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∆ηµήτριος Πανοζάχος, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου,
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
“ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”»
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Danielle Seignourel,
National Information Centre for Women and Families’ Rights (Γαλλία)

Purificacion Barreiros Ribao, General Directorate for Equal
Opportunities of the Municipality of Madrid (Ισπανία)
Irene Zancanaro, Department for Rights and Equal Opportunities
of the Presidency of the Council of Ministers (Ιταλία)

Συζήτηση
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ Ελένη Θεοδωροπούλου,
Συντονίστρια Έρευνας, Μέλος ∆.Ε.Π., Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
Flavia Pesce, Department for the Rights and Equal Opportunities
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Delphine Daries, General Directorate for Equal Opportunities of
the Municipality of Madrid (Ισπανία)
Beatrice Mauconduit, National Information Centre for Women
and Families’ Rights (Γαλλία)

Συζήτηση

«ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ»
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ

Χριστίνα Παπαδηµητρίου, Προϊσταµένη Τµήµατος Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ
Clare Zammit, Εθνική Επιτροπή για την Προώθηση της Ισότητας,
Μάλτα

Σπύρος Βλιάµος, Καθηγητής, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και
Θεωρίας της Επιστήµης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών
Όλγα Γιώτη-Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πάντειο
Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών

2η ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007
«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ

Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Καθηγήτρια Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων,
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πρώην Αντιπρύτανης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μέλος
του ∆.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα, Βουλευτής Σερρών
Σοφία Oικονοµάκου, Πρόεδρος Εθνικού Επιµελητηριακού ∆ικτύου
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών και Στελεχών Επιχειρηµατικών
Φορέων, Πρόεδρος ∆ικτύου Γυναικών Ευρωεπιµελητηρίου
Ελένη Αλιφέρη, ∆ήµαρχος Μελιγαλά

«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ

Αλεξία Αλβέρτη-Έβερτ, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
∆ήµος Αθηναίων, Μέλος του ∆.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ Ιωάννα Ηλιοπούλου-Γεωργουδάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου
Πατρών

Άννα Σαΐτη, Επιχειρηµατίας
Μαριάννα Πυργιώτη, ∆ηµοσιογράφος
Χριστίνα Λεγάκη, Οικονοµολόγος, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος Pioneer
Hi-Bred Hellas

Συζήτηση

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ»
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Καλλιόπη Βλαχογιάννη,
Ειδική Σύµβουλος Κοινοτικών Προγραµµάτων, Κ.Ε.Θ.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ
Χρυσούλα Κοντογεώργη, Υπεύθυνη Παραρτήµατος Κ.Ε.Θ.Ι., Πάτρα
Ελπίδα Τσεκούρα, Υπεύθυνη Ενότητας «Κέντρα Λήψης Αποφάσεων»
Ειρήνη Μάρη, Υπεύθυνη Ενότητας «Κοινωνική Οικονοµία»
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ειρήνη ( Ήρα) Βαλσαµάκη-Ράλλη, Πρόεδρος του ∆.Σ., Κέντρο
Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
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Πρόλογος της Προέδρου του ∆.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι.
Οι τέσσερις παράλληλες έρευνες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία
και την Ιταλία, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Localising Gender Equality through
Development» («Εστιάζοντας στην Ισότητα διαµέσου της Τοπικής Ανάπτυξης»), είχαν
ως κύριο στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες αναπτύσσεται η γυναικεία
επιχειρηµατικότητα σε τοπικό επίπεδο.
Παρά την ετερογένεια που εµφανίζεται στις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες τόσο
ανάµεσα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και ανάµεσα στις περιοχές της
κάθε χώρας, στις οποίες διεξήχθησαν οι έρευνες, η αποτίµηση των αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών, όπως προέκυψε από τις ίδιες τις γυναίκες (αυτο-απασχολούµενες και
ελεύθερες επαγγελµατίες), κατέδειξε ότι υπάρχουν πολλά κοινά σηµεία.
Είναι ενδιαφέρον ότι το 44% των γυναικών που ερωτήθηκαν στην Ιταλία πιστεύει ότι
η οικογένεια µπαίνει εµπόδιο στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη και ότι µεταξύ των
γυναικών µε παιδιά, το 76,9% δηλώνει ότι η οικογένειά τους δεν τους επιτρέπει να είναι
επιτυχηµένες.
Στην Ισπανία, το 64% ανέφερε ότι δεν έχει αρκετό χρόνο, ώστε να εξισορροπήσει τις
επαγγελµατικές µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ το 1/3 των γυναικών θεωρεί ότι
η υποστήριξη που έχουν από το κράτος δεν είναι επαρκής ώστε να καταφέρουν να
εξισορροπήσουν τους δύο ρόλους.
Στη Γαλλία, το 71,6% των γυναικών που ερωτήθηκαν δεν είναι ικανοποιηµένο από τις
δηµόσιες υπηρεσίες και τα µέτρα του κράτους για την εξισορρόπηση οικογενειακών και
επαγγελµατικών υποχρεώσεων.
Οι αυξηµένες υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που
καλούνται να διαδραµατίσουν οι γυναίκες, σε επαγγελµατικό και οικογενειακό επίπεδο,
εξακολουθούν να αποτελούν τη σηµαντικότερη δυσκολία κατά την επαγγελµατική τους
σταδιοδροµία. Μάλιστα, η αδυναµία εξισορρόπησης επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής εµφανίζεται ως υπαίτια της αδυναµίας ανάπτυξης των γυναικείων επιχειρήσεων
ή/και της αυξηµένης «θνησιµότητας» που οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν. Σε αυτή
την προσπάθεια, οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι οι κρατικές παροχές δεν αποτελούν
σύµµαχό τους, αφού το µεγαλύτερο ποσοστό τους δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιηµένο.
Επιπλέον, η αδυναµία πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, οι δυσκολίες για δανειοδότηση
και γενικότερα τα οικονοµικά εµπόδια που συναντούν οι γυναίκες κατά την ανάπτυξη
της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, συχνά αποτρέπουν τις γυναίκες να ξεκινήσουν
ή να συνεχίσουν µε επιτυχία την πορεία τους στον άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό
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χώρο. Αξίζει, βέβαια, να σηµειωθεί ότι το ζήτηµα των οικονοµικών δυσχερειών καθίσταται
σαφώς εντονότερο στην περίπτωση των αυτο-απασχολούµενων γυναικών σε σχέση µε
τους άνδρες, δεδοµένου ότι τα ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι οι περισσότερες
γυναίκες αναπτύσσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα λόγω ανάγκης και όχι εξαιτίας
του εντοπισµού µιας πραγµατικής επιχειρηµατικής ευκαιρίας που αναγνώρισαν στο
περιβάλλον και στην αγορά, στην οποία κινούνται.
Η παρούσα έκδοση είναι χρήσιµη ακριβώς γιατί παρουσιάζει ανάγλυφα την ετερογένεια
των υποδοµών υποστήριξης των γυναικών ελεύθερων επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών
στις τέσσερις συµµετέχουσες χώρες, αλλά ταυτόχρονα και την οµοιογένεια των προβληµάτων
που οι γυναίκες αυτές αντιµετωπίζουν στην προσπάθεια εξισορρόπησης της επαγγελµατικής
και οικογενειακής τους ζωής.

Ειρήνη ( Ήρα) Βαλσαµάκη-Ράλλη
Αντιδήµαρχος Αθηναίων
Πρόεδρος του ∆.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι.
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ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007
1η ΗΜΕΡΑ
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ»
Η. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ-ΡΑΛΛΗ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ): Καληµέρα σας. Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ για την προσέλευση στη σηµερινή ηµερίδα. Η σηµερινή µέρα είναι πολύ
σηµαντική για το Κ.Ε.Θ.Ι., διότι είναι αφιερωµένη στο Κοινοτικό Πρόγραµµα: «Εστιάζοντας
στην Ισότητα διαµέσου της Τοπικής Ανάπτυξης». Το Πρόγραµµα αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό για δύο λόγους: Πρώτον, διότι αφορά σε ένα καίριο ζήτηµα, στο πώς δηλαδή
οι γυναίκες µπορούν να συµβάλουν στην τοπική ανάπτυξη µε τη συµµετοχή τους σε
κέντρα λήψης αποφάσεων, τόσο πολιτικά όσο και οικονοµικά και δεύτερον, διότι αποτελεί
µια διακρατική συνεργασία µε τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς επίσης και
µε εταίρους, οι οποίοι έχουν συµβάλει και αυτοί πάρα πολύ στην επιτυχηµένη ολοκλήρωση
του Προγράµµατος, όπως: ο ∆ήµος Πρέβεζας, η Νοµαρχία Μεσσηνίας και το Επιµελητήριο
της Πέλλας.
Οι ηµερίδες που είθισται να γίνονται όταν ολοκληρώνεται ένα Πρόγραµµα δίνουν την
ευκαιρία στους συντελεστές του να παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσµατά του
στο σύνολό τους, να εξεταστούν οι διάφορες παράµετροι που υπάρχουν και να τοποθετηθούν
οι διαστάσεις εκείνες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την ενίσχυση του κοινού
στόχου όλων µας, της γυναικείας δηλαδή παρουσίας και συµµετοχής.
Έχουµε την ευχαρίστηση να έχουµε µαζί µας τη Γενική Γραµµατέα Ισότητας κ. Τσουµάνη,
την οποία και θα παρακαλέσω να έρθει στο βήµα για να απευθύνει ένα χαιρετισµό. Σας
ευχαριστώ πολύ.

Ε. ΤΣΟΥΜΑΝΗ: Κυρία Πρόεδρε του Κ.Ε.Θ.Ι., κύριε Γενικέ Γραµµατέα της Περιφέρειας
Ηπείρου, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι,
Αρχικά, θέλω να συγχαρώ το Κ.Ε.Θ.Ι. για την πρωτοβουλία που είχε να οργανώσει
αυτή την εκδήλωση, η οποία αναδεικνύει µια πολύ σηµαντική διάσταση της πολιτικής
για την ισότητα των φύλων, αυτήν της τοπικής ανάπτυξης. Πώς, δηλαδή, η τοπική ανάπτυξη
συµβάλλει ή µπορεί να συµβάλει στην προώθηση των πολιτικών ίσων ευκαιριών, αλλά
και πώς ο ρόλος και η συµµετοχή των γυναικών µέσα από τις πολιτικές ίσων ευκαιριών
µπορεί να συµβάλει αντιστοίχως στην τοπική ανάπτυξη.
Θέλω, ξεκινώντας, να σας µεταφέρω το χαιρετισµό του Υπουργού Εσωτερικών,
Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος δυστυχώς δεν µπόρεσε να παρευρεθεί,
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αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι είναι δίπλα µας και στηρίζει ενεργά τις πολιτικές ισότητας.
Χάρη στο συγκεκριµένο Υπουργό έχουν προωθηθεί πολύ σηµαντικές καινοτοµίες. Μία
από αυτές, η οποία εισήχθη πρόσφατα και σχετίζεται και µε το θέµα που συζητάµε
σήµερα, είναι το µέτρο της ποσόστωσης στις εθνικές εκλογές. Αποτελεί µέτρο κεφαλαιώδους
σηµασίας για την ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών
αποφάσεων, παρόλο που πολλοί το αµφισβητούν. Όπως είναι γνωστό, το µέτρο της
ποσόστωσης έχει δεχθεί αρκετή κριτική, θετική και αρνητική. Εµείς πιστεύουµε, ωστόσο,
ότι είναι ένα σηµαντικό µέτρο από πολιτικής πλευράς, το οποίο µπορεί µεταβατικά, και
µόνο µεταβατικά, να συµβάλει στη µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα
λήψης πολιτικών αποφάσεων. ∆ηλαδή θα αποτελέσει το ενδιάµεσο στάδιο για να περάσουµε
από την υπο-αντιπροσώπευση στην ίση εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης
των πολιτικών αποφάσεων, το οποίο πιστεύουµε ότι θα φέρει πολύ θετικά αποτελέσµατα
και θα έρθει κάποια στιγµή που δε θα χρειάζονται τα µέτρα αυτά για την προώθηση και
τη συµµετοχή των γυναικών.
Φίλες και φίλοι,
Το θέµα του σηµερινού µας Συνεδρίου «Γυναίκα και Τοπική Ανάπτυξη», το οποίο
όπως προαναφέρθηκε εντάσσεται στο Πρόγραµµα: «Εστιάζοντας στην Ισότητα διαµέσου
της Τοπικής Ανάπτυξης», είναι εξαιρετικά επίκαιρο και πολυσήµαντο για την επιτυχή
εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των πολιτικών ισότητας των φύλων. Στη σηµερινή
χρονική συγκυρία, η διάσταση της τοπικότητας κρίνεται σηµαντική για αναπτυξιακές
παρεµβάσεις κάθε είδους, ειδικότερα δε αυτές που σχετίζονται µε τους ανθρώπινους
πόρους των περιοχών. Η τοπική ανάπτυξη θεωρείται θεµελιώδες συστατικό της
ανταγωνιστικότητας, εφόσον άνδρες και γυναίκες στις τοπικές κοινωνίες απολαµβάνουν
εξίσου των ευκαιριών, αλλά και των προνοµίων που απορρέουν από αυτήν. Μάλιστα, η
εισαγωγή της τοπικής διάστασης στις οριζόντιες πολιτικές ισότητας αποτελεί πια µια
απαραίτητη προϋπόθεση για την αυξηµένη αποτελεσµατικότητα όλων των πολιτικών µας
παρεµβάσεων. Αυτό άλλωστε είναι ένα ζήτηµα που, όπως ξέρετε, αφορά την αναπτυξιακή
στρατηγική και των ευρωπαϊκών χωρών.
Παρόλο που οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 52% του πληθυσµού της χώρας µας,
δηλαδή περισσότερο από το µισό, αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήµατα κοινωνικής
και οικονοµικής ένταξης. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, σε συνάρτηση µε τη
σηµασία της αξιοποίησης ολόκληρου του ανθρώπινου δυναµικού µιας χώρας για την
ανάπτυξή της, µπορούµε να καταλάβουµε γιατί η ανάπτυξη της χώρας µας βρίσκεται
πίσω σε σχέση µε αυτή άλλων κρατών, στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι γυναίκες, µε τις ικανότητές τους, µπορούν να συµβάλουν
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ζωτικά σε αυτή την ανάπτυξη. Η ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών από γυναίκες,
η συµµετοχή τους σε συνεταιρισµούς, η απασχόληση στους τοµείς των υπηρεσιών, του
τουρισµού, κ.λπ. διαγράφουν νέες δυνατότητες για τις τοπικές κοινωνίες και την ύπαιθρο.
Τα οφέλη από τη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι πολλαπλά, τόσο
σε ατοµικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Πρώτα από όλα, η εργασία συµβάλλει στην
αυτοπραγµάτωση και κοινωνική καταξίωση κάθε ατόµου, αλλά πολύ περισσότερο των
γυναικών που η εκτός σπιτιού απασχόλησή τους δεν ήταν δεδοµένη πριν από µερικές
δεκαετίες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χώρα µας. Εκτός αυτού, η γυναικεία απασχόληση
συµβάλλει και στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος, γεγονός που έχει
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική αλλά και την εθνική οικονοµία, καθώς η αύξηση
του οικογενειακού εισοδήµατος ευνοεί τη µεγαλύτερη κατανάλωση αγαθών, η οποία µε
τη σειρά της ευνοεί την ανάπτυξη του τοπικού εµπορίου και των υπηρεσιών.
Παράλληλα, η πλήρης συµµετοχή των γυναικών αποτελεί κεφαλαιώδους σηµασίας
ζήτηµα για την κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού κάθε τόπου.
Γι’ αυτό και οι ίσες ευκαιρίες πρέπει µεθοδικά και συστηµατικά να περιλαµβάνονται και
να ενσωµατώνονται στους στόχους των έργων όλων των περιφερειών έτσι, ώστε και οι
άνδρες και οι γυναίκες να ωφελούνται µε ίσους όρους.
Για τη χώρα µας δεν ήταν απλώς µια επιλογή, αλλά µια υποχρέωση να διασφαλίσει
πρώτα απ’ όλα επαρκείς οικονοµικούς πόρους για την ανάπτυξη της περιφέρειας γενικά,
και ειδικότερα να χορηγήσει κονδύλια σε δράσεις για την επίτευξη της ισότητας ευκαιριών
µεταξύ των δύο φύλων. Όµως οι πόροι δεν αρκούν. Βέβαια, το να εξασφαλίσει κανείς
τους πόρους είναι ένα µεγάλο πρώτο βήµα, αλλά δε φτάνει αυτό. Απαιτείται η ενεργός
συµµετοχή και συµβολή των µηχανισµών περιφερειακού προγραµµατισµού και των
τοπικών παραγόντων για να επιτευχθεί τόσο η ανάπτυξη, όσο και η ισότητα των φύλων.
Είµαι βέβαιη ότι όσοι από σας ασχολείστε µε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το
αντιλαµβάνεστε πολύ περισσότερο.
Είναι γνωστό ότι κάθε περιοχή παρουσιάζει µεγάλες διαφοροποιήσεις και ίσως και
διαφορετικά επίπεδα ανισοτήτων ή ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων, τα οποία οφείλονται
σε πολλές παραµέτρους, γεωγραφικές, ιστορικές, οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές.
Έτσι, λοιπόν, είναι λογικό και φυσικό να δηµιουργείται µια διαφορετική ταυτότητα στην
κατάσταση των δύο φύλων σε κάθε περιοχή, γεγονός που απαιτεί, όπως είναι αντιληπτό,
διαφοροποιηµένες πολιτικές σε σχέση µε τις ευρύτερες πολιτικές περιφερειακής
ανάπτυξης.
Επίσης, οι κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές που παρουσιάζονται στις τοπικές
κοινωνίες, λόγω των συνεχών αναδιαρθρώσεων, επηρεάζουν σε µεγάλο ή σε µεγαλύτερο
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βαθµό τις γυναίκες. Και αυτό γιατί άλλοτε προσφέρουν ευκαιρίες, άλλοτε πάλι επιφέρουν
µεγαλύτερες δυσκολίες. Παράλληλα δε, η ισχνή παρουσία των γυναικών στα κέντρα
λήψης αποφάσεων σε τοπικό, οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο θέτει εν αµφιβόλω την
προώθηση της ισότητας αλλά και της δηµοκρατίας. Εξ αυτού του λόγου πιστεύω ότι και
το µέτρο των ποσοστώσεων που περιλαµβάνεται στον εκλογικό νόµο είναι µία ακόµα
ευκαιρία για να αντιµετωπιστεί το θέµα αυτό.
Όλα αυτά τα ζητήµατα η Κυβέρνηση τα έχει λάβει υπόψη της στο σχεδιασµό των
πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη, έτσι ώστε οι γυναίκες όλης της χώρας, µε
τις ιδιαίτερες ικανότητες που τις διακρίνουν, να µπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη
του τόπου τους. Μέσα από όλους αυτούς τους προβληµατισµούς, καθίσταται σαφές ότι
τα θέµατα ισότητας των φύλων, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει
να εντάσσονται στους στόχους της γενικότερης ανάπτυξης της Ευρώπης, όπως αυτοί
αποτυπώθηκαν στη στρατηγική της Λισσαβόνας.
Όσον αφορά στη χώρα µας, οι πολιτικές ισότητας για την επόµενη προγραµµατική
περίοδο έχουν σχεδιαστεί µε γνώµονα τους στόχους αυτούς, οι οποίοι έχουν ληφθεί
υπόψη µε πάρα πολύ σοβαρό και οργανωµένο τρόπο. Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς, το ΕΣΠΑ, ή κατ’ άλλους ∆΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της χώρας
µας, έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εποµένως µας δίνει την ευχέρεια
να αρχίσουµε άµεσα να υλοποιούµε Έργα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας
διαβεβαιώσω ότι εργαστήκαµε πολύ σκληρά, ως Υπουργείο και ως Γενική Γραµµατεία,
προκειµένου να σχεδιάσουµε το χρηµατοδοτικό πλαίσιο υποστήριξης της χώρας µας
και τις πολιτικές εθνικού αλλά κυρίως τοπικού χαρακτήρα, αφού τα κονδύλια είναι πολύ
µεγαλύτερα στην περιφέρεια.
Αξίζει εδώ να σηµειώσω ότι σε επίπεδο χρηµατοδότησης πετύχαµε κάτι που για
πρώτη φορά γίνεται στη χώρα µας: τη δηµιουργία ενός ειδικού χρηµατοδοτικού άξονα
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα διοικητικής µεταρρύθµισης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αυτό είναι ένα πολύ µεγάλο βήµα γιατί, µέσα από αυτό το Πρόγραµµα και µέσα από αυτό
τον άξονα, θα υποστηρίξουµε πολιτικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και για να γίνω λίγο
πιο σαφής, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έχουν την ευχέρεια να υλοποιούν
Έργα, τα οποία θα δίνουν ευκαιρίες στις γυναίκες, στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αλλά και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, να αναπτύσσονται. Έργα που θα προετοιµάζουν γυναίκες για να
µπουν στην πολιτική και να αναλάβουν ενεργό ρόλο, αλλά και σε άλλα κέντρα λήψης
αποφάσεων.
Επίσης, θα κινητοποιηθούν µέσα από χρηµατοδοτήσεις οι Κοινωνικοί Εταίροι, η
Κοινωνία των Πολιτών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα
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χρηµατοδότησης Έργων για την υποστήριξη των γυναικών, όπως είναι για παράδειγµα
η υποστήριξη θυµάτων βίας. Γνωρίζουµε όλοι ότι η βία κατά των γυναικών έχει πολλές
µορφές, εκδηλώνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα και σε όλους τους χώρους. Υπάρχει,
εποµένως, ανάγκη πρόληψης αλλά και υποστήριξης των θυµάτων. Οι υπηρεσίες αυτές
δε φτάνει να παρέχονται µόνο στο κέντρο, αλλά είναι ανάγκη να επεκταθούν και στην
περιφέρεια.
∆ώσαµε λοιπόν την ευκαιρία, µέσα από τα περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα,
αλλά και τα Τοµεακά όλων των Υπουργείων, να δηµιουργηθούν υποστηρικτικές δοµές,
συµβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε διάφορες
κοινωνικές οµάδες και στα θύµατα βίας µεταξύ άλλων. Αυτό το Μέτρο ήδη περιλαµβάνεται
στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Μιλάµε, λοιπόν, για µια ιστορική ευκαιρία που έχει η χώρα µας, την οποία πρέπει να
αξιοποιήσουµε στο έπακρο. Είναι πολύ σηµαντικό ότι έχουµε σχεδιάσει αυτές τις πολιτικές
µε βάση τους παραπάνω στόχους. Είναι εξίσου σηµαντικό ότι συζητάµε για την τοπική
ανάπτυξη. Όµως αυτά δε φτάνουν. Για να γίνουν πράξη οι πολιτικές αυτές και τα
Προγράµµατα χρειάζεται να κινητοποιηθεί ένα σύστηµα στην περιφέρεια, ώστε να
µπορέσει να αντιληφθεί την ευκαιρία και να την αδράξει.
Για το λόγο αυτό, λοιπόν, την αµέσως επόµενη περίοδο, στελέχη της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας, σε συνεννόηση και µε την υποστήριξη και προτροπή του Υπουργού Εσωτερικών,
θα επισκεφθούν όλη την περιφέρεια, θα κάνουν συσκέψεις µε τους τοπικούς φορείς
και θα τους ενηµερώσουν για τις ευκαιρίες που ανοίγονται την επόµενη περίοδο. Θέλω
να πιστεύω ότι και εσείς, µε την προσωπική σας συµµετοχή και συµβολή, θα γίνετε
φορείς αυτού του µηνύµατος, γιατί έχει πολύ µεγάλη σηµασία αυτή η προσπάθεια να
έχει πρακτικό αντίκρισµα, ποσοτικό και ποιοτικό.
Πριν κλείσω θα ήθελα να διορθώσω µία παράλειψή µου κυρία Πρόεδρε. Θέλω να
καλωσορίσω τις εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, κυρίες Φιλίνη και Παναγιωτοπούλου,
που είναι σήµερα µαζί µας. Τέλος, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους µας και
ιδιαίτερα στο Κ.Ε.Θ.Ι., που έχει αναλάβει αυτό το πολύ σηµαντικό Πρόγραµµα. Σας
ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ τη Γενική Γραµµατέα Ισότητας, κυρία
Τσουµάνη, για την τόσο περιεκτική εισήγηση. Θα ήθελα ιδιαίτερα να σταθώ στο σηµείο
που τόνισε και η ίδια. Στη σηµασία της ενηµέρωσης των γυναικών για τις δυνατότητες
που ανοίγονται µπροστά τους. Πραγµατικά, πέρα από τη θεωρητική υποστήριξη των
ζητηµάτων, ασφαλώς πολύ µεγάλη σηµασία έχει η έµπρακτη συµπαράσταση και συµβολή
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στην προσπάθειά τους για εδραίωση και ανέλιξη σε διάφορους τοµείς της επαγγελµατικής
δραστηριότητας.
Όπως είπε και η κα Τσουµάνη, ο Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Παυλόπουλος, λόγω
ανειληµµένων υποχρεώσεων δεν µπόρεσε να είναι µαζί µας από την αρχή, ενδεχοµένως
να τα καταφέρει αργότερα. Θα χαρούµε πραγµατικά να τον δούµε, γιατί είναι εξαιρετικό
το ενδιαφέρον του για τα ζητήµατα της ισότητας των ευκαιριών των γυναικών και πολύ
σηµαντικό το έργο, το οποίο επιτελείται στον τοµέα αυτό. Να διαβάσουµε το µήνυµα του
Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Ζώη:
«Χαιρετισµός Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Ζώη
Επιτρέψτε µου να σας συγχαρώ για την επιτυχή ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού
Προγράµµατος «Localising Gender Equality through Development» στο πλαίσιο του
5ου Κοινοτικού Προγράµµατος «∆ράσεις για την Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών».
Ο ρόλος και η δυναµική της γυναίκας στην τοπική ανάπτυξη, η ενεργός συµµετοχή
της στα τοπικά δρώµενα και η ενδυνάµωση της παρουσίας της στα κέντρα λήψης
αποφάσεων και στην πολιτική, επιχειρηµατική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή, βρίσκεται
ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, ενώ ταυτοχρόνως αποτελεί στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βέβαιο ότι ανάπτυξη δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς το µισό
του πληθυσµού που αποτελούν οι γυναίκες, η πρόοδος των οποίων θα πρέπει να θεωρείται
ως ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης.
Οι νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας, η ψηφιακή οικονοµία και η κοινωνία της
γνώσης, η ανάπτυξη µορφών οικονοµικής δραστηριότητας πιο φιλικών προς τις γυναίκες
(συνεταιρισµοί, γυναικεία επιχειρηµατικότητα, κ.ά.), όπως και η ένταξη της διάστασης
της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Αυτοδιοίκησης
συµβάλλουν αποφασιστικά στη συµµετοχή των γυναικών σε κάθε αναπτυξιακή διαδικασία.
Ως Υφυπουργός Εσωτερικών, αρµόδιος για την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας, βρίσκοµαι δίπλα στο έργο και τις δραστηριότητές σας, µε στόχο την ενίσχυση
του ρόλου και της παρουσίας σας στην ελληνική κοινωνία. Εύχοµαι επιτυχία στις εργασίες
του συνεδρίου σας.
Χρήστος Ζώης, Υφυπουργός Εσωτερικών»
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Θα ήθελα να χαιρετίσω την παρουσία της κας Άννας Φιλίνη, βουλευτή, της κας
Πατριανάκου, επίσης, καθώς και της κας Παναγιωτοπούλου. Από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου Αθηναίων, να χαιρετίσω την παρουσία της ∆ηµοτικής Συµβούλου, κυρίας
Άννας Φόνσου, και των Προέδρων του 4ου και του 7ου ∆ιαµερίσµατος του ∆ήµου Αθηναίων,
της κας Καραγιάννη και της κας Ζενάκου.
Ασφαλώς µέσα σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν πολύ σοβαρές και αξιόλογες παρουσίες.
Εάν κάποιος θα ήθελε να αναφερθεί κάποιου το όνοµα, επειδή αυτή τη στιγµή δεν έχω
τη συνολική κατάσταση, θα ήµουν ευτυχής να το κάνω. Και σας παρακαλώ να το προωθήσετε
εδώ.
Στη συνέχεια θα καλέσω την κα Έβερτ, η οποία µεταφέρει ένα µήνυµα του ∆ηµάρχου
Αθηναίων, κου Νικήτα Κακλαµάνη, και αµέσως µετά η κα Φιλίνη έχει εκφράσει την
επιθυµία -και είµαστε ευτυχείς γι’ αυτό- να δώσει ένα χαιρετισµό. ∆εν ξέρω αν και η
κα Πατριανάκου θα ήθελε ή η κα Φόνσου να µας πουν δύο λόγια. Είµαστε στη διάθεσή
τους. Κυρία Έβερτ έχετε το λόγο.

