤΟ-
ΚΑΛΙ χάρτινο αγγελά-
κι…ένα αγγελάκι για να 
τιμήσουμε τις γυναίκες 
-κορίτσια που χαθήκανε 
λόγω της βίας που τους 
ασκήθηκε αλλά και για 
να πούμε STOP στη βία 
κατά των γυναικών.

Δώσαμε χρώμα «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» στην Ολομέλεια μας, 
στην οποία ήταν παρούσες η Πρό-
εδρος της Σ.Ε.Ε Μαρία-Ευρυδίκη 
Γκράτζιου, η Διευθύντρια και η Βο-
ηθός Διευθύντριας Προγράμματος 
Σ.Ε.Ε Μαίρη Πούλιου και Μαρία 
Οικονομίδου αντίστοιχα.

Επίσης συμμετείχαμε στις κοινές δράσεις των Ομίλων 
της πόλης μας φωτίζοντας με ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ το Τελ-
λόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ και την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη, Εκδότρια Περιοδικού
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 >  ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ο Όμιλος Καβάλας πραγματοποίησε μια σειρά εκδηλώ-
σεων στα πλαίσια της παγκόσμιας εκστρατείας ORANGE 
THE WORLD #HEAR ME TOO

Η αρχή έγινε με τη παρουσία της 
Προέδρου του Ομίλου Ευαγγελίας Οι-
κονομίδου την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 
στην εκπομπή ΜΑΖΙ του Περιφερεια-
κού Τηλεοπτικού Σταθμού EnaChannel 
όπου, αφού αναφέρθηκε στην καμπάνια 

των Ηνωμένων Εθνών, ανέπτυξε τον προγραμματισμό του 
Ομίλου για τις επόμενες ημέρες.

Το βράδυ της Παρασκευ-
ής 23 Νοεμβρίου, διοργανώθη-
κε στο Roof-Garden του Airotel 
Galaxy Hotel με μεγάλη επιτυ-
χία η βραδιά ενημέρωσης και ευ-
αισθητοποίησης για την Εξάλει-
ψη της βίας κατά των Γυναικών. 
Με τη συμμετοχή όλων των με-

λών του Ομίλου,της 
Αντιδημάρχου Κοινω-
νικής Προστασίας Κα-
βάλας κ. Μαρία Φρα-
ντζεσκάκη, εκπροσώ-
πων γυναικείων σω-
ματείων, του Συμβου-
λευτικού Κέντρου Γυ-
ναικών Δήμου Καβά-
λας, του Ενιαίο Ειδικό 

Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Καβάλας και πολλών φί-
λων δόθηκε ένα ηχηρό μήνυμα για την ενδυνάμωση των 
γυναικών που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας σε βά-
ρος τους, βάσει της διάκρισης φύλου. Με βάση το πορτοκα-
λί χρώμα, το χρώμα της εκστρατείας, προσφέρθηκαν Πορ-
τοκαλί κοκτέιλ με τα αντίστοιχα συνοδευτικά. Ο στολισμός 
διατήρησε το ύφος και το χρώμα της εκστρατείας. Τα μέλη 
του Ομίλου χάρισαν στους προσκεκλημένους μαγνητάκια 
με τυπωμένο το σήμα της καμπάνιας «Ας βάψουμε τον κό-
σμο πορτοκαλί-ΟΧΙ στη βία κατά των Γυναικών».

Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου το 
πρωί στηρίξαμε με την παρουσία 
μας την εκδήλωση του Συμβουλευτι-
κού Κέντρου Γυναικών Δήμου Καβά-
λας σε κεντρική πλατεία της πόλης 

μας με θέμα: «Ας ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στη βία 
κατά των γυναικών».

Το βράδυ της Κυριακής 25 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία 
του Ομίλου φωτίστηκε πορτοκαλί το Δημαρχείο της πόλης. 
Εκεί παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Ομίλου μας και δια 

της Προέδρου μας χαρίσαμε στην Αντιδήμαρχο Καβάλας 
για θέματα Κοινωνικής Προστασίας, συμβολικά την πορ-
τοκαλί ομπρέλα με το λογότυπο για την Εξάλειψη της βί-
ας κατά των γυναικών.

4 Δεκεμβρίου. Η Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομί-
λου Καβάλας, Ευαγγελία Οικονομίδου και η ψυχολόγος του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Καβάλας, Μα-
ρία Στεργίδου φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή ΜΑΖΙ του πε-
ριφερειακού τηλεοπτικού σταθμού EnaChannel και ανέπτυ-
ξαν το θέμα της Εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών.

10 Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων και Διεθνούς Σοροπτιμισμού. Ο Σοροπτιμι-
στικός Όμιλος Καβάλας, ολοκληρώνοντας τις πολυεπίπε-
δες δράσεις του καθόλη τη διάρκεια της 16ήμερης παγκό-
σμιας εκστρατείας για την εξάλειψη της βία κατά των γυ-
ναικών, διοργάνωσε μια δράση διαφορετική γεμάτη ευαι-
σθησία για τις γυναίκες θύματα κακοποίησης. Έξω από τα 
γραφεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Καβάλας, 
η Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας, Μαρί-
α-Ευρυδίκη Γκράτζιου, μέλη του Ομίλου, οι σύμβουλοι του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και φίλες/οι ευαισθητο-
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ποιημένες σε κοινωνικά θέματα σχημάτισαν μια ανθρώπι-
νη αλυσίδα, έγραψαν με κεριά «ΟΧΙ» στη βία κατά των γυ-

ναικών και κράτησαν 
ενός λεπτού σιγή για 
όλα τα θύματα της έμ-
φυλης βίας.Ακολού-
θησε συζήτηση από 
την οποία εξήχθη το 
συμπέρασμα ότι μπο-
ρεί ο καθένας μας να 
βάλει το δικό του λι-
θαράκι προς την κα-

τεύθυνση της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, με 
αρωγούς την παιδεία, την ενημέρωση και την απόρριψη βί-
αιων πρακτικών, καθώς επίσης μέσω της διαπαιδαγώγησης 
των παιδιών του, μεταλαμπαδεύοντάς τους το θετικό πρό-
τυπο. Δυστυχώς τις τελευταίες μέρες το συνταρακτικό και 
ανατριχιαστικό γεγονός που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, 
μας δείχνει πόσο σημαντικό και επίκαιρο, είναι το θέμα αυ-
τό. Ο αγώνας ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη της Βί-
ας κατά των γυναικών δεν εξαντλείτε στις 16 ημέρες ακτι-
βισμού, είναι ένας αγώνας συνεχής, αδιάκοπος για να μην 
θρηνήσουμε και άλλες Ελένες. Για να τιμήσουμε την Ημέρα 
του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, ακολούθησε δείπνο σε γνω-
στό μπιστρό της πόλης μας.

Ευαγγελία Οικονομίδου, Πρόεδρος

 >  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ο Σ.Ο Κέρκυρας στο πλαίσιο των ακτιβιστικών του δρά-
σεων σε συνεργασία σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτρο-
πή Ισότητας και υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας, διορ-
γάνωσε εκδήλωση με προβολή της ταινίας «Το Λουλούδι 
της Ερήμου» και κατόπιν ακολούθησε συζήτηση.

Από 25/11/2028 το βράδυ το ιστορικό Δημαρχείο SAN 
GiACOMO της Κέρκυρας «φωτίστηκε» με πορτοκαλί χρώ-
μα. Ήταν πρωτοβουλία του Ομίλου μας και θα παραμείνει 
φωταγωγημένο για τέσσερις βραδιές.

Ό Όμιλος Δημιούργησε ένα τηλεοπτικό σποτ κατά της 
βίας που παίχτηκε στα τοπικά ΜΜΕ όλες τις 16 orange days.

Γιάννα Κουρκούλου, Πρόεδρος 

 >  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Στο Ρέθυμνο, χάρη στο μακρόπνοο και άοκνο έργο των 
μελών του Ομίλου μας και χάρη στη συνεργασία τους με 
τη ΧΕΝ, το Λύκειο Ελληνίδων, το ΣΔΥΡ και το Κέντρο Συμ-
βουλευτικής του Δήμου Ρεθύμνης, οργανώθηκε με μεγά-
λη επιτυχία εβδομάδα δράσεων ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης, συμμετέχοντας στο 16ήμερο πρόγραμμα του 

ΟΗΕ, σύμφωνα με 
τις οδηγίες /προ-
τροπές της SiE και 
της ΣΕΕ Orange the 
world#Hearme too, 
στα πλαίσια της Πα-
γκόσμιας Ημέρας για 
την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25/11).

Με μότο «Όσο πιο μαζική η συμμετοχή μας, τόσο πιο 
δυνατή και η φωνή μας», την Πέμπτη στις 22 Νοεμβρίου 
2018, κρατώντας μια πορτοκαλί κορδέλα σχηματίσαμε έξω 
από το Δημαρχείο μια ανθρώπινη αλυσίδα. Τα κτίρια του 
Δημαρχείου και της Αντιπεριφέρειας φωτίστηκαν πορτοκα-
λί. Γυναίκες από τη χορωδία του πολιτιστικού συλλόγου του 
Σταυρωμένου με την επιμέλεια του κ. Γ. Σκεπετζή έστειλαν 
το δικό μουσικό μήνυμα με νοσταλγικά τραγούδια. Έξω από 
το δημαρχείο προβλήθηκε ένα σποτάκι με την επιμέλεια της 
σκηνοθέτιδος και Σοροπτιμίστριας, κ. Σακαράκη Μαρίας. Η 
εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου. Χαι-
ρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γ. Μαρινά-
κης, η έφορος της ΧΕΝ κ. Β. Παϊζάνη, η κ. Αλεξάνδρα Βαο-
νάκη υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρεθύμνου, η εκπρόσωπος 
του Λυκείου Ελληνίδων, καθ. Πανεπιστημίου κ. Μ. Καλαιτζι-
δάκη καθώς και η πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ρε-
θύμνου κ. Μαρία Στριλιγκά-Καλλέργη. Μηνύματα έστειλαν 
το Λύκειο Ελληνίδων Ελλάδος και ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου (ΣΔΥΡ), κ. Κ. Ζησιμόπουλος. 
Τον συντονισμό είχε η Σοροπτιμίστρια και πρόεδρος του Λι-
μενικού Ταμείου Ρένα Κουτσαλεδάκη.

Την Κυριακή 25 
Νοεμβρίου σε συ-
νεργασία με το ΣΔΥΡ 
πραγματοποιήθηκε 
για 6η συνεχή χρονιά ο 
αγώνας δρόμου υγείας 
και αλληλεγγύης. Μι-
κροί και μεγάλοι έτρε-
ξαν κρατώντας πορτοκαλί μπαλόνια που μοίρασαν οι Σο-
ροπτιμίστριες.

Η εβδομάδα δράσεων έκλεισε 
την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, με την 
ομιλία της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύ-
μνου κ. Μαίρης Λιονή στο ξενοδο-
χείο Αχίλλειον. Θέμα: «Εθνικό σχέ-
διο δράσης για την ισότητα των φύ-
λων2016-2020. Έμφυληβία-Ισόρρο-
πη συμμετοχή των γυναικών σε δο-
μές εξουσίας και κέντρα λήψης αποφάσεων». Η πρόεδρος 
του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ρεθύμνου,κ. ΜαρίαΣτριλι-
γκά-Καλλέργη, με παρέμβασή της αναφέρθηκε στη βία «ως 
μια πράξη που αντίκειται στην αρμονία του σύμπαντος».

