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Κυρίες και κύριοι,  
Αγαπητές φίλες 
 
 Εκ μέρους της Πανελλαδικής Οργάνωσης  
Γυναικών Παναθηναϊκή, σας καλωσορίζω  
στην σημερινή μας εκδήλωση και σας 
ευχαριστώ για την παρουσία σας.  
Μια παρουσία που μας δίνει το μήνυμα  
ότι μπορούμε  και πρέπει να συνεχίσουμε  
την προσπάθεια μας γιατί δεν είμαστε μόνες.   
Σας έχουμε κοντά μας  
και είναι πολύ σημαντικό.  
 
 Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία 
τους:  
-  Την Εκπρόσωπο του κ.Πρωθυπουργού  
    κ. ………. 
 
-  Τον/ην εκπρόσωπο του Αρχηγού της       
    Αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. ……. 

- Τους κ.κ. βουλευτές 
 

- Την κ. Σίσυ Παυλοπούλου σύζυγο του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
για μας μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 
της Οργάνωσης 
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- Τον Διευθυντή του «Ινστιτούτου 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής»  
κ. Μενέλαο Δασκαλάκη και να τον  
συγχαρώ για την επανατοποθέτηση του 
στην θέση που κατείχε και παλαιότερα.  
      

- Την  Πρόεδρο του Ινστιτούτου  
κ. Ρόδη Κράτσα για την τιμή  
να συνεργαστούμε  
για την σημερινή εκδήλωση. 
 

- Τις κυρίες και τους κυρίους που αποτελούν  
τους σημερινούς μας ομιλητές και από τους 
οποίους είμαι σίγουρη ότι θα ακούσουμε 
χρήσιμες σκέψεις και προτάσεις. 
 
Τέλος ευχαριστώ από καρδιάς το Δ.Σ. της 
Κεντρικής Διοίκησης, την Επιστημονική 
Επιτροπή της οργάνωσης και τα Δ.Σ. των 
παραρτημάτων πανελλαδικά γιατί ότι 
πετυχαίνουμε το πετυχαίνουμε όλες μαζί. 
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 Η Οργάνωση μας ιδρύθηκε πριν από 33 χρόνια. 
 
 Ένα 5μελές συμβούλιο με Πρόεδρο την 
Δικηγόρο Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και δίπλα της  
την Άννα Παναγωταρέα, την Σύλβια Ιωαννίδου,  
την Βάσια Ηλιοπούλου, την Γεωργία Γεωργάκη, 
την Μαίρη Καρέλλα - Κανελλοπούλου,  
την Κέλλυ Μπουρδάρα, την Νίνα Γιαννικάκου,  
την Ελένη Δίπλα, την Κάτια Σγούρου,  
και άλλες εξίσου αξιόλογες γυναικείες 
προσωπικότητες, ήταν η αρχή. 
 
 Δύσκολες οι συνθήκες λειτουργίας  
την πρώτη περίοδο, που όμως δεν στάθηκαν 
εμπόδιο για την δράση της Οργάνωσης.  
 Με ημερίδες, συνέδρια, έντυπο υλικό, 
συζητήσεις, αλλά και παραστάσεις  
σε αρμόδιους πολιτικούς και άλλους φορείς,   
πέτυχε η Οργάνωση να ευαισθητοποιήσει  
τους πολίτες να ασχοληθούν με τα προβλήματα  
του Λεκανοπεδίου.  
     
 Η φωνή της Παναθηναϊκής ήταν δυνατή αλλά 
όχι αρκετή από μόνη της. Συνεργάστηκε με άλλες 
γυναικείες Οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς, 
ευαισθητοποίησε και κινητοποίησε ομάδες πολιτών 
προκειμένου  να πετύχει τους στόχους της. 
 
 Έγινε η αρχή και αυτό είναι το ήμισυ του 
παντός. 



