Εκδήλωση μνήμης με θέμα << Η προσωπικότητα και το έργο της
Βιργινίας Τσουδερού >> διοργάνωσε η Ε.Ε. του Εθνικού Συμβουλίου
Ελληνίδων στις 25-2-2019 στην αίθουσα Κρανιδιώτη του Υπουργείου
Εξωτερικών για την Βιργινία Τσουδερού, πολιτικό, τέως Υφυπουργό
Εξωτερικών και μέλος της παραπάνω Ομοσπονδίας.
Άτομα που συνυπήρξαν ή συνεργάσθηκαν μαζί της σε δομές, οργανώσεις και σωματεία που ίδρυσε ή προίστατο η ίδια σκιαγράφησαν με
χαιρετισμούς ή ομιλίες την προσωπικότητα και το έργο της σε ατομικό,
επιστημονικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Την εκδήλωση συντόνισε η: Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα, Πρόεδρος του Εθνικού
Συμβουλίου Ελληνίδων
Χαιρετισμό απηύθυναν οι ;









Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, Ακαδημαϊκός, τ. Πρόεδρος της Βουλής
Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων
Γεώργιος Μαριδάκης, Πρόεδρος Παγκρητίου Ενώσεως
Σταυρούλα Μαυρογένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γενική Γραμματέας του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
Ειρήνη Φερέτη, Πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
Βασιλική Μαργαριτίδου-Τιμπλαλέξη τ. Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού
Εύη Μαλούχου, Πρόεδρος «Σπίτι της Ευρώπης»
Πόλυ Μηλιώρη, Δημοσιογράφος, στέλεχος Ελεύθερου Πολιτικού Εργαστηρίου

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι:






Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
Άννα Δαμάσκου, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας
Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης επί τιμή
Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Σούλα Αντωνίου, Κοινωνιολόγος, Πανεπιστημιακός, μέλος Ε.Ε. του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων

Το βιογραφικό και την σχέση της Βιργινίας Τσουδερού με το Εθνικό
Συμβούλιο Ελληνίδων ανέδειξε η Πρόεδρός του Ειρήνη Πανταζή.Μελίστα, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής. << Η Β. Τσουδερού αναγνώριζε ότι η διεκδίκηση των γυναικείων δικαιωμάτων είναι αποτελεσματικότερη μέσα από συλλογική δράση εντός και εκτός συνόρων και
έγινε μέλος του Ε.Σ.Ε., αποδεχόμενη και στηρίζοντας τους σκοπούς
αυτού και του Δ.Σ.Γ. για την αναβάθμιση της θέσης των γυναικών. Α-

νελλιπώς παρακολουθούσε το έργο του Ε.Σ.Ε., παρευρισκόταν ακόμη και
ως υπουργός στις εκδηλώσεις του και αξιοποιούσε στελέχη του σε πρωτοβουλίες που ανέπτυσσε, αναλόγως της ιδιότητος και των ικανοτήτων
τους. Με οποιαδήποτε ιδιότητά της, συμπαραστεκόταν και βοηθούσε το
έργο του Ε.Σ.Ε.
Το Ε.Σ.Ε. με τον θάνατό της έχασε ένα πολύτιμο μέλος του. Διατηρεί όμως την ανάμνηση μιας ευγενικής, πρωτοπόρας, δυναμικής αποφασιστικής και δημιουργικής γυναίκας που μόνο στόχο είχε τον έμπρακτο αγώνα για το καλό των ανθρώπων, της πατρίδος, της ευρωπαϊκής ιδέας, του πολιτισμού, των δημοκρατικών αξιών και των ιδανικών. Η
σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη από το Ε.Σ.Ε. στην μνήμη της
Βιργινίας Τσουδερού ως γυναίκας, της οποίας η ζωή και το παράδειγμα
εμπνέει τις επόμενες γενιές για αγώνα και δημιουργία.>>
Την εκδήλωση, η οποία ήταν επιτυχής, τίμησαν με την παρουσία
τους μέλη της οικογένειάς της, βουλευτές και άνθρωποι που συνεργάσθηκαν και την θαύμαζαν.