Μαρία Στριλιγκά -Καλλέργη, Πρόεδρος
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 >  ΞΑΝΘΗΣ 

Σάββατο 24 Νοεμβρίου: μικρή παρέλαση, από την Πλα-
τεία Ελευθερίας στην Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης, μέσω 
κεντρικού πεζοδρόμου της πόλης. Στην πορεία προηγούνταν 
κρατώντας πανό με σύνθημα «Πες όχι στην Βία κατά των γυ-
ναικών» και με το Έμβλημα του Σοροπτιμισμού η Πρόεδρος 
της ΣΕΕ Μαρία Γκράτζιου και η Πρόεδρος του Σ.Ο. Ξάνθης 

Χριστίνα Ζλάτκου-Μίτογλου. Ακολουθούσαν τα μέλη του 
Δ.Σ. του Ομίλου Ξάνθης κρατώντας τις πορτοκαλί ομπρέλες 
με τον λογότυπο κατά της Βίας και μοίραζαν στους περαστι-
κούς φυλλάδια με την Σύμβαση της Κων/λης, ποιες είμαστε 
και πορτοκαλί σύνθημα κατά της βίας (συνημμένα). Ακο-
λουθούσε η ομάδα κρουστών του Λυκείου Ελληνίδων Ξάν-
θης, με βαμμένα πρόσωπα στα χρώματα του Σοροπτιμισμού 
(μπλέ-κίτρινο) παίζοντας μουσική και ξεσηκώνοντας θετικά 
τους θεατές και προκαλώντας την προσοχή.

Στην Κεντρική πλατεία έγινε σόου με τους μουσικούς 
και τις ομπρέλες και μοιράστηκαν πορτοκάλια και χυμός 
πορτοκαλιού στους περαστικούς (συμβολικά για τις orange 
days). Οι περαστικοί ζητούσαν να μάθουν τον λόγο της εκ-
δήλωσης, μας φωτογράφιζαν και μας βιντεοσκοπούσαν με 
τα κινητά τους, ζητούσαν φυλλάδια.

Η όλη εκδήλωση κράτησε 1,5 ώρα. Μετά το πανό το-
ποθετήθηκε στο Σπίτι της Σκιάς, καλλιτεχνικός χώρος που 
βρίσκεται στην παλιά πόλη σε σημείο με μεγάλη επισκεψι-
μότητα. Ένα δεύτερο πανό τοποθετήθηκε στον αύλειο χώρο 
του Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης το οποίο φωταγωγή-

θηκε το ίδιο βράδυ πορτοκαλί και 
θα παραμείνει φωτισμένο έτσι έως 
10 Δεκεμβρίου 2018. Στην είσοδο 
του Μουσείου παρέμεινε έως 10 
Δεκεμβρίου ανοικτή μια πορτο-
καλί ομπρέλα με το λόγκο μας και 
φυλλάδια με τα πιστεύω μας και 
την σύμβαση της Κων/πολης.

Πέμπτη 29/11/2018 στις 9 μ.μ. στο Λαογραφικό Μου-
σείο Ξάνθης έγινε προβολή της ταινίας «Ακόμη κρύβομαι 
για να καπνίσω» γυρισμένη στο Μπέη Χαμάμ της Θεσσαλο-
νίκης, σε μια παραγωγή Γαλλίας, Ελλάδας, Αλγερίας, 2016. 
Η ταινία δείχνει τις πλευρές της γυναικείας χειραφέτησης 
ή υποδούλωσης στον μουσουλμανικό κόσμο και τις διάφο-
ρες μορφές βίας που βιώνει η γυναίκα στην καθημερινότητά 
της. Στους θεατές μοιράστηκαν φυλλάδια με την Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης και μοιράστηκε πορτοκαλάδα ως 
σύμβολο του πορτοκαλί, από μέλη του Ομίλου που φορού-
σαν πορτοκαλί αξεσουάρ. Η ταινία ενθουσίασε το κοινό που 
μας συνεχάρη για την πρωτοβουλία και την επιλογή μας.

Σάββατο 1/12/2018 στις 8 μ.μ. στην Αίθουσα του Λυ-
κείου Ελληνίδων Ξάνθης έγινε προβολή της Ισπανικής 
ταινίας «Μέσα από τα μάτια σου» με θέμα την ενδοικο-
γενειακή βία. Στους θεατές μοιράστηκαν φυλλάδια με την 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και μανταρίνια ως σύμ-
βολο των orange days, από μέλη του Ομίλου που φορούσαν 
πορτοκαλί αξεσουάρ. Δεχτήκαμε συγχαρητήρια από τους 
θεατές και παραίνεση να συνεχίσουμε τις δράσεις και ανά-
λογες προβολές με θέματα που αφορούν γυναικεία θέμα-
τα και ευαισθητοποιούν το κοινό.

Δευτέρα 3/12/2018 απογευματινό-καφέ με πορτοκαλί 
για τα μέλη το Ομίλου στο Καφέ «Αποθήκη». Ανάλυση της 
Σύμβασης της Κων/πολης από την Πρόεδρο της Επιτροπής 
Καταστατικού της ΣΕΕ Ρίτσα Νότα Δερέ.

Παρασκευή 14/12/2018 συμμετοχή στην πικετοφορία 
διαμαρτυρίας κατά της βίας εναντίον των γυναικών μαζί 
με άλλα γυναικεία σωματεία στην Αθήνα (Πλατεία Καπνι-
καρέας).

Χριστίνα Ζλάτκου-Μίτογλου, Πρόεδρος
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 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 2 6 |  43

Οδιεθνής σοροπτιμισμός επέλεξε να 
ταυτίσει την ονομασία του με την 
έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των και λογικά, γιατί διεκδίκηση γυναικεί-
ων δικαιωμάτων = ανθρώπινα δικαιώματα. 
Όταν υποστήριξε το δικαίωμα στην βελτίω-
ση των συνθηκών στην γυναικεία εργασία και 
την επιχειρηματικότητα ήξερε ότι θα αντιμε-
τώπιζε απέναντί του ένα σύστημα σκοταδι-
σμού που θα ορθωνόταν μπροστά του. Σήμε-
ρα τιμούμε το επίτευγμα τριών συνθηκών που 
βάζουν πολλά πράγματα στην θέση τους και 
είναι αποτέλεσμα της συνεχούς δράσης μεγά-
λων οργανώσεων μέσα στους οποίους είναι και 
ο Σοροπτιμισμός. Αναλυτικά:

Τα δικαιώματα των παιδιών. Τα παιδιά δεν 
είναι απλώς μικρογραφίες των ανθρώπων, με 
μικρότερα ανθρώπινα δικαιώματα, αντίθετα εί-
ναι προσωπικότητες με δικαιώματα ισάξια με 
αυτά των ενηλίκων και δικαιούνται ειδική βο-
ήθεια και υποστήριξη. Το 1989 υπεγράφη η δι-
εθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού 
από 191 χώρες μέσα στις οποίες ήταν και η Ελ-
λάδα. Ο συνήγορος του πολίτη δημιούργησε 
ένα ξεχωριστό τμήμα, τον συνήγορο του παι-
διού, από τον Ιούλιο του 2003 με αποστολή του 
να υπερασπίζει τα δικαιώματα των ανηλίκων, 
στον οποίο μπορεί ο καθένας μας να απευθύνε-
ται όταν πέφτει στην αντίληψή του βίαιη παρα-
βίαση των δικαιωμάτων κάποιου παιδιού.

Η χώρα μας επιτέλους ψήφισε στο κοινο-
βούλιο της την σύμβαση της Κωνσταντινούπο-
λης και την ποινικοποίηση της βίας κατά των 
γυναικών από οπουδήποτε και αν προέρχεται. 
Ο ορισμός της βίας κατά των γυναικών υιοθε-
τήθηκε το 1995 στην 4η παγκόσμια διάσκεψη 
γυναικών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και αναφέ-
ρεται στις παραγράφους 113 και 118 της προη-
γούμενης παγκόσμιας συνάντησης στο Πεκίνο. 
Η Ευρωπαική Επιτροπή δημιούργησε το 1997 
το πρόγραμμα STOP violence against women 
ARiADNi, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα 
με σκοπό να ρίξει φως στην βία και να ευαισθη-
τοποιήσει τον ανδρικό πληθυσμό στην πεποί-
θηση ότι η σεξουαλική κακοποίηση, ο βιασμός, 
η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία και 
η σωματεμπορία είναι σοβαρότατο κοινωνικό 
πρόβλημα και αφορά όλους μας. Παρ’ όλα αυ-

τά ο αριθμός των θυμάτων ιδιαίτερα στον πο-
λιτισμένο κόσμο συνεχώς αυξάνει.

Η τελευταία και παλαιότερη συνθήκη αφο-
ρά τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή τα δικαι-
ώματα που έχουμε απλώς επειδή είμαστε άν-
θρωποι. Σε παλαιότερες εποχές δεν υπήρχαν 
ανθρώπινα δικαιώματα, μετά εμφανίστηκε η 
ιδέα ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν συ-
γκεκριμένες ελευθερίες και η ιδέα αυτή αποτυ-
πώθηκε στον απόηχο του Β´ Παγκόσμιου πο-
λέμου στο έγγραφο που ονομάζεται Οικουμε-
νική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
με τα τριάντα δικαιώματα τα οποία δικαιούνται 
όλοι οι άνθρωποι. Εκτός από τα γνωστά δικαι-
ώματα της ελευθερίας του λόγου και της πίστης 
μερικά ακόμη είναι η ελευθερία να αποκτήσει 
κανείς δουλειά, να ακολουθήσει μια σταδιο-
δρομία, να επιλέξει τον σύντροφο που επιθυ-
μεί και να αναθρέψει τα παιδιά του, το δικαί-
ωμα της ανεμπόδιστης μετακίνησης και το δι-
καίωμα να έχει δίκαιες απολαβές χωρίς να υφί-
σταται παρενοχλήσεις, κακομεταχείριση ή την 
απειλή της αυθαίρετης απόλυσης, όπως και το 
δικαίωμα του ελεύθερου χρόνου.

Μαίρη Σαμαρτζίδου
Πρόεδρος ΣΕΕ 2014-2016

Ένας εορτασμός 
με συμβολική αξία

Από εμάς 
εξαρτάται να 
γνωρίσουμε 

τα δικαιώματά 
μας και να 

υπερασπιστούμε 
τους εαυτούς μας, 
αλλά και εκείνους 
που αδυνατούν να 

υπερασπιστούν 
μόνοι τους 

εαυτούς τους.
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η Πρόεδρος SiE Renata Trottmann Probst μας έστειλε το 
ακόλουθο μήνυμα:

“December 10th is recognised the 
world over as Human Rights Day. It 
is therefore particularly appropriate 
that Soroptimist International has 
also chosen the 10th to celebrate 
Soroptimist Day. I would like to take 
this occasion to thank Soroptimists 
throughout the European Federation 
for their commitment and efforts to 
Stand Up for Women – and women’s 
rights, as illustrated by the Oranging 

the World campaign over the past 16 Days. We can be 
tremendously proud of the difference Soroptimists are making 
in the lives of women and girls!”

Με αφορμή την Ημέρα του Σοροπτιμισμού



Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

χρόνια Εκδήλωση του «ίδρυτικού» ομίλου αθηνών

 44 | ΕΛΛΗΝiΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜiΣΤΡΙΕΣ | τ . 1 2 6 |

Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου: «Όταν οι κλαγγές των 
όπλων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εσίγησαν, με νικητές και 
ηττημένους, όταν η φρίκη, η αγριότητα, οι καταστροφές και 
η περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής αποκαλύφθηκε με εκα-
τοντάδες θύματα μαχητών και αμάχων, τότε η συνείδηση και 
ο νους των ηγετών και των λαών συγκλονίστηκαν και σκέ-
ψεις και στοχασμοί ξύπνησαν για την κατάσταση του αύριο, 
την ευθύνη του αύριο.

Ο άνθρωπος ως ‘‘αξία διαχρονική’’ βρέθηκε στον πυρή-
να των σκέψεων. Δεν υπήρχε πλέον κανένα όργανο προστα-
σίας και εγγύησης, δικαιοσύνης, δικαιωμάτων, συμπαράστα-
σης και αλληλεγγύης των ανθρώπων.

Η Κοινωνία των Εθνών, ένα διεθνές όργανο, δεν ευτύχη-
σε, διαλύθηκε χωρίς να επιτύχει τους στόχους της. Ένα άλλο 
διεθνές όργανο θα έπρεπε να συντονίσει τις ενέργειες για το 
αύριο, αποφεύγοντας προηγούμενα λάθη. Τα αγαθά της ει-
ρήνης, της ελευθερίας, της προόδου, της ευημερίας και θεώ-
ρησης του ανθρώπου ως «αξία» αποτέλεσαν τον καμβά πά-
νω στον οποίο θα χαράζεται το αύριο.