Α. ΕΒΕΡΤ: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή σας µέρα φίλες και φίλοι.
Είναι πάντα ευχάριστο να βρίσκεται κανείς ανάµεσα σε ανθρώπους που µοιράζονται
τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια οράµατα, τους ίδιους στόχους. Και είναι ακόµα πιο σηµαντικό
να βρίσκεται κανείς ανάµεσα σε ανθρώπους που ξέρει ότι µε τη δουλειά τους και µε την
υπεύθυνη στάση τους αυτά θα γίνουν πραγµατικότητα. Η διαπίστωση αυτή, όσο κοινότοπη
και αν φαίνεται αρχικά, αποκτά διαφορετική οπτική, όταν αφορά σε εµάς, τις γυναίκες,
οι οποίες αποφασίσαµε να θέσουµε τις ικανότητές µας, τις αξίες µας, τα ενδιαφέροντά
µας και τη ζωή µας την ίδια, στην υπηρεσία της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, στις
οποίες ζούµε και λειτουργούµε.
Παρόλο που αναγνωρίζεται, τουλάχιστον φραστικά, ότι είµαστε αξιέπαινες και
συνδυάζουµε τους πολλαπλούς ρόλους -αυτών της συζύγου, της µητέρας, της εργαζόµενης,
της επιστήµονος- αρµονικά και µε αυτό τον τρόπο ολοκληρώνουµε πληρέστερα την
απεικόνιση της σηµερινής πραγµατικότητας, αυτό δεν αρκεί.
Η συµµετοχή των γυναικών στα κοινά και την ανάπτυξη δεν πρέπει να επιβραβεύεται,
επειδή αυτό είναι πολιτικά ορθό, αλλά επειδή η ισότιµη συµµετοχή µας είναι ουσιαστική
και κάνει τη διαφορά. Και για το λόγο αυτό βρισκόµαστε σήµερα εδώ. Βρισκόµαστε εδώ
για να τονίσουµε ότι µε τη δική µας συνειδητή εµπλοκή θα πάµε τις κοινωνίες µας ένα
βήµα µπροστά, θα κάνουµε την ανάπτυξη πραγµατικότητα ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα.
Κυρίες και κύριοι,
Η παρουσία µας στην πολιτική έχει µπολιάσει την πολιτική ζωή της χώρας µε τον
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έµφυτο ανθρωπισµό και το νέο δυναµισµό και έχει εξισορροπήσει την πλάστιγγα της
λήψης αποφάσεων, δίνοντας απαντήσεις στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα,
θεµελιωδών ευκαιριών και ίσων ευκαιριών. Είναι καιρός η στάση µας και η συνέπειά
µας να δώσει καρπούς και στην ανάπτυξη της χώρας µας.
Και σαφέστατα έχουµε διανύσει σηµαντικό δρόµο, ώστε να πετύχουµε τη νοµικά
ισότιµη συµµετοχή της γυναίκας στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας
µας. Αν συγκρίνουµε την τωρινή κατάσταση µε αυτή που επικρατούσε πριν πενήντα
χρόνια, θα διαπιστώσουµε ότι οι γυναίκες έχουµε πετύχει πολλά. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί
να µας κάνει υπερήφανες, δεν αποτελεί κάποιου είδους κατάκτηση που πρέπει να
διαφηµιστεί ως αυτοσκοπός. Για να γίνουν οι αλλαγές που θέλουµε, οφείλουµε εµείς
πρώτες απ’ όλους να συµµετέχουµε, να διεκδικούµε και να επιτελούµε µε περισσή
προσήλωση τους θεσµικούς ρόλους που εµείς επιλέξαµε.
∆ε θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Το µήνυµα που θα ήθελα να περάσω
σήµερα είναι ότι άλλες γυναίκες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλες από την κεντρική
πολιτική σκηνή, άλλες ακόµα και από συλλόγους και οργανισµούς οφείλουµε να είµαστε
πρώτες στη µάχη εναντίον των σύγχρονων φαινοµένων της κοινωνικής αποξένωσης, της
αδιαφορίας για την πολιτική, της κοινωνικής αποστράτευσης, της πρόταξης του ατοµικού
έναντι του συλλογικού.
Η δική µας απαίτηση δεν πρέπει να είναι να µας επιλέγουν ή να µας ψηφίζουν µόνο
και µόνο επειδή είµαστε γυναίκες. Πρέπει να διατυπώνουµε ηχηρά τα αιτήµατά µας και
να αξιώνουµε τη συµµετοχή µας, επειδή υπερέχουµε σε προσόντα και ικανότητες ανάµεσα
σε αυτούς που διεκδικούν τα ίδια µε µας. Η «πολιτική», κυρίες και κύριοι, είναι γένους
θηλυκού, η «µάχη» είναι γένους θηλυκού, η «ανάπτυξη» είναι γένους θηλυκού. Και αυτή
θα την πετύχουµε µε τη δική µας συµµετοχή και τους δικούς µας αγώνες.
Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πόλη της Αθήνας, να σας
συγχαρώ για τη διοργάνωση του σηµερινού Συνεδρίου και να σας ευχηθώ καλές εργασίες,
γόνιµο διάλογο και εποικοδοµητικά αποτελέσµατα. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ την κα Έβερτ, ειδικότερα για την αναφορά σε
όσα ουσιαστικά είναι θηλυκά και δίνουν εξαιρετική σηµασία στην παρουσία των γυναικών,
όπως επίσης και για την υπενθύµιση ότι επιλέγονται όχι µόνο για το φύλο αλλά και γιατί
πραγµατικά αξίζουν.
Παρακαλώ την κα Φιλίνη να λάβει το λόγο.

Α. ΦΙΛΙΝΗ: Καληµερίζω όλες και όλους και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την
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πρόσκληση. Πιστεύω ότι το θέµα, µε το οποίο πρόκειται να ασχοληθεί αυτό το Συνέδριο,
αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό και επίκαιρο ζήτηµα. Γνωρίζουµε, άλλωστε, ότι και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Περιφέρεια αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία ως
µοχλός ανάπτυξης. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει και στη χώρα µας να εστιάσουµε σε αυτή
τη διάσταση της ανάπτυξης. Μέσα από τη συζήτηση αυτού του Συνεδρίου σίγουρα θα
αναδειχθεί ένα θέµα, στο οποίο αναφέρθηκαν ήδη οι προλαλήσαντες, αυτό της συµµετοχής
των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Καταρχάς θα ήθελα να πω, από την πείρα µου αυτά τα δεκατρία χρόνια που συµµετέχω
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ότι όσο κατώτερα ιεραρχικά είναι τα κέντρα λήψης των
αποφάσεων, τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών. Νοµίζω ότι
και στα ∆ηµοτικά Συµβούλια έχουµε µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών σε
σχέση µε το Κοινοβούλιο και στα ∆ιαµερισµατικά Συµβούλια, αλλά και σε επιτροπές των
∆ήµων που ασχολούνται µε την εκπαίδευση, το περιβάλλον, κ.λπ.
Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και µε το κατά πόσον «επιτρέπεται» στις γυναίκες να
επιβάλουν τη θέλησή τους, να καταξιωθούν σε έναν χώρο και να ανελιχθούν σε µια
κοινωνία ακόµη ανδροκρατούµενη. Στα κατώτερα, λοιπόν, επίπεδα της ιεραρχίας, όπου
οι απολαβές είναι πολύ µικρότερες, όπως επίσης και η προβολή, καταφέρνουν όχι µόνο
να επιβιώνουν, αλλά και να γίνονται αποδεκτές. Αντίθετα, στα ανώτερα κλιµάκια η
κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη, καθώς ο πολιτικός ανταγωνισµός είναι πολύ πιο
έντονος. Εκεί οι γυναίκες καταφέρνουν να επιβιώνουν µε άλλο τρόπο, επιβάλλοντας την
αλληλεγγύη, όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Έβερτ προηγουµένως, επιβάλλοντας
ένα άλλο πνεύµα.
Οι γυναίκες, λοιπόν, είναι αναγκαίο να εκλέγονται. Πρώτα από όλα γιατί είναι θεµελιώδες
δικαίωµά τους και ζήτηµα δηµοκρατίας, αλλά και γιατί έχουν να προσφέρουν και κάτι
ιδιαίτερο στη σηµερινή ανταγωνιστική κοινωνία, η οποία έχει να αντιµετωπίσει συγκεκριµένα
πιεστικά προβλήµατα, όπως είναι η προσβολή του περιβάλλοντος, και να προτάξει την
ποιοτική έναντι της ποσοτικής ανάπτυξης. Για να αναπτυχθεί, εποµένως, η σηµερινή
κοινωνία χρειάζεται ένα µοντέλο ανάπτυξης, αυτό της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης,
το οποίο υπαγορεύει την ενσωµάτωση κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών
διαστάσεων στη χάραξη, το σχεδιασµό και την υλοποίηση κυβερνητικών πολιτικών σε
εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Πιστεύουµε ότι οι γυναίκες µπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα σε αυτό, καθώς έχουν
περισσότερη ευαισθησία και θάρρος, ώστε να ιεραρχούν µε διαφορετικό τρόπο τα
ζητήµατα ανάπτυξης. Για παράδειγµα, σε ζητήµατα όπως το εάν σε κάποιο δήµο πρέπει
να δηµιουργηθεί ένα πάρκο ή ένα σούπερ µάρκετ, είναι βέβαιο ότι οι γυναίκες δήµαρχοι
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θα ήταν σε θέση να ιεραρχήσουν πιο ψηλά την αναγκαιότητα για πάρκο σε σχέση µε αυτή
του σούπερ µάρκετ. Όχι επειδή δεν είναι χρήσιµο το σούπερ µάρκετ, αλλά επειδή
γνωρίζουµε ότι ο άνθρωπος για να είναι ισορροπηµένος σωµατικά και ψυχικά χρειάζεται
το πράσινο και την αναψυχή. Πρέπει, λοιπόν, να φροντίζουµε να υπάρχουν σε κάθε
περιοχή χώροι πρασίνου και αναψυχής και για τους/τις ενήλικες, αλλά κυρίως για τα
παιδιά και την οικογένεια.
Οι γυναίκες πιστεύω ότι µπορούν να ιεραρχήσουν πολύ καλύτερα και τα ζητήµατα
της παιδείας. Η κυρία Βαλσαµάκη έχει ασχοληθεί για χρόνια µε τέτοια ζητήµατα -όπως
µε το θέµα του βρεφοκοµείου στο ∆ήµο Αθηναίων παλιότερα, των νηπιαγωγείων τελευταίακαι ξέρει πόσο οι ιεραρχήσεις σε τέτοια θέµατα είναι και σηµαντικές και δύσκολες. Γιατί
συχνά ιεραρχούνται αναπτυξιακά προγράµµατα µε κοντόφθαλµη οπτική και µε τη λογική
του κέρδους, ενώ η κοινωνία και ο κόσµος µας έχει ανάγκη από µακροπρόθεσµο σχεδιασµό
και µια ανάπτυξη που θα βασίζεται στην αειφορία και θα έχει ως κέντρο τον άνθρωπο,
τη φροντίδα για το περιβάλλον και την αγάπη για τον πολιτισµό. Αν θέλουµε η ζωή µας
να έχει ποιότητα, χρειαζόµαστε τον πολιτισµό, όχι όµως ως καταναλωτικό προϊόν, όπως
συχνά τον αντιµετωπίζει σήµερα η κοινωνία µας, αλλά ως µέσο για την καλλιέργεια της
ψυχής µας, για την κουλτούρα µας. Η λέξη «κουλτούρα», άλλωστε, σηµαίνει καλλιέργεια.
Αυτή η ανάπτυξη, λοιπόν, είναι απαραίτητη για όλους και όλες εµάς, για τα παιδιά
µας, προκειµένου να µπορέσουµε να δούµε καλύτερες µέρες, σε µια εποχή όπου πάρα
πολλά δικαιώµατα των εργαζοµένων, και ιδιαιτέρως των γυναικών, απειλούνται. Πρέπει
όλοι και όλες µαζί να υπερασπιστούµε το επίπεδο ζωής, το επίπεδο πολιτισµού, για να
πάει καλύτερα η χώρα µας αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε την κα Φιλίνη για την εισήγησή της. Θα ήθελα να σας
πω ότι έχουµε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια στο ∆ήµο Αθηναίων, όπου ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι είναι ακόµη η κα Φόνσου, η κα Έβερτ, η κα Αποσκίτη και άλλοι.
Στο ∆ήµο Αθηναίων υπάρχει µια παράδοση. Εδώ και περίπου είκοσι χρόνια οι γυναίκες
αποτελούν περίπου το 50% των εκλεγοµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων. Και αυτό είναι
πάρα πολύ σηµαντικό, διότι αυτό επετεύχθη πριν ακόµα γίνει σκέψη για τα ζητήµατα της
ποσόστωσης. Και θα πω επίσης ότι οι ∆ήµαρχοι από την εποχή του Μιλτιάδη Έβερτ, στη
συνέχεια του Αντώνη Τρίτση και των µεταγενέστερων, εµπιστεύτηκαν πάντοτε στις
γυναίκες πάρα πολύ σηµαντικές θέσεις και οι Αντιδήµαρχοι άσκησαν πάρα πολύ σηµαντικές
αρµοδιότητες.
Θα ήθελα τώρα να συµπληρώσω το εξής: Είπαµε ότι οι γυναίκες αποτελούµε πάνω
από το 50% του ελληνικού πληθυσµού, το 51-52% είπε η κα Γενική Γραµµατέας Ισότητας.
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Υπάρχει όµως και το υπόλοιπο 48-50%, δηλαδή οι άνδρες, µε τους οποίους συνεργαζόµαστε.
∆ιότι εγώ, να σας πω την αλήθεια, πιστεύω στην αρχή της συνεργασίας και όχι του
ανταγωνισµού, έχω εµπιστοσύνη στις δυνατότητες των γυναικών και νοµίζω ότι πραγµατικά
µπορούν να τα βγάλουν πέρα θαυµάσια. Υπάρχουν εξαιρετικές γυναίκες και εξαιρετικοί
άνδρες, όπως υπάρχουν και γυναίκες και άνδρες που δεν µπορούν να τα καταφέρουν
πολύ καλά.
Έχουµε την ευχαρίστηση να βρίσκεται σήµερα µαζί µας µία εξαιρετική περίπτωση
ανδρός, ο Περιφερειάρχης, κ. Πανοζάχος, τον οποίο θα καλέσω σε αυτή τη συνάντηση
να µας απευθύνει ένα χαιρετισµό, για να ακούσουµε και την αντρική πλευρά. Σας
ευχαριστούµε πάρα πολύ για την παρουσία σας και σας δίνω αµέσως το λόγο.

