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"Μια Παγκόσμια φωνή για τις Γυναίκες" 

Ενημέρωση - Επαγρύπνηση - Δράση
Διεθνής οργάνωση Ομίλων προσφοράς 

εργαζομένων γυναικών 
με στόχο ένα καλύτερο κόσμο  

Τι είναι ο Σοροπτιμισμός Στόχοι Ιδεώδες – Σκοποί Δομή της Οργάνωσης Ιστορικά στοιχεία 
Σοροπτιμισμός στην Ελλάδα Τρέχουσα Διοίκηση Ελληνικοί Όμιλοι Ομοσπονδίες Θέματα που μας 
απασχολούν Γιατί να γίνω μέλος Προγράμματα Συνεργασίες Τρόπος Δράσης Εκδόσεις Τεύχη 
περιοδικού Σελίδα Μελών  
Ανακοινώσεις - Δραστηριότητες  
 
 

H Ιστορία του Σοροπτιμισμού 
Έφη Βουρλιώτη  

Στις 3 Οκτωβρίου 1921, πριν από περίπου 90 χρόνια, γεννήθηκε ο Σοροπτιμισμός στην Αλαμέντα 
κοντά στο Ώκλαντ της Καλιφόρνιας. 

Και 3 χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1924 μια δραστήρια πλαστική χειρουργός, μια δυναμική, 
γεμάτη ανησυχίες και κυρίως αγάπη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον γυναίκα, η δόκτωρ Σουζάν 
Νοέλ ιδρύει τον πρώτο Σοροπτιμιστικό Όμιλο στο Παρίσι, μέσα σε μια εντυπωσιακή τελετή εγκαινίων, 
φέρνοντας έτσι τον Σοροπτιμισμό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.  

Η Σουζάν Νοέλ συγκέντρωσε μερικές φίλες της, γυναίκες αξίας προερχόμενες από διάφορα 
επαγγέλματα ελεύθερα, επιστημονικά, καλλιτεχνικά και από τους επιχειρηματικούς κύκλους και 
ίδρυσε ένα Όμιλο γυναικείο σε μια χρονική περίοδο, που η ιδέα ενός Ομίλου ήταν άγνωστη στη 
Γαλλία για της γυναίκες. Σημειωτέον, ότι το 1924 οι γυναίκες στη Γαλλία δεν είχαν ακόμη κανένα 
πολιτικό δικαίωμα και καμία προσωπική ελευθερία. Ακόμα και οι ίδιοι οι σύζυγοι των πρώτων 
Σοροπτιμιστριών δεν έβλεπαν με καλό μάτι τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στο εστιατόριο, όπου 
συζητούσαν την υλοποίηση των Σοροπτιμιστικών στόχων και εκείνοι ήταν απόντες. 
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Το χάρισμα όμως της δόκτορας Νοέλ να αφυπνίσει την αφοσίωση, εξηγήσει τους τόσο ευγενείς, 
υψηλούς και ανιδιοτελείς σκοπούς του κινήματος και ιδιαίτερα ο τρόπος που ενέπνεε τις ιδέες και τις 
υποχρεώσεις των Σοροπτιμιστριών γεννούσε σε κάθε μια γυναίκα την επιθυμία να γίνει κι’ αυτή Soror 
= αδελφή Optima = άριστη.  

Έχοντας λοιπόν σκοπό της ζωής της να διαδώσει τον σοροπτιμισμό και να δημιουργήσει νέους 
Ομίλους αρχίζει περιοδείες.  

Έτσι έχουμε το 1927 τον Όμιλο στη Χάγη, το 1928 στο Άμστερνταμ, το 1929 στο Μιλάνο, το 1930 
στην Αμβέρσα, το 1931 στην Εσθονία, το 1933 στο Όσλο κ.λ.π. και φθάσαμε το 1950 όπου η 
οργάνωση έφθασε και στην πατρίδα μας. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1950 ιδρύθηκε ο Όμιλος Αθηνών – 
Ιδρυτικός και την χάρτα παρέδωσε η ίδια η δόκτωρ Σουζάν Νοέλ.  

Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός είναι μια παγκόσμια οργάνωση γυναικών επαγγελματιών και διευθυντικών 
στελεχών με οικουμενική φωνή για τις γυναίκες μέσω της ενημέρωσης, συνηγορίας και δράσης που 
σκοπεύει: 

1. στην προώθηση της θέσης της γυναίκας  
2. στα υψηλά και ηθικά πρότυπα  
3. στα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους  
4. στην ισότητα, στην ανάπτυξη και στην ειρήνη μέσω της διεθνούς καλής θέλησης και 

κατανόησης και φιλίας.  

Στόχοι που στηρίζονται στις 12 εντολές που συνέταξε το 1923 και μας άφησε σαν παρακαταθήκη η 
ιδρύτρια του Σοροπτιμισμού στην Ευρώπη η δόκτωρ Σουζάν Νοέλ, στόχοι που εμείς οι Ελληνίδες 
Σοροπτιμίστριες, και όχι μόνον, τηρούμε με σεβασμό και πίστη.  

Δημιουργία και Φιλοξενία Ιστοσελίδας SilkTech  
 

http://www.silktech.gr/
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