Οι ηγέτες μεγάλων κρατών όπως των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, Ινδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, αποφάσισαν και δημιούρ-
γησαν ένα νέο Διεθνές Όργανο, παγκόσμιας εμβέλειας με 
σκοπό τη διατήρηση της Διεθνούς Ειρήνης, την εξασφάλιση 
κοινωνικής και οικονομικής προόδου μέσα σε κλίμα ελευ-
θερίας και πίστη στην αξία «άνθρωπος» και «ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια». Αυτό το όργανο το ονόμασαν ΗΝΩΜΕΝΑ 

ΕΘΝΗ ο γνωστός μας ΟΗΕ. Οι στόχοι και οι σκοποί του 
κατεγράφησαν σε ένα κείμενο που ονομάστηκε ΧΑΡΤΗΣ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ και του οποίου ως γενέθλιος ημέρα 
θεωρείται η 26η Ιουνίου 1945, κατά την οποία ο χάρτης ψη-
φίστηκε και υπογράφηκε. Αυτό το διεθνές κείμενο στο προ-
οίμιό του απευθύνεται όχι προς τα κράτη αλλά προς τους 
λαούς της γης και τους ζητά να συνεργαστούν, να του συ-
μπαρασταθούν για να επιτύχουν ειρήνη, την ισότητα (αν-
δρών-γυναικών), τα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους 
μικρών και μεγάλων κρατών. Τον χάρτη αυτόν τον υπέγρα-
ψε η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες και τον κύρωσε με τον 
Α.Ν. 585/1945 και έκτοτε είναι νόμος του κράτους με αυξη-
μένη μάλιστα ισχύ. Ο χάρτης αυτός αποτελεί το θεμέλιο και 
τον ακρογωνιαίο λίθο ενός επόμενου διεθνούς κειμένου-ορ-
γάνου που λειτουργεί ως οδικός χάρτης και εγγυητής των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου. Το όργανο αυτό ονομάστηκε Οι-
κουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι ρίζες των δικαιωμάτων του ανθρώπου ξεκινούν από 
τους προϊστορικούς χρόνους π.χ. Κύλινδρος του Κύρου Βα-
σιλέα Περσών 524 π.χ., κατάργηση δουλείας και συνεχίζονται 
οι αγώνες για τα δικαιώματα μέσα στους επόμενους αιώνες 
και ιδιαιτέρως κατά τον 16ο,17ο,18ο,19ο αιώνα, με ένταση μά-
λιστα κατά την ανάπτυξη της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Όμως, κανένα κείμενο δεν έχει το εύρος, το βάθος και 
την πληρότητα που έχει η Οικουμενική Διακήρυξη των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου. Ως γενέθλιος ημέρα θεωρείται 

Ο Όμιλος Αθηνών «Ιδρυτικός» πραγματοποίησε την 13η Δεκεμβρίου 2018, στην Κυπριακή Πρεσβεία –Το Σπίτι 
της Κύπρου – μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση αφιερωμένη στην 70η Επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυ-
ξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος Ανθούλα Ανακεφάλου. Μίλησαν η 
Πρόεδρος ΣΕΕ 1992-94 Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου και η Τούλα Ρούσου Πρόεδρος του Διαλεκτικού 

Ομίλου Ελλάδος. Συντόνιζε η αντιπρόεδρος του Ομίλου Τίτσα Νικολοπούλου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
η Πρόεδρος της ΣΕΕ Δρ. Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου και η αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση.
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η 10η Δεκεμβρίου 1948, όταν δηλ. υπεγράφη 
με την απόφαση 217Α του ΟΗΕ. Η ιστορική 
διαδρομή της επεξεργασίας αυτού του κειμέ-
νου είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Ήταν μια 
επεξεργασία άκρως μελετημένη, προσεκτι-
κή και για αυτό θεωρείται ότι το κείμενο αυ-
τό αποτελεί το σπουδαιότερο και σημαντικό-
τερο νομικό διεθνές κείμενο του 20ο αιώνα. 
Πριν ακόμα εκδοθεί και υπογραφεί, μια ομάδα εμπειρογνω-
μόνων, εκπροσώπων κρατών μελών ΟΗΕ, φωτισμένων με πί-
στη στις «αξίες» και στον «άνθρωπο» επεξεργάστηκαν το 
κείμενο της διακήρυξης, λαβόντες υπόψη τα σύγχρονα δεδο-
μένα, τις θετικές απόψεις και διατάξεις που είχαν γίνει απο-
δεκτές από άλλα θεσμικά διεθνή όργανα που ρύθμιζαν κα-
τηγορίες δικαιωμάτων και στη συνέχεια το 1947 μια συντα-
κτική επιτροπή απ΄9 εκπροσώπους κρατών 
μελών ΟΗΕ με επικεφαλής την Ελεονώρα 
Ρούσβελτ (σύζυγο-χήρα του Προέδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών Φράγκλιν Ρούσβελτ), 
μια γυναίκα δυναμική με πίστη στις αξίες και 
στον άνθρωπο, στη Δικαιοσύνη, την Ελευθε-
ρία, την Ισότητα, επεξεργάστηκε εκ νέου λε-
πτομερώς τις διατάξεις της Διακήρυξης. Το 
τελικό αυτό κείμενο παρουσιάστηκε στις 10 
Δεκεμβρίου 1948 κατά τις εργασίες της διά-
σκεψης του ΟΗΕ στο Σαν Φραντζίσκο της 
Καλιφόρνια, όπου ψηφίστηκε και υπογρά-
φτηκε. Έκτοτε το κείμενο αυτό επηρέασε και 
επηρεάζει τα συντάγματα, τους νόμους, τις 
πολιτικές και όλες τις δράσεις των Δημοκρα-
τικών Κυβερνήσεων και Κρατών.

Τις αρχές και τους στόχους της Παγκόσμιας Διακήρυξης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έλαβε υπ’ όψη και η Ευρω-
παϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η συνθήκη 
της Ρώμης και οι άλλες συνθήκες που σχημάτισαν την Ενω-
μένη Ευρώπη, καθώς και όλοι οι Διεθνείς Οργανισμοί που 
ανήκουν στην οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO, 

iLO, FAO, UNiCEF κλπ). Ο φάρος της παγκόσμιας διακή-
ρυξης φωτίζει και ξεπερνά κάθε προοδευτική ιδέα, ιδεολογία 
και δράση, κάθε πνευματική και επιστημονική δημιουργία και 
τεχνολογική εξέλιξη. Σήμερα που βρισκόμαστε στην 3η τε-
χνολογική επανάσταση, στην εποχή της ψηφιακής τεχνολο-
γίας, της τεράστιας προόδου της ιατρικής, της βιολογίας και 
άλλων επιτευγμάτων αλλά και των προβλημάτων της κλιμα-

τικής αλλαγής, γεννιούνται νέα δικαιώματα 
αλλά και γι’ αυτά ανατρέχουμε στην εγγύη-
ση που μας παρέχει η Παγκόσμια Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θεωρείται 
μάλιστα ότι το ασφαλέστερο κριτήριο που 
θα κρίνει το βαθμό συνοχής και της ποιότη-
τας της κοινωνίας, την ηθική βάση της αν-
θρώπινης υπόστασης αποτελεί η έκταση της 
εφαρμογής και η τήρηση των κανόνων της 
Οικουμενικής Διακήρυξης. Ακόμη το πνεύ-
μα και η ιδέα του Διεθνούς αυτού κειμέ-
νου μέσα στο πέρασμα των χρόνων απο-
τελεί όχι μόνον έναν άξονα συμμόρφωσης 
των θεμελιωδών νόμων και κανόνων των 
Δημοκρατικών Κρατών αλλά και έναν 
κώδικα συμπεριφοράς και μέτρων σεβα-

σμού και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου για 
τις γενιές που πέρασαν και τις γενιές που θα έρθουν.

Η Οικουμενική Διακήρυξη ως κείμενο αποτελείται από 
30 άρθρα, 2 συμφωνίες, 2 προαιρετικά πρωτόκολλα, όλα ισό-
τιμα που εξασφαλίζουν την ισηγορία, την ισονομία, την ισο-
πολιτεία.

Φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την υπογραφή 
της Παγκόσμιας Διακήρυξης και ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος 
Αθηνών «ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» τιμώντας της 70η επέτειο έχει αφιε-
ρώσει την αποψινή εκδήλωση στη σημασία και αξία της δια-
κήρυξης, δεδομένου ότι ο σκοπός και οι στόχοι του Σοροπτι-
μισμού ταυτίζονται με τους στόχους της Διακήρυξης, γι’ αυτό 
και από το 1956 έχει οριστεί η 10η Δεκεμβρίου κάθε έτους ως 
ημέρα και του Σοροπτιμισμού, δηλαδή διπλή γιορτή λοιπόν 
η 10η Δεκεμβρίου για εμάς τις Σοροπτιμίστριες. Η οργάνω-
ση Διεθνής Σοροπτιμισμός προϋπήρξε της Διακήρυξης αλ-
λά από της ιδρύσεων της που είναι η 3η Οκτωβρίου 1921 πε-
ριλαμβάνει τους στόχους και σκοπούς με τη βάση των αξιών 
άνθρωπος και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαιώματα, ει-
ρήνη, φιλιά, αλληλεγγύη. Ταυτίζονται λοιπόν οι σκοποί και 
οι δράσεις, γι’ αυτό και οι Σοροπτιμίστριες σ’ όλο τον κόσμο 
εορτάζουν την ημέρα του Σοροπτιμισμού μαζί με την ημέρα 
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της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που. Ο Σοροπτιμισμός ως ιδέα και πράξη ιδρύθηκε στη χώ-
ρα μας το 1950, με πρώτο τον Όμιλο Αθηνών «ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ» 
που μας έχει προσκαλέσει απόψε και τον ευχαριστούμε. Σή-
μερα λειτουργούν στη χώρα μας 30 όμιλοι.

Όμως ας επανέλθουμε στην Παγκόσμια Διακήρυξη για 
να πάρουμε μια γεύση της σπουδαιότητας, του εύρους των 
δικαιωμάτων και της διαχρονικής της αξίας.

Θα τολμήσω μια συνοπτική και σύντομη παρουσίαση 
των 30 άρθρων σε ελάχιστον χρόνο, παρουσιάζοντας τα καθ’ 
ομάδες.

Άρθρο 1: Ορίζει ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύ-
θεροι και με ίσα δικαιώματα.

Άρθρο 2: Ορίζει ότι οι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δι-
καιώματα, ανεξάρτητα φύλου, φυλής, χρώματος, θρησκείας, 
γλώσσας, καταγωγής, προσωπικών πεποιθήσεων.

Τα άρθρα 3-17 αναφέρονται στο Δικαίωμα της Ελευθε-
ρίας, της Ασφάλειας, της Ισονομίας έναντι του νόμου και του 
νόμου έναντι του πολίτη, της άσκησης ενδίκων μέσων, της 
απαγόρευσης της αυθαίρετης σύλληψης, της διενέργειας δί-
καιης και δημόσιας δίκης από ανεξάρτητους φορείς, το τεκ-
μήριο της αθωότητας μέχρις αποδείξεως της ενοχής, το δι-
καίωμα της υπεράσπισης, της ιδιωτικοποίησης της κατοικί-
ας, του γάμου, της οικογένειας, της αλληλογραφίας, της ιθα-
γένειας, του ασύλου, της μετακίνησης προς τη χώρα κατα-
γωγής και αλλαχού.

Τα άρθρα 18-28 αναφέρονται στα κοινωνικά και οικονο-
μικά δικαιώματα, στο δικαίωμα ιδιοκτησίας, ελευθερίας σκέ-
ψης, συνείδησης, έκφρασης γνώμης, πληροφορίας, στο δικαί-
ωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, στο δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στο δικαίωμα της εργασίας, της ίσης 
αμοιβής για εργασίας ίσης αξίας, στο δικαίωμα νομίμου ωρα-
ρίου εργασίας, στο δικαίωμα επιδόματος ανεργίας, στο επί-
δομα αδείας μετ’ αποδοχών, στο ικανοποιητικό επίπεδο δια-
βίωσης (όχι φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός) για τον ερ-
γαζόμενο και την οικογένειά του, στο δικαίωμα για υγεία και 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην προστασία πνευματι-
κής εργασίας, στο δικαίωμα εκπαίδευσης, συμμετοχής στην 
πνευματική, πολιτιστική και πολιτική ζωή.

