
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΕΝΠΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Μέσα στα μεγάλα ζητήματα πού έχει να λύσει ή μεταπολεμική κοινωνία έπιταχτικό προ

βάλλεται και το γυναικείο ζήτημα. Ή πολεμική θύελλα τών τελευταίων χρόνων ωθώντας τή 

γυναίκα άπό το περιθώριο στή πρώτη γραμμή, τήν έστησε στό πλευρό του ανδρός· αληθινό 

σύντροφο και θυσιαστικό συνεργάτη στην κοινή προσπάθεια για τήν τελική επιτυχία. "Ετσι δό

θηκε στή γυναίκα ακόμα μια φορά ή ευκαιρία νά ξετυλίξει πλούσια τις πνευματικές, ψυχικές, 

ακόμα και τις σωματικές της Ικανότητες- βαθειά κατανόηση του έργου της σε δποια δουλειά 

καταπιάστηκε, ακατάβλητη ψυχική αντοχή δπου χρειάστηκε, ακόμη βαρεία σωματική εργασία 

δπου τής έπεβλήθηκε άπα τήν ανάγκη νά εξοικονομηθούν πολεμιστές. Κανείς δεν τής αρνιέται 

πιά, πώς αυτή είναι ό δεύτερος συντελεστής της Νίκης. 

"Ετσι σαν απαράγραπτο δικαίωμα της παρουσιάζεται το αίτημα για την εξασφάλιση τών 

ευεργετικών εκείνων συνθηκών που θά τής επιτρέψουν και στην ειρηνική περίοδο τήν ανεμπό

διστη αξιοποίηση τής σοβαρής δυναμικότητας πού έδειξε στην πολεμική περ'οδο πώς έχει, συν

τελώντας ε cai στή μεταπολεμική αναγέννηση. 

Ά π α τις σκέψεις αυτές ξεκινώντας ëvaç κΟκλος άπό επιστήμονες, διανοούμενες και νοικο

κυρές γυναίκες, έφτασαν στην απόφαση νά ιδρύσουν τήν Π. Ε. Γ. μέ σκοπό νά εργασθούν για 

τον πνευματικό και κοινωνικό υψωμό τής Γυναίκας. 

Καλυτέρεψη τών όρων τής δουλειάς τής νοικοκυράς καί μητέρας, γενική καί ειδική μόρ

φωση, ελεύθερη σταδιοδρομία στα δημόσια καί ιδιωτικά υπαλληλικά επαγγέλματα, ισοτιμία 

στή νομοθεσία τή σχετική μέ τήν Ιδιωτική καί δημόσια ζωή καί ϊσα πολιτικά δικαιώματα, εΐναί 

αυτά πού ζητούμε. Καί ακόμη σαν φυσικές προστάασσες του παιδιού ζητούμε νά δημιουργηθη 

γύρω του μέ κατανόηση καί στοργή ή ατμόσφαιρα ή εύεργετικί πού θα το άφή m νά αναπτύ

ξει ελεύθερα τις σωματικές του δυνάμεις καί τις πνευματκές του ικανότητες. 

'Ελληνίδες, όσες στους σ^οττοός—μβ^^ρίσκΒτε τήν-ή^ώ-τον-ίΗ-κον σας πόθων, οσες νιώθετε 

βαθύτερη επιταγή νά δουλέψετε για τον υψωμό τής Γυναίκας στή θέση πού τής πρέπει δουλεύ

οντας έτσι έμμεσα γιά ëvav ανώτερο πολιτισμό, συνεργαοθήτε μαζύ μας σαν άτομα ή σωμα

τεία στο εκπολιτιστικό μας αυτό έργο πάνω άπό τάξεις καί παρατάξεις σε μια πλατειά ένωση 

πού μπορεί νά σταθή σαν παράδειγμα καί σαν απαρχή μιας γενικώτερης πολυπόθητης έ'νωσης' 

τόσο αναγκαίας σϊόν πολυβασανισμένο τούτο τόπο μας. 
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