∆. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ: Κυρία Γενική Γραµµατέα, αξιότιµες κυρίες Βουλευτίνες, καταλαβαίνετε
ότι το θέµα είναι θεωρητικά δύσκολο. Θα µου επιτρέψετε λοιπόν να ξεκινήσω µε λίγο
χιούµορ. Όταν κανείς νιώθει ότι βρίσκεται σε µια δύσκολη κατάσταση, πρέπει να αρχίσει
να σκέφτεται ιστορικά γεγονότα, τα οποία δικαιολογούν την ύπαρξη.
Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται µε την πολιτική, όπως
εγώ, αν θέλει να αντιµετωπίσει τις γυναίκες θα πρέπει να σκεφθεί ότι δεν πρέπει να του
διαφεύγουν από τη µνήµη τα γεγονότα του ’73 στη Χιλή. Είναι η µοναδική ιστορία που
ένα κίνηµα, το «κίνηµα της κατσαρόλας» έριξε κυβέρνηση. Και µάλιστα χωρίς αίµα. Και
επειδή αυτό δείχνει τη δύναµη των γυναικών στην πολιτική, καλά θα κάνουν οι πολιτικοί
άνδρες να το σκέφτονται το θέµα, όταν έχουν να αντιµετωπίσουν απέναντί τους τις
γυναίκες. Και δεν το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να τις δουν ως αντιπάλους, αντίθετα
πιστεύω ότι θα πρέπει να τις δουν ως συνεργάτες.
∆εύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Φαντάζοµαι, όµως, ότι αυτό
συνδέεται µε την ιστορία της Ηπείρου. Ξέρετε, στην Ήπειρο έχουµε δύο µνηµεία για τις
γυναίκες. Ένα, για τις Σουλιώτισσες στο Ζάλογγο και ένα δεύτερο, για την Ηπειρώτισσα
στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Άρα είµαστε µια Περιφέρεια που ιστορικά συνδέεται
µε τη γυναίκα, και µάλιστα την ενεργή γυναίκα.
Το τρίτο στοιχείο φαντάζοµαι ότι έχει να κάνει µε την κα Τσουµάνη που έλκει την
καταγωγή της από την Ήπειρο, όπως και µε την κα Καλδή, η οποία επίσης έλκει την
καταγωγή της από την Ήπειρο. Και άρα έχουµε το δικαίωµα για έναν ακόµα λόγο να
είµαστε περήφανοι. Το πιο σηµαντικό στοιχείο, όµως, νοµίζω ότι είναι η πορεία και η
εξέλιξη της οικονοµίας στην Ήπειρο, στοιχείο που θα πρέπει συνδεθεί µε την παρουσία
των γυναικών.
Αν αναλύσει κανείς τα οικονοµικά δεδοµένα της Περιφέρειας της Ηπείρου τα τελευταία
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χρόνια, θα καταλήξει στο εξής σηµαντικό συµπέρασµα: υπάρχει µια ραγδαία µεταβολή
στην οικονοµία της και µάλιστα ανοδική. Πρέπει να σας πω ότι η έκφραση περί της
«φτωχής Ηπείρου» δεν ισχύει πλέον. Έχει πάψει να είναι η πιο φτωχή. Ακόµα και
στατιστικά στο ΑΕΠ, έχει πάει ήδη δύο Περιφέρειες παραπάνω.
Πρέπει να σας πω όµως ότι αυτό οφείλεται στις γυναίκες. Όποιος εξετάσει τα στοιχεία,
θα εξάγει πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα. Ένα από αυτά είναι η ραγδαία αύξηση της
γυναικείας επιχειρηµατικότητας, η οποία αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους,
που επηρεάζουν την αύξηση του ΑΕΠ στην Ήπειρο. ∆εύτερο σηµαντικό στοιχείο είναι
ότι υπάρχει η βούληση. ∆ιότι, αν θέλουµε πραγµατικά να ακολουθήσουµε όχι µόνο στα
χαρτιά, αλλά κυρίως στην ουσία τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ, θα
πρέπει να αυξήσουµε τη συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση. Σήµερα που τα
κοινωνικά δεδοµένα έχουν αλλάξει, η χώρα δεν µπορεί να ανταποκριθεί, κυρίως στους
δείκτες απασχόλησης, αν δεν αυξηθεί η συµµετοχή των γυναικών στην παραγωγική
διαδικασία. Είναι αδύνατον να φτάσει η χώρα µας ποσοστό απασχόλησης 70% του ενεργού
πληθυσµού, αν δεν αυξηθεί η συµµετοχή των γυναικών.
Είναι αλήθεια ότι µερικά από αυτά µπορεί να µη συνδέονται ή να νοµίζουµε ότι δε
συνδέονται µε τον πολιτισµό µας ή και µε την ιστορία µας. Κατά τη δική µου άποψη,
όµως, έχουµε κοινωνικές εξελίξεις και είµαστε µια χώρα προχωρηµένη, µια χώρα µε
υψηλό πλέον επίπεδο και µπορούµε να προσαρµοζόµαστε στα κοινωνικά δεδοµένα και
κατά συνέπεια να λαµβάνουµε υπόψη µας αυτές τις παραµέτρους.
Πρέπει, επίσης, να σας πω ότι σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν στοιχεία και ζητήµατα,
τα οποία είναι σηµαντικά και επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι γυναίκες µπορούν
να αντιµετωπιστούν επί ίσοις όροις µε τους άνδρες. Εµένα, ως Γενικό Γραµµατέα µιας
Περιφέρειας, µιας περιφερειακής Περιφέρειας, µιας θεωρητικά µικρής Περιφέρειας,
αν µε ρωτήσει κανείς τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, θα πρέπει να πω ότι κυρίως πρέπει
να δηµιουργήσει τις ίδιες προϋποθέσεις για τα δύο φύλα, ώστε να εισέλθουν γυναίκες
στο χώρο της εργασίας. Θα πρέπει, δηλαδή, στη νέα προγραµµατική περίοδο να συνεχίσουµε
να χρηµατοδοτούµε δράσεις, όπως τη Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
(Κ∆ΑΠ), βρεφονηπιακούς σταθµούς, παιδικούς σταθµούς κ.ά. Είναι απαραίτητο να
κάνουµε στερήσεις και από άλλα κονδύλια, αν χρειαστεί, προκειµένου να δηµιουργήσουµε
ίσους όρους και προϋποθέσεις για την είσοδο των γυναικών στο χώρο της οικονοµίας
και της απασχόλησης.
Εκτιµώ ότι ήταν µια πραγµατικά πρωτοποριακή πολιτική αυτή η δηµιουργία κοινωνικών
υποδοµών. Θα µου επιτρέψετε σε αυτό το Συνέδριο να καταθέσω µια αιρετική άποψη,
που αυτές τις ηµέρες συζητείται, και σχετίζεται µε την ιστορία της ασφάλισης. Και τη
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λέω «αιρετική», γιατί είναι προσωπική µου αποκλειστικά, αλλά θέλω να την θέσω ως
προβληµατισµό.
Αυτή την εποχή διεξάγεται µεγάλη συζήτηση για την πρόωρη σύνταξη των γυναικών.
Πρέπει να σας πω ότι η σύζυγός µου είναι µητέρα δύο παιδιών και διευθύντρια µιας
πολυεθνικής. Είµαι πολύ υπερήφανος για αυτήν, γιατί κατάφερε, αν και εργαζόµενη
στον ιδιωτικό τοµέα, να µεγαλώσει αυτά τα παιδιά. Από την εµπειρία της δικής µου
οικογένειας θέλω να σας πω ότι τώρα που µεγαλώσαµε αυτά τα παιδιά δεν έχουµε κάποιο
πρόβληµα. Το πρόβληµα το είχαµε, όταν η σύζυγός µου τεκνοποιούσε, όταν δηλαδή ήταν
νέα, εργαζόµενη αλλά και µητέρα µε µικρά παιδιά. Τότε είχε ανάγκη τη στήριξη της
πολιτείας, όχι τώρα που τα παιδιά ενηλικιώνονται και οι ευθύνες είναι πολύ λιγότερες.
Είµαι παιδί µεταναστών, µεγάλωσα στη Γερµανία και έχω εµπειρία από µια διαφορετική
κοινωνική αντίληψη για τη στήριξη των γυναικών. Η λύση δεν είναι να βγάζουµε τις
γυναίκες γρήγορα στη σύνταξη, γιατί µε αυτό τον τρόπο ανακόπτουµε την πορεία τους
πρόωρα και έτσι δεν τις αφήνουµε να µετέχουν στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στις
διοικήσεις των µεγάλων εταιρειών ή πιθανόν και στα υψηλά κλιµάκια της πολιτικής. Το
θέτω ως πολιτική άποψη, ως αιρετική άποψη, αλλά εκεί οδηγούµαστε.
Πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να στέκεται δίπλα στις γυναίκες κατά την παραγωγική
τους ηλικία (25-40), ώστε να µπορούν να συνδυάσουν οικογένεια και εργασία. Και µάλιστα
θεωρώ ότι εκείνη την περίοδο, τα δύο ή τρία χρόνια, που αποµακρύνονται από την εργασία
τους για να µεγαλώσουν τα παιδιά τους θα πρέπει η πολιτεία να τους παρέχει τη δυνατότητα
µιας επιπλέον επιµόρφωσης, ώστε η περίοδος αυτή να µην πάει χαµένη. Χρειάζεται,
λοιπόν, στη νέα προγραµµατική περίοδο να σχεδιάσουµε -και το κάνω πρόταση προς
την κα Τσουµάνη, γιατί στην Ήπειρο θα βρει ευήκοα ώτα- ειδικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
κατάρτισης, χρησιµοποιώντας το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ώστε να αποκτήσουν
περισσότερες δεξιότητες γυναίκες, οι οποίες µένουν κάποια χρόνια εκτός εργασίας για
να µεγαλώσουν τα παιδιά τους. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουµε δύο πράγµατα: από τη
µια ενθαρρύνονται οι γυναίκες να κάνουν οικογένεια και από την άλλη διατηρούν την
επαφή τους µε την εργασία τους αποκτώντας νέες δεξιότητες, ώστε όταν επιστρέψουν
στη δουλειά τους να µπορούν επί ίσοις όροις να ανταγωνιστούν τους άνδρες συναδέλφους
τους.
Μόνο έτσι θεωρώ ότι εξυπηρετούµε την κοινωνία και προάγουµε την ανάπτυξη,
δίνουµε τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους, είτε άνδρες είτε γυναίκες, να ανελιχθούν
µε ίσους όρους στα υψηλά κλιµάκια. Γιατί πρέπει να αποδεχτούµε ότι µία κοινωνία καλώς
ή κακώς έχει πυραµιδοειδή διάταξη/δοµή. Η ηγεσία πάντα, είτε µιλάµε για µια εταιρεία
είτε για το ίδιο κράτος, καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές. Όταν από µια ηγεσία
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απουσιάζει ή είναι πολύ περιορισµένη η συµµετοχή των γυναικών, τότε οι κατευθύνσεις
αυτές είναι µονόπλευρες και συνήθως οδηγούν σε µερική µόνο ανάπτυξη.
Τελειώνοντας, θα πρέπει να σας πω ότι η αντίληψη αυτή δεν είναι δικιά µου. Έχει
υιοθετηθεί σε πολλές χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης αλλά και της Σκανδιναβίας
και έχει επιτύχει καλύτερους όρους συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Για
αυτό το λόγο και τα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι πολύ
υψηλά. Άρα και στη χώρα µας θα πρέπει να εγκαταλείψουµε τη λογική της πρόωρης
συνταξιοδότησης των γυναικών και να υιοθετήσουµε πολιτικές για τη διευκόλυνση κατά
την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, αλλά και στην τεκνοποίηση και την ανατροφή των
παιδιών. Η πείρα η ίδια έχει δείξει ότι η λύση αυτή αποτελεί µονόδροµο για την αύξηση
της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και άρα και στην ανάπτυξη. Η πείρα
αυτή δεν προέρχεται µόνο από τις χώρες που προανέφερα, αλλά θα µπορούσαµε να
δούµε κάποια καλά παραδείγµατα και στη χώρα µας, όπως αυτό του ∆ήµου Αθηναίων.
Πιστεύω ότι η αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα
για τη θετική πορεία του τα τελευταία χρόνια.
Με αυτές τις σκέψεις να ευχαριστήσω για µια ακόµα φορά που µε καλέσατε εδώ, να
σας πω ότι εµείς πραγµατικά συζητάµε για τις γυναίκες, εξετάζουµε και την ιστορία µας
και να ευχηθώ καλές εργασίες. ∆υστυχώς, δε θα µπορέσω να παρακολουθήσω όλες τις
εργασίες του συνεδρίου, αλλά φαντάζοµαι ότι θα γίνω τουλάχιστον αποδέκτης των
συµπερασµάτων.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ τον κ. Πανοζάχο, Περιφερειάρχη της Ηπείρου
για τις απόψεις που διατύπωσε.
Καταρχήν χρειάζεται σθένος για να διατυπώνει κανείς τέτοιες απόψεις, «αιρετικές»,
όπως τις ονόµασε ο ίδιος, και πολύ περισσότερο να τις βάζει στο τραπέζι του διαλόγου.
∆ιότι είναι δηµοκρατικό δικαίωµα του καθενός να καταθέτει τις απόψεις του, να αναπτύσσει
τα επιχειρήµατά του και να δίνει το έναυσµα για διάλογο. Μόνο µέσα από αυτή τη
διαδικασία µπορεί να διαµορφωθεί η βέλτιστη πρόταση και λύση. Βέβαια, θα ήθελα να
πω στον κ. Πανοζάχο ότι ιστορικά οι αιρετικοί προήγαγαν γενικά την ανθρώπινη εξέλιξη,
την πλήρωσαν όµως.
Να παρακαλέσω την κα Πατριανάκου να απευθύνει ένα χαιρετισµό.

Φ. ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι,
θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σηµερινή πρόσκληση και θα ήθελα να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες. Κάθε τέτοια εκδήλωση, κάθε τέτοια πρωτοβουλία, θεωρώ ότι
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είναι άλλη µια µικρή κατάκτηση στο γυναικείο µας ζήτηµα.
Σήµερα, η γυναίκα αποτελεί, εξακολουθεί να αποτελεί, τον αδύναµο κρίκο στον
παγκόσµιο χάρτη. Στις αναπτυσσόµενες χώρες 850.000 γυναίκες κάθε χρόνο πεθαίνουν
από τον τοκετό ή από απόρροια του τοκετού. Σε άλλα θρησκευτικά δόγµατα η γυναίκα
αποτελεί τον κύριο αδύναµο κρίκο, ενώ στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης µετά την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης αποτέλεσαν τα πρώτα θύµατα και τα µεγαλύτερα
της πτώσης. Αλλά και στις χώρες της δύσης εξακολουθούν οι γυναίκες να µην έχουν
βρει ισότιµα το ρόλο και τη θέση τους µέσα στις κοινωνίες. Αντίθετα, εκείνο που
παρατηρούµε είναι τα διαρκώς αυξανόµενα και µεταβαλλόµενα προβλήµατα, τα οποία
δηµιουργεί η ανάπτυξη, µεταξύ άλλων και η νέα οπισθοχώρηση στη θέση της γυναίκας.
Η απάντηση του δυτικού πολιτισµού στα προβλήµατα της γυναίκας δίνεται µέσα από
φορείς και θεσµούς, οι οποίοι προσπαθούν συνεχώς να αποκαταστήσουν τις ισορροπίες,
όπως οι κυβερνητικές παρεµβάσεις, τα ευρωπαϊκά προγράµµατα και οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις. Η παρούσα κυβέρνηση τα πρώτα δείγµατα γραφής που έδειξε στην τριετία
ήταν µε παρεµβάσεις της σε µία σειρά ζητήµατα, όπως ήταν τα θέµατα της ενδοοικογενειακής
βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους, τα ζητήµατα προστασίας
και ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, της διαρκούς και δια βίου µάθησης και
κατάρτισης. Η τελευταία κυβερνητική παρέµβαση υπέρ των γυναικών είναι η εισαγωγή
του µέτρου της ποσόστωσης στο νέο εκλογικό νόµο. Ανεξάρτητα από το πώς αυτό
αντιµετωπίζεται, αποτελεί ένα µικρό αλλά µεγάλο βήµα ταυτόχρονα, προκειµένου οι
γυναίκες να αποκτήσουν ισότιµη συµµετοχή στην πολιτική. Να θυµίσω ότι το ελληνικό
Κοινοβούλιο έχει το µικρότερο αριθµό γυναικών Βουλευτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των 15.
Πρέπει εµείς οι γυναίκες να καταργήσουµε το µύθο ότι οι γυναίκες δε στηρίζουν
γυναίκες. ∆εν αισθάνθηκα ποτέ ανταγωνιστικά απέναντι σε καµία γυναίκα. Αντίθετα, θα
έλεγα ότι όποτε έβλεπα ικανή και άξια γυναίκα, τη στήριζα και αισθανόµουν ότι πρέπει
όλοι µαζί να δώσουµε τη µάχη, για να κατακτήσουµε νέες νίκες για τις γυναίκες, οι
οποίες είναι περισσότερο αδύναµες, γι’ αυτές οι οποίες βρίσκονται πιθανά στο περιθώριο
της κοινωνικής µας ζωής.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία µου σε αυτό το βήµα και θα
ήθελα να καλέσω όλες εµάς προκειµένου να συστρατευθούµε, ούτως ώστε το πολιτικό
µας σύστηµα να φέρει στην επικαιρότητα και υπό την κρίση µας, ικανά και άξια άτοµα,
προκειµένου να διεκδικήσουν την ψήφο των γυναικών.
Όσον αφορά στην τοποθέτηση του Γενικού Γραµµατέα προηγουµένως, θα ήθελα να
πω ότι οι απόψεις του δεν είναι καθόλου αιρετικές, οι απόψεις του είναι ώριµες να
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συζητηθούν στην κοινωνία, αλλά θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι µία γυναίκα, όταν
προσπαθεί να ενσωµατωθεί στην αγορά εργασίας µετά την τεκνοποίηση, έχει τεράστια
προβλήµατα, διότι την έχουν ξεπεράσει οι νέες πραγµατικότητες.
Η γυναίκα πρέπει να µπαίνει εγκαίρως στην αγορά εργασίας, πρέπει να στηρίζεται
στην τεκνοποίηση και, όταν πλέον βρίσκεται στην ηλικία που µπορεί πραγµατικά να
προσφέρει, να της δίνεται η δυνατότητα. Η γυναίκα µετά τα 50 αισθάνεται ότι έχει
τροµακτική ζωτικότητα, αισθάνεται ότι έχει τεράστια περιθώρια κοινωνικής προσφοράς,
αλλά τις περισσότερες φορές δεν έχει ούτε πού να τα διοχετεύσει ούτε πώς να τα
διοχετεύσει.
Αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων µας να βρούµε τον τρόπο, µε τον οποίο οι
γυναίκες θα ενταχθούν στο πολιτικό και το κοινωνικό µας σύστηµα, στις πρωτοβουλίες
τις κοινωνικές που λαµβάνουµε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε την κα Πατριανάκου, κυρίως γιατί υπενθύµισε ότι η
Ελλάδα υστερεί δραµατικά στο θέµα της εκπροσώπησης των γυναικών στο Κοινοβούλιο.
Και βεβαίως, όπως αντιλαµβάνεστε, το ζήτηµα είναι κατά πόσον θα περιλαµβάνονται
στις λίστες, τις οποίες ετοιµάζουν τα κόµµατα. Εποµένως, καταρχήν είναι ευθύνη των
κοµµάτων να συµπεριλάβουν ίσο αριθµό ανδρών και γυναικών. Και ιδού η Ρόδος, όπως
λέµε, ιδού και το πήδηµα, µπορεί κανείς να το αποδείξει εµπράκτως. Κατά συνέπεια,
νοµίζω ότι βεβαίως είναι το πώς θα ψηφίσει ο άλλος, αλλά το ζήτηµα είναι και τι του
προσφέρεται στη λίστα για να ψηφίσει. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σηµαντική
η παρέµβασή της και πιστεύω ότι θα φτάσει και σε ώτα επισηµότερα από τα δικά µας,
τα οποία και θα τα ακούσουν έτσι ευπροσήγορα θα έλεγα.
∆εν ξέρω αν η κα Φόνσου θα ήθελε να απευθύνει ένα χαιρετισµό. Η κα Φόνσου είναι
γνωστή σε όλους/-ες µας από την καριέρα της στον κινηµατογράφο και το θέατρο και
είναι σήµερα ∆ηµοτική Σύµβουλος στο ∆ήµο Αθηναίων µε την παράταξη του κ. Σκανδαλίδη.

Α. ΦΟΝΣΟΥ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καληµέρα σας.
∆εν ήµουν προετοιµασµένη, και λυπάµαι για αυτό. Το µόνο που µπορώ να σας πω,
εδώ και δεκαοχτώ χρόνια έχω κάνει έναν αγώνα ιδρύοντας το «Σπίτι του Ηθοποιού». Οι
πρώτοι, στους οποίους απευθύνθηκα ήταν άνδρες συνάδελφοί µου, οι οποίοι δεν
ανταποκρίθηκαν. Αντίθετα, πολλές γυναίκες συνάδελφοί µου στάθηκαν δίπλα µου σε
αυτή την προσπάθεια, η οποία είχε πολύ καλά αποτελέσµατα. Επίσης, θέλω να τονίσω
ότι δεν πιστεύω στο διαχωρισµό των φύλων. Πιστεύω ότι όλοι είµαστε άνθρωποι, αλλά
αν οι άνδρες υπολόγιζαν λίγο στο δικό µας το µυαλό η κοινωνία θα ήταν καλύτερη. Να
’στε καλά.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε την κα Φόνσου.
Και θα ήθελα να σας πω ότι παρίσταται ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΕΛΕΣΥΠ), ο κ. Παναγιώτης Σαµοΐλης. Κύριε
Σαµοΐλη θέλετε να απευθύνετε κάποιο χαιρετισµό; Ορίστε.