Το άρθρο 28: άρθρο με πρωτοτυπία, αφού ορίζει ότι ο 
καθένας έχει το δικαίωμα να ζει και να επικρατεί μέσα σε μια 
κοινωνία ή διεθνή τάξη, στο πλαίσιο της οποίας τα δικαιώμα-
τα και οι ελευθερίες της Διακήρυξης πραγματώνονται.

Το άρθρο 29, σπάνιο περιεχόμενο, αφού ορίζει ότι το 
άτομο έχει καθήκοντα απέναντι της κοινωνίας και των άλ-
λων ανθρώπων, δηλαδή η άσκηση των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών του δεν μπορεί να παρεμποδίζει την αναγνώριση, 
το σεβασμό και την άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευ-
θεριών και των άλλων ατόμων της κοινωνίας.

Το άρθρο 30, σπάνιο άρθρο, αφού ορίζει ότι καμιά διάτα-
ξη της Διακήρυξης δεν παρέχει σ’ ένα κράτος, σε μια ομάδα 
ατόμων (συλλογικότητες όπως λέμε τώρα) ή σε ένα άτομο, 
να εμπλέκεται σε δραστηριότητες και ελευθερίες που κατα-

στρατηγούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που περιλαμ-
βάνει η Διακήρυξη.

Ασφαλώς θα διερωτάσθε αν σήμερα είναι διασφαλισμένα 
και προστατευμένα τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που εγγυ-
άται η Διακήρυξη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που απαιτεί πο-
λύ χρόνο και συζήτηση στο μέλλον. Παρά ταύτα η πίστη μου 
στην παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
είναι δεδομένη και θεωρώ ότι αποτελεί ένα δίχτυ ασφαλείας 
για τα δικαιώματα όλων μας. Τελειώνοντας να σας ευχαρι-
στήσω για την προσοχή και την υπομονή σας και να σας ευ-
χηθώ Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο Καινούρ-
γιο Χρόνο».

Τίνα Ρούσσου: «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελούν ηθι-
κές αρχές και προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα από 
το Εθνικό και Διεθνές Δίκαιο. Είναι διεθνή, εφαρμόζονται, 
ισχύουν παντού και θεωρούνται αναπαλλοτρίωτα θεμελιώ-
δη δικαιώματα, που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της 
γεννήσεώς του, απλώς και μόνον επειδή είναι ανθρώπινο ον.

Αρχικά δεν υπήρχε κανένα ανθρώπινο δικαίωμα. Μόνον 
αν ανήκες στη δυνατή ομάδα αισθανόσουν ασφαλής. Αν όχι, 
ήσουν άτυχος.

Ο πρώτος άνθρωπος που ασχολήθηκε με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ήταν ο Βασιλιάς της Περσίας Κύρος ο Β’, γνω-
στός ως Κύρος ο Μέγας. Το 539 π.Χ. αφού κατέκτησε την 
Βαβυλώνα έκανε κάτι τελείως επαναστατικό. Ελευθέρωσε 
όλους τους σκλάβους και ανακοίνωσε, ότι οι άνθρωποι μπο-
ρούσαν να επιλέξουν τη θρησκεία τους. Οι αποφάσεις του 
κατεγράφησαν σε κύλινδρο, γνωστό ως ο «κύλινδρος του 
Κύρου». Έτσι απλά δημιουργήθηκαν τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα. Η ιδέα αυτή εξαπλώθηκε στην Ελλάδα το 478 π.Χ., 
στην Ινδία το 272 π.Χ. και αργότερα στη Ρώμη το 27 π.Χ.

Στην αρχαία Ελλάδα ιδίως στην Αθήνα του 5ουπ.Χ. αιώ-
να, είχαν αναγνωριστεί από την ιδεοκρατική φιλοσοφία, από 
τους στωϊκούς και τους σοφιστές, κάποιες πτυχές ατομικής 
ελευθερίας και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού του αθηναί-
ου πολίτη. Το δικαίωμα αυτό αποτελούσε το θεμέλιο της αθη-
ναϊκής δημοκρατίας. Ωστόσο η απόλαυση των δικαιωμάτων 
αυτών και η συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες ήταν 
προνόμια της τάξης των ελευθέρων πολιτών, ανδρικού μό-
νον γένους, ενώ παράλληλα υπήρχε ο θεσμός της δουλείας. 
Οι δούλοι δεν είχαν δικαιώματα και υποβάλλονταν ενίοτε σε 
σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση.

Χίλια χρόνια αργότερα το 1215μ.Χ – Μεσαίωνας, οι άν-
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θρωποι στην Αγγλία απέσπασαν από τον Βασιλιά τους την 
υπόσχεση, γνωστή ως Magna Carta, ότι κανένας δεν μπορού-
σε να ακυρώσει τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ούτε ο ίδιος ο 
Βασιλιάς. Η Magna Carta αν και δεν ήταν καταστατικός χάρ-
της, αναγνωρίστηκε αργότερα ως πρώιμο στάδιο συζητήσε-
ων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το καταστατικό του Καλίς το 1264μ.Χ. αποτελεί ένα από 
τα παλαιότερα ιστορικά αρχεία περί Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, που παραχωρούσε προνόμια στην Εβραϊκή κοινότητα, 
στο Βασίλειο της Πολωνίας, όπως η προστασία από τις δια-
κρίσεις και η ρητορική μίσους.

Τον 16ο έως τον 18ο Αιώνα, δύο μεγάλες επαναστάσεις 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1776 και στη Γαλλία 
το 1789, οδήγησαν στην Ανεξαρτησία της Αμερικής η πρώτη 
και στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του 
Πολίτη η δεύτερη.

Με κυρίαρχο το ζήτημα της Δουλείας, τον 19ο αιώνα, έγι-
νε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
για την κατάργησή της. Παρά ταύτα οι 
Νότιες Πολιτείες της Αμερικής έμειναν 
προσκολλημένες στον ιδιόρρυθμο θε-
σμό, με αποτέλεσμα τον Αμερικανικό 
Εμφύλιο Πόλεμο.

20ος Αιώνας: Οι δύο Παγκόσμι-
οι Πόλεμοι, με αποτέλεσμα την απώ-
λεια 90.000.000 ανθρώπινων ζωών και 
οι κραυγαλέες καταπατήσεις των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη διάρ-
κειά τους, με αποκορύφωμα το Ολο-
καύτωμα, ήταν η κινητήριος δύναμη, 
για την ανάπτυξη των εργαλείων για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έτσι δημι-
ουργήθηκε η Κοινωνία των Εθνών το 
1919. Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλε-
μο αντικαταστάθηκε από τον Οργανι-
σμό Ηνωμένων Εθνών, τον ΟΗΕ. Τότε 
ακριβώς ο Άλμπερτ Αϊνστάιν θα γράψει: «Στις παλαιότερες 
εποχές, τα έθνη ζούσαν με αμοιβαία άγνοια. Στην πραγμα-
τικότητα μισούσε ή φοβόταν το ένα το άλλο. Το πνεύμα της 
αδελφικής συνεννόησης μεταξύ τους ας κερδίζει όλο και πε-
ρισσότερο έδαφος. Με αυτή την πίστη, εγώ, ένας γέρος άν-
θρωπος, χαιρετώ εσάς Ιάπωνες μαθητές από μακριά και ελ-
πίζω πως η δική σας γενιά, θα τοποθετήσει τη δικιά μου, στη 
ντροπή».

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπό την επίβλεψη της 
Ελέανορ Ρούσβελτ συζύγου του Προέδρου των ΗΠΑ Φρα-
γκλίνου Ρούσβελτ, της τότε Προέδρου του, εργάστηκε για την 
εξάλειψη του ρατσισμού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση ως 
προς τη φυλή, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές 
πεποιθήσεις, την εθνική και κοινωνική καταγωγή, την περι-
ουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Οραμα-
τίστηκε ένα κόσμο που όλοι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά θα ζουν 
με αξιοπρέπεια, χωρίς πείνα, βία, διακρίσεις. Ένα κόσμο, όπου 

ο καθένας θα απολαμβάνει τα αγαθά της στέγασης, της υγεί-
ας, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, της 
εργασίας και τα αγαθά των ίσων ευκαιριών.

Στις 10 Δεκεμβρίου είναι η επέτειος της Οικουμενικής Δι-
ακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σύμφωνα με το 
1ο Άρθρο της οποίας, «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθε-
ροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προι-
κισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέ-
ρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης».

Και τότε διερωτάται κανείς αφού τα Δικαιώματα είναι Οι-
κουμενικά και ισχύουν για τον καθένα, γιατί 16.000 παιδιά πε-
θαίνουν κάθε μέρα από την πείνα;

Αν οι άνθρωποι έχουν την ελευθερία του λόγου, γιατί κά-
ποιοι άνθρωποι, που εξέφρασαν τη γνώμη τους είναι έγκλει-
στοι στις φυλακές;

Κι’ αν όλοι δικαιούνται εκπαίδευση, γιατί 1 δισεκατομμύ-
ριο άνθρωποι δεν μπορούν να διαβάσουν;

Αν έχει εξαλειφθεί η Δουλεία για-
τί 27 εκατομμύρια άνθρωποι -υπερ-
διπλάσιοι από το 1800, που άκμαζε η 
Δουλεία – ζουν στη σκλαβιά;

Το ερώτημα που μας βασανίζει εί-
ναι: «Ποιος θα ενεργοποιήσει τις Δι-
ακηρύξεις;»

Όταν Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αγω-
νιζόταν για τα Φυλετικά Δικαιώματα, 
ήταν ήδη σε ισχύ δύο δεκαετίες πριν η 
Διακήρυξη.

Όταν ο Νέλσον Μαντέλα όρθωσε 
το ανάστημά του για τις Κοινωνικές 
Διακρίσεις, η χώρα του τις είχε ψηφί-
σει 40 χρόνια πριν.

Όσοι σήμερα μάχονται ενάντια στα 
βασανιστήρια, στη φτώχεια, στις δια-
κρίσεις δεν είναι υπερφυσικά όντα. Εί-
ναι απλοί άνθρωποι, παιδιά, μητέρες, 

πατέρες, δάσκαλοι, άνθρωποι που σκέφτονται ελεύθερα, που 
συνειδητοποιούν ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι οι επι-
λογές που κάνουμε, είναι μια ευθύνη που όλοι μοιραζόμα-
στε, για να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και να προστατεύου-
με όσους χρειάζονται βοήθεια.

Που λοιπόν αρχίζουν τα Οικουμενικά Δικαιώματα;
Σε ασήμαντα μέρη, τόσο κοντινά στο σπίτι μας, αλλά και 

σε μέρη που δεν τα βρίσκουμε ούτε στο χάρτη, που όμως, απο-
τελούν τον κόσμο μας, τη γειτονιά μας, το σχολείο, το αγρό-
κτημα, το γραφείο.

Ας επαγρυπνούμε, λοιπόν, για μια ιδανική, δημοκρατική 
και ελεύθερη κοινωνία, όπου όλοι οι άνθρωποι θα συμβιώνουν 
ειρηνικά, αρμονικά και θα απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες».

