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Η Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της
Ευρώπης, για τον Αθλητισµό, την Ανοχή και το Ευ
Αγωνίζεσθαι (Fair Play), Πρόεδρος του Πανελληνίου
Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε στην Ευαγγελική Σχολή Νέας Σµύρνης και στο Πανεπιστήµιο
Paul Valery στο Montpellier της Γαλλίας, στο τµήµα Ξένης Λογοτεχνίας.
Είναι παντρεµένη µε τον Πατριάρχη της Ελληνικής Ναυτιλίας Εφοπλιστή Περικλή Σ.
Παναγόπουλο, επίτιµο πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Επιβατηγού Ναυτιλίας και
πρόεδρο της Magna Marine. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις για πολλά χρόνια υπήρξαν χορηγοί
ενός σηµαντικού αριθµού Ελλήνων πρωταθλητών του στίβου. Είναι µητέρα ενός γιου και
κατοικεί µόνιµα στην Αθήνα.
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
Εργάσθηκε στον τουρισµό, ασχολήθηκε µε το εµπόριο και υπήρξε για πολλά χρόνια
επιτυχηµένη επιχειρηµατίας δηµιουργώντας το Studio Alta Moda στην Αθήνα.
Είναι:
Η Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισµό,
την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair Play), διαπιστευµένη από το Υπουργείο
Πολιτισµού το 1998.
Εκτελεί τα καθήκοντά της αποκλειστικά σε εθελοντική βάση.
Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωµατείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» από
το 2005.
Το ΠΑΣΓ Καλλιπάτειρα είναι αµιγώς Γυναικείο Αθλητικό Σωµατείο, µέλος του ΣΕΓΑΣ,
αναγνωρισµένο από το Υφυπουργείο Αθλητισµού και ιδρύθηκε το 1976.
Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ(Ε.Ο.Π.Ε.), Νοέµβριος 2016.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Είναι η πρώτη Ελληνίδα, που έλαβε το 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Γυναίκα και
Αθλητισµός 2012» από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή, στο Los Angeles,
Φεβρουάριος του 2012.
Το βραβείο αυτό σύµφωνα µε τον ελληνικό και διεθνή τύπο χαρακτηρίστηκε, ως το 1ο Χρυσό
Μετάλλιο της Ελλάδος για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012.
Εξίσου σηµαντικό και το έργο της στο εσωτερικό της χώρας, µε τη συµµετοχή της σε
συνέδρια και οµάδες εργασίας, µε συνεχείς επισκέψεις και οµιλίες σε σχολεία και ιδρύµατα σε
όλη την επικράτεια, µε σκοπό την ενηµέρωση και τη διάδοση των αρχών και των Aξιών του
Ευ Αγωνίζεσθαι.
Άξια ιδιαίτερης µνείας η πρωτοβουλία της, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών, της
διοργάνωσης στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σειράς οµιλιών της στα µεγαλύτερα
κέντρα Αποδήµου Ελληνισµού (Καλιφόρνια και Φλόριντα), µε σκοπό τη συσπείρωση της
Οµογένειας και την ενεργοποίησή της στο πλαίσιο της πορείας προς την Ολυµπιάδα του 2004
στην Αθήνα.
Με προσωπική της πρωτοβουλία και µνηµόνια στα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισµού, ∆ηµοσίας
Τάξεως, Υγείας και Εξωτερικών επεσήµανε τη σπουδαιότητα του θεσµού του “Ευ Αγωνίζεσθαι”
και το σηµαντικό ρόλο που πρόκειται να παίξει αυτός στον αιώνα που διανύουµε για την
κοινωνική συνοχή και, κατ’ επέκταση, για την παγκόσµια ειρήνη.
Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», ως Πρέσβυς
της Ελλάδος στο Συµβούλιο της Ευρώπης, ανέλαβε την προώθηση του «ιδεολογικού
υποβάθρου» των Αγώνων, σε συνεργασία, µε τα αρµόδια Υπουργεία, µέσω, ειδικών
προγραµµάτων και σειρά οµιλιών, σε Σχολεία, Ιδρύµατα, Συλλόγους.
- Ως Εθνική Πρέσβης της Ελλάδος στο Συµβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισµό, την Ανοχή
και το Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair Play), της έχουν απονεµηθεί πλήθος βραβείων και τιµητικών
διακρίσεων.

