
Σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκδήλωση και σας 

ευχαριστούμε από καρδιάς για την δυναμική παρουσία σας. Μια 

παρουσία που μας τιμά ιδιαίτερα   αλλά και που καταδεικνύει την 

ανησυχία και το ενδιαφέρον όλων για το μείζον θέμα το 

«Προσφυγικό – Μεταναστευτικό». 

 Σε μια περίοδο όπως η σημερινή, το 1983 όπου το νέφος 

σκέπαζε απειλητικά το λεκανοπέδιο άλλαξε ξαφνικά η Κεντρική 

Πολιτική ζωή, η Αυτοδιοίκηση απέκτησε νέα χαρακτηριστικά, 

γεννήθηκε η Παναθηναϊκή Οργάνωση  Γυναικών. 

 Η ευαισθησία και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον, η αγάπη 

προς τον συνάνθρωπο, η εκτίμηση και εμπιστοσύνη στις 

ικανότητες της Γυναίκας,  ένωσαν είκοσι γυναικείες 

προσωπικότητες  που ξεκίνησαν με μεθοδικότητα την ενημέρωση 

και πληροφόρηση των γυναικών για την προώθηση της ισότητας 

των δύο φύλλων σε όλα τα κοινωνικοπολιτικά-πολιτικά θέματα 

(περιβάλλον, υγεία, εκπαίδευση, εργασία πολιτισμός, αθλητισμός, 

ευρωπαϊκή ενοποίηση κ.λ.π.) που άπτονται των ενδιαφερόντων της 

σύγχρονης Γυναίκας η οποία καλείται να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις που δημιουργεί το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον 

στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.    

 Έπεισε μέλη της Οργάνωσης να συμμετέχουν  στα κοινά, 

στην Κεντρική Πολιτική σκηνή, στην αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ 

βαθμού. Απετέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί διαχρονικά φυτώριο 

από όπου εκφύονται επιτυχημένες γυναίκες στην πολιτική, όπως η 

Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, η Κέλλυ Μπουρδάρα, η Άννα Ψαρούδα 

Μπενάκη, η Μαριέττα Γιαννάκου, η Ελίζα Βοζεμπεργκ, η Ρόδη 

Κράτσα κ.α. Στην Επιστήμη όπως η Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, η 

Μερόπη Σπυροπούλου, η Άννα Παναγιωταρέα κ.α. 

 Στην κοινωνική προσφορά η Μαίρη Κανελλοπούλου, 

Πρόεδρος μέχρι και σήμερα της ΕΛΕΠΑΠ, Βάσια Ηλιοπούλου, 

Γεωργία Γεωργάκη, Σύλβια Ιωαννίδου, Μαίρη Ιωαννίδου κ.α.  

 Η επικράτηση της στην ελληνική επικράτεια την καθιστά 

Πανελλαδική Οργάνωση με 35 Παραρτήματα στην Ελλάδα και ένα 



στην Νότιο Αφρική και με 8000 μέλη στο δίκτυο των 

παραρτημάτων της . 

Οι άξονες δράσης της Παναθηναϊκής απορρέουν από το 

Πρόγραμμα Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης του Ο.Η.Ε. 

στο Πεκίνο για τις Γυναίκες, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και τις εθνικές προτεραιότητες για τα γυναικεία θέματα.  

 Σήμερα λοιπόν σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση που όλοι 

βιώνουμε η Παναθηναϊκή είναι και πάλι παρούσα, με την πολύτιμη 

εμπειρία από τη μακρόχρονη προσφορά της στο γυναικείο χώρο 

στην Ελλάδα και διεθνώς, έχει συνδράμει αποφασιστικά στην 

ενδυνάμωση των γυναικών με σειρά δράσεων ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και ενεργοποίηση τους που καλύπτουν όλο το 

φάσμα του σύγχρονου κοινωνικού-οικονομικού-πολιτικού 

γίγνεσθαι. Βασική αρχή της Οργάνωσης μας είναι ότι τα εκάστοτε 

επιτεύγματα στα γυναικεία θέματα συνιστούν τα όρια που πρέπει 

εμείς οι γυναίκες, ενώνοντας τις δυνάμεις μας από κοινού να 

υπερβαίνουμε.  

 Στις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας μας, 

απαιτούνται νέες  γνώσεις και εμπειρίες για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της ζωής.  

Ας δραστηριοποιηθούμε λοιπόν και ας εργαστούμε συλλογικά ώστε 

να μετουσιώσουμε του σκοπούς και τις ιδέες μας σε πράξεις.  

 