Η Πρόεδρος της ΣΕΕ συνεχάρη τον Όμιλο για την άρτια 
οργάνωση της εκδήλωσης και τις ομιλήτριες για τον μεστό και 
ουσιαστικό λόγο τους που γοήτευσε τους παρευρισκόμενους.
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Όμιλος Ξάνθης

Την Πέμπτη 29/11/2018 από 11:00 έως 15:00 στο χώρο 
του Πανεπιστημίου κινητή μονάδα της Πράξης έκα-
νε ενημέρωση και δωρεάν τεστ εξέτασης-διάγνωσης 

του ιού HPV στους 
φοιτητές της Πολυ-
τεχνικής Σχολής και 
σε πολίτες της Ξάν-
θης, μετά από πρό-
σκληση και κάλυψη 
των εξόδων από τον 
Σ.Ο. Ξάνθης. Η Δρά-
ση έγινε με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά του AiDS (1 
Δεκεμβρίου) και την 
Παγκόσμια Ημέρα 
Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων καθόσον η 
ενημέρωση και πρό-
σβαση σε θέματα 

Όμιλος Θρακομακεδόνων «Ολυμπιάς»

Στις 19-12-2018 η Πρόεδρος, 
τα μέλη και η Ιουλία δόκι-
μο μέλος μας και εγγονή της 

αντιπροέδρου Μαρίας Παναγιωτο-
πούλου επισκεφθήκαμε το Κέντρο 
Αποκατάστασης και Στήριξης Παι-
διού «Χατζηπατέρειο». Το προσωπι-

κό του Ιδρύματος και τα παιδιά μάς περίμεναν με μεγάλη 
χαρά. Μιλήσαμε, παίξαμε μαζί τους και τους προσφέρα-
με παιδαγωγικό υλικό. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ι. Χα-
τζηπατέρας μας υποδέχτηκε στο γραφείο του, μας ευχα-
ρίστησε για την προσφορά μας και ενημερώθηκε για τον 
Σοροπτιμισμό και το έργο μας. Αναχωρήσαμε γεμάτες 
συναισθήματα ικανοποίησης μαζί με μια ωραία χριστου-
γεννιάτικη κάρτα που μας έφτιαξαν τα παιδιά. Ήταν για 
μας το καλύτερο δώρο των Χριστουγέννων.

 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ

Διαχρονικά η φτώχεια ταυτίζεται με το γυναικείο φύλο. Παγκοσμίως. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Στην εποχή μας, 
όμως, πονάει περισσότερο, ίσως γιατί η κοινωνία έχει γίνει πιο σκληρή. Από την εποχή του σιδήρου, οι γυναίκες 
διαθέτοντας λιγότερη μυϊκή δύναμη, έγιναν υποχείρια των ανδρών. Οι αιώνες περνούσαν και τα στερεότυπα 
της ανδρικής κυριαρχίας απλώνονταν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Η παγιωμένη αυτή κατάσταση ανατράπη-
κε από το γυναικείο κίνημα. Η συμμετοχή των 
γυναικών στα κοινωνικά δρώμενα απέδειξε ότι 
είναι αποτελεσματικές και ότι διαθέτουν μεγά-
λες αντοχές. Στον τομέα της οικονομίας, εκτός 
από τα αρνητικά στερεότυπα, υπήρξε υστέρη-
ση, λόγω της αντίληψης ότι έπρεπε να εκχω-
ρηθεί προτεραιότητα στους άνδρες της οικο-
γένειας, με την πεποίθηση, ότι διαφορετικά και 
σοβαρότατα κοινωνικά προβλήματα δημιουρ-
γεί η ανδρική ανεργία, παρά η γυναικεία. Έτσι 
τροφοδοτήθηκε η απόλυτη ανισότητα στον οι-
κονομικό χώρο, ενδυναμώνοντας τους δεσμούς εξάρτισης 
των γυναικών από την οικογένεια και τον άντρα αφέντη.

Ο βασικός στόχος του γυναικείου κινήματος είναι η επί-
τευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και η ισόρροπη 

συμμετοχή σε όλα τα κοινωνικά δρώμενα. Το 
κυριότερο εμπόδιο σ’ αυτή την επιδίωξη είναι η 
κατά καιρούς αρνητική και αποθαρρυντική οι-
κονομική κατάσταση, όπως αυτή που διαμορ-
φώθηκε γύρω στο 2010. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
με τα αρμόδια όργανα της, έδωσε στην δημοσι-
ότητα την οικονομική στρατηγική της με προ-
οπτική δεκαετίας 2010-2020, για την εξάλει-
ψη της ανεργίας και της φτώχειας των γυναι-
κών μέχρι το 2020 (Υπάρχει σχετικό δημοσίευ-
μα στο περιοδικό μας). Είμαστε στο τέλος του 
2018 και ο στόχος φαίνεται ότι δεν θα επιτευ-

χτεί, δεδομένου ότι, η οικονομική κρίση, κυρίως στις χώρες 
του Ευρωπαϊκού νότου είναι ακόμη σε εξέλιξη. Αυτό προκύ-
πτει από τους δείκτες του Eurostat, αλλά και σε εθνικό επί-
πεδο από αυτούς της ΕΛΣΤΑΤ, όπου εμφανίζονται τα στοι-

α ν θ ρ ώ π ι ν α  δ ι κα ι ώ μ α τ α

Της Λίλιαν Ζέλου, Προέδρου ΣΕΕ 2010-2012

Φτώχεια
Ισότητα&

των Φύλων

Η συμμετοχή των 
γυναικών στα 

κοινωνικά δρώμενα 
απέδειξε ότι είναι 
αποτελεσματικές 
και ότι διαθέτουν 
μεγάλες αντοχές. 
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Υγείας είναι θεμελιώδες δικαίωμα του Ανθρώπου.
Δευτέρα και Τρίτη 11 και 12/12/2018 έγιναν δύο ομιλί-

ες από την Πρόεδρο της ΣΕΕ Μαρίας-Ευρυδίκης Γκράτζιου, 
σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο Σχολείο δεύτε-
ρης ευκαιρίας της Ξάνθης με μουσουλμάνους μαθητές. Ακο-
λούθησε συζήτηση με τους μαθητές. Το Σχολείο ζήτησε από 
τον Όμιλο να συνεχιστεί η συνεργασία και να γίνουν και άλ-
λες διαλέξεις για διάφορα κοινωνικά θέματα και θέματα που 
αφορούν την γυναίκα.

α ν θ ρ ώ π ι ν α  δ ι κα ι ώ μ α τ α

Χριστουγεννιάτικες ευχές 
στο Γραφείο

Στις 22 Δεκεμβρίου του 2018 στο Χριστουγεν-
νιάτικο στολισμένο γραφείο της Ένωσης, σε 
μια φιλική εορταστική ατμόσφαιρα, η Πρό-

εδρος της ΣΕΕ Μαρία –Ευρυδίκη Γκράτζιου και η 
υπεύθυνη γραφείου Ρούλα Ρούτνερ αντάλλαξαν ευ-
χές με τις Governors Ελένη Μπρεδάκη και Μιμίκα 
Κουρή, τις προηγούμενες Προέδρους της ΣΕΕ Αμαλία 
Ραγκούση, Βάσω Σταυριανοπούλου, Πόπη Αθανασί-
ου νυν Πρόεδρο του Ομίλου Κηφησιά-Εκάλη, Λένα 
Κουτσελίνη «Λυκαβητού» νυν Πρόεδρο του Ομίλου 
τις Προέδρους των Ομίλων Πειραιά Αντιγόνη Χατζη-
βασιλέιου και «Ιδρυτικού» Ανθούλα Ανακεφάλου και 
πολλά μέλη των Ομίλων Αττικής. Οι «προσκεκλημέ-
νες» απόλαυσαν τα καλούδια που ετοίμασαν οι «οικο-
δέσποινες» και πρόσθεσαν με την σειρά τους τα δικά 
τους γλυκά εδέσματα στον χριστουγεννιάτικο μπου-
φέ και δέχτηκαν τα μικρά αναμνηστικά δωράκια που 
τους προσέφεραν η Πρόεδρος της ΣΕΕ και η υπεύθυ-
νη γραφείου.

χεία της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η γυναικεία 
ανεργία είναι υψηλότερη της ανδρικής και από της υψηλό-
τερες των χωρών της ΕΕ.

Συγκρίνοντας τα στοι χεία της οικονομικής ανέχειας με-
ταξά των μονογονεϊκών οικογενειών, βλέπουμε ότι, σε κα-
λύτερο οικονομικό επίπεδο είναι αυτές με γυναίκα επικεφα-
λής, απ’ ότι αυτές με άνδρα. Η διαφορά είναι μικρή, αλλά 
ίσως θα έπρεπε να διερευνηθεί η αιτία. Η ουσιαστική ισό-
τητα και ο περιορισμός της ανεργίας μπορεί να επιτευχθεί 
με την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, 

με ταχεία ανάπτυξη καινοτόμων και άλλων δράσεων που 
δημιουργούν θέσεις εργασίας στην πραγματική οικονομία 
για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην οποία υστε-
ρούμε δραματικά. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλο-
ντος θα βοηθήσει τις γυναίκες να αποκτήσουν οικονομική 
αυτοδυναμία, στοιχείο απαραίτητο για την προστασία της 
αξιοπρέπειάς τους και να κατακτήσουν τους στόχους τους.

Να μην λησμονούμε ότι η φτώχεια είναι πολύ κακός 
σύμβουλος.
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› Ανατολικός

Ο Ανατολικός ήταν 
εκεί…Με μεγάλη 
επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκε το bazaar των 
Φίλων του ΓΟΝΚ «Άγιοι 
Ανάργυροι». Όπως πάντα 
ο Ανατολικός ήταν εκεί και στήριξε το σπουδαίο έργο 
που πραγματοποιεί ο Σύλλογος στην πρόληψη και 
ανακούφιση οικονομικά αδύναμων γυναικών.

Βίκυ Κατσαρή, 
Πρόεδρος

›uΓλυφάδας-Βούλας «Νηρηίδες»

Στις 3 Οκτωβρίου στο φιλόξενο σπίτι της Κά-
θριν Ζαχατζή έγινε η παράδοση παραλαβή 
της Προεδρίας από την Τζένη Φούρλα στην 

Χρυσούλα Βερέμη. Μαζί με την προεδρία της Τζένης έληξε 
και το πρώτο μέρος του προγράμματος «ας τους φορέσου-
με τα καινούργια τους παπούτσια» που σκοπό είχε, μέσω της 
προσφοράς καινούργιων παπουτσιών, την ψυχολογική ενί-
σχυση μαθητών και την παράλληλη ανακούφιση των γονιών.
Σε συνεννόηση με τους δασκάλους που ξέρουν τις πραγματι-
κές ανάγκες των μαθητών τους και τον τρόπο να τα προσφέ-
ρουν, 86 ζευγάρια ολοκαίνουργια παπούτσια ταξίδεψαν από 
ένα μικρό χωριό της Ευρυτανίας μέχρι την ακριτική Κάσο και 
από την Κύμη μέχρι την Γλυφάδα. Τα χρήματα για την αγορά 
των παπουτσιών συγκεντρώθηκαν από δύο πολύ πετυχημέ-
νες εκδηλώσεις των Νηρηίδων όπου συμμετείχαν και πολλές 
φίλες σοροπτιμίστριες τις οποίες και ευχαριστούμε.

Στις 20 Οκτωβρίου με αρχηγό τη νέα Πρόεδρο Χρυσούλα 
Βερέμη, οι Νηρηίδες και οι φίλοι τους πραγματοποιήσαμε μια 
πολύ ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Ξεκινώντας από την 
Αρχαία Νεμέα, τον αρχαιολογικό της χώρο και το πανέμορφο 
μουσείο της όπου και εκτίθεται ο χρυσός θησαυρός των Αηδο-

νιών, συνεχίσαμε με μια ξενάγηση σε οι-
νοποιείο της περιοχής. Εκεί δοκιμάσαμε 
δύο είδη κρασιών και νόστιμα μεζεδάκια, 
προσφορά του Ομίλου μας και στη συνέ-
χεια καταλήξαμε στο Ναύπλιο! Η έκθεση 
ρούχων και σχεδίων του Γιάννη Τσεκλέ-
νη στον όμορφο χώρο ΦΟΥΓΑΡΟ του 

Ναυπλίου ήταν μια καινούρ-
για έκπληξη που μας περίμε-
νε να μας ταξιδέψει νοσταλ-
γικά στην δεκαετία του 1970-
1980. Η ημέρα τελείωσε με 
περιπλάνηση στην παλιά πό-
λη του Ναυπλίου και νόστιμο 
φαγητό.

Χρυσούλα Βερέμη, Πρόεδρος?

›uΘρακομακεδόνων «Ολυμπιάς»

Ο Όμιλός μας στις 17-12-2018 και μέλη άλλων Ομίλων 
παρακολούθησαν την πετυχημένη θεατρική παρά-
σταση «Ερωτευμένος Σαίξπηρ».