          4 
 
 Πέρασε ο καιρός και την Πρόεδρο, την Φάνη, 
την κέρδισε η Κεντρική Πολιτική Σκηνή.  
 Μετά την απομάκρυνση της, την προεδρία 
αναλαμβάνει η Άννα Κορογιαννάκη.  
 Αλλά και εκείνη πολύ γρήγορα ασχολείται με 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μέχρι σήμερα  
επιτελεί κοινωνικό έργο στον Δήμο Κηφισιάς.  
 
 Η Οργάνωση μας από την ίδρυση της μέχρι και 
σήμερα, αποτελεί φυτώριο αξιόλογων γυναικών που 
κόσμησαν και κοσμούν τον πολιτικό στίβο,  
την Ευρωβουλή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση,  
τις Ακαδημαϊκές και Πανεπιστημιακές κοινότητες,  
την Νομική Επιστήμη, τον Κοινωνικό τομέα κ.α. 
 Νοιώθουμε περήφανες που προσφέρουμε μέσα 
από αυτή την Οργάνωση. 
  
     Το 1990 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών  
και η Παναθηναϊκή από τότε μέχρι και σήμερα 
συμμετέχει με εκλεγμένη εκπρόσωπο της στο Δ.Σ. 
 
 Η Οργάνωση μεγαλώνει, απλώνεται ραγδαία  
και έχει απήχηση  σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.  
Ξεκίνησε να ασχολείται με θέματα και εκτός 
Λεκανοπεδίου. 
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 Έχει την δυνατότητα για διάφορες και 
διαφορετικές δράσεις που αφορούν όλη την 
κοινωνία. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, οικογένεια, 
Πολιτισμό, παράδοση και όποια ενασχόληση προάγει 
την χώρα μας.  
 
 Οργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και δημόσιες 
εκδηλώσεις με στόχο τώρα, όχι μόνον την 
ευαισθητοποίηση, αλλά την προστασία  
των οικογενειακών σχέσεων και των δικαιωμάτων  
του παιδιού, την διατήρηση του κοινωνικού ρόλου 
της οικογένειας, την εκπαίδευση των γονέων,  
την υλοποίηση δράσεων για την ηθική, ψυχολογική 
και υλική υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας και 
την ανακούφιση των παιδιών με προβλήματα. 
 
 Αποκτά πλέον άλλο χαρακτήρα. Αισθανόμαστε 
ότι μπορούμε να προσφέρουμε ίσα με τους άνδρες, 
μια και το δικαίωμα της Γυναίκας στην μόρφωση, 
στην εργασία, στην κοινωνία, στην πολιτική αποτελεί 
κεκτημένο και η γυναίκα ανταποκρίνεται πλήρως στις 
προκλήσεις των καιρών. 
 
 Πρόεδρος την περίοδο αυτή, η αείμνηστη 
Αγγέλα Νταιφά-Φραντζεσκάκη. Με μια θητεία ήδη 
Νομάρχου, έφερε μαζί της γνώσεις και εμπειρίες, 
θέληση και πείσμα για να διοικήσει  
την Παναθηναϊκή για μια εικοσαετία. 
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 Οι συνθήκες που ήδη είχαν διαμορφώσει  
οι προηγούμενες διοικήσεις της Φάνης και  
της Κορογιαννάκη, επέτρεψαν στην Αγγέλα  
να προχωρήσει την Παναθηναϊκή και να διευρύνει  
τις δράσεις της. Έπαψε να είναι η Παναθηναϊκή  
του Λεκανοπέδιου και έγινε Πανελλαδική και  
Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών.  
 
 Εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα και προσελκύει 
γυναίκες όλων των ηλικιών δραστήριες, 
μορφωμένες, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της 
προσφοράς και της αλληλεγγύης. 
 
 Είναι η περίοδος που ανοίγουν Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και δίνουν την ευκαιρία  
στην Οργάνωση και μάλιστα με θεματικές ενότητες,  
να ενημερώνει γυναίκες , οικογένειες, μαθητές  
για δραστηριότητες που αναβαθμίζουν την ζωή όλων 
και βοηθούν τοπικές κοινωνίες  
να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους. 
 