Π. ΣΑΜΟΪΛΗΣ: Καληµέρα σας κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω όλες τις κυρίες και τους
κυρίους που τιµούν αυτή την εκδήλωση. Εγώ προσωπικά εκπροσωπώ µια επιστηµονική
εταιρεία, όπως ακούσατε, την Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού,
που έχει ηλικία 22 ετών σήµερα. Έχουµε περιλάβει στα θέµατα των συνεδρίων µας και
το θέµα της ισότητας ανδρών-γυναικών στο πλαίσιο του θεσµού «ΣυµβουλευτικήΠροσανατολισµός».
Όπως όλοι καταλαβαίνετε, είναι ένα καίριο ζήτηµα το να µπορούν οι γυναίκες ισότιµα
να ασχολούνται µε όλων των ειδών τα επαγγέλµατα, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης
σε όλους τους επαγγελµατικούς τοµείς. Αυτό ακριβώς προωθούµε στους Συµβούλους
Προσανατολισµού, στα µέλη µας δηλαδή, να ενισχύουν τα κορίτσια στο σχολείο, τις
φοιτήτριες στις µεταπτυχιακές σπουδές, να ασχολούνται και µε εκείνα τα επαγγέλµατα
που θεωρούνται αντρικά. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο ζήτηµα και πιστεύω ότι και εσείς
το προωθείτε στο πλαίσιο της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Θ.Ι.
Θέλω να σας παρακαλέσω να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τη
δική µας εταιρεία, από την ΕΛΕΣΥΠ, για να γίνει πιο γνωστή η σηµασία και η αξία της
Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για την ανάπτυξη ιδιαίτερα
των νέων ανθρώπων και την ενεργό συµµετοχή τους στη ζωή, στην κοινωνία.
Θέλω να θυµίσω, τελειώνοντας, ότι µετά από τρεις ηµέρες ξεκινάει το δικό µας
Συνέδριο στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, το οποίο έχει φέτος θέµα: «Η χρήση των νέων
τεχνολογιών στην επαγγελµατική συµβουλευτική». Όσες και όσοι θέλετε, µπορείτε να
συµµετάσχετε στις εργασίες του, Σάββατο και Κυριακή, από τις 9:00 το πρωί.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και ευχαριστώ πάρα πολύ για
την πρόσκληση.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο βήµα, να µας απευθύνει ένα σύντοµο χαιρετισµό, την
κα Μίκα Ιωαννίδου, µια καταξιωµένη γυναίκα σε ένα δύσκολο χώρο. Η κα Ιωαννίδου
είναι Πρόεδρος του Οργανισµού Γεωργικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
«∆ΗΜΗΤΡΑ» και επίσης του Ελληνικού Τµήµατος του Ευρωπαϊκού Λόµπι Γυναικών.

28

TELIKO- DIRTHWSH

01-12-08

09:06

™ÂÏ›‰·29

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας

Μ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρία Γενική Γραµµατέα, κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
κυρίες και κύριοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι των µη κυβερνητικών
οργανώσεων, θεωρώ τιµή µου που έστω και για ένα λεπτό βρίσκοµαι σε αυτό το βήµα
να σας απευθύνω ένα χαιρετισµό.
Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόεδρο του Κ.Ε.Θ.Ι., η οποία πραγµατικά φέρει
την εµπειρία της από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και µπορεί να προσφέρει πολλά και στο
θέµα που συζητάµε σήµερα. Θεωρώ ότι η τοπική ανάπτυξη, η περιφερειακή ανάπτυξη,
έχει εξίσου, ίσως και µεγαλύτερη, ανάγκη από τη συµβολή της γυναικείας συµµετοχής.
Είναι πλέον φανερό ότι δε δικαιούµαστε να κατασπαταλούµε -γιατί πραγµατικά περί
σπατάλης ανθρωπίνων πόρων πρόκειται- το µισό και παραπάνω του πληθυσµού αυτής
της χώρας. Γενικότερα δεν πρέπει να κατασπαταλείται το ανθρώπινο κεφάλαιο ούτε σε
εθνικό, ούτε σε ευρωπαϊκό, ούτε σε παγκόσµιο επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο ρόλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να αφυπνίσει τις δυνάµεις αυτές, ώστε στηρίξουν τη
συµµετοχή των γυναικών.
Βεβαίως, οι γυναίκες πλέον, και βάσει του άρθρου 116 του Συντάγµατός µας, δικαιούνται
να απολαµβάνουν θετικών δράσεων. Και αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό και διαπιστωµένο
από αυτό το χαµένο δυναµικό δυναµιτίζει την ευρωπαϊκή κοινωνία, δυναµιτίζει την
παγκόσµια οικονοµία και κυρίως διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό. Ο ρόλος των µη
κυβερνητικών οργανώσεων, σε συνεργασία µε όλους τους φορείς και ασφαλώς µε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι εξίσου σηµαντικός µε εκείνον των κυβερνήσεων. Θεωρώ
ότι οι κοινωνικοί εταίροι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν θέσεις συγκεκριµένες πάνω
στο µείζον ζήτηµα της ίσης µεταχείρισης των δύο φύλων. Συµφωνώ απόλυτα µε την
ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των γυναικών, κυρίως κατά τη διάρκεια της ανατροφής
των παιδιών. Να θυµίσω ότι υπάρχει και σχετική νοµοθεσία, η οποία πρέπει πλέον να
εφαρµόζεται, όπου ισότιµα τα δύο φύλα και δικαιούνται και οφείλουν να µετέχουν στην
ανατροφή των παιδιών.
Βεβαίως η µητρότητα είναι περηφάνια µας, βεβαίως το δηµογραφικό είναι ένα από
τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας, αλλά πρέπει να σκεφτούµε
πολύ σοβαρά πώς και µε ποιους πολύ συγκεκριµένους τρόπους, και όχι µόνο µε νοµοθετικά
µέτρα, θα στηρίξουµε τις γυναίκες και τους άνδρες στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Χωρίς αυτή τη στήριξη, η οποία έχει αποδειχθεί ότι συµβάλλει στην εισαγωγή των
γυναικών στην αγορά εργασίας, δεν είναι δυνατόν η κοινωνία να επωφεληθεί ισόρροπα
από αυτή την θα έλεγα υποβαθµισµένη αυτό τον καιρό συµµετοχή των γυναικών.
Τελειώνοντας, λοιπόν, θέλω να τονίσω ότι και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά
και ο Οργανισµός Γεωργικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης, ο οποίος
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απευθύνεται κυρίως στην περιφέρεια και στην τοπική κοινωνία, είναι στη διάθεσή σας
για να προσφέρει πραγµατική εκπαίδευση και κατάρτιση σε γυναίκες και άνδρες. Τα
ποσοστά πλέον των γυναικών που µετέχουν στην επαγγελµατική εκπαίδευση είναι πολύ
πιο σηµαντικά σε περιφερειακό επίπεδο. Οι γυναίκες µπαίνουν µε καινούριες ιδέες και
πολύ δυναµικά στο χώρο της απασχόλησης της εκπαίδευσης, σε έναν τοµέα ο οποίος
δεν πρέπει να παραγνωριστεί, γιατί δε µας µένει καθόλου περιθώριο να γεµίζουµε τα
αστικά κέντρα µε νέες στρατιές ανέργων. Ευχαριστώ, εύχοµαι καλή επιτυχία και είµαι
σίγουρη ότι τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από το συνέδριο θα είναι σηµαντικά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε την κα Ιωαννίδου για την παρέµβασή της. Έχουµε την
ευχαρίστηση να παρίσταται ο Υπουργός, ο Καθηγητής κ. Παυλόπουλος. Ήδη κάναµε
αναφορά, όπως επίσης η κα Γενική Γραµµατέας τόνισε τη σπουδαιότητα των υιοθετούµενων
πολιτικών και µέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων.
Παρακαλώ τον κ. Υπουργό να λάβει το λόγο.
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να προσφωνήσω τις κυρίες και τους πολύ λιγοστούς άνδρες που
βρίσκονται εδώ.
Θέλω να σας πω ότι η όλη προσπάθεια που γίνεται για την εµπέδωση της ισότητας
δεν είναι, όπως πολλοί πιστεύουν, µια προσπάθεια δικαιωµάτων των γυναικών, είναι
ένα θέµα δικαιωµάτων του ανθρώπου. Η έλλειψη ισότητας από τις κοινωνίες µας και
ιδίως η έλλειψη ισότητας σε κρίσιµους τοµείς, όπως είναι εκείνοι της οικονοµικής
δραστηριότητας, της ανάπτυξης και της πολιτικής ζωής, δε σηµαίνει απλώς και µόνο
ότι µετέχουν λιγότερες γυναίκες. Η έλλειψη ισότητας σηµαίνει ότι ο τόπος µας, η κοινωνία
µας, η οικονοµία µας, η τοπική ανάπτυξη, στερούνται δυνατοτήτων, οι οποίες θα επέτρεπαν
µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης και βαθύτερη κοινωνική δικαιοσύνη.
Όταν προσπαθούµε να εµπεδώσουµε την ισότητα, εκείνο που επιδιώκουµε στην
πραγµατικότητα είναι να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε όλο το ανθρώπινο δυναµικό της
χώρας µας. Και όπως απέδειξε η πρόσφατη ιδίως ιστορία µας, πολλές γυναίκες µε
τεράστιες δυνατότητες ή δεν εκλήθησαν καθόλου να µετάσχουν στην κοινή προσπάθεια
σε όλους τους τοµείς, και ιδίως στην οικονοµία, ή κλήθηκαν να µετάσχουν αλλά δεν τους
δόθηκαν οι ευκαιρίες που έπρεπε, µε αποτέλεσµα ο ρόλος τους να είναι πολύ λιγότερος
και πολύ µικρότερος από εκείνον που πραγµατικά τους αναλογεί.
Για αυτό το λόγο, επιµένω ότι η προσπάθεια εµπέδωσης της ισότητας είναι θέµα
δικαιωµάτων του ανθρώπου γενικά και ειδικότερα αποτελεί εφαρµογή στην πράξη των
δύο βασικών αξόνων, γύρω από τους οποίους κινείται το Σύνταγµα σε ό,τι αφορά τον
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άνθρωπο. Είναι εφαρµογή του σεβασµού της αξίας του ανθρώπου και ιδίως αυτού που
το άρθρο 5 παράγραφος 1 επιβάλλει, δηλαδή συµµετοχή, και µάλιστα ελεύθερη συµµετοχή,
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας. Αυτό σηµαίνει ισότητα και µε
αυτή τη λογική εισήχθη η πρόσθετη ρύθµιση στο άρθρο 116 του Συντάγµατος. Το άρθρο
αυτό ορίζει ότι η λήψη µέτρων υπέρ των γυναικών δε συνιστά reverse discrimination,
δηλαδή διάκριση σε βάρος των ανδρών και υπέρ των γυναικών, και το κράτος όχι απλώς
δικαιούται, αλλά υποχρεούται να λαµβάνει µέτρα υπέρ των γυναικών. Ουσιαστικά, το
Σύνταγµα επιβάλλει το σεβασµό της γυναίκας, ως ανθρώπου αλλά και ως ικανότατου
µέλους της κοινωνίας. Η γυναίκα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να µετάσχει ελεύθερα
σε µια οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή, η οποία κυριαρχήθηκε χρόνια ολόκληρα
από στερεότυπα, τα οποία ακόµα µέχρι σήµερα δεν έχουµε καταφέρει να καταπολεµήσουµε.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η Γενική Γραµµατεία Ισότητας, το Κ.Ε.Θ.Ι. και όλο
το Πρόγραµµα, το οποίο εφαρµόζουµε µε διάφορα µέτρα, προκειµένου να µπορέσουµε
να πετύχουµε και τους στόχους της Λισσαβόνας, από τους οποίους βρισκόµαστε δυστυχώς
ακόµη αρκετά µακριά.
Σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης, η παρουσία της γυναίκας έχει τεράστια σηµασία,
γιατί όπως σας είπα προηγουµένως η συµµετοχή της γυναίκας στην ανάπτυξη διαδραµατίζει
µεγάλο ρόλο. Αν δε συλλογιστείτε ότι η όλη λογική του σύγχρονου κόσµου και ιδίως της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παρά µέσα από την
περιφερειακή σύγκλιση και ότι η περιφερειακή σύγκλιση προϋποθέτει περιφερειακή
και τοπική ανάπτυξη, άρα η τοπική ανάπτυξη, µέσα από την οποία προχωράµε για τη
σύγκλιση, δεν µπορεί να γίνει χωρίς συµµετοχή όλου του ανθρώπινου δυναµικού των
χωρών-µελών. Με αυτή την έννοια προσπαθούµε να εµπεδώσουµε την έννοια της ισότητας
και σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης.
Σε αυτό ακριβώς στοχεύει και η εφαρµογή του Προγράµµατος, το οποίο ξεκίνησε το
Φεβρουάριο του 2007 και ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του 2007, πριν από λίγες µέρες
δηλαδή. Το Πρόγραµµα αυτό έχει σηµειολογική αλλά και ουσιαστική αξία, καθώς
προσπαθεί να καταδείξει τη διάσταση της ανάπτυξης µέσα από την ισότητα και της
ισότητας µέσα από την ανάπτυξη. Γιατί πρέπει να το εξετάσει κανείς και από τις δύο
πλευρές. Και παρόλο που ήταν ένα µικρό Πρόγραµµα από οικονοµικής πλευράς –είχε
προϋπολογισµό 600.000 ευρώ και χρηµατοδοτήθηκε κατά 80% από την Επιτροπή και
20% από την Ελληνική Κυβέρνηση- εξυπηρέτησε διακόσιες σαράντα πέντε (245)
επωφελούµενες εκεί όπου εφαρµόστηκε.
Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα µεγάλος ο αριθµός των
επωφελουµένων, αλλά είναι µια αρχή. Έχει, όµως, σηµασία να ξεκινάµε τέτοιες

31

TELIKO- DIRTHWSH

01-12-08

09:06

™ÂÏ›‰·32

Πρακτικά Συνεδρίου «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

προσπάθειες, που όπως σας είπα και πάλι ευαισθητοποιούν συνειδήσεις, καταπολεµούν
στερεότυπα, τα οποία µας ταλαιπώρησαν και µας ταλαιπωρούν χρόνια ολόκληρα. Μέσα
από τέτοιες επιµέρους προσπάθειες µπορούµε να προχωρήσουµε, για να επιβάλουµε
αυτό τον οδηγό σκέψης και δράσης που αφορά την ισότητα στο µέλλον. Εκεί άλλωστε
κινείται -προς την ίδια κατεύθυνση, όχι φυσικά στα θέµατα αυτά- και η πρόσφατη
εξαγγελία µας σχετικά µε τον εκλογικό νόµο. Κάποιοι έσπευσαν να πουν: γιατί άραγε
στην εποχή µας σήµερα έρχεται η Κυβέρνηση και θεσπίζει την ποσόστωση υπέρ των
γυναικών κατά 1/3 σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή στα ψηφοδέλτια στις εθνικές εκλογές;
Αν µε ρωτάτε, θα ήθελα να µπορούσα να είχα αποφύγει τη λήψη ενός τέτοιου µέτρου.
Με ενοχλεί ότι είµαστε αναγκασµένοι στην εποχή µας να λαµβάνουµε τέτοια µέτρα. Αλλά
αν δεν τα λάβουµε, δε θα ευαισθητοποιήσουµε τα κέντρα λήψης αποφάσεων και ιδίως
την ίδια την πολιτική µας ζωή.
Το ότι µας ενοχλεί αυτή τη στιγµή το γεγονός ότι είµαστε αναγκασµένοι να καταφεύγουµε
σε τέτοια µέτρα, µας ευαισθητοποιεί ακόµη περισσότερο στο θέµα της γυναικείας
συµµετοχής. Πρέπει να οδηγήσουµε τα πολιτικά κόµµατα να αναζητήσουν τις γυναίκες,
και ιδίως εκείνες που χωρίς αυτή την αναζήτηση δε θα είχαν το κίνητρο ή και τη δυνατότητα
από µόνες τους να µετάσχουν στην πολιτική ζωή. Με απλές λέξεις, τα µέτρα αυτά
αποτελούν κίνητρο για τη συµµετοχή των γυναικών στις πολιτικές δυνάµεις της χώρας,
όταν τα κίνητρα ήταν εντελώς αντίθετα όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν.
Από κει και πέρα θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, να ευχαριστήσω όλες
σας στην προσπάθεια που κάνετε να φέρουµε σε πέρας µια αποστολή που είναι διαχρονική.
Ό,τι κάνουµε, θέλω να σας το τονίσω, και µε την κα Τσουµάνη και µε την κα Βαλσαµάκη,
και µε όλες εσάς που συµπαρίστασθε σε αυτό τον αγώνα, δεν είναι κάτι που γίνεται για
να περάσουν κάποια µέτρα σήµερα. Το σηµαντικότερο που θέλουµε να κάνουµε είναι
να τεθούν σταθερές βάσεις. Το έχω πει και άλλοτε. Ούτε οι κυβερνήσεις µένουν αιώνιες,
ούτε φυσικά οι Υπουργοί, ούτε οι Γενικοί Γραµµατείς Ισότητας, ούτε οι Πρόεδροι του
Κ.Ε.Θ.Ι. Αυτό που αποµένει είναι η φιλοσοφία, την οποία ακολουθούµε, οι βάσεις που
µπαίνουν, ώστε να µην ξαναγυρίσουµε σε καταστάσεις, τις οποίες δεν έπρεπε να ανεχθούµε
χρόνια ολόκληρα.
Με αυτές τις σκέψεις θέλω να τονίσω ότι θα δραστηριοποιηθούµε ακόµα περισσότερο
και ότι έχουµε ανάγκη από τη συµµετοχή και από τη συµπαράστασή σας. Λυπάµαι που
δε θα µείνω περισσότερο, άλλωστε είµαι εδώ για να µπορέσω να κάνω εκείνο που θα
µου εισηγηθείτε. Η δουλειά ενός Υπουργού είναι περισσότερο να παίρνει αποφάσεις µε
βάση τις δικές σας εισηγήσεις, παρά να παραµένει εθιµοτυπικά σε πράγµατα που είναι
άλλοι αρµοδιότεροι να κάνουν. Και αυτό προσπαθώ να κάνω µέσω της Γενικής Γραµµατείας
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και µέσω του Κ.Ε.Θ.Ι. και αυτό θα κάνω και στο µέλλον. Σας ευχαριστώ όλες σας, εύχοµαι
καλές εργασίες, καλά συµπεράσµατα και ελπίζω να έχουµε και άλλα τέτοια Προγράµµατα,
µικρά Προγράµµατα, τα οποία σιγά-σιγά οδηγούν στην επίτευξη µεγάλων στόχων.
Άλλωστε πρέπει να θυµάστε ένα πράγµα: στον τόπο µας, όταν θελήσαµε να πετύχουµε
σηµαντικούς στόχους, πολλές φορές τους πολιτικούς τους έφαγε ο πολιτικός µεγαολοϊδεατισµός.
Θέλησαν να κάνουν πολύ σηµαντικά πράγµατα µόνο στις µέρες τους. Σκέφτηκαν ότι ίσως
έτσι είναι καλύτερα για να µπορέσουν να αποκοµίσουν το πολιτικό όφελος, το οποίο έχει
δηµοσιότητα. ∆εν έχω αυτή την αντίληψη. Πιστεύω ότι, όταν θέτει κανείς µεγάλους
στόχους, το κάνει µε επιµέρους προσπάθειες, οι οποίες χρειάζονται υποµονή και επιµονή,
προκειµένου να θέσουν τις βάσεις για το µέλλον.
Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, χαιρετίζω αυτό το Συνέδριο και εκ των προτέρων σας
ευχαριστώ, γιατί χωρίς να επιδιώκετε τη δηµοσιότητα, επιδιώκετε την ουσία. Αυτό είναι
εξαιρετικά σηµαντικό, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Καλή επιτυχία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ τον κ. Υπουργό για τα όσα σοφά µας είπε.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι στον εκλογικό νόµο που κατατίθεται εισάγεται
η ποσόστωση του 1/3, ένα σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση του 50% που εγώ προσωπικά
πιστεύω ότι πρέπει να είναι. Κυρίως ήταν πολύ σωστή τοποθέτηση του θέµατος ότι
πρόκειται ουσιαστικά για ανθρώπινα δικαιώµατα και πολύ σηµαντικό επίσης είναι να
µπορεί να στηρίζεται η προσπάθεια των γυναικών από την πολιτεία. Και νοµίζω ότι µετά
την παρέµβαση του κ. Υπουργού δεν έχει µείνει καµία αµφιβολία σε καµία και σε κανέναν
από µας ότι αυτή είναι η πρόθεση.
Τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω την κα Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Ευρωβουλευτή,
να λάβει το λόγο.

Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ: Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, οι χαιρετισµοί από
τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παυλόπουλο, από τη Γενική Γραµµατέα Ισότητας, κα Τσουµάνη.
και τους λοιπούς/-ές οµιλητές/-τριες ήταν τόσο περιεκτικοί ως προς την ουσία, αλλά
και τις λεπτοµέρειες του θέµατος, ώστε να είναι αναπόφευκτες οι επαναλήψεις ορισµένων
σταθερών στην προβολή της ισότητας ανδρών και γυναικών και την ανάδειξη του ρόλου
της γυναίκας. Η εισήγηση αποτελεί γενικό εισαγωγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή και
εθνική διάσταση του υπό ανάπτυξη θέµατος, ώστε να ενταχθούν σε αυτό οι λοιπές
εισηγήσεις.
Ζούµε σε έναν κόσµο που µας αποδεικνύει την αλήθεια του στίχου του Οδ. Ελύτη
«Αυτός ο κόσµος, ο µικρός, ο µέγας». Από τη µια αντιµετωπίζουµε την καθηµερινή
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πραγµατικότητα στον περιορισµένο χώρο όπου δραστηριοποιούµαστε και µε αναφορά
σε αυτόν αναλύουµε τα προβλήµατά µας και προγραµµατίζουµε τις λύσεις τους. Ζούµε
παράλληλα ένα φαινόµενο εξάρτησης της καθηµερινότητας από παγκόσµιες αλλαγές
και ανακατατάξεις. Η παγκοσµιοποίηση φέρνει σηµαντικές αλλαγές σε επίπεδο οικονοµικό,
πολιτικό και κοινωνικό, µεταβάλλοντας τους παραδοσιακούς κανόνες ανταγωνιστικότητας
και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας
2005-2010, επιδιώκεται η προώθηση µιας ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας
βασιζόµενης στη γνώση, µε κύριο στόχο τη δηµιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων
θέσεων εργασίας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω
της ενθάρρυνσης της κοινωνικής ένταξης και της παροχής της δυνατότητας σε όλες τις
πληθυσµιακές οµάδες (π.χ. γυναίκες, νέους, ηλικιωµένους, µακροχρόνια άνεργους,
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µειονοτικές φυλετικές ή εθνοτικές οµάδες) να ενσωµατωθούν
ευκολότερα στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και την καταπολέµηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού που οφείλονται σε ανισότητες, διακριτική µεταχείριση
και απουσία ευκαιριών.
Όλοι οι πολίτες, χωρίς διακρίσεις φύλου και ηλικίας, συµµετέχουν όσο γίνεται πιο
ενεργά στην πολιτική ζωή και, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, αναλαµβάνουν δραστηριότητα
σε θεσµοθετηµένα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κύριο στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής αποτελεί στρατηγικό στόχο. Στο σύγχρονο αναπτυξιακό πρότυπο οι Περιφέρειες
βρίσκονται όλο και περισσότερο στο κέντρο ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και έχουν το προβάδισµα στον αναπτυξιακό σχεδιασµό.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει αναγνωριστεί πλήρως ότι η ισόρροπη συµµετοχή των
δύο φύλων στη λήψη αποφάσεων αποτελεί προϋπόθεση δηµοκρατίας. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι το 1/3 των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι γυναίκες. Τα
επίπεδα ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων σε πληθώρα τοµέων λήψης αποφάσεων
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν σηµειώσει σηµαντική άνοδο κατά τη διάρκεια
των τελευταίων είκοσι πέντε (25) ετών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σε σύνολο είκοσι εφτά
(27) Επιτρόπων οκτώ (8) είναι οι γυναίκες.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Περιφέρειες επιτελούν σπουδαίο έργο για την υλοποίηση
των ευρωπαϊκών πολιτικών, χωρίς να προκαλούν ελάττωση της δύναµης του κεντρικού
σχεδιασµού του κάθε κράτους. Η εκπροσώπησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα
συµβουλευτικά όργανα της Ε.Ε. διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο: η Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ, τα οποία γνωµοδοτούν
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µεταφέροντας στα όργανα λήψης αποφάσεων τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και
των περιφερειακών διοικήσεων.
Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), η οποία συστάθηκε µε βάση
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αποτελεί πολιτική συνέλευση και παρέχει στις τοπικές και
περιφερειακές αρχές τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους και να διαδραµατίζουν
ουσιαστικό ρόλο στη λήψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το
75% της νοµοθεσίας της ΕΕ έχει εφαρµογή στο τοπικό ή το περιφερειακό επίπεδο και
συνεπώς είναι λογικό οι αντιπρόσωποι των οργανισµών τοπικής και περιφερειακής
αυτοδιοίκησης να συµµετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης των νέων κοινοτικών νόµων
και να συµβάλλουν στη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στους εκλεγµένους αντιπροσώπους
και τους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση κινητοποιείται και η Ευρωπαϊκή Πολιτική
Συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Σύµφωνα µε τον νέο Κανονισµό ίδρυσης του Ταµείου
Συνοχής σε µια διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική αυτή είναι αναγκαία για την
επιτάχυνση της σύγκλισης µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των Περιφερειών,
δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Στο επίκεντρο του σχεδιασµού
νέων δράσεων του Ταµείου Συνοχής βρίσκεται και η επιθυµία προώθησης της επένδυσης
σε ανθρώπινο δυναµικό, µέσω µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
και µέσω µεγαλύτερης συµµετοχής στη δια βίου µάθηση.
Στην επίτευξη αυτών των στόχων, εντάσσονται και οι δράσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου, το οποίο αποβλέπει στην αύξηση του ενεργού ανθρωπίνου δυναµικού
στηριζόµενο στην καταπολέµηση όλων των µορφών διακρίσεων και στην ισότιµη συµµετοχή
των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς προωθεί τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα
και τη συµφιλίωση οικογενειακού και επαγγελµατικού βίου.
Για την καλύτερη εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, κάθε Κράτος-Μέλος καταρτίζει
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για τον
προγραµµατισµό χρήσεων των Ταµείων σε εθνικό επίπεδο. Το Πλαίσιο Αναφοράς συνάδει
µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχή 2007-2013 και
συνδέεται στενά µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) του κάθε ΚράτουςΜέλους, στο οποίο περιγράφονται τα µέτρα που θα εφαρµοστούν για την υλοποίηση της
Στρατηγικής της Λισσαβόνας σχετικά µε την απασχόληση και την ανάπτυξη.
Το ελληνικό Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, που περιγράφει τη στρατηγική
της χώρας και τον τρόπο µε τον οποίο η Ελλάδα προγραµµατίζει να αξιοποιήσει την
κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή που της αναλογεί (20,4 δις ευρώ), εγκρίθηκε πρόσφατα
από την Επιτροπή, καθώς πληρούσε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και έτσι
αναδεικνύεται σηµαντικό µέσο για την προώθηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στη
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χώρα µας. Οι γενικές προτεραιότητες που περιλαµβάνονται σε αυτό εξειδικεύονται και
υλοποιούνται µέσω Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, τοµεακών και περιφερειακών.
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς επικεντρώνεται στην εφαρµογή ενεργών
πολιτικών απασχόλησης για γυναίκες και νέους, κυρίως µέσω της αύξησης της συµµετοχής
των γυναικών στο 48,9% το 2008 από το 45,2% που ήταν το 2004. Στο σχεδιασµό προβλέπεται
ειδικός άξονας για την ενδυνάµωση της πολιτικής ισότητας των φύλων. Στόχος του είναι
η εφαρµογή των πολιτικών ισότητας στη δηµόσια διοίκηση και η ενεργοποίηση δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών για οριζόντια ένταξη της
διάστασης της ισότητας. Πρόκειται, επίσης, να ενισχυθεί η συµµετοχή των γυναικών στη
δηµόσια και κοινωνική ζωή και ιδιαίτερα σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Με αυτό τον
τρόπο επιτυγχάνονται παράλληλα η κοινωνική συνοχή και η µείωση του κοινωνικού
αποκλεισµού.
Παρόλα αυτά, οι γυναίκες συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα υπο-εκπροσώπησης,
όχι µόνο στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά και στην αγορά εργασίας σε σύγκριση µε
τους άνδρες. Στην Ελλάδα, οι γυναίκες, οι οποίες αποτελούν το 52% του πληθυσµού,
εκπροσωπούνται σε επίπεδο Νοµαρχιακών και ∆ηµοτικών συµβούλων σε ποσοστό µόλις
7% και σε επίπεδο Νοµαρχών και ∆ηµάρχων κάτω από το 5%.
Οι Ελληνίδες αποτελούν το µισό του πληθυσµού, το µισό του παραγωγικού δυναµικού
της χώρας, το µισό των ικανοτήτων και δικαιούνται ανάλογης πολιτικής εκπροσώπησης.
Η απουσία συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική συνεπάγεται στέρηση της χώρας
από την αξιοποίηση πολύτιµων ανθρώπινων πόρων. Η ισόρροπη συµµετοχή των δύο
φύλων στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι και στην αντιπροσώπευσή τους σε ηγετικές θέσεις
και σε θέσεις λήψης αποφάσεων είναι πρωταρχικής σηµασίας για την ανάπτυξη ενός
πολιτικού, νοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που να υποστηρίζει την ενεργό ανάπτυξη
της ισονοµίας και της δηµοκρατίας.
Η ένταξη της διάστασης της ισότητας ανδρών και γυναικών στην περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την πρόοδο της χώρας και την
ικανοποίηση των αναγκών όλων των πολιτών. Όπως αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για
την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
αποτελούν το καταλληλότερο δυνατό πεδίο για την καταπολέµηση της διαιώνισης και
της αναπαραγωγής ανισοτήτων και την προώθηση µιας πραγµατικά ισόνοµης κοινωνίας.
Οι γυναίκες στις βαθµίδες διακυβέρνησης που βρίσκονται εγγύτερα στο λαό µπορούν,
αξιοποιώντας τις αρµοδιότητές τους και σε συνεργασία µε ολόκληρο το φάσµα των
τοπικών φορέων, να αναλαµβάνουν συγκεκριµένες δράσεις χωρίς διαχωρισµό φύλου
και να συµβάλουν στην επίτευξη ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης ενός επιτυχηµένου
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δήµου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική υπό ψήφιση Έκθεση του ΕΚ για την κατάσταση των
γυναικών στις αγροτικές περιοχές, η πλήρης συµµετοχή των γυναικών και η συνεισφορά
τους στην αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων µε τη σύσταση νέων επιχειρήσεων
και τη µεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων είναι ζωτικής σηµασίας
για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές, που
εγκρίνει το Συµβούλιο κατά έτος.
Η ένταξη των γυναικών στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη υποστηρίζεται από
νωρίς από ένα σύνολο ευρωπαϊκών προτάσεων, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (1985), η Οικουµενική ∆ιακήρυξη της ∆ιεθνούς Ένωσης Τοπικών Αρχών
για τις «γυναίκες στις τοπικές αρχές» (1998), ο Χάρτης Πορείας για την Ισότητα Ανδρών
και Γυναικών (2006-2010), τα οποία στοχεύουν από το 1994 στην προώθηση της ισότητας
των δύο φύλων - ως θεµελιώδες στοιχείο για την πολιτική και οικονοµική συνοχή- και
διαδραµατίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην κατανόηση της ισότητας των ευκαιριών και στη
χρηµατοδότηση της εφαρµογής των πολιτικών ισότητας, καθώς ικανοποιούν την ανάγκη
της εφαρµογής του οριζόντιου σκοπού της ισότητας των ευκαιριών. Η εκπλήρωση του
στόχου της εξασφάλισης ισότιµης µεταχείρισης για άνδρες και γυναίκες θα αποτελέσει
κριτήριο για την αξιολόγηση των δράσεων αυτών των Ταµείων και της εφαρµογής του
ΕΣΠΑ.
Ενώ το επίπεδο µόρφωσης των γυναικών είναι υψηλότερο εκείνου των ανδρών, η
συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας, παρά τις αυξητικές τάσεις, παραµένει µικρότερη
από αυτή των ανδρών και οι γυναίκες συχνά αναλαµβάνουν πρόσκαιρες θέσεις εργασίας
και έχουν µικρότερη πρόσβαση σε αυτή. Στην Ελλάδα, µόνο το 12% των εργαζοµένων
γυναικών κατέχουν διευθυντικές θέσεις.
Η προώθηση της γυναικείας απασχόλησης σε όλους τους τοµείς, όπως είναι η
εκπαίδευση, η υγεία, το εµπόριο, κ.λπ., καθώς και η υποστήριξη της γυναικείας
επιχειρηµατικότητας µπορούν να συµβάλουν στην ενθάρρυνση της παραγωγικότητας
και της ανάπτυξης, οικονοµικής και µη, σε τοπικό επίπεδο. Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα
συνδέεται άµεσα µε την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, τις νέες τεχνολογίες, την εµφάνιση
νέων τρόπων εργασίας (όπως για παράδειγµα η τηλε-εργασία), τη δυνατότητα ευέλικτων
ωραρίων και συνδυασµού οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, όπως δήλωσε η
Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Danuta Hübner, σε πρόσφατη οµιλία της. Η
Επίτροπος τόνισε ότι η προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αποτελεί κύριο
στόχο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ και ότι η διάσταση του φύλου έχει ενσωµατωθεί
πλήρως στις δραστηριότητες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές
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Συνοχής. Υπογράµµισε ότι η περιφερειακή πολιτική, µε τη συµβολή της στην οικονοµική
ενίσχυση των απόµακρων και των περιοχών µε οικονοµικές δυσχέρειες, µπορεί να
ενθαρρύνει τις γυναίκες να παραµείνουν στις περιοχές αυτές και να δραστηριοποιηθούν
επαγγελµατικά, µε στόχο τη διατήρηση της κοινωνικο-οικονοµικής ισορροπίας της
τοπικής κοινωνίας. Η Επίτροπος δήλωσε ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ
των κρατών και η ανάπτυξη πρωτότυπων πρωτοβουλιών, όπως το Κέντρο Winnet Europe,
συνεισφέρουν στην ισότιµη συµβολή των γυναικών στην τοπική ζωή. Το συγκεκριµένο
κέντρο δηµιουργήθηκε το 2006 µε τη συµµετοχή 21 οργανώσεων από τα 27 Κράτη-Μέλη
-µέλος του οποίου είναι και µια ελληνική οργάνωση της Θεσσαλονίκης (Erganis Centre)και αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
ενθαρρύνοντας το ρόλο των γυναικών στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Πέρα από τα Προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης, η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει Κοινοτικά
Προγράµµατα, τα οποία µπορούν να συµβάλουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ
ανδρών και γυναικών, όπως η γνωστή στην Ελλάδα πρωτοβουλία EQUAL για την ένταξη
της διάστασης του φύλου στις εθνικές πολιτικές απασχόλησης.
Το πρόγραµµα PROGRESS για την κοινωνική ένταξη και απασχόληση, επικεντρώνεται
σε πέντε βασικά θέµατα, µεταξύ των οποίων: η αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής
της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωµάτωση της ιδέας της ισότητας σε
όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράµµατος, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κάλεσε την κοινωνία των πολιτών να εκδηλώσει ενδιαφέρον έως τον Ιούνιο
του 2007, µε στόχο τη βελτίωση της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στις εθνικές
πολιτικές και στα εθνικά προγράµµατα, ενώ ταυτόχρονα για το σκοπό αυτό έχουν
πραγµατοποιηθεί και άλλα παρόµοια προγράµµατα, όπως: η ευαισθητοποίση των
επιχειρήσεων για την εξάλειψη των στερεοτύπων (Ιούλιος 2007) και σχετική µελέτη για
την διάσταση του φύλου και τη διάκριση στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας (Ιούνιος
2007).
Τα Προγράµµατα και η εκτεταµένη νοµοθεσία της ΕΕ, που αναφέρεται στην ισότητα
ανδρών και γυναικών, τονίζουν ότι η ισότιµη συµµετοχή των γυναικών των ευρωπαϊκών
κρατών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από την εξάλειψη των διαφόρων «στερεοτύπων»
που εξακολουθούν να υπάρχουν και στις µέρες µας, ιδιαίτερα στις Περιφέρειες και τις
τοπικές κοινωνίες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της σωστής πληροφόρησης και
εκπαίδευσης και της εκπόνησης εκστρατειών για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση
σχετικά µε τον επιζήµιο ρόλο των στερεοτύπων. Η ενθάρρυνση και η αύξηση της
συµµετοχής των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη επιτυγχάνεται µε την παροχή συµβουλευτικής,
τεχνικής βοήθειας και την ανάληψη µέτρων, που θα έχουν ως επίκεντρο τη συµφιλίωση
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της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής.
Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι οι κύριοι πάροχοι φροντίδας για παιδιά και
εξαρτηµένα άτοµα, και βρίσκονται κατά συνέπεια συχνά µπροστά στο δίληµµα επιλογής
µεταξύ της ανάληψης οικογενειακών υποχρεώσεων και επαγγελµατικής εξέλιξης. Η
συµφιλίωση αυτή επιτυγχάνεται µε την παροχή καλής ποιότητας και οικονοµικά προσιτής
παιδικής φροντίδας, προσαρµοσµένης στις ανάγκες των εργαζόµενων γονέων µε την
προσφορά ευέλικτων ωραρίων εργασίας ή δυνατότητες εργασίας από το σπίτι. Η παροχή
αυτή πρέπει να είναι διαθέσιµη σε όλους τους γονείς και κηδεµόνες, ανεξάρτητα από
την οικονοµική τους κατάσταση. Τα κράτη πρέπει να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να
προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες στους εργαζοµένους, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης µέσω της βράβευσης των καλύτερων πρακτικών. Επίσης, όπως τονίζεται στον
Ευρωπαϊκό Χάρτη, η ανατροφή παιδιών απαιτεί τον καταµερισµό της ευθύνης µεταξύ
ανδρών και γυναικών και της κοινωνίας ως σύνολο, καταπολεµώντας το στερεότυπο
σχετικά µε το φύλο, σύµφωνα µε το οποίο η παιδική φροντίδα θεωρείται ότι αποτελεί
κυρίως καθήκον ή ευθύνη των γυναικών. Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στους διοργανωτές
του συνεδρίου, άξιους και άξιες ερευνητές και ερευνήτριες του Κ.Ε.Θ.Ι. και στο Προεδρείο
του για την επιτυχή διεξαγωγή µελέτης επί του θέµατος.
Σύµφωνα µε Έκθεση του ΕΚ σχετικά µε τον συνδυασµό της επαγγελµατικής,
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, διαπιστώνεται ότι η συµφιλίωση επαγγελµατικής
και οικογενειακής ζωής εξασφαλίζεται µε την παροχή οικονοµικής στήριξης στους
γονείς για τη φύλαξη των παιδιών τους και άλλων εξαρτωµένων από αυτούς προσώπων
µε τη µορφή τακτικών επιδοµάτων, φορολογικών απαλλαγών ή άλλων οικονοµικών
διευκολύνσεων. Παράλληλα, όµως, πρέπει να αναζητηθεί µια νέα δίοδος, ώστε να
παρασχεθεί µεγαλύτερη ελευθερία επιλογών στους γονείς (επιταγές φύλαξης-εκπαίδευσης,
επιταγές απασχόλησης-υπηρεσιών για την πρόσληψη µισθωτού στο σπίτι, δελτία υπηρεσιών
ή κουπόνια), και να δοθεί η δυνατότητα στα άτοµα, τα οποία επιλέγουν ως απασχόληση
την οικογενειακή εργασία και την ανατροφή των παιδιών, να καλύπτονται από την ίδια
κοινωνική προστασία που απολαύουν οι µισθωτοί εργαζόµενοι. Παράλληλα, προτείνεται
η αναγνώριση αυτής της επαγγελµατικής εµπειρίας ως επαγγελµατικό προσόν και
προωθείται η ευκαιρία για περαιτέρω δια βίου εκπαίδευση στον τοµέα αυτόν.
Πρόταση του ΕΚ είναι και η ενίσχυση του συνδυασµού οικογενειακής ζωής και
σπουδών, δεδοµένου ότι ολοένα και περισσότερος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωση
ή τη συνέχιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων, του σταδίου δηλαδή που
προηγείται της επαγγελµατικής απασχόλησης. Ιδιαίτερα τα περιφερειακά Πανεπιστήµια,
σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση καλούνται να διευκολύνουν τους/τις νέους/-
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ες για τον οµαλό συνδυασµό του παραγωγικού χρόνου των σπουδών, µε δηµιουργία
οικογένειας και εγκατάσταση στην περιφέρεια. Οι γνώσεις και η ερευνητική δραστηριότητα
χρειάζεται να αξιοποιούνται σε παραγωγή καινοτοµίας εφαρµόσιµης από τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις της περιφέρειας. Στόχος είναι η οικονοµική αύξηση, αλλά και η διατήρηση
της τοπικής ιδιαιτερότητας και η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου, που κινδυνεύει
από ερήµωση.
Τέλος, στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου για το µέλλον της περιφερειακής πολιτικής,
θα ήταν σκόπιµο η κοινωνία των πολιτών να δραστηριοποιηθεί, ώστε οι γυναίκες να
αποτελέσουν παράγοντα ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Η συµµετοχή των γυναικών
στο σχεδιασµό και την υλοποίηση κοινοτικών Προγραµµάτων αναµένεται να συµβάλει
στη σύσφιξη των δεσµών µε άλλες χώρες και στη βίωση της ευρωπαϊκής ιδέας.
Η διαµόρφωση και η εφαρµογή πολιτικών, η ανάληψη αξιωµάτων και η άσκηση
λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ενισχύονται µε τις εµπειρίες ζωής, την
εφευρετικότητα και τη δηµιουργικότητα των γυναικών. Η ενεργή αυτή συµβολή των
γυναικών µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της στενής συνεργασίας µεταξύ όλων των
ενδιαφεροµένων φορέων, κυβερνητικών και µη.
Οι τοπικές διοικήσεις αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρέχουν τα διαρθρωτικά
ταµεία και οι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί, ώστε να εµπνευσθούν δράσεις-συµπράξεις,
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, και να προσφέρουν σε όλους τους πολίτες ίσες ευκαιρίες,
ειδικότερα στις γυναίκες, µέσω της παροχής φροντίδας για τα παιδιά και τα άτοµα που
έχουν ανάγκη από φύλαξη, δεδοµένου ότι οι τελευταίες διαθέτουν εναλλακτική αντίληψη
για την οργάνωση του χώρου και του χρόνου, της πόλης ή της υπαίθρου. Οι πρωτοβουλίες
τους συντελούν στην ισχυροποίηση των κοινωνικών δεσµών και της αλληλεγγύης και
αντισταθµίζουν την ανασφάλεια, τη βία, τις διακρίσεις και τις αντικοινωνικές τάσεις.
Για την προώθηση της ισότητας των φύλων, έχει δραστηριοποιηθεί και η ελληνική
κυβέρνηση µε τη λήψη µέτρων και Προγραµµάτων. Με τον Νόµο 3488 του 2006 καταργείται
κάθε διάκριση µεταξύ ανδρών και γυναικών στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, όσον
αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη, τη σταδιοδροµία και τη λύση της
σχέσης εργασίας, και αυξάνεται η προστασία των εργαζόµενων γυναικών που αποκτούν
παιδιά, καθώς η κάθε γυναίκα που έχει λάβει άδεια µητρότητας µπορεί να επιστρέψει
στην εργασία της σε ισοδύναµη θέση.
Προστασία προβλέπεται, επίσης, και για τους εργαζόµενους γονείς που κάνουν χρήση
γονικής άδειας ανατροφής παιδιού, ενώ ως φορέας παρακολούθησης της εφαρµογής
της αρχής της ίσης µεταχείρισης έχει οριστεί ο Συνήγορος του Πολίτη. Με θέσπιση άλλου
νόµου προβλέπεται η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα µεταξύ γυναικών
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και ανδρών, ως µόνιµο βήµα κοινωνικού διαλόγου, µε σκοπό τη διαµόρφωση εθνικής
στρατηγικής για την ισότητα, τη διαµόρφωση αναγκαίων πολιτικών και µέτρων και την
παρακολούθηση της εφαρµογής τους.
Παράλληλα, πραγµατοποιούνται Προγράµµατα παροχής συµβουλευτικών και νοµικών
υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις γυναίκες. Ιδιαίτερη µέριµνα και υποστήριξη παρέχει
ο νέος υπαλληλικός κώδικας για την εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής για υπαλλήλους του ∆ηµοσίου. Στον ιδιωτικό τοµέα, αντίθετα, οι διακρίσεις µε
αφορµή το φύλο δηµιουργούν συχνά κοινωνικά προβλήµατα, καθώς οι αποφάσεις για
την επιλογή εργαζοµένων και για το ύψος των αµοιβών είναι συχνά ανεξέλεγκτες.
Απαιτείται λοιπόν επένδυση στην αλλαγή νοοτροπίας των νεότερων γενεών.
Η γυναικεία συµµετοχή στην επαγγελµατική ζωή και η κατάργηση στερεοτύπων
προετοιµάζονται µε την εισαγωγή µαθηµάτων για την Ισότητα στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Με συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και του Κ.Ε.Θ.Ι., δηµιουργείται
επίσης Παρατηρητήριο για την Ισότητα στην Εκπαίδευση.
Στην ανωτάτη εκπαίδευση ενσωµατώνονται µαθήµατα ισότητας σε προπτυχιακό και
µεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ για το θέµα λειτουργούν τρία ερευνητικά Προγράµµατα. Το
Κ.Ε.Θ.Ι. αναδεικνύεται σε κορυφαίο όργανο συντονισµού, καθώς εκτός από τα διακρατικά
Προγράµµατα, τα οποία υλοποιεί µε επιτυχία, αναλαµβάνει και δράσεις ευαισθητοποίησης
ειδικών οµάδων και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για την ισότητα ανδρών και γυναικών
και τον ενεργό ρόλο του άνδρα και του πατέρα στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ την κα Παναγιωτοπούλου για την ευρωπαϊκή
διάσταση, την οποία έδωσε µε την οµιλία της.
Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα κάνουµε ένα µικρό διάλειµµα και στη συνέχεια,
θα έχουµε τη δυνατότητα να ακούσουµε τις κυρίες, οι οποίες εκπροσωπούν τη Γαλλία,
η κα Seignourel, την Ισπανία, η κα Barreiros και την Ιταλία, η κα Zancanaro, τις οποίες
ευχαριστούµε πάρα πολύ για την παρουσία τους.
Είναι εξαιρετικά σηµαντική η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων µε συναδέλφους
άλλων χωρών, οι οποίες εργάζονται στα ίδια θέµατα και αντιµετωπίζουν παρόµοια
προβλήµατα. Την επόµενη συνεδρία θα συντονίσει η κα Κατσαρίδου, η Γενική ∆ιευθύντρια
του Κ.Ε.Θ.Ι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
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«ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ
∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”»
Ι. ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΥ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ): Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και εγώ µε
τη σειρά µου στο δεύτερο µέρος του Συνεδρίου µας για σήµερα. Το δεύτερο αυτό µέρος,
όπως βλέπετε στο πρόγραµµα, αφορά στη διακρατική συνεργασία, τις εµπειρίες και τις
πολιτικές που προωθούνται από τις χώρες, οι οποίες είναι εταίροι στο Πρόγραµµά µας.
Μεταξύ των χωρών, λοιπόν, που είναι δίπλα µας θα αναφερθώ ιδιαίτερα στη γαλλική
αντιπροσωπεία, η οποία είναι από τον Οργανισµό για τα θέµατα γυναικών και οικογένειας
της Γαλλίας, χάρη του οποίου είχαµε την ευκαιρία και την τύχη και εµείς να ιδρυθούµε.
Πριν από δεκατρία περίπου χρόνια, ξεκινήσαµε ως εταίροι του Οργανισµού αυτού στο
πρόγραµµα «NOW».
Επισκεφθήκαµε το φορέα, µας έδωσαν την τεχνογνωσία τους και στη συνέχεια,
ιδρύθηκε το Κ.Ε.Θ.Ι., το οποίο αγκάλιασε το Υπουργείο Εσωτερικών, το χρηµατοδότησε
και, όπως γνωρίζετε, µέχρι σήµερα έχει και τακτικό προϋπολογισµό. Καταλαβαίνετε,
λοιπόν, γιατί επιδιώκουµε µε κάθε ευκαιρία τη συνεργασία αυτού του Οργανισµού, ο
οποίος έχει πάνω από διακόσια (200) κέντρα σε όλη τη Γαλλία. Επίσης, εξαιρετική είναι
η συνεργασία που έχουµε µε το ∆ήµο της Μαδρίτης. Γυναίκες που αγωνίζονται για τα
δικαιώµατα των γυναικών, εφαρµόζουν εξαιρετικές πολιτικές και οι εµπειρίες τους και
οι καλές τους πρακτικές µάς είναι εξαιρετικά χρήσιµες.
Θα έρθω στις φίλες µου από την Ιταλία. Επίσης, το Υπουργείο για θέµατα ισότητας
είναι πολύ δραστήριο, έχει ιδιαίτερες σχέσεις µε την Ελλάδα και µε τη Γενική Γραµµατεία
Ισότητας. Συνεργαστήκαµε πολύ καλά µε όλους αυτούς τους φορείς στο πλαίσιο του
Προγράµµατος για το οποίο είµαστε εδώ και θα ευχηθώ, βεβαίως, και στο µέλλον να
συνεχίσει η συνεργασία µας να είναι εξαιρετική. Η κα Βλαχογιάννη είναι, όπως γνωρίζετε,
Ειδική Σύµβουλος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στο Κ.Ε.Θ.Ι. και καταβάλλει πάντοτε
µεγάλη προσπάθεια για τη διοργάνωση συνεδρίων και ηµερίδων, και την προώθηση των
Προγραµµάτων, όχι µόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Περιφέρεια και σε όλα τα
παραρτήµατα του Κ.Ε.Θ.Ι.
Πριν δώσω το λόγο στους καλεσµένους/-ες του πάνελ, θα ήθελα και εγώ να σας πω
δυο λόγια. Όπως βλέπετε, λοιπόν, η παρουσία όλων µας εδώ σηµατοδοτεί την αναγκαιότητα
της ύπαρξης διαλόγου για τη θέση και το ρόλο των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη. Αν
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και οι γυναίκες αποτελούν το 51% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσµού, σύµφωνα µε
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελούν µόνο το 44% των εργαζοµένων και µόλις
το 26% των µελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σταδιακά έχει επιτευχθεί µεγάλη πρόοδος,
καθώς υπάρχει ένα ευρύ φάσµα ισχυρών νοµοθετικών λύσεων, συµφωνιών και πολιτικών
πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, οι άνδρες συµµετέχουν
περισσότερο στις οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ τα παραδοσιακά στερεότυπα τείνουν
να αλλάζουν.
Ωστόσο, η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές δε βρίσκεται
σε πλήρη εφαρµογή. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η κατάρτιση του Χάρτη Πορείας
για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών για την περίοδο 2006-2010. Ειδικότερα, η
ισότητα γυναικών και ανδρών έχει ουσιαστική σηµασία για την επίτευξη των στόχων της
Λισσαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους, χωρίς
την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και τη συνεπακόλουθη αξιοποίηση του
τεράστιου δυναµικού, που αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες.
Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή των γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρατηρείται
η υπο-εκπροσώπησή τους στις δοµές λήψης αποφάσεων. Σε ένα πεδίο, όπου είναι
απαραίτητη η συµµετοχή των γυναικών, καθώς έχουν µεγάλη γνώση των καθηµερινών
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο, εξακολουθούν να επικρατούν
στερεότυπες αντιλήψεις ως προς το φύλο, µε αποτέλεσµα την επικράτηση µιας κατεξοχήν
ανδρικής νοοτροπίας στην άσκηση τοπικών πρωτοβουλιών και πολιτικών.
Η χαµηλή γυναικεία εκπροσώπηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ως αποτέλεσµα
την παραγκώνιση των αναγκών της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο και την υποτίµηση της
πραγµατικής αξίας της συµµετοχής των γυναικών. Η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών
στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην
ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, σύµφωνα µε τον
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, και ιδιαίτερα µε την Commission of the Status of Women,
µέσω της ενίσχυσης της γυναικείας δραστηριοποίησης σε τρία επίπεδα: τη συµµετοχή,
την εκπροσώπηση και την ηγεσία.
Η συµµετοχή αναφέρεται στην ενεργό δράση των γυναικών για τη διαµόρφωση
πολιτικής, δηλαδή αυξηµένη συµµετοχή σε διάλογο, σε οµάδες δράσης, έτσι ώστε να
υπάρξει επίδραση στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και τελικά της κοινωνικοπολιτικής
ατζέντας των πολιτικών κοµµάτων. Η εκπροσώπηση είναι η διαδικασία, µέσω της οποίας
οι διάφοροι δρώντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις δηµοκρατικές κοινωνίες,
καλούνται να συναποφασίσουν και για λογαριασµό των ατόµων, των οποίων τα συµφέροντα
εκπροσωπούν. Τέλος, η ηγετική παρουσία αναφέρεται στην ικανότητα άρθρωσης πολιτικού
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λόγου, διαµόρφωσης πολιτικής ατζέντας και µετατροπής της σε πολιτικές και δράσεις.
Η ενίσχυση της δραστηριοποίησης των γυναικών και στα τρία αυτά επίπεδα πρέπει
να τύχει ικανοποιητικής στήριξης µέσω της εφαρµογής ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών
και ανάλογων Προγραµµάτων. Αναµφίβολα η τοπική ανάπτυξη συνδέεται άµεσα µε την
ισότητα των ευκαιριών στην απασχόληση. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν
οι προϋποθέσεις για την ίση πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, να εξαλειφθούν
οι µισθολογικές ανισότητες, ο οριζόντιος και ο κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός,
η παρεµπόδιση της επαγγελµατικής εξέλιξης, η άνιση µεταχείριση σε βάρος των γυναικών
και να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηµατικότητα, η οποία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα
για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική πρόοδος στην παρουσία των
γυναικών που δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά, είτε ως εργοδότριες είτε ως αυτοαπασχολούµενες, η επιχειρηµατική τους δράση είναι µικρότερη συγκριτικά µε αυτή των
ανδρών. Για παράδειγµα, η έρευνα του Παγκόσµιου Παρατηρητηρίου για την Επιχειρηµατικότητα
(GEM) κατέδειξε ότι η γυναικεία επιχειρηµατικότητα κινείται σε παγκόσµιο επίπεδο
σταθερά σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την επιχειρηµατικότητα των ανδρών. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιχειρηµατικότητα των γυναικών κινείται γύρω στο 30% της
συνολικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας κάθε χώρας. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι
βρίσκεται ακριβώς στο µέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών, δηλαδή στο 29,40%. Είναι,
όµως, αξιοσηµείωτο ότι οι ειδικοί αξιολογούν πολύ χαµηλά την υποστήριξη που παρέχεται
στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, βαθµολογώντας την µε δείκτη 2,88 στην
πενταβάθµια κλίµακα Λίκερτ. Η Ελλάδα καταλαµβάνει την 26η θέση σε 31 χώρες, στις
οποίες διεξήχθη η έρευνα του φορέα που ανέφερα.
Η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας συνάδει µε την απαραίτητη ανάπτυξη
της αυτο-απασχόλησης, τη µείωση των εµποδίων σχετικά µε τα συστήµατα φορολογίας
και κοινωνικής ασφάλισης, την παραγωγή, την κατάρτιση και την ανάπτυξη επιχειρηµατικού
πνεύµατος και ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης για επιχειρηµατίες, καθώς και την
παροχή πληροφόρησης, καθοδήγησης και υποστήριξης στις γυναίκες, ώστε να µπορούν
να ιδρύουν και να συνεχίσουν µε επιτυχία τις επιχειρήσεις τους.
Παρουσιάζοντας µε συντοµία τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του Κ.Ε.Θ.Ι., θα
ήθελα να σας πω το εξής: το Κ.Ε.Θ.Ι. στηρίζει ενεργά και προωθεί τη γυναικεία απασχόληση
και επιχειρηµατικότητα σε συνεργασία µε άλλους διεθνείς οργανισµούς, όπως το Εθνικό
Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης για τις γυναίκες και την οικογένεια της Γαλλίας,
µε το οποίο, όπως ανέφερα, είµαστε εταίροι σε αυτό το Πρόγραµµα. Με αυτούς τους
εταίρους αναπτύσσει µια εκτενή συµβουλευτική προσέγγιση, στόχος της οποίας είναι η
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αντιµετώπιση των εµποδίων, τα οποία συναντούν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να κάνουν έναρξη επιχείρησης.
Λειτουργώντας και στην περιφέρεια µε τα παραρτήµατά µας, καταστήσαµε εφικτή
την παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο και προσαρµόσαµε τις υπηρεσίες µας µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις ανάγκες των γυναικών κάθε
περιοχής. Στο πλαίσιο λοιπόν και αυτών των πρωτοβουλιών το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποιεί τα
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, τα οποία είναι από την Επιτροπή και µε τη χρηµατοδότηση
της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας.
∆ε θα µακρολογήσω περισσότερο και θα δώσω αµέσως το λόγο στην κα Βλαχογιάννη,
να µας παρουσιάσει και να µας µιλήσει για το συγκεκριµένο Πρόγραµµα για το οποίο
είµαστε σήµερα εδώ. Παρακαλώ, κα Βλαχογιάννη, έχετε το λόγο.

Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ από µέρους µου να σας καλωσορίσω
και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Θα σας παρουσιάσω το Πρόγραµµα,
του οποίου η τελευταία δράση είναι αυτό το Συνέδριο.
Το Πρόγραµµα έχει τον τίτλο: «Localising Gender Equality through Development»,
ο οποίος στα ελληνικά µεταφράζεται: «Εστιάζοντας στην Ισότητα διαµέσου της Τοπικής
Ανάπτυξης». Πρόκειται για ένα Πρόγραµµα που υλοποιείται στο πλαίσιο του 5ου Κοινοτικού
Προγράµµατος ∆ράσης, σχετικά µε την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα µεταξύ των
γυναικών και των ανδρών.
Συντονιστής του Προγράµµατος είναι το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας. Είναι
ένα Πρόγραµµα, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 και θα τελειώσει στις 31
∆εκεµβρίου του 2007. Η διάρκειά του δηλαδή ήταν δεκαπέντε (15) µήνες και η χρηµατοδότηση
είναι κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά 20% από τη Γενική Γραµµατεία
Ισότητας. Το Πρόγραµµα έχει εθνικούς και διακρατικούς εταίρους. Ήδη η κα Κατσαρίδου
ανέφερε τους διακρατικούς εταίρους µας και η Πρόεδρος, όπως βλέπετε είναι το
Department for Rights and Equal Opportunities of the Presidency of the Council of
Ministers της Ιταλίας, το National Information Centre for Women and Families’ Rights
της Γαλλίας, General Directorate for Equal Opportunities of the Municipality of Madrid.
Εθνικοί µας εταίροι είναι ο ∆ήµος της Πρέβεζας, η Νοµαρχία της Μεσσηνίας και το
Επιµελητήριο Πέλλας.
Μέσα από το Πρόγραµµα αυτό προσπαθήσαµε να αυξήσουµε τη συµµετοχή των
γυναικών στις οικονοµικές και πολιτικές δοµές σε τοπικό επίπεδο, γιατί πιστεύουµε ότι
ισότητα σηµαίνει δηµοκρατία. Ακούσαµε άλλωστε πάρα πολλά και από τους προηγούµενους
οµιλητές και οµιλήτριες για την αξία της συµµετοχής των γυναικών στις οικονοµικές