Ο Όμιλός μας στα πλαίσια των προτάσεων της ΣΕΕ «Στη-
ρίζουμε τις γυναίκες της υπαίθρου» αποφάσισε να ξεκινή-
σει ένα νέο πρόγραμμα στηρίζοντας μια γυναίκα πραγματική 
ηρωίδα την κ. Ρηνιώ. Η κ. Ρηνιώ φυλάει τις Θερμοπύλες του 
Αιγαίου και είναι η μοναδική μόνιμος κάτοικος της ακριτικής 
νήσου Κίναρου. Η τηλεφωνική μας επαφή στις κρύες νύχτες 
του χειμώνα της δίνει ιδιαίτερη χαρά και κουράγιο να συνεχί-
σει τον αγώνα της για την πατρίδα. Στις γιορτές στείλαμε μια 
σόμπα υγραερίου, παπούτσια, μπότες, τρόφιμα και είδη κα-
θαριότητας.

Βασιλική Βέλιου
Πρόεδρος

›uΚηφισιά - Εκάλη

Από την έναρξη της σοροπτιμιστκής χρονιάς σε κά-
θε μηνιαία, και όχι μόνον, Ολομέλεια επανήλθε ο θε-
σμός της maximum 15λεπτης εισήγησης από κάθε 

μέλος του Ομίλου. Έτσι στην πρώτη Ολομέλεια αναφέρθηκε 
η Πρόεδρος του Ομίλου Πόπη Αθανασίου στην έννοια του 
«MENTORiNG» σε σχέση με τον Σοροπτιμισμό, η Γραμμα-
τέας Βάλη Παλαιολόγου ανέλυσε την λέξη «ΑΝΤΙΠΕΛΑΡ-
ΓΙΣΗ», η Ρούλα Ρούτνερ Β´ Αντιπρόεδρος του Ομίλου με την 
ευκαιρία της ημέρας της φιλίας μίλησε για τη «ΦΙΛΙΑ». Λόγω 
της 28ης Οκτωβρίου η Πρόεδρος έκανε μια μικρή αναφορά 
στις γυναίκες της Πίνδου και ακούστηκαν και συγκεκριμέ-
να τραγούδια που επιμελήθηκε η Τακτική Εκπρόσωπος του 
Ομίλου Έφη Βουρλιώτου, η οποία στην επόμενη Ολομέλεια 
έκανε μικρή εισήγηση όσον αφορά στα «Άγνωστα Σημεία του 
Ανθρώπινου Σώματος» και το μέλος μας Αλεξάνδρα Αδάμη 
μίλησε για τη «Χρονική Αφετηρία της Λέξης Ανεξαρτησία 
στην Ελλάδα».

Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε BAZAAR 
Αγάπης στο Ecali Club. Τα έσοδα διατέθησαν για τη θέρμανση 
των πυρόπληκτων παιδιών του Λύρειου Ιδρύματος στο Νέο 
Βουτζά. Την πρόσκληση και την αφίσα επιμελήθηκε το μέλος 
μας, η ζωγράφος Βύλλη Μάκου.

Στις 23/1/2019 στο ζεστό χώρο του Ecali Club στην Εκάλη, 
που αρκετά χρόνια με τη μεσολάβηση του μέλους μας Λίτσας 
Κωστόγιαννη, μας φιλοξενεί, πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
πίτας του Ομίλου και η καθιερωμένη Ανταλλαγή των δώρων. 
Τυχερή φέτος η φίλη Τάτα Κλάψη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 
η πίτα ήταν προσφορά του μέλους Τασούλας Θεοφίλου και το 
φλουράκι προσφορά της φίλης Λίτσας Κωστόγιαννη. Όπως 
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με τη λήξη της χαρούμενης βρα-
διάς, το μέλος Λίλη Τσίγκου μας μοίρασε το ημερολόγιο με θέ-
μα τα «Ιμαλάια», τα οποία πρόσφατα επισκέφθηκε.

Έφη Βουρλιώτου
Υπεύθυνη για την κίνηση του Ομίλου-Τακτική Εκπρόσωπος

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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› Πειραιώς

Η νέα σοροπτιμιστική χρονιά, ξεκίνησε με την αλλαγή 
της προεδρίας. Η απερχόμενη πρόεδρος Λίνα Βλά-
μου, μετά από μία πολύ δημιουργική και γόνιμη δι-

ετία, που οφείλεται στην εμπειρία και την αγάπη της για τον 
όμιλο, ως ιδρυτική πρόεδρος, παρέδωσε στην Αντιγόνη Χα-
τζηβασιλείου. Ανταλλαγή δώρων, ευχαριστίες και ευχές εκα-
τέρωθεν, δημιούργησαν κλίμα έντονης συγκίνησης.

Συμμετείχαμε στην έκθεση «Αθήνα Ελεύθερη», στην Δη-
μοτική Πινακοθήκη Πειραιά, υπό την αιγίδα της Βουλής των 
Ελλήνων, καθώς και στην εκδήλωση «Γιατί το τραγούδι», στο 
Παλλάς, των φίλων ογκολογικού Άγιοι Ανάργυροι.

Στις 3 /12, η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, φιλοξένησε 
την εκδήλωση του Ομίλου μας, με θέμα 
«Η Πολλαπλή Σημασία της Αναζωογό-
νησης Ελληνισμού της Κωνσταντινού-
πολης», με ομιλητές τον καθηγητή του 
ΕΜΠ και Πρόεδρο της Οικουμενικής 
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών κ. 
Νικόλαο Ουζούνογλου και τον φαρμα-
κοποιό κ. Νικόλαο Κόλμαν.

Με τον σύνδεσμο γυναικών Πελο-
ποννήσου και Ιονίων νήσων, παρακο-
λουθήσαμε την ομιλία της ιατρού Αση-
μίνας Γανωτοπούλου, για τα μεταβολι-
κά νοσήματα.

Ο Όμιλος ήταν παρών σε όλες τις εκ-
δηλώσεις και φυσικά στις εργασίες της 
επιτυχημένης Πανελλήνιας συνάντησης 

προέδρων και διευθυντριών προγραμμάτων του Νοεμβρίου.
Ευαγγελία Ρουγγέρη, Διευθύντρια προγράμματος Σ.Ο. Πειραιά

›uΨυχικό

Μαζική συμμετοχή των μελών 
του Ομίλου στην συνάντηση 
προέδρων και διευθυντριών 

προγράμματος που έγινε στην Αθήνα 
τον Νοέμβριο. 

Ακτιβιστική δράση του Ομίλου στις 
10 Δεκεμβρίου την ημέρα κατά της βίας 
εναντίον των γυναικών με την υποστή-
ριξη του Δήμου Ψυχικού όπου σε κε-
ντρικό σημείο του Ψυχικού μοιράσαμε 
τα φυλλάδια μας και ενημερώσαμε τους 
κατοίκους για το θέμα. 

Αντιπροσωπεία του Ομίλου επισκέ-
φθηκε τα παιδικά χωριά SOS και έδωσε 

τα δώρα στην προστατευόμενη μας.
Αντιπροσωπεία του Ομίλου επισκέφθηκε το ΕΚΑ όπου 

έδωσε διάφορα πράγματα για την στήριξη των γυναικών και 
των παιδιών τους.

Επίσης με μεγάλη επιτυχία στις 4 Δεκεμβρίου έγινε το ετή-
σιο μπαζάρ του Ομίλου τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για 
τις δράσεις του Ομίλου.

Ελένη Κακάβα, Πρόεδρος

›uΑ΄ Όμιλος Βόλου

Η Ολομέλεια του Α Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου. 
Από αριστερά προς τα δεξιά: ΡοσσάναΠώποτα: 
Αντιπρόεδρος, Λώρα Νασίκα: Γραμματέας, Ευαγ-

γελία Γκόλια: Πρόεδρος, Ελένη Τσικρικώνη: Αντιπρόεδρος. 
Όλες μαζί: Πιστεύουμε –Προσπαθούμε –Πετυχαίνουμε!!

Ο Πρώτος Σοροπτι-
μιστικός Όμιλος Βόλου, 
ιδιαίτερα ευαισθητοποι-
ημένος σε θέματα υγείας, 
πραγματοποίησε την Πα-
ρασκευή 2 Νοεμβρίου 
2018, εκδήλωση με ομι-
λητή τον παθολόγο-ογκο-
λόγο και Διευθυντή της Β΄ 
Παθολογικής Κλινικής του 
Θεαγένειου Αντικαρκινι-
κού Νοσοκομείου Θεσσα-
λονίκης, Δρ Πάρι Μακρα-
ντωνάκη. Η ομιλία πραγ-
ματοποιήθηκε με αφορ-
μή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα του Καρκίνου του Μα-
στού (25η Οκτωβρίου) και 
είχε τον τίτλο: «Ο καρκί-
νος του μαστού». Τα έσο-
δα από την εκδήλωση αυ-
τή αποφασίστηκε να δοθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών 
Μαγνησίας, κατόπιν επιθυμίας του ομιλητή, αλλά και ομό-
φωνης απόφασης της Ολομέλειας του 1ου Ομίλου, που πραγ-
ματοποιήθηκε την 3η Οκτωβρίου 2018.

Ευαγγελία Γκόλια
Πρόεδρος 

› «Θέτις» Βόλου

Ο Όμιλος μας διοργά-
νωσε Χριστουγεν-
νιάτικο χορό και τα 

έσοδα διατέθηκαν υπέρ της 
«Κιβωτού του Κόσμου».

Στις 7 Οκτωβρίου 2018 
σαν Όμιλος τρέξαμε με τη 
Φλόγα στη δράση «Η αγάπη μας είναι δύναμη για τον αγώ-
να παιδιών με καρκίνο». Η συμμετοχή μας ήταν σε συνέχεια 
μιας πολυετούς συνεργασίας με τη Φλόγα, την οποία αυτή τη 
φορά ενισχύσαμε με τη δωρεά είκοσι βιβλίων τελευταίας κυ-
κλοφορίας, τα οποία πωλήθηκαν αμέσως και τα έσοδα (300 
ευρώ) πήγαν εξ ολοκλήρου για την οικονομική ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων του Συλλόγου Φλόγα.

Με τη συμμετοχή 10 μελών του Ομίλου μας στις 9-11 Νο-
εμβρίου παρακολουθήσαμε τις εργασίες της Πανελλήνιας Συ-
νάντησης Σοροπτιμιστριών της ΣΕΕ, που πραγματοποιήθη-
κε στην Αθήνα, και συμμετείχαμε στις παράλληλος εκδηλώ-
σεις που οργανώθηκαν με άρτιο τρόπο από τον Σοροπτιμιστι-
κό Όμιλο Αθηνών «Ανατολικός».

Νένα Ζήση, Πρόεδρος

(Από αριστερά προς τα δεξιά) Μαίρη Κίντυ, Κρυ-
σταλλία Μανάβη, Πάρις Μακραντωνάκης, Ευαγ-
γελία Γκόλια, Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνά-
κη, Μαρία Φλετορίδου, Γιάννα Αθανασάκη, 
ΛώραΝασίκα, Αθηνά Κωστίκα-Κουτσοδόντη.
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›uΒυζάντιο Θεσσαλονίκης

Στις 3 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η αλλαγή 
Προέδρου του Ομίλου μας. Η προηγούμενη Πρόε-
δρος Σύλβα Μούτσογλου ευχαρίστησε το Διοικητικό 

συμβούλιο 2016-2018, τις αξιωματούχους αλλά και τα μέλη 
του Ομίλου μας, μια νέα διετία 2018-2020 ξεκίνησε! Καλή 
αρχή στην Πρόεδρό μας Άννα Φαχαντίδου, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και στις αξιωματούχους με την πεποίθηση ότι ο 
Όμιλός μας θα συνεχίσει τη δράση του με εξωστρέφεια, δυ-
ναμική και πάντα πιστός στις ιδέες και τους σκοπούς του 
Σοροπτιμισμού.

Στις 5 Νοεμβρίου 2018 η Συγγραφέας και Γ. Γραμματέας 
της Ένωσης Λογοτεχνών Β. Ελλάδος Σοφία Χρήσταινα μας 
παρουσίασε το βιβλίο της «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ κα-
τά του καρκίνου» το οποίο και μας δώρισε. Η Συγγραφέας 
μας μίλησε για την θετική ενέργεια που νικά τελικά όχι μόνο 

τον καρκίνο αλλά και κάθε δυσκολία 
που πιθανώς ν’ αντιμετωπίσει μια γυ-
ναίκα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ 
απ’ όλες μας στη Σοφία Χρήσταινα για 
την όμορφη βραδιά και την αισιοδοξία 
που μας μετέδωσε.

