
 Ο Σύλλογος Γυναικών Σίφνου Το Σμάρι  ιδρύθηκε το 2012 με πρωτοβουλία της αείμνηστης 
Φλώρας Ρούτση.
Ο σκοπός του συνίσταται στην ανάπτυξη της γυναικείας δημιουργικότητας, στην προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών κ τη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς  κοινωνικής δράσης του 
νησιού,  στην παροχή φιλανθρωπικής βοήθειας, στη διάσωση παραδοσιακών εθίμων και στη 
προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της Σίφνου.  
Επίσης δραστηριοποιείται στη παραγωγή και διάθεση χειροποίητων προϊόντων, στην οργάνωση 
εκδηλώσεων (σεμινάρια, διαλέξεις…) και στη λειτουργία τμημάτων εκμάθησης υφαντικής, 
κοπτικής – ραπτικής και ψαθοπλεκτικής. Τέλος, λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη κ λέσχη 
ανάγνωσης. 

                                                 25/10/20

 Ο σύλλογος γυναικών της Σίφνου «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» και ο Σύλλογος των Επαγγελματιών εμπόρων και
επισιτισμού, διοργανώνουν ημερίδα με θεμα: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ.
Ομιλητής Ο σεφ Κων/νος Βασάλος

30/1/21

  Ο σύλλογος γυναικών της Σίφνου «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» οργανώνει επίδειξη παραδοσιακών συνταγών με
τον αγαπητό μας κ Κ. Βασαλο.



20/2/21

Ο σύλλογος γυναικών της Σίφνου «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» οργανώνει δωρεάν μεταφορά δεμάτων αγάπης,
προς την ταβέρνα "Ο Κρητικός", όπου ο κ. Δημήτρης Καρκανοραχάκης κάνει ένα αξιόλογο έργο,

προσφέροντας ανιδιοτελώς την βοήθειά του σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

24/4/21

Ο σύλλογος γυναικών της Σίφνου «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» δημιουργεί και πουλάει χειροποιήτα προιόντα με
σκοπό την εξασφάλιση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.



3/5/21

Ο σύλλογος γυναικών της Σίφνου «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» οργανώνει κληρώσεις, συγκεκριμένα ένα
Thermomix, αξίας 1.350 ευρώ!

9/5/21

Ο σύλλογος γυναικών της Σίφνου «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» οργανώνει μαθήματα αργαλειού.



4/10/21

Ο Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» βλέποντας τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες
βρέθηκαν οι συνάνθρωποί μας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, βρίσκετε στο πλευρό των

σεισμόπληκτων πατριωτών μας συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μακράς
διάρκειας.

18/11/21

Ο σύλλογος γυναικών της Σίφνου «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» οργανώνει μαθήματα ραπτικής.



18/12/21

Ο Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι» με τον συμπατριώτη μας chef κ. Κώστα Βασάλο καλεί
τα παιδιά κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να μάθουν να φτιάχνουν κουραμπιέδες.

 22/12/21

Ο σύλλογος γυναικών της Σίφνου «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» παίρνει μέρος στο σιφνέικο χριστουγεννιάτικο
χωριό με δράσεις αλλά και με πώληση προιόντων του συλλόγου.

18/1/22

Ο σύλλογος γυναικών της Σίφνου «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» οργανώνει δωρεάν μεταφορά δεμάτων στην
Κιβωτό του Κόσμου.



11/2/22

Η "Hellenic Plants" με έδρα το Ξυλόκαστρο Κορινθίας σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, σε
μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ για την δραση "Διεθνη Φύτευση Δέντρων" , διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ

ελαιόδενδρα. Ο Σύλλογός «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» κατάφερε να φέρει στο νησί 100 ελαιόδεντρα τα οποία θα
διατεθουν ΔΩΡΕΑΝ σε καθε ενδιαφερομενο.

1/3/22

Ο Σύλλογός «ΤΟ ΣΜΑΡΙ» ήταν ο μοναδικός σύλλογος γυναικών της χώρας που
δραστηριοποιήθηκε στο πρόγραμμα του ΚΕΠΑ του ΕΚΠΑ για διάθεση κ φύτευση δένδρων.



4/4/22



11/4/22