 Πρόγραμμα για την ανακύκλωση δίνει την 
ευκαιρία να διαγωνιστούν μαθητές, σχολεία και να 
βραβευτεί το καλύτερο. 
 Η Οργάνωση εκπαιδεύει με ειδικευμένους 
επιστήμονες 500 γυναίκες για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 
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 Ιδρύονται 5 επιχειρήσεις, λειτουργούν και 
παρέχουν εργασία.  
 Ιδρύεται το Κέντρο Επιμόρφωσης και 
Πληροφόρησης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ», 
στελεχωμένο με ειδικούς επιστήμονες  
με σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση 
γυναικείων στελεχών επιχειρήσεων. 
 
 Η Παναθηναϊκή κάνει προσπάθεια για την 
αναβίωση των «Παναθηναίων» και φέρνει το θέμα 
στην επικαιρότητα.  
 
 Η Οργάνωση πραγματοποιεί συναυλία στην 
Λυρική Σκηνή, προς τιμήν των γονέων του 
Αυστραλού Ντουζόν Ζάμιτ, που δώρισαν τα όργανά 
του για μεταμόσχευση, σε Έλληνες λήπτες. 
   
 Διοργανώνει συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων 
από τον τυφώνα Κατρίνα στην Νέα Ορλεάνη. 
 
 Σε συνεργασία  με τον Δήμο Αθηναίων, 
συμμετέχει σε συναυλία στο Ηρώδειο για τους 
άστεγους της Αθήνας. 
 
 Η κοινωνία μας κυρίες και κύριοι έχει 
ανάγκη και από αυτές τις εκδηλώσεις 
ανθρωπιάς. 
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 Με την πάροδο των χρόνων τα παραρτήματα 
του Λεκανοπεδίου και της Περιφέρειας 
πολλαπλασιάζουν τα μέλη τους, διευρύνουν τις 
δραστηριότητες τους και παρεμβαίνουν δυναμικά 
στα τοπικά δρώμενα.  
 Συστήνεται Επιστημονική Επιτροπή της 
Οργάνωσης, η οποία και λειτουργεί μέχρι σήμερα. 
 
 Εκδίδει το περιοδικό «Η σύγχρονη Ελληνίδα» με 
ύλη από τις δράσεις της Οργάνωσης  
αλλά και ενημέρωση για τρέχοντα θέματα. 
 Το παράρτημα της Νοτίου Αφρικής εκδίδει το 
ίδιο περιοδικό στην Ελληνική και την Αγγλική 
γλώσσα. Έχει ιδρύσει και λειτουργεί στέγη 
φιλοξενίας για τους συγγενείς που συνοδεύουν 
ασθενείς, στην περιοχή τους. 
 
 Το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης,  
από τις εισφορές των μελών του,  
τις εισπράξεις από εκδηλώσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα, στηρίζει οικονομικά μέχρι και σήμερα 
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα την 
πτέρυγα  Παιδιών με καρδιολογικά προβλήματα,  
η οποία φέρει το όνομα της Παναθηναϊκής. 
 
 Παράρτημα του λεκανοπεδίου παρέχει στέγη, 
συμβουλές και αγάπη σε κακοποιημένες γυναίκες και 
τις φιλοξενεί σε ειδικούς ξενώνες που συνεργάζεται. 
 Διδάσκει ξένες γλώσσες σε παιδιά που θέλουν, 
αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα. 
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Κυρίες και κύριοι, 
 Η κρίση που περνάμε ως Έθνος και ως Λαός δεν 
μας αφήνει αδιάφορες. 
 Η Οργάνωση συνεργάζεται με τον Ι.Σ.Α. και την 
Μ.Κ.Ο. της Αρχιεπισκοπής  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στην 
συλλογή φαρμακευτικού και νοσηλευτικού υλικού 
και παράλληλα έχει αναλάβει την γραμματειακή 
υποστήριξη του Ι.Σ.Α. για την εξυπηρέτηση  
των ανασφάλιστων συμπολιτών μας.    
   