Ο Όμιλος μας συμμετείχε στην Πα-
νελλήνια Συνάντηση Προέδρων, Διευ-
θυντριών και Βοηθών Διευθυντριών 
Προγράμματος που πραγματοποιήθη-

κε στην Αθήνα και διοργανώθηκε από 
τον Σ.Ο Ανατολικό Αθηνών.

Στις 23 Νοεμβρίου 2018 ο Όμιλος 
μας μαζί με τον Σ.Ο Μακεδονίας, το 
Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο 
και την Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών 
Φιλύρου παρουσίασαν το βιβλίο «ΑΛ-
ΜΑ, Το Κορίτσι της Κυριακής της Καί-
της Κάστρο-Λογοθέτη. Για το βιβλίο 
μίλησαν η Πρόεδρος της ΣΕΕ Δρ. Μα-
ρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου, η Πρόεδρος 
του Ομίλου Δρ. Άννα Φαχαντίδου και 
η πρώην Πρόεδρος της ΣΕΕ Μαίρη Σα-
μαρτζίδου. Συντόνισε η Γραμματέας του 
Ομίλου μας Φιφή Βρετοπούλου. Η συγ-

γραφέας προσέφερε 90 βιβλία. Τα έσοδα από τις πωλήσεις δι-
ατέθησαν για τις ανάγκες του Παιδικού Χωριού.

Στις 30 Νοεμβρίου κάναμε μια έκπληξη στο μέλος μας 
Μαρία Κατσιογιάννη – Λογοθέτη που είχε τα γενέθλια της 
και τα γιορτάσαμε μαζί της στην Ολομέλειά μας. Στην εκδή-
λωση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της ΣΕΕ Μαρία–Ευρυδί-
κη Γκράτζιου, η Διευθύντρια Προγράμματος της ΣΕΕ Μαί-
ρη Πούλιου, η Βοηθός Διευθύντρια Προγράμματος της ΣΕΕ 
Μαρία Οικονομίδου, η Ταμίας της ΣΕΕ Ρίτσα Γαλούση και η 
Γραμματέας της ΣΕΕ Σύλβα Μούτσογλου.

Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη

›uΜακεδονίας

Τον Οκτώβριο, 
συμμετείχαμε 
στην πρωτό-

τυπη ημερίδα της Ένωσης, για την γυναίκα Αγρότισσα.
Στις 2 Δεκεμβρίου, ο Όμιλός μας παραβρέθηκε στην ‘Φα-

σολάδα’ του Ελληνικού Παιδικού Χωριού. Απολαύσαμε τα 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια τους, τους παραδοσιακούς χο-
ρούς τους, τα ποιήματά τους και την φασολάδα με όλα τα συ-
νοδευτικά. Φεύγοντας, η κ. Δανιηλίδου πρόεδρος του χω-
ριού, μας ευχαρίστησε για την βοήθεια που προσφέρουμε στο 
παιδικό χωριό.

Στις 4 Δεκεμβρίου, της Αγίας Βαρβάρας, είχαμε ολομέ-
λεια στο ξενοδοχείο Bahar, διατηρητέο οίκημα στα Λαδά-
δικα. Εκεί μας περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη. Η Φλώρα 
Χασάπη, η γραμματέας του Ομίλου, πιστή στις παραδόσεις, 
ετοίμασε την πατροπαράδοτη ‘Βαρβάρα’, πολύ επιτυχημένη, 
και την προσέφερε στα μέλη και στις φίλες που παραβρέθη-
καν μαζί μας, Δεν μπορώ να σας περιγράψω την ατμόσφαι-
ρα εκείνης της στιγμής, που ήταν γεμάτη αγάπη. Της ευχη-
θήκαμε υγεία και χαρούμενες γιορτές.

Αποφασίσαμε επίσης να προσφέρουμε ένα χρηματικό πο-
σόν στις φυλακές των Διαβατών, για να βελτιώσουμε τις συν-
θήκες διαβίωσης των εγκλείστων. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
στον χώρο των λουτρών.

Καίτη Τάχου

›uΚαβάλας

Η Σοροπτιμιστική χρονιά ξεκί-
νησε με τους καλύτερους οι-
ωνούς μιας και έγινε η εκτα-

μίευση των χρημάτων της υποτροφίας 
από την Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία στη νεαρή Καβαλιώτισ-
σα φοιτήτρια στον τομέα του STEM 
(Science-Technology-Engineering and 
Mathematics). Τα χρήματα παραδόθηκαν στην νεαρή μας 
φίλη και υπότροφο με ευχές για επιτυχίες και διακρίσεις στις 
σπουδές της και κατάκτηση των στόχων της, ελπίζοντας ότι 
αυτή η χρηματική επιβράβευση θα βοηθήσει στην πορεία 
των σπουδών της.

Στις 8 Οκτωβρίου σε μια άκρως συγκινητική βραδιά 
πραγματοποιήθηκε η Πρώτη 
Ολομέλεια του Σοροπτιμιστι-
κού Ομίλου Καβάλας. Η αμέ-
σως προηγούμενη Πρόεδρος 
έκανε μια αναφορά στις δρά-
σεις της διετίας 2016-2018 και 
μετά την προβολή βίντεο με τις 
σημαντικότερες εκδηλώσεις και 
δράσεις του Ομίλου έλαβε χώρα 
και η παράδοση παραλαβή του 
νέου Δ.Σ. του Ομίλου. Μετά την 
ανταλλαγή των καθιερωμένων 
δώρων και ευχών το λόγο πή-
ρε η νέα μας Πρόεδρος, Ευαγ-

Η συγγραφέας Σοφία Χρήσταινα

Η τέως Πρόεδρος του Ομίλου 
και νυν Γραμματέας της ΣΕΕ 
Σύλβα Μούτσογλου με την νυν 
Πρόεδρο του Ομίλου Δρ. Άννα 
Φαχαντίδου

Δραστηριότητες  των Ομίλων
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γελία Οικονομίδου η οποία 
ανέλυσε το πρόγραμμα της 
διετίας 2018-2020 το οποίο 
είναι ουσιαστικό με όραμα 
και δυναμική.

Στις 18-19 Οκτωβρίου, 
με πρωτοβουλία του Σορο-
πτιμιστικού Ομίλου Καβά-
λας, σε συνδιοργάνωση με 
το Δήμο Καβάλας, τη Δη-
μωφέλεια, την Περιφερεια-
κή Ενότητα Καβάλας και τη 

στήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κα-
βάλας, πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας το διήμερο 18 και 
19 Οκτωβρίου 2018, δράση με τίτλο: «Εκπαιδευτικές Δράσεις 
για την Οδική Ασφάλεια σε μαθητές Δ/θμιας Εκπαίδευσης με 
την Κινητή Μονάδα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» «για μα-
θητές της Γ’ Λυκείου και από τα πέντε Λύκεια της πόλης μας.

Η συμμετοχή των μαθητών ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
μας φτάνοντας τους 485 περίπου. Τα παιδιά είχαν την τύχη 
να παρακολουθήσουν μια πραγματικά εξαιρετική θεωρητι-
κή παρουσίαση του θέματος από τον ψυχολόγο εκπαιδευτή 
του Ινστιτούτου Δημήτρη Πετρούνια, με τη βοήθεια πλούσι-
ου οπτικού υλικού και με διαδραστικό τρόπο να αντιληφθούν 
τους κινδύνους στην οδήγηση και τρόπους αποφυγής τους. 
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των εκπαιδευτών Μάριου Δη-
μητρίου και Στάθη Σταθαρά, το βιωματικό κομμάτι όπου με 
τα γυαλιά μέθης, τον προσομοιωτή πρόσκρουσης και τέλος 
τον προσομοιωτή ανατροπής πήραν μια γεύση του πως νοι-
ώθει κανείς σε αντίστοιχες πραγματικές συνθήκες. Οι μα-
θητές έφευγαν ενθουσιασμένοι από την δράση αλλά και γε-
μάτοι γνώση και προβληματισμό για τη σωστή συμπεριφο-
ρά στην οδήγηση.

Στις 20 Οκτωβρίου, 
παρά τη βροχή μέλη και 
φίλες του Σοροπτιμιστι-
κού Ομίλου Καβάλας και 
Δράμας καθώς και η Πρό-
εδρος της Σοροπτιμιστι-
κής Ένωσης Ελλάδας Μα-
ρία Γκράτζιου συμμετείχαν 
στη δράση της Α21 στη 
Δράμα Walkforfreedom. 
Η συμμετοχή και η δια-
δρομή λόγω των καιρι-
κών συνθηκών περιορι-
σμένη και όχι η προκαθο-
ρισμένη. Το μήνυμα όπως 
και να έχει είναι ένα ηχηρό 
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΚΛΑΒΙΑ

Στις 9-11 Νοεμβρίου, η Πρόεδρος και 6 μέλη συμμετείχαν 
στην Συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε από τον Όμι-
λο Ανατολικό Αθηνών.

Ευαγγελία Οικονομίδου, Πρόεδρος

›uΡεθύμνου «Ερωφίλη»

Η εξαιρετική επιστήμων κ. Λήδα Σακελλαροπούλου 
σύζυγος του επίτιμου πρέσβη ΣΤΑΙΝ ΧΟΙΣΚΛΙΝ 
μετά τον πρόσφατο θάνατό του αποφάσισε να δω-

ρίσει τα βιβλία της, σπάνιες εκδόσεις.
Με πρωτοβουλία της Ιδρυτικής προέδρου του Ομίλου 

Βαρβάρας Σκαρβέλη τα βιβλία βρίσκονται με προσωπική ευ-
θύνη των Σοροπτιμιστριών στις βιβλιοθήκες Γυμνασίων της 
πόλης, στον Οίκο Ευγηρίας και στο Α´ΚΑΠΗ

Στην ταινία της Εύας Λαδά «Το Ρέθυμνο του ΟΧΙ» που 
αναδεικνύει την τοπική ιστορία, η συμπαράσταση του Σ.Ο. 
ήταν συγκινητική. Ιδιαίτερα η Βαρβάρα Σκαρβέλη διέθεσε 
το σπίτι της για τα γυρίσματα και κάλυψε ενδυματολογικές 
ανάγκες.

Ο Όμιλος διέθεσε επίσης χρήματα που συγκέντρωσε από 
κοινωνική εκδήλωση για την αγορά Η/Υ που δώρισε στα 
ΑΜΕΑ και στο Δημοτικό Σχολείο ΑΔΕΛΕ.

Στριλιγκά-Καλλέργη Μαρία, Πρόεδρος

›uΛάρισας

Στις 24/11 επισκεφτήκαμε και ξεναγηθήκαμε το Μου-
σείο σιτηρών και αλεύρου στον Μύλο του Παππά. 
Αλευρόμυλος από το 1892 που το 1988 πέρασε στην 

ιδιοκτησία του Δήμου Λάρισας με σκοπό τη μετατροπή του 
σε πολιτιστικό χώρο. Ταυτόχρονα κηρύχτηκε διατηρητέο 
μνημείο του ΥΠΠΟ. Στον ίδιο χώρο υπάρχει μόνιμη έκθεση 
φωτογραφίας του Λαρισαίου Τάκη Τλούπα που κατέγραψε 
με το φακό του γοητευτικά τοπία του Θεσσαλικού κάμπου.

Την Παρασκευή 30/11 εκκλησιαστήκαμε στον Άγιο Στυ-
λιανό για καλή Σοροπτιμιστική χρονιά και επισκεφτήκαμε 
το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Ο πλούτος των ευρημάτων 
του μουσείου είναι από την περιοχή της Θεσσαλίας. Η μόνι-
μη έκθεση αναπτύσσεται σε 11 ενότητες από την παλαιολι-
θική εποχή έως τον 19ο αιώνα.

