
          
Πανοσιολογιώτατε,  
κ.κ. Γαβριήλ,  
Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Κυρία Παυλοπούλου, 
Κύριε πρώην Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων 
Κυρίες και κύριοι,Αγαπητοί φίλοι, 
Πραγματικά σας νοιώθω όλους φίλους και δεν θα αναφερθώ 
προσωπικά στον καθένα. 
 Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή να 
είστε σήμερα κοντά μας, μια μέρα πολύ ξεχωριστή για όλες και 
όλους μας.          
 Σήμερα δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, γιορτάζουμε την 
Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στο ωραιότερο πλάσμα  
του πλανήτη, την Μητέρα.   
Χρόνια πολλά σε όλες τις Μητέρες. 
 Αλλά μήπως κυρίες και κύριοι περιμένουνε την σημερινή 
ημέρα για να την αγκαλιάσουμε και να της πούμε ευχαριστώ; 
Φυσικά όχι.  
 Εμείς οι γυναίκες της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών 
«ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ» αφήνουμε στην άκρη όλα όσα συμβαίνουν στην 
πατρίδα μας και υποκλινόμαστε   
στην Μητέρα όλων μας, την Παναγία. 
 Αντλούμε και στέλνουμε σε όλες τις Μητέρες μήνυμα 
αγάπης, σεβασμού, ελπίδας, αισιοδοξίας, πίστης και υπομονής. 
        
 Είστε πολύ τυχεροί όσοι τις έχετε  
στην ζωή και είμαστε ευλογημένοι εμείς  
που παρά την πολύχρονη απουσία τους  
τις θυμόμαστε όλες τις στιγμές της ημέρας. 
 Κατά τον Σοφοκλή: «Τα παιδιά είναι η άγκυρα που 
κρατά στη ζωή τη μητέρα». 
 Θυμάμαι την μητέρα μου τις τελευταίες ώρες της να μου 
λέει: «δεν θέλω να πεθάνω γιατί έχω καλά παιδιά» «μα 
είστε και εσείς καλή μητέρα» της απάντησα «αυτό παιδί μου 
θα το κρίνετε εσείς».  
 Είναι λόγια που πραγματικά με σημάδεψαν και αύξησαν τις 
ευθύνες μου απέναντι στα δικά μου παιδιά.     
   



 Είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος της μάνας γιατί ορίζεται από 
την ψυχή και το συναίσθημα και όχι από κανόνες. Όμως αυτή η 
δυσκολία του προσδίδει την όλως ιδιαίτερη σημασία. 
 Η σημερινή ημέρα εκτός από ημέρα γιορτής, αναμνήσεων και 
ευχών, είναι και ημέρα προβληματισμού.  
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε καθιστούν ακόμα 
δυσκολότερο το ρόλο της μητέρας, όχι μόνον μέσα στην 
οικογένεια, αλλά και στην κοινωνία.  
 Πρέπει να διαφυλάξουμε τα τιμαλφή του έθνους μας, την 
θρησκεία την γλώσσα και την οικογένεια, που υπήρξαν 
θεματοφύλακες της ελληνικότητας. Οι  μητέρες, ως θεμέλιο της 
οικογένειας αναλαμβάνουν  και αυτό το ρόλο.   
        
 Η μητέρα αντέχει πολλούς ρόλους.  
Γιατί όπως λέει ο Οδυσσέας Ελύτης: 
 «Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι 
θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου 
κινδύνου» 
 Οι εκλεκτοί ομιλητές που είναι κοντά μας, είμαι βεβαία ότι με 
τις γνώσεις, τις σκέψεις και την εμπειρία τους θα προσεγγίσουν  
το θέμα της ημέρας σε όλη του τη διάσταση.   
Και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά  
Τον  κ. Δημήτρη Σιούφα πρώην Πρόεδρο της Βουλής των 
Ελλήνων, ο οποίος στηρίζει την Οργάνωση μας από την ίδρυση 
της. Είναι ο δικηγόρος που συνέταξε το 1983 το πρώτο 
καταστατικό μας, και να μου επιτρέψετε την έκφραση είναι ο 
Νομικός γεννήτορας μας.       
    