45

TELIKO- DIRTHWSH

01-12-08

09:06

™ÂÏ›‰·46

Πρακτικά Συνεδρίου «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

και πολιτικές δοµές του τόπου µας.
Επίσης, µας ενδιέφερε πολύ να βελτιώσουµε τη γνώση των γυναικών όσον αφορά
στις αναπτυξιακές πολιτικές πρωτοβουλίες, να πάρουµε πληροφόρηση από τους εταίρους
µας για το τι συµβαίνει στην Ευρώπη, αλλά να πούµε και εµείς τι προσπάθειες έχουµε
κάνει ως χώρα. Επιπλέον, επιδιώξαµε να ενισχύσουµε τις τοπικές δοµές, τους µηχανισµούς
που υπάρχουν στην περιφέρεια και εργάζονται προς την κατεύθυνση στήριξης των
γυναικών. Προσπαθήσαµε, λοιπόν, να βοηθήσουµε τις γυναίκες και να τους εξηγήσουµε
ότι πρέπει να συµµετέχουν σε αυτές τις δοµές και τους µηχανισµούς.
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος, ιδρύσαµε ένα µόνιµο δίκτυο για να µπορέσουν και
οι εθνικοί µας εταίροι αλλά και οι διεθνικοί να γνωρίζουν τι ακριβώς συµβαίνει στην
Ελλάδα, σε ότι αφορά τον τοµέα της γυναικείας τοπικής ανάπτυξης. Και τέλος, προσπαθήσαµε
να ευαισθητοποιήσουµε την κοινή γνώµη για τους σκοπούς του Προγράµµατος αλλά και
τις επιδράσεις του στην κοινωνία γενικότερα. Αυτά τα πετύχαµε µε τις ακόλουθες δράσεις:
αρχικά, οργανώσαµε µία καµπάνια ενηµέρωσης, µε αφίσες και φυλλάδια, τα οποία
βέβαια µεταφράσαµε και στις γλώσσες των εταίρων και τους τα στείλαµε για να µπορέσουν
να τα προωθήσουν. Μας ενδιέφερε, και αυτή ήταν η προσπάθειά µας, να τονίσουµε τις
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Εκτός από τις αφίσες και τα φυλλάδια, δηµιουργήσαµε
και ένα τηλεοπτικό σποτ, το οποίο προβάλλεται και στους χώρους του Συνεδρίου και θα
προβληθεί και από την ελληνική τηλεόραση.
Άλλη δράση µας ήταν η οργάνωση και διεξαγωγή δέκα (10) σεµιναρίων, µέσα από τα
οποία προσπαθήσαµε να ευαισθητοποιήσουµε τις κοινωνίες, τον ιδιωτικό τοµέα και το
δηµόσιο τοµέα, και να εξηγήσουµε πόσο µπορούν να συµβάλουν οι γυναίκες στην τοπική
ανάπτυξη. Τα σεµινάρια αυτά διεξήχθησαν στη Μαδρίτη, στο Παρίσι, στη Ρώµη και σε
επτά (7) πόλεις της Ελλάδας, στο Ηράκλειο, την Πρέβεζα, την Καλαµάτα, την Πάτρα, την
Έδεσσα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο.
Μια εξίσου σηµαντική δράση ήταν και η διεξαγωγή ενός πιλοτικού προγράµµατος
συµβουλευτικής σε τέσσερα (4) παραρτήµατα του Κ.Ε.Θ.Ι., για το οποίο έχουµε οργανώσει
ειδικό πάνελ, ώστε να ενηµερωθείτε για τους στόχους και τα οφέλη του. Το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει
µεγάλη εµπειρία στη Συµβουλευτική και µέσα από αυτό το πιλοτικό πρόγραµµα
προσπαθήσαµε να φέρουµε κοντά µας γυναίκες, οι οποίες ενδιαφέρθηκαν να λάβουν
γνώσεις και στήριξη για να παραµείνουν ή να προχωρήσουν πιο δυναµικά στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων.
Είχαµε πέντε διακρατικές συναντήσεις, η µία έγινε στην αρχή του Προγράµµατος στην
Αθήνα και οι υπόλοιπες στις πρωτεύουσες των χωρών-εταίρων. Η τελευταία έγινε χθες
το βράδυ και µας έδωσε για άλλη µια φορά την ευκαιρία να ανταλλάξουµε γνώσεις και
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εµπειρίες µε τους εταίρους µας. Μία επιπλέον δράση αποτελεί και η µελέτη καταγραφής
της υφιστάµενης κατάστασης, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες, οι οποίες
έλαβαν µέρος στο Πρόγραµµά, για να δούµε τι ακριβώς συµβαίνει µε τις γυναίκες στην
τοπική ανάπτυξη. Αυτή η µελέτη θα παρουσιαστεί επίσης σε ξεχωριστό πάνελ και θα
εκδοθεί από το φορέα µας στις τέσσερις γλώσσες των εταίρων του Προγράµµατος.
Πιστεύω ότι σύντοµα θα έχουµε την έκδοση και θα έχουµε τη χαρά να σας την αποστείλουµε.
Επίσης, δηµιουργήσαµε µια ειδική ιστοσελίδα πληροφόρησης. Η εν λόγω διεύθυνση
βρίσκεται µέσα στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο/η να ενηµερωθεί για τους στόχους και τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος. Τέλος,
σήµερα, διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Συνέδριο, που ολοκληρώνει τις δράσεις του Προγράµµατος
και θα διαρκέσει µέχρι αύριο το απόγευµα.
Σας ευχαριστούµε και πάλι για την παρουσία σας, η οποία µας παρακινεί στην ανάληψη
και άλλων τέτοιων πρωτοβουλιών, οι οποίες τοποθετούν τις γυναίκες στην καρδιά των
γεγονότων, της κοινωνίας, της οικονοµίας και της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε για τη λεπτοµερή παρουσίαση του Προγράµµατος,
όπως υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, αλλά και στα κράτη που είναι εταίροι στο Πρόγραµµα.
Εδώ θα ήθελα να σας τονίσω ότι οι συντονίστριες στα παραρτήµατά µας έχουν κάνει
εξαιρετική δουλειά, τόσο στο πλαίσιο των ηµερίδων που οργανώθηκαν όσο και σε ό,τι
αφορά την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. Προσπάθησαν µε πολύ ενδιαφέρον να
βρουν γυναίκες που ενδιαφέρονται να κάνουν τις δικές τους επιχειρήσεις, γυναίκες που
θέλουν να µπουν στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων και καθοδήγησαν τη
συµβουλευτική σε όλα τα παραρτήµατά µας.
Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κα Danielle Seignourel, η οποία είναι
εταίρος µας από τη Γαλλία, και συγκεκριµένα από το Κέντρο Πληροφόρησης και
Ενηµέρωσης Γυναικών και Οικογένειας τους, ένα Κέντρο, δηλαδή, που ενηµερώνει τις
γυναίκες για τα δικαιώµατά τους. Παρακαλώ κυρία Seignourel, έχετε το λόγο.
D. SEIGNOUREL: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω
το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και τη Γενική Γραµµατέα
προσωπικά, επίσης το Κ.Ε.Θ.Ι., και ειδικότερα την Πρόεδρο και την αγαπητή Γενική
∆ιευθύντρια, κα Ιφιγένεια Κατσαρίδου, για τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου.
Αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, καθώς ανάµεσα στο
Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και των Οικογενειών -ή
CNIDFF για λόγους συντοµίας- και το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει αναπτυχθεί µια δωδεκαετής περίπου
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συνεργασία. Θα σας παρουσιάσω συνοπτικά το φορέα και τις επιµέρους εργασίες που
διεξάγουν και πραγµατοποιούν τα τοπικά του κέντρα. Στη συνέχεια, θα αναφέρω εν τάχει
τα ενδιαφέροντα του CNIDFF, ειδικότερα τους στόχους που θέλει να υλοποιήσει µέσα
από αυτά τα Προγράµµατα, καθώς και τις δράσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της
υλοποίησής τους.
Το CNIDFF υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Συνοχής, το οποίο
άλλαξε πρόσφατα, και τη Γενική Γραµµατεία Αλληλεγγύης και Ίσων ∆ικαιωµάτων Γυναικών
και Ανδρών. Εγώ κατέχω τη θέση προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων. Ο φορέας µας οργανώνει τη δράση εκατόν δεκατεσσάρων (114) τοπικών
Κέντρων Πληροφόρησης για γυναίκες και οικογένειες. Ενηµερώνει τις αρχές για τις
συγκεκριµένες δυσκολίες, τις οποίες µεταφέρουν οι γυναίκες στα τοπικά κέντρα, και
εφαρµόζει τις κυβερνητικές πολιτικές, προωθώντας όλες τις δραστηριότητες που έχουν
να κάνουν µε τις ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άνδρες. Ο τρόπος, µε τον οποίο
επιτυγχάνεται αυτός ο συντονισµός είναι σε επίπεδο θεσµικό, στατιστικό και τεχνικό και
οργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο.
Σε εθνικό επίπεδο, το CNIDFF διοργανώνει πολλά εθνικά συνέδρια για την προώθηση
συγκεκριµένων πρωτοβουλιών, όπως επιχειρηµατικότητα, κοινωνικά ζητήµατα, ενσωµάτωση
µεταναστριών, κ.ά. Σε διεθνικό επίπεδο, το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης ∆ικαιωµάτων
των Γυναικών και των Οικογενειών δηµιουργεί και επιβλέπει ευρωπαϊκά Προγράµµατα,
τα οποία καλύπτουν και προστατεύουν τη γυναίκα στο περιβάλλον εργασίας, την
επιχειρηµατικότητα, την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας σε περιοχές που
παρουσιάζονται δυσκολίες, την ισορροπία µεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας, τη
δηµιουργία περιφερειακών κέντρων που έχουν να κάνουν µε την ισότητα των δύο φύλων.
Γυναίκες οι οποίες εργάζονται και θέλουν να συνδυάσουν και την οικογενειακή ζωή,
80% µε 20% είναι αυτή τη στιγµή το ποσοστό ανάµεσα στα δύο. Επίσης, το CNIDFF
συνεισφέρει και στη δηµιουργία κέντρων γυναικείων πόρων σε διαφορετικές χώρες,
όπως η Λιθουανία, το Μαρόκο και η Τυνησία, για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα.
Κάθε χρόνο τα στελέχη µας, στο πλαίσιο των τοπικών κέντρων, δέχονται γύρω στις
662.000 αιτήσεις πληροφοριών που σχετίζονται µε θέµατα υγείας, µητρότητας, βίας
κατά των γυναικών και επαγγελµατικής κατάρτισης. Έχουµε αναπτύξει, επίσης, ειδικά
µέτρα για την εργασία και την πρόσβαση των γυναικών στις επιχειρήσεις. Πενήντα οκτώ
(58) τοπικά κέντρα εργάζονται πάνω στο πλαίσιο της εργασίας για τις γυναίκες και εξήντα
ένα (61) για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων αποκλειστικά από γυναίκες.
Το ενδιαφέρον του CNIDFF και του «CIDFF» έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και
θεωρούµε ότι η οικονοµική αυτονοµία θα είναι αυτή που θα δώσει τη δυνατότητα στις
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γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε άλλα επιπλέον δικαιώµατα. Πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό
ζήτηµα να έχει η γυναίκα οικονοµική αυτονοµία. Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί
παράγοντες γίνονται εταίροι-κλειδιά στο πλαίσιο της οικονοµικής και της κοινωνικής
ανάπτυξης. Στη Γαλλία, η αποκέντρωση στοχεύει να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών
και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις ευκαιρίες που δίνονται στις γυναίκες, ιδίως
στις γυναίκες στις τοπικές οικονοµίες.
Σε τοπικό επίπεδο, όµως, είναι που το γυναικείο δυναµικό µπορεί να αξιοποιηθεί
στο πλαίσιο της δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Και είναι ο χώρος όπου µπορούν οι
διάφορες υπηρεσίες να δώσουν βοήθεια και να εντάξουν τις πιο ευάλωτες ή ευπαθείς
οµάδες πληθυσµού στις κοινωνίες µας. Οι γυναίκες έχουν δυσκολία πρόσβασης στην
αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, µόνο το 29% των επιχειρηµατιών
είναι γυναίκες, ενώ το 50% των προγραµµάτων σχεδιάζονται από γυναίκες. Είναι σαφές
ότι έχουν δυσκολία στη χρηµατοπιστωτική τους συνεργασία, στη δανειοληπτική τους
δυνατότητα κ.ο.κ. Επίσης, αντιµετωπίζουν προβλήµατα πληροφόρησης στις αγροτικές
περιοχές και δυσκολία στην εξισορρόπηση των οικογενειακών και των επαγγελµατικών
τους υποχρεώσεων. Το δηµιουργικό και επιχειρηµατικό δυναµικό των γυναικών είναι
σαφές ότι δίνει δυνατότητα οικονοµικής ανάπτυξης και θα πρέπει να ενθαρρύνεται.
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος, το CNIDFF οργάνωσε σεµινάριο στο ∆ήµο Παρισίων,
στο οποίο συµµετείχαν περίπου εξήντα (60) άτοµα, καθώς και έκθεση µε θέµα τη γυναικεία
επιχειρηµατικότητα. Επίσης, διεξήγαγε έρευνα στο πλαίσιο της τοπικής υποστήριξης
για γυναίκες επιχειρηµατίες και ελεύθερες επαγγελµατίες, µε πενήντα τρεις (53)
συµµετοχές από έντεκα (11) Περιφέρειες. Ο φορέας παρείχε τις σχετικές πληροφορίες
για το Πρόγραµµα στα τοπικά του κέντρα, τα οποία µε τη σειρά τους έκαναν διάχυση της
πληροφόρησης σε όλη τη Γαλλία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε την κα Seignourel, τόσο για την παρουσία της εδώ,
όσο και για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που µας είπε για τη δραστηριότητα
του φορέα της. Νοµίζω οι δραστηριότητές σας και ο τρόπος που πανγαλλικά, θα έλεγα,
δράτε, είναι παράδειγµα προς µίµηση για τις άλλες χώρες. ∆ιότι προσεγγίζετε όλες τις
γυναίκες, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις κατηγορίες. Πολύ συχνά, όταν ερχόµαστε
σε δύσκολη θέση για το πώς να χειριστούµε ιδιαίτερα θέµατα γυναικών, επισκεπτόµαστε
την ηλεκτρονική σας σελίδα και λαµβάνουµε την απαραίτητη πληροφόρηση. Σας
ευχαριστούµε πολύ και για αυτό.
Πριν προχωρήσουµε θέλω να σας ενηµερώσω ότι µετά τις τοποθετήσεις των κεντρικών
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οµιλητριών θα ακολουθήσει συζήτηση, στην οποία θα µπορείτε όλοι και όλες να
συµµετάσχετε µε ερωτήσεις και παρεµβάσεις. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κα
Purificacion Barreiros Ribao από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του
∆ήµου της Μαδρίτης, ο οποίος είναι εξαιρετικά δραστήριος στα θέµατα ισότητας των
φύλων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.

P. BARREIROS RIBAO: Καληµέρα. Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
διοργανωτές που προσκάλεσαν την πόλη της Μαδρίτης σε αυτή τη διοργάνωση, για να
ανταλλάξουµε πολύ ενδιαφέρουσες εµπειρίες στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων.
Θα σας πω λοιπόν τι κάνουµε στη Μαδρίτη σε αυτό το πλαίσιο.
Ο πληθυσµός στη Μαδρίτη αριθµεί πάνω από 3.000.000 κατοίκους. Από αυτούς το
53% είναι γυναίκες. Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών περιλαµβάνει τα
εξής τµήµατα: κοινωνικής αρωγής γυναικών, προώθησης της εργασίας και των ίσων
ευκαιριών και βεβαίως το τµήµα τεχνικής υποστήριξης. Εργαζόµαστε σε διαφορετικούς
τοµείς, προκειµένου να απαλείψουµε ανισότητες µεταξύ γυναικών και ανδρών, να
αντιµετωπίσουµε κοινωνικά προβλήµατα που προκύπτουν από αυτή την ανισότητα, να
προωθήσουµε την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας. Επίσης,
προσπαθούµε να ενεργοποιήσουµε τις γυναίκες, παρέχοντάς τους ενηµέρωση και
επαγγελµατική κατάρτιση. Συγκεκριµένα, τους παρέχουµε ενηµέρωση σε θέµατα έρευνας,
εκπαίδευσης και απασχόλησης, προκειµένου να διευκολύνουµε την πρόσβασή τους στην
αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε γυναίκες µε συγκεκριµένα προβλήµατα, και να προωθήσουµε
την επιχειρηµατικότητα.
Επίσης, προωθούµε στρατηγικές για τη συµφιλίωση εργασίας και οικογένειας.
Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εισαγωγή
των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενισχύουµε και ενθαρρύνουµε τις σχέσεις µε
διάφορους φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,
προκειµένου να αναπτυχθούν τέτοια προγράµµατα για τις γυναίκες. Αναπτύσσουµε και
ενθαρρύνουµε κοινωνικά προγράµµατα από µη κυβερνητικούς οργανισµούς και διάφορους
άλλους οργανισµούς που λειτουργούν προς όφελος των γυναικών. Οργανώνουµε και
εφαρµόζουµε δηµοτικά Προγράµµατα ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες και
διεξάγουµε έρευνες και µελέτες, προκειµένου να προσδιορίσουµε τις ανάγκες που έχουν
οι γυναίκες όσον αφορά στις ίσες ευκαιρίες.
Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων που υλοποιούµε πολύ σηµαντικό είναι το ∆εύτερο
Σχέδιο Ίσων Ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα ξεκινήσει το 2009 και
περιλαµβάνει οκτώ (8) στόχους και εκατόν είκοσι δύο (122) µέτρα. Έχουµε προωθήσει
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στο πλαίσιο αυτού –το έχουµε διαµοιράσει αν θέλετε σε 21 διαφορετικές περιοχές, το
έχουν ήδη επισκεφθεί 4.000 άτοµα, έχουν ήδη διαµοιραστεί 5.000 αντίτυπα και 435
συναντήσεις µε κοινωνικούς εταίρους. Κάποια από τα θέµατα τα οποία εµείς εξετάζουµε
είναι η συµφιλίωση µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, η οικογενειακή
βία, συµµετοχή στην κοινωνία, υγεία, αθλήµατα, έρευνα, κ.ο.κ.
Έχουµε ένα δίκτυο τριάντα πέντε (35) µελών που είναι ειδικοί στην ισότητα των δύο
φύλων, µέσα στα είκοσι ένα (21) διαµερίσµατα της Μαδρίτης. Έχουµε είκοσι ένα (21)
διαφορετικά διαµερίσµατα στη Μαδρίτη και εγώ είµαι επικεφαλής του συντονισµού
αυτής της µεγάλης οµάδας ανθρώπων. Μπορούµε να αναφέρουµε κάποιες δράσεις,
κάποια Προγράµµατα τα οποία έχουµε υλοποιήσει. Για παράδειγµα, υλοποιούµε µια
EQUAL, που αφορά στη συµφιλίωση µεταξύ των δύο θεµάτων, οικογένειας και επαγγελµατικής
ζωής. Επίσης, υλοποιούµε δύο πολύ ενδιαφέροντα Προγράµµατα που απευθύνονται στα
παιδιά. Το ένα είναι το Πρόγραµµα «Ανοιχτά Κέντρα», το οποίο αύξησε τις ανοιχτές
θέσεις σε 6.090 στα κέντρα προστασίας παιδιών και το Πρόγραµµα «Πρώτες Ηµέρες»
που έχει να κάνει µε τη ζωή των παιδιών τις πρώτες µέρες της ζωής τους. Ως προς τη
σεξουαλική κακοποίηση και εκµετάλλευση υλοποιούµε δύο Προγράµµατα. Το πρώτο
έχει τίτλο: «Επειδή εσείς πληρώνετε εξακολουθεί να υφίσταται η πορνεία» και το δεύτερο
«Μην συνεισφέρετε στη δουλεία του 21ου αιώνα»- δύο Προγράµµατα συνεκπαίδευσης,
και τέλος, µια εκστρατεία εναντίον των σεξιστικών προτύπων.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σας δώσω µερικές λεπτοµέρειες για την κατάσταση
των γυναικών στη Μαδρίτη. Βάσει των επίσηµων στοιχείων και των δηµογραφικών
δεδοµένων, το 87% των αδρανών ατόµων που δηλώνουν ως επάγγελµα «οικιακά» είναι
γυναίκες. Από τα άτοµα που ασχολούνται αποκλειστικά µε τις υποχρεώσεις του σπιτιού,
το 39% είναι γυναίκες και 5% µόνο είναι άνδρες. Ως προς το πώς µοιράζονται οι άνδρες
και οι γυναίκες τις υποχρεώσεις του σπιτιού και των παιδιών, τα στοιχεία δείχνουν ότι
υπάρχει σαφής ανισοκατανοµή. Συγκεκριµένα, το σύνολο των υποχρεώσεων φαίνεται
να βαρύνει τις γυναίκες κατά 66% και µόνο κατά 11% τους άνδρες. Για κάθε έναν άνδρα,
ο οποίος αναλαµβάνει την ευθύνη του νοικοκυριού στη Μαδρίτη, υπάρχουν δεκατρείς
(13) γυναίκες που κάνουν το ίδιο. Βέβαια, πρέπει να τονίσουµε εδώ ότι τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται η τάση όλο και περισσότεροι άνδρες να µοιράζονται τις υποχρεώσεις
του σπιτιού, αλλά θα χρειαστούν πολλά ακόµη για να γίνει η τάση πραγµατικότητα.
Ως προς το πώς οργανώνουν τις καθηµερινές τους δραστηριότητες και γενικά πώς
χρησιµοποιούν το χρόνο τα δύο φύλα, διαφοροποιούνται ως εξής: το 73% των ανδρών
αφιερώνει χρόνο στο σπίτι και την οικογένεια επί δύο (2) ώρες την ηµέρα, ενώ το 92%
των γυναικών αφιερώνει υπερδιπλάσιο χρόνο σε αυτή τη δραστηριότητα ξοδεύοντας
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περίπου τέσσερις (4) ώρες και είκοσι οκτώ (28) λεπτά.
Όσον αφορά στην επαγγελµατική ζωή, τα δύο φύλα διαφοροποιούνται ως εξής: οι
άνδρες παρουσιάζουν ένα µοντέλο συνεχείας στην ενεργό ζωή τους, το οποίο µειώνεται
όσο πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης, ενώ αντίθετα, οι γυναίκες εµφανίζουν ένα
µοντέλο ασυνεχούς δραστηριότητας, κυρίως αυτές που είναι γύρω στα τριάντα (30). Είναι
πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε ότι, προκειµένου να αποφύγουν τη διακοπή της καριέρας
τους, µία στις είκοσι γυναίκες στη Μαδρίτη αναβάλλει την τεκνοποίηση για επαγγελµατικούς
λόγους.
Επίσης, παρατηρείται και µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στα δύο φύλα. Συγκεκριµένα,
στην πόλη της Μαδρίτης το 2004 οι γυναίκες είχαν 32% λιγότερα µικτά έσοδα από τους
άνδρες. Το 2006 στην Ισπανία οι άνδρες έβγαζαν 43,1% περισσότερα χρήµατα από ό,τι
οι γυναίκες. Το 25% των γυναικών στη Μαδρίτη, πέραν της µισθοσυντήρητης εργασίας
τους, ασχολούνται και µε τις υποχρεώσεις του σπιτιού, άρα έχουν διπλό φόρτο εργασίας.
Συνήθως οι εργαζόµενοι άνδρες βοηθούν απλώς στις δουλειές του σπιτιού, χωρίς να
τις αναλαµβάνουν αποκλειστικά, να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές ή για κάποιες
από αυτές.
Στη Μαδρίτη συγκεντρώνεται το 15% όλων των επιχειρήσεων της Ισπανίας. Στην
περιφέρεια της Μαδρίτης υπάρχουν 503.000 ενεργές επιχειρήσεις. Το 55% των επιχειρήσεων
δεν έχει καθόλου εργαζοµένους, το 26% έχει έναν έως δύο εργαζοµένους και το 3%
έχει άνω των 20 εργαζοµένων. Ο δυναµισµός των επιχειρήσεων είναι σηµαντικός στις
µεγάλες επιχειρήσεις. Πέραν αυτών, έχουµε τις µικρές επιχειρήσεις και τους
αυτοαπασχολούµενους, οι οποίοι έχουν δώσει µία νέα ώθηση στον επιχειρηµατικό τοµέα
της Μαδρίτης.
Οι γυναίκες επιχειρηµατίες έχουν µεγαλύτερη παρουσία σε αυτές τις επιχειρήσεις
και ως εκ τούτου έχουν µεγαλύτερη συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη. Είναι επίσης
πολύ σηµαντικό να υπογραµµίσουµε ότι οι γυναίκες επιχειρηµατίες, οι αυτοαπασχολούµενες,
κατηγοριοποιούνται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι
κυρίως ισπανικής καταγωγής. Το 32,5% των αυτοαπασχολουµένων είναι γυναίκες. Από
αυτές το 8% είναι αλλοδαπές. Σχεδόν όλες αυτές οι γυναίκες (92%) απασχολούνται σε
γυναικείους τοµείς και οι περισσότερες είναι άνω των 45 ετών. Το 90% συγκεντρώνεται
στον τοµέα των υπηρεσιών, αναλόγως της δραστηριότητας την οποία αναπτύσσουν.
Οι γυναίκες επιχειρηµατίες ξοδεύουν τρεις φορές περισσότερο χρόνο σε σχέση µε
τους άνδρες στις υποχρεώσεις του σπιτιού και των παιδιών. Οι επιχειρηµατίες άνδρες
δίνουν 40% περισσότερο χρόνο για την εργασία τους από ό,τι οι γυναίκες. Άρα και εδώ
υπάρχει ανισορροπία. Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσω εδώ, το ότι οι εργαζόµενες γυναίκες
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επιφορτίζονται και µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην
οικογένειά τους σε ποσοστό 27%. Εποµένως, για τη µία στις πέντε γυναίκες αυτό σηµαίνει
συγκρούσεις µε το σύντροφό της.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε για την παρουσίαση. Εξαιρετικά τα παραδείγµατα που
µας παρουσιάσατε, οι πολιτικές και οι δράσεις του ∆ήµου της Μαδρίτης για τις γυναίκες
της Μαδρίτης.
Πρέπει να αναφέρω ότι την τελευταία φορά που είχαµε πάει στη Μαδρίτη στο πλαίσιο
του Προγράµµατος αυτού οργανώσαµε µια εξαιρετική εκδήλωση. Είχαµε εκπροσώπους
γυναικών και από τις επιχειρήσεις και από τα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, οι
οποίες κατέθεσαν σηµαντικές εµπειρίες και απόψεις. Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Στη συνέχεια, θα δώσω το λόγο στην πιο νεαρή µας φίλη, την Irene Zancanaro, η
οποία εκπροσωπεί το Υπουργείο για θέµατα ισότητας των φύλων και δικαιωµάτων των
γυναικών της Ιταλίας. Παρακαλώ, Irene έχεις το λόγο.