Λένα Λαδίκα
Διευθύντρια Προγράμματος Ομίλου Λάρισας

›uΠάτρας

Μουσική βραδιά ορ-
γάνωσε για τη 
π ρ α γ μ α το π ο ί η -

ση μιας παιδικής ευχής, που 
σε κάθε παιδάκι με σοβαρή 
ασθένεια, του δίνει δύναμη 
και ελπίδα να παλέψει για τη 
ζωή του και να βγει νικητής. Ο 
Όμιλος ευχαριστεί τους μουσικού Α. Κοτσίφα, Λ. Γερονίκου, 
Ν. Παπακώστας, Δ. Δημόπουλος και Ε. Καρμπόνε για την 
αφιλοκερδώς προσφορά τους και την συμβολή με τις μελω-
δίες τους στην υλοποίηση της ευχής του «MAKE A WiSH».

«4η Συνάντηση Active Women» Τo Σάββατο 20 Οκτω-
βρίου 2018, πραγματοποιήθηκε Διαπεριφερειακή Συνά-
ντηση Active Women «Δραστήριες Γυναίκες», στο ξενοδο-
χείο Αστήρ της Πάτρας. Η εκδήλωση είχε ως θεματικό άξο-
να «Ελληνίδες Πρωταγωνίστριες της Νέας Οικονομίας: Επι-
κοινωνώ- Συμμετέχω- Προσφέρω» και συμμετείχαν πολλές 
γυναίκες-προσωπικότητες από τους χώρους της επιστήμης, 
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της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής, του πολιτισμού και 
του αθλητισμού.

Στις 24 και 25 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ διεξή-
χθη το 21οFORUM Ανάπτυξης με 27 συνολικά συνεδρίες και 
135 Ομιλητές με θέμα «Τον Δικό μας Αναπροσανατολισμό».

Γωγώ Μοσχονά, Πρόεδρος

›uΧαλκίδας

Στις 10 – 11 Νοεμβρίου, η πρόεδρος, η Δ/Π, η Βοηθός 
Δ/Π και άλλα μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν στην ετήσια 
συνάντηση Προέδρων και Διευθυντριών Προγραμ-

μάτων. Το βράδυ παρευρέθηκαν 6 μέλη στην εκδήλωση για 
την 40η επέτειο γενεθλίων του Ομίλου «Ανατολικού» Αθη-
νών.

Στα πλαίσια δράσης του Ομίλου μας, που πιστεύει στην 
αξία της Ανεξιθρησκείας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και με στόχο την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων της πό-
λης της Χαλκίδας, συμμετείχαμε στην ξενάγηση που διοργά-

νωσε η Ισραηλιτική Κοι-
νότητα Χαλκίδας στον 
χώρο της Συναγωγής και 
στο Εβραϊκό νεκροταφείο 
στις 24 Νοεμβρίου.

Με αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα κατά του 
AiDS, η επίτιμη πρόε-
δρος του Ομίλου, κα Δή-
μητρα Παπαμιχαήλ με 
την επαγγελματική της 
ιδιότητα ως ιατρός βιο-
παθολόγος, ύστερα από 
πρόσκληση της Διευθύ-
ντριας, πραγματοποίησε δύο ενημερωτικές ομιλίες στις 4 
και 6 Δεκεμβρίου για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα στους/ις μαθητές/τριες του 1ου Γενικού Λυκείου Χαλκίδας.

Ελένη Περγοπούλου-Δεμερτζή, Πρόεδρος

Με απέραντη θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι 
η αγαπημένη μας Τασούλα Καμπουρί-

δου δεν είναι πια μαζί μας.
Άξια επιστήμων, ικανή Σοροπτιμίστρια, δύο 

φορές Πρόεδρος της Ένωσης, μαχήτρια σ’ολη 
την ζωή, πολέμησε για τη διάδοση της Ελληνι-
κής γλώσσας με ημερίδες, διαλέξεις και σε Πα-
γκόσμιο Συνέδριο στη Καβάλα όπου μίλησαν 
προσωπικότητες από όλον τον κόσμο.

Με την Τασούλα είχαμε μια άριστη συνερ-
γασία. Μου δόθηκε η ευκαιρία να την γνωρί-
σω ακόμη καλύτερα όταν ανέλαβε Πρόεδρος 
της ΣΕΕ μετά από εμένα. Είχε πολλές διακρί-
σεις. Την τίμησε η Πολιτιστική Ακαδημία της 
Ρώμης σε επίσημη τελετή όπου παρευρέθη ο 
Έλλην Πρέσβης κ. Ε. Φραγκούλης.

Και οι Όμιλοι της Θεσσαλονίκης τίμησαν 

την άξια σοροπτιμίστρια σε ειδική τελετή στο 
Βαφοπούλειο την Ημέρα της Γυναίκας.

Στη διετία της 1996-1998 σύνθημά της, που 
το πραγματοποίησε ήταν «Αγάπη και Αλλη-
λοσεβασμός»

Και κλείνω με τα δικά της λόγια:
«Εκείνο που προέχει είναι να σέβεται η μία την 
άλλη και κατ’ επέκταση ο αλληλοσεβασμός να 
υπάρχει προς όλους τους συνανθρώπους μας και 
κυρίως τα πάντα να γίνονται με γνώμονα την 
αγάπη. Και ας έχουμε πάντα στη σκέψη μας τη 
Α´προς Κορίνθιους επιστολή του Αποστόλου 
Παύλου: «Εν ταις γλώσσας των ανθρώπων λα-
λώ και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα 
χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον».

Καίτη Κάστρο Λογοθέτη

Αντί μνημοσύνου

Η όμορφη Θεσσαλονικιά που έζησε στην 
Δράμα και την αγάπησε όσο την ιδιαίτε-

ρη πατρίδα της έφυγε από κοντά μας πριν λίγες 
ημέρες. Την Λένα Ελματζόγλου την γνώρισα 
καλύτερα κατά την διάρκεια της προεδρίας μου 
στην Ένωση, σχέση που διατηρήθηκε μετά με 
τις συχνές μας συνομιλίες, ιδιαίτερα λόγω των 
προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ήταν 
εμβληματική μορφή του ομίλου της αλλά και 
της οικογένειάς της την οποία στήριζε με όλη 
της την ψυχή και φρόντιζε μέχρι και την ημέρα 
του θανάτου της.

Υποστήριζε την Ένωση ακολουθώντας τα 

προγράμματα της εκάστοτε προέδρου χωρίς δι-
σταγμό θεωρώντας ότι ο θεσμός είναι πάνω από 
τα πρόσωπα. Η ίδια μαζί με τον όμιλό της μέχρι 
και την τελευταία της στιγμή πραγματοποιού-
σαν έργα ανακούφισης των πασχόντων συναν-
θρώπων μας στο νοσοκομείο της Δράμας.

Θα λείψει σε όλες μας και ιδιαίτερα στις δύο 
της κόρες και την εγγονή της που την αναζη-
τά καθημερινά μέσα από τις φωτογραφίες της.

Λένα σε αποχαιρετούμε με γλυκές θύμισες 
από όσα ζήσαμε όλες μαζί.

Μαίρη Σαμαρτζίδου
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε 2014-2016

ΟΙ ΛΥΠΕΣ ΜΑΣ

Τασούλα
Καμπουρίδου

Λένα 
Ελματζόγλου

Δραστηριότητες  των Ομίλων



Φόρμα Επικοινωνίας Ομίλων & Περιοδικού

uu Στη φίλη και μητέρα Δώρα Μάνου, μέλος του Σ.Ο. Ά  Θεσσαλονίκης, για τον γιο της Γιάννη 
Ταρνανά που πήρε το πρώτο βραβείο του σημαντικότερου δικτύου καινοτομίας στην Ε.Ε για τη 
μέθοδο ανίχνευσης της νόσου Αλτσχάϊμερ για άτομα άνω των 50 ετών. Να είναι γεροί αμφότεροι 
και πάντα να τον καμαρώνει.

uu Στη φίλη Πόπη Αθανασίου, Πρόεδρο του Σ.Ο. Κηφισιά-Εκάλη, που απέκτησε έναν πανέμορφο 
εγγονό από τον γιό της. Ευχόμαστε υγεία, καλοτυχία και ευλογία στο νεογέννητο, στους γονείς 
και στην γιαγιά Πόπη.

uu Στη φίλη Ευδοκία Αικατερινάρη, Πρόεδρο του Σ.Ο. «Ανατολικής» Θεσσαλονίκης, που επι-
λέχθηκε από την SiE να μετέχει στην Task Force της Ευρω παϊκής Ομοσπονδίας για το virtual 
membership. Καλή θητεία και σε ανώτερα.

uu Στη φίλη Μίτσα Βορβή, του Σ.Ο. Λάρισας, που τιμήθηκε με βραβείο για την προσφορά της 
στην εκπαίδευση ως Δ/ντρια του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας της Λάρισας.

uu Στη φίλη Ελβετίδα Viola Amherd που στις 13 Δεκεμβρίου του 2018 έγινε υπουργός της χώρας 
της. Πρώτη φορά στην Ελβετία υπουργοποιείται Σοροπτιμίστρια. Ας ευχηθούμε αυτό να συμ-
βαίνει σε όλες τις Ενώσεις. Τα μέλη τους να λαμβάνουν ηγετικές θέσεις και να αγωνίζονται μέσα 
από αυτές για τις αξίες του Σοροπτιμισμού.

«Παρακαλούμε όπως στα πλαίσια της καλύτερης και πληρέστερης αποτύπωσης και τεχνικής επεξεργασί-
ας των κειμένων, σχετικά με τις δράσεις, απόψεις κλπ. των Oμίλων, που είναι προς δημοσίευση στο περιο-
δικό, οι πληροφορίες και τα κείμενα να αποστέλλονται μόνο με e-mail στην εκδότρια του Περιοδικού και 
στην Πρόεδρο της ΣΕΕ. Οι φωτογραφίες στην κ. Μαρία Κατσογιάννη-Λογοθέτη και στην Πρόεδρο της ΣΕΕ. 
Παρακαλείστε εφεξής να ακολουθείται ο κάτωθι τρόπος επικοινωνίας στα e-mail και στα αρχεία σας. 

 Θέμα email: ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ-Σ.Ο. ….
 Τίτλος αρχείου: Όνομα Ομίλου, Τίτλος Δράσης και Ημερομηνία.
 1ο επισυνημμένο αρχείο: Μικρό κείμενο, μόνον σε μορφή αρχείου Word. 
  2ο επισυνημμένο αρχείο:  Φωτογραφίες που αφορούν στην δράση ή ότι άλλο αφορά το 1ο επισυνημμένο 

αρχείο σε υψηλή ανάλυση (μεγαλύτερη του 1 Μega Byte).
 Κάθε φωτογραφία να συνοδεύεται από την λεζάντα της.

Ολόκληρη η ύλη για το επόμενο περιοδικό να σταλεί έως 20 ΜΑΡΤΙΟΥ

Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια άψογη συνεργασία! Σας ευχαριστούμε.

ΟΙ
 ΧΑ

ΡΕ
Σ Μ

ΑΣ

Συγχαρητήρια
και σε πρόσωπα

εκτός σοροπτιμισμού
για τις

ανθρωπιστικές
τους δράσεις

Με μεγάλη χαρά και περηφάνια πληροφορηθήκαμε ότι τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ανακήρυξε «Ευρωπαίο Πολίτη» τον πατέρα Αντώνιο για το έργο του, 
στην Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου γεννήθηκε από τη μεγάλη 
ανησυχία του νεαρού τότε πατέρα Αντωνίου, πριν είκοσι χρόνια, για τα παιδιά και πε-
ριθωριοποιημένα άτομα. Έτσι η Κιβωτός εντάσσει τους ανθρώπους που έχουν ανά-
γκη σε μια ευρύτερη «οικογένεια» όπου η αλληλεγγύη και η αλληλοπροσφορά είναι 
καθημερινότητα. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, οι ισότιμες σχέσεις και η έννοια 
της αγάπης χωρίς ανταλλάγματα είναι η αρχή που διέπουν τη πορεία της Κιβωτού!

Καίτη Κάστρο-Λογοθέτη, Εκδότρια Περιοδικού 2018-2020
Μαρία-Ευρυδίκη Γκράτζιου, Πρόεδρος ΣΕΕ 2018-2020

Συγχαρητήρια



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

# S TA N D U P 4 H U M A N R I G H T Sχρονία

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