 Υπογράψαμε  Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το 
ΚΕΘΙ για το δίκτυο «Ελένη Σκούρα». 
 Διεκδικήσαμε και ενταχθήκαμε σε  πρόγραμμα 
της Γ.Γ. Ισότητας στα πλαίσια του Έργου 
«Αναβάθμιση της Επαγγελματικής θέσης 
εργαζομένων Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών»,  
ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη και σήμερα,  
(εδώ ζητάμε και την βοήθεια της Γενικής 
Γραμματέως Ισότητας προκειμένου να 
ενεργοποιηθεί σύντομα το πρόγραμμα) 
 
 Παράλληλα, τα παραρτήματα της Οργάνωσης 
συνεργάζονται με τους Δήμους, την Εκκλησία  
και άλλους κοινωνικούς φορείς και στηρίζουν  
όχι μόνο γυναίκες, αλλά τον άνθρωπο  
που έχει την ανάγκη μας. 
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 Στηρίζουμε  το έργο της «Κιβωτού του 
Κόσμου», όσο μας επιτρέπουν οι οικονομικές μας 
δυνατότατες, από τις συνδρομές των μελών μας,  
πάντα με πολύ αγάπη. 
 
 Σήμερα η Οργάνωση στηριζόμενη στα 8000 
μέλη της και τα 35 Παραρτήματα της, εντός και 
εκτός Επικράτειας, είναι αποφασισμένη να 
προσφέρει για πολλά χρόνια ακόμα. 
 
 Χρειαζόμαστε την στήριξη όλων σας, γιατί 
πραγματικά έχουμε πολύ δρόμο. Αντέχουμε…… 
 
 Τέλος απευθύνομαι στις Γυναίκες Βουλευτίνες 
και ζητώ την βοήθεια τους να επιτύχουμε  
μαζί τα αυτονόητα. 
 
 Δεν είναι δυνατόν Κυρίες μου, να κλείνουμε  
60 και πλέον χρόνια από τότε που η γυναίκα 
απέκτησε δικαίωμα ψήφου, να διαπρέπουν  
εκτός και εντός Ελλάδος Γυναικείες προσωπικότητες,  
να διακρίνονται σε Ακαδημαϊκές και Πανεπιστημιακές 
κοινότητες και η εκπροσώπηση μας στην Βουλή  
και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων  
να είναι τόσο περιορισμένη.  
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 Στον ιδιωτικό τομέα ο αγώνας της εργαζόμενης 
γυναίκας να αποδείξει την αξία της είναι  
διαρκής και μεγάλος.  
 Η μητρότητα πολλές φορές αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξή της, και αυτό 
άλλες μεν τις πεισμώνει και πετυχαίνουν,  
ελάχιστες ευτυχώς, κουράζει και εγκαταλείπουν.  
 Είναι κρίμα, πολύ κρίμα,  οι επιχειρήσεις  
να στερούνται των γνώσεων ικανότατων  
γυναικείων στελεχών.  
 
Δεν θέλουμε ποσοστώσεις και ειδικές μεταχειρίσεις.  
Θέλουμε όμως ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση.  
 
 Είμαστε το 52% του εκλογικού σώματος, 
αγαπητές φίλες και έχουμε την δύναμη  
στα χέρια μας, φτάνει εμείς οι γυναίκες να 
πιστέψουμε και να εμπιστευτούμε τις γυναίκες.  
Το αξίζουν!!!!!!!!!! 
 
 Εμείς,  η Πανελλαδική Οργάνωση  Γυναικών 
Παναθηναϊκή, συνεχίζουμε το έργο μας  
με πίστη και μεράκι. 
 
 Θα πετύχουμε……… 