Την κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.  
Καθηγήτρια  Ελληνικής και Γαλλικής Φιλολογίας και Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών, πρώην Ευρωβουλευτή της Ν.Δ.,  
και μητέρα 9 παιδιών που  ταξιδέψε από την Γερμανία για να είναι 
σήμερα κοντά μας. 
Την κ. Κατερίνα Λέχου, Πρωθιέρεια της Ολυμπιακής Φλόγας και 
γνωστή για την ποιότητα και το ήθος της ηθοποιό. 
Την κ. Πηνελόπη Γαβρά, δημοσιογράφο, μέλος και φίλη της 
Οργάνωσης μας, και  
Για άλλη μια φορά όλους και όλες εσάς. 
Μας συγκινείτε που μας στηρίζετε.  
Το έχουμε ανάγκη. 
 



ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
 
Κυρίες και κύριοι 
 Όπως ανέφερα και στον χαιρετισμό μου, εμείς οι γυναίκες 
της Παναθηναϊκής, στέλνουμε την αγάπη και τον σεβασμό μας  
σε όλες τις γυναίκες του πλανήτη και ιδιαίτερα στις ελληνίδες 
μητέρες.  
Μακάρι να είχαμε την δυνατότητα να τιμήσουμε την κάθε μια 
χωριστά. Είναι πολύ αισιόδοξο και παράλληλα πολύ δύσκολο να 
συμβεί. 
Αποφασίσαμε και τιμούμε όλες τις μητέρες  στο πρόσωπο ενός 
δικού μας ανθρώπου που έχει προσφέρει πολλά και στην 
Οργάνωση. Την Σίσσυ Παυλοπούλου. 
     
 Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Με μεταπτυχιακές σπουδές στο αστικό και εμπορικό 
δίκαιο του Πανεπιστημίου των Παρισίων. 
 Γνωρίζει άπιαστα την αγγλική  και γαλλική και μέχρι σήμερα 
είναι μαχόμενη δικηγόρος. 
 Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Οργάνωσής μας 
με γνώση και άποψη για όσα μας απασχολούν.  
Είναι παντρεμένη με τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
έχουν δύο κόρες, ένα γιο και 5 εγγονές.      
  
 Ως άνθρωπος είναι σεμνή, αυθεντική, προσιτή, διακριτική και 
χρήσιμη.  
 Προσφέρει αθόρυβα μέσα και έξω από το οικογενειακό και  
εργασιακό περιβάλλον της και προβάλει πολλές φορές το έργο της 
ως αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας.  
Χαρακτηριστικό της σεμνότητας της. 
Μητέρα αφοσιωμένη στην οικογένεια που νοιάζεται για την ευτυχία 
των παιδιών της.  
     
Στοργική και παραδοσιακή γιαγιά που κλείνει μέσα στην αγκαλιά 
της τις εγγονές και περιμένει με αγάπη τις εγγονές που έρχονται. 
 Σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας υπηρετεί με 
αξιοπρέπεια και σεβασμό τον θεσμικό ρόλο που κατέχει χωρίς 
υπεροψία. 
 Με όλο τον σεβασμό στο πρόσωπο του Προέδρου εδώ ισχύει 
ότι: «πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα υπάρχει μια 
σπουδαία γυναίκα» όπως εσύ  που φροντίζεις να είσαι πάντα  



κάποια βήματα πίσω του, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνον και 
στα παιδιά σας.  
 
Κυρία Παυλοπούλου,  
αγαπημένη μας Σίσσυ.  
 Είναι τιμή για την Οργάνωση μας  
που συμμετέχεις στην Επιστημονική Επιτροπή.  
 Είναι τιμή και τύχη για τα παιδιά σου που είσαι η μητέρα τους 
και ευλογία για τα εγγόνια σου που είσαι η γιαγιά τους. 
  Αξίζεις κάθε τιμή. 
 
 