I. ZANCANARO: Καληµέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να
ευχαριστήσω το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και το Κ.Ε.Θ.Ι.
που µας προσκάλεσαν να συµµετάσχουµε σε αυτό το Πρόγραµµα και στο τελικό Συνέδριο.
Πιστεύω ότι αυτή είναι µια εξαιρετική ευκαιρία να ανταλλάξουµε καλές πρακτικές και
γνώσεις µεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία
και την Ελλάδα.
Θα σας παρουσιάσω το µηχανισµό ισότητας των φύλων, όπως λειτουργεί στη χώρα
µου. Το Υπουργείο ∆ικαιωµάτων και Ίσων Ευκαιριών δηµιουργήθηκε το 1997, προκειµένου
να υπογραµµίσει τη σηµασία των θεµάτων και τις πολιτικές που έχουν να κάνουν µε την
ισότητα των δύο φύλων.
Βασικός στόχος του είναι ο προγραµµατισµός και ο συντονισµός όλων των δραστηριοτήτων,
όπως και των νοµοθετικών ρυθµίσεων που έχουν να κάνουν µε την προώθηση ίσων
ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών, προκειµένου να αποφευχθεί και να καταργηθεί
κάθε είδους διάκριση. Στην υπηρεσία αυτή προσπαθούµε να υιοθετήσουµε µια προσέγγιση,
η οποία θα είναι ανεξάρτητη του φύλου και θα έχει θετικές επιπτώσεις και στα δύο
φύλα. Επιµέρους στόχος µας είναι η προώθηση και ο συντονισµός δραστηριοτήτων που
έχουν να κάνουν µε τη γνώση, την εκπαίδευση και την πληροφόρηση, καθώς και την
κατάρτιση, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης,
υιοθετούµε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειµένου να διασφαλιστεί η
εκπροσώπηση της κυβέρνησης τόσο σε τοπικό, όσο και εθνικό επίπεδο.
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Σύµφωνα µε το καταστατικό µας, το οποίο ουσιαστικά ήταν η ιδρυτική πράξη του
1997, υπάρχουν κάποια σηµεία, τα οποία πρέπει να σεβόµαστε στην υλοποίηση των
δραστηριοτήτων µας. Το πρώτο είναι η πρόταση και ο συντονισµός διαχειριστικών
πρωτοβουλιών που αφορούν στην ισότητα των δύο φύλων, την προώθηση νέων δυνατοτήτων
στις ίσες ευκαιρίες, νέες κατευθυντήριες γραµµές και την ενθάρρυνση των διαφόρων
πρωτοβουλιών που σχετίζονται µε τις ίσες ευκαιρίες και το συντονισµό όλων των
προτάσεων που γίνονται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την κεντρική
κυβέρνηση, καθώς και τη διασφάλιση της σωστής εφαρµογής των εθνικών κανόνων που
έχουν να κάνουν µε την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Η ανάπτυξη των εθνικών θέσεων στην ευρωπαϊκή νοµοθετική διαδικασία στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντονισµός και η παρακολούθηση Προγραµµάτων, τα οποία
αφορούν στη χρήση των πόρων από διαρθρωτικά ταµεία για πολιτικές ίσων ευκαιριών,
την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ διαφόρων εθνικών και διεθνών οργανισµών για
τις ίσες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωµένα Έθνη, το Συµβούλιο της Ευρώπης
και τον ΟΟΣΑ.
Έχουµε τρία Γραφεία που ασχολούνται µε οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα εναντίον
των διακρίσεων και διαιρούνται σε δύο διαφορετικούς Τοµείς. Ο ένας ασχολείται µε τα
οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα και ο άλλος µε τα διεθνή και κοινοτικά ζητήµατα.
Εγώ εργάζοµαι σε αυτόν το δεύτερο Τοµέα, κύριοι στόχοι του οποίου είναι:
• Η υλοποίηση, ο συντονισµός και η παρακολούθηση των δράσεων για την προώθηση
των ίσων ευκαιριών.
• Ο σχεδιασµός και η χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πόρων που στοχεύουν
στην ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων.
• Η υιοθέτηση κοινωνικών πολιτικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Ο συντονισµός των σχέσεων µε τα Ηνωµένα Έθνη, το Συµβούλιο της Ευρώπης και
τον ΟΟΣΑ.
Το Γραφείο παρέµβασης για την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες περιλαµβάνει δύο
τµήµατα: το Τµήµα Επιστηµονικών Προγραµµάτων και την Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών. Το
πρώτο ασχολείται µε το συντονισµό των ερευνών για δράσεις που προωθούν την ισότητα
των δύο φύλων, το σχεδιασµό νέων πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών και την
οργάνωση και λειτουργία της Γραµµατείας της Εθνικής Επιτροπής ίσων ευκαιριών.
Το Εθνικό Γραφείο εναντίον των έµφυλων διακρίσεων έχει ως στόχο τη διασφάλιση
της ίδρυσης και λειτουργίας οργάνων, τα οποία θα προστατεύουν την ισότητα, θα συµβάλουν
στην απαλοιφή των διακρίσεων µε βάση τη φυλή ή την εθνοτική προέλευση και θα
συλλέγουν καταγγελίες ατόµων, τα οποία έχουν υποστεί διακρίσεις και ενδέχεται η
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υπόθεσή τους να φτάσει στο δικαστήριο.
Υπάρχουν και άλλα όργανα, τα οποία συνεργάζονται µε το Υπουργείο µας. Ένα από
αυτά είναι η Επιτροπή ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία έχει
συµβουλευτικό ρόλο. Ένα άλλο είναι η διυπουργική Επιτροπή για την εφαρµογή του
άρθρου 18 του νόµου για τη µετανάστευση, η οποία παρακολουθεί και σχεδιάζει όλες
τις οικονοµικές συνεισφορές που δίνονται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης
µεταναστών/-τριών, καθώς τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των µεταναστών/-τριών έχει
σηµειώσει µεγάλη αύξηση στην Ιταλία.
Ένα τρίτο όργανο που συνεργάζεται µε το Υπουργείο µας είναι η Επιτροπή για τη
γυναικεία επιχειρηµατικότητα, η οποία ιδρύθηκε το 2000 και ασχολείται µε µελέτες και
έρευνες, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά µε τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα.
Τέλος, το πιο σηµαντικό όργανο, µε το οποίο συνεργάζεται το Υπουργείο µας, είναι η
Επιτροπή για την πρόληψη και καταστολή των πρακτικών γυναικείου ακρωτηριασµού,
η οποία οργανώνει καµπάνιες πληροφόρησης, των µεταναστριών κυρίως, και προωθεί
διάφορες πρωτοβουλίες, µε στόχο την αποτροπή των ακρωτηριασµών των γυναικείων
γεννητικών οργάνων.
∆ιαθέτουµε ένα πολύ ισχυρό εθνικό, περιφερειακό και τοπικό δίκτυο συµβουλευτικής
σε θέµατα ισότητας, το οποίο έχει ως στόχο την εφαρµογή των πολιτικών ισότητας που
διαχέονται από το Υπουργείο.
Τα βασικά νοµοθετικά εργαλεία για τις πολιτικές ίσων ευκαιριών είναι τα εξής:
• Ο Νόµος που ψηφίστηκε το 1991, ο οποίος εισάγει την έννοια των θετικών δράσεων
και έχει να κάνει µε την αντιµετώπιση των έµφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων.
• Ο Νόµος 215 του 1992, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα θετικών πρωτοβουλιών για
την προώθηση και την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.
• Ο Νόµος 53 του 2000, ο οποίος δίνει συγκεκριµένες επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις,
προκειµένου να προωθήσει πρωτοβουλίες για τη συµφιλίωση και την εξισορρόπηση
της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των γυναικών.
• Το νέο άρθρο 51 του Ιταλικού Συντάγµατος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ίσων
ευκαιριών εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στα εθνικά σώµατα, στους εθνικούς
θεσµούς.
Όπως ίσως ξέρετε, ο πληθυσµός της Ιταλίας ανέρχεται περίπου στα 60.000.000. Το
51,4% του πληθυσµού είναι γυναίκες. Το 2005 σηµειώθηκε µια µικρή αύξηση του
ποσοστού των γυναικών, της τάξης του 0,6%, λόγω της εισροής µεταναστριών. Οι
µετανάστες αντιπροσωπεύουν το 5% του συνολικού πληθυσµού και βρίσκονται κυρίως
στο βορρά, στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά τµήµατα της Ιταλίας.
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Ένα εξίσου σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ιταλία είναι η γήρανση του
πληθυσµού. Το 20% περίπου του πληθυσµού αποτελείται από άτοµα άνω των 65 ετών.
Ως προς τα ποσοστά επαγγελµατικής δραστηριότητας, µόνο το 50,8% των γυναικών
εργάζεται, ποσοστό πολύ µικρότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Στην ηλικία µεταξύ
15 και 64 οι γυναίκες εργάζονται σε ποσοστό 58,4%. Το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών
στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε
στην αύξηση των υπηρεσιών φύλαξης παιδιών κ.ο.κ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι γυναίκες
συνήθως απασχολούνται σε θέσεις γραφείου και λιγότερο ως αυτοαπασχολούµενες.
Μεγάλο είναι και το ποσοστό των γυναικών, οι οποίες εργάζονται µε µερική απασχόληση.
Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 26,4%, ενώ το αντίστοιχο των ανδρών είναι µόλις 4%.
Όσον αφορά στην ανεργία, το ποσοστό των άνεργων γυναικών ανέρχεται στο 8,8%,
ενώ των ανδρών στο 5,4%. Από τα στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει φαίνεται να υπάρχει
συσχέτιση ανάµεσα στην ανεργία και την εκπαίδευση. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
παρατηρούνται στους αποφοίτους ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τέλος, το ποσοστό
των γυναικών που συµµετέχουν στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων αγγίζει µόλις
το 18%, γεγονός που υπογραµµίζει την ανάγκη λήψης περισσότερων µέτρων για την
εξισορρόπηση και αυτής της ανισότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή
σας και αν έχετε ερωτήσεις είµαι στη διάθεσή σας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε την Irene για την παρουσίαση. Οι πολιτικές της Ιταλικής
Κυβέρνησης είναι εξαιρετικές, κυρίως αυτές που αφορούν στην πρόσβαση των γυναικών
στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων, αλλά και οι δράσεις που αναπτύσσονται
για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που
παρουσιάστηκαν φάνηκε η εξέλιξη αυτών των πολιτικών και τα άµεσα αποτελέσµατά
τους.
Εγώ θα ευχηθώ το Συνέδριο αυτό να αποτελέσει το εφαλτήριο για µεγαλύτερο
προβληµατισµό και ουσιαστικές δράσεις για την ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών
σε τοπικό επίπεδο. Και είµαι βέβαιη ότι οι απόψεις που θα ακουστούν τις δύο αυτές
ηµέρες θα συµβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του κοινού µας στόχου για την προώθηση
ίσων ευκαιριών και την άρση των όποιων διακρίσεων υφίστανται οι γυναίκες σε τοπικό
επίπεδο.
Στο σηµείο αυτό θα ξεκινήσει η συζήτηση, την οποία θα συντονίσει η κα Βλαχογιάννη.
Πιστεύω ότι εκτός από τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν να ακουστούν και κάποιες
προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ: Παρακαλώ, υπάρχουν ερωτήσεις προς τις οµιλήτριες; Ορίστε κα
Κουµεντάκου.

κα ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κα Seignourel εάν η
θέση των Γαλλίδων γυναικών βελτιώθηκε σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. ∆ιότι µέχρι
πρόσφατα νοµίζω ότι δεν είχαν γίνει πολλά πράγµατα. Σας ευχαριστώ πολύ.

D. SEIGNOUREL: Πιστεύω ότι η Γαλλίδα έχει µια ιστορία, η οποία συνδέεται µε το
δυναµισµό και το φεµινισµό. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπάρχει ένα κενό νόµου στη Γαλλία.
Χρειάζεται να ψηφισθούν και άλλοι νόµοι για την ισότητα των φύλων, αλλά και να
εφαρµοσθούν σωστά οι ήδη υπάρχοντες, καθώς παρατηρείται διάσταση µεταξύ του
νόµου και της πραγµατικότητας.
Η Γαλλίδα δε δουλεύει πολύ έξω πλέον. Το 57% των γυναικών είναι ενεργές. Όµως
πρέπει οι Γαλλίδες να εργάζονται και να αναλαµβάνουν επίσης και τις οικογενειακές
υποχρεώσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως καλύπτονται από αυτές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία,
το 84% των οικογενειακών βαρών καλύπτονται από τις γυναίκες. Τώρα, στο πλαίσιο της
πολιτικής έχω να πω ότι δε βρισκόµαστε και στην κορυφή. Έχουµε πολλές Υπουργούς,
έχουµε πολλές Γενικές Γραµµατείς, οι οποίες, όµως, δραστηριοποιούνται κυρίως στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταλαµβάνουν πολλές θέσεις, όχι όµως στην κορυφή της ιεραρχίας.
Ευχαριστώ.

Α. ΡΟΜΠΟΚΟΥ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Καληµέρα σας, συγχαρητήρια για το Συνέδριο αυτό.
Εύχοµαι να πάνε όλες οι συζητήσεις καλά και να έχουµε θετικά αποτελέσµατα. Ονοµάζοµαι
Αγλαΐα Ροµπόκου-Καραγιάννη και εκπροσωπώ την Επιτροπή Επιστηµόνων για τα γυναικεία
θέµατα και την ισότητα του Λυκείου των Ελληνίδων.
Θέλω να θέσω ένα ερώτηµα σε όλες τις οµιλήτριες, ίσως και σε όλες τις παρευρισκόµενες.
Πολύ ωραία όλα αυτά που λέγονται, πάρα πολύ ενθαρρυντικές οι ενέργειες, όµως θα
ήθελα να ξέρω εάν η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση για όλα αυτά τα θέµατα
απευθύνεται ακόµα και στην τελευταία, στην πιο αποµακρυσµένη γυναίκα, που µένει σε
ένα µακρινό χωριό. Υπάρχει τέτοια διάχυση της πληροφόρησης και αν ναι κατά πόσο
βοηθούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης; Συνεργάζονται δηλαδή τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
µε τις αντίστοιχες Γραµµατείες Ισότητας για την ευαισθητοποίηση και την ενηµέρωση
αυτή; Επίσης, θα ήθελα να ξέρω αν ενηµερώνονται οι µετανάστριες, οι οποίες αποτελούν
µια πολύ ευαίσθητη οµάδα γυναικών. Σας ευχαριστώ.
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Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ: Θα σας απαντήσω όσον αφορά στο Κ.Ε.Θ.Ι. Το Κ.Ε.Θ.Ι. αυτή την
ώρα υλοποιεί τριάντα τρία (33) προγράµµατα ευρωπαϊκά και εθνικά και βέβαια προσπαθεί,
όσο είναι δυνατόν, να βρίσκεται και στις πλέον αποµακρυσµένες περιοχές. Για παράδειγµα,
την ερχόµενη Κυριακή ένα κλιµάκιό µας θα επισκεφθεί τα χωριά της Ηλείας. Την Κυριακή
θα έχουµε µία ηµερίδα για ιατρικά θέµατα σχετικά µε την πρόληψη της υγείας των
γυναικών και τις άλλες τρεις µέρες θα επισκεφθούµε εννέα (9) χωριά.
Το ίδιο γίνεται και µε τις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν
αυτή τη στιγµή στα Παραρτήµατά µας σε εννέα (9) πόλεις της Ελλάδος. Οι υπηρεσίες
αυτές αφορούν στη συµβουλευτική στήριξη των γυναικών, κοινωνικά ευάλωτων οµάδων
(π.χ. µεταναστριών, κ.ά.) µε το κατάλληλο επιστηµονικό µας προσωπικό.
Η δύναµη του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι τα Προγράµµατα. Προσπαθούµε, λοιπόν, να τα υλοποιούµε
όσο γίνεται καλύτερα και να φτάνουµε όσο µπορούµε πιο µακριά, ακόµα και στα νησιά.
Πριν από λίγο καιρό, στο πλαίσιο ενός Προγράµµατος επισκεφθήκαµε τα Χανιά, τη
Μυτιλήνη και κάποια ορεινά χωριά της, την Κοµοτηνή, τη Ροδόπη και τα µουσουλµανικά
της χωριά. Προσπαθούµε να φτάσουµε και στον πιο αποµακρυσµένο τόπο και πιστεύω
ότι σε µεγάλο βαθµό το έχουµε καταφέρει.
Ως προς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, θέλω να τονίσω ότι έχουµε µεγάλη ανταπόκριση
και ιδιαίτερα από τα τοπικά ΜΜΕ. Τέλος, θέλω να επισηµάνω ότι στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ
(ΙΙ, 4.1.1α), το οποίο υλοποιούµε και αφορά στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών
της Μέσης Εκπαίδευσης, επισκεπτόµαστε τα Γυµνάσια και τα Λύκεια όλης της χώρας
σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό. Στο τέλος δε κάθε σχολικής χρονιάς που γίνονται οι
παρουσιάσεις των παρεµβατικών προγραµµάτων, σηµειώνεται πολύ µεγάλη συµµετοχή
του κόσµου, αλλά και ανταπόκριση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Παρακαλώ και τους εταίρους µας να πάρουν το λόγο, αν θέλουν να προσθέσουν κάτι.
Ευχαριστώ.

D. SEIGNOUREL: Στη Γαλλία τα τοπικά Κέντρα για τα δικαιώµατα των γυναικών και
των οικογενειών βρίσκουν εφαρµογή κυρίως στα αστικά κέντρα αλλά και γύρω από αυτά,
π.χ. σε αγροτικές περιοχές. Τα τοπικά Κέντρα αναλαµβάνουν συγκεκριµένες δράσεις,
όπως είναι για παράδειγµα δράσεις για τις µετανάστριες. Επίσης, τα εθνικά Κέντρα
συνεισφέρουν στο πλαίσιο της Γραµµατείας Ισότητας ίσων ευκαιριών. Συντάξαµε έναν
οδηγό για τις γυναίκες, προκειµένου να δείξουµε την ανάπτυξη των κωδικών ισότητας
στο πλαίσιο του Μαρόκο. Επιπλέον, υλοποιούµε συγκεκριµένες δράσεις για τις µετανάστριες.
Έχουµε πολλή δουλειά, όπως καταλαβαίνετε, και ο φόρτος εργασίας αυξάνεται όλο και
περισσότερο σε αυτό τον τοµέα.
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P. BARREIROS RIBAO: Εµείς στη Μαδρίτη δεν έχουµε αποµακρυσµένες περιοχές,
όπως µπορείτε να καταλάβετε, είναι µία µεγαλούπολη. Όλη η πόλη δεν είναι αποµακρυσµένη,
είναι αστικός ιστός.
Προκειµένου να προσδιορίσουµε τις γυναικείες οµάδες που έχουν συγκεκριµένες
ανάγκες, προσπαθούµε να τις εντοπίσουµε για να έχουµε πρόσβαση σε αυτές. Το
µεγαλύτερο πρόβληµα στη δική µας περίπτωση είναι η δυσκολία πρόσβασης των γυναικών
στις εκστρατείες µας. ∆εν ξέρουµε πού βρίσκονται για να µπορέσουµε να τις στοχεύσουµε.
Εκείνες, από την άλλη πλευρά, δεν ξέρουν τη γλώσσα. Εµείς προσπαθούµε να τους
µεταφράζουµε τα φυλλάδια, την πληροφορία, σε διαφορετικές διαλέκτους και γλώσσες,
αλλά δεν είναι εύκολο να έχουν αυτές οι γυναίκες πρόσβαση.
Εργαζόµαστε τώρα µε τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης, τα οποία καλύπτουν τις εκστρατείες
µας και διαχέουν την πληροφόρηση σε τοπικό επίπεδο. ∆ηλαδή προσπαθούµε µε άλλους
τρόπους να δώσουµε σε αυτές τις γυναίκες την πληροφορία που χρειάζονται και όχι να
φανταστούν εκείνες πού βρίσκεται η πληροφορία.
I. ZANCANARO: Όσον αφορά στην πολιτική της ισότητας των φύλων σε εθνικό επίπεδο,
έχουµε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο, όχι µόνο σε εθνικό, αλλά σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, ήδη από τη δεκαετία του ’90. Άρα, λοιπόν, έχουµε αρκετά µεγάλη εµπειρία
στην εφαρµογή των πολιτικών ίσων ευκαιριών και ισότητας µεταξύ των δύο φύλων.
Ασχολούµαστε, επίσης, µε τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Στο Πανεπιστήµιο
ασχολούνται επίσης µε το θέµα αυτό και παίρνουν δεδοµένα από όλη τη χώρα. Όσον
αφορά στο θέµα των µεταναστριών προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε και να µελετήσουµε
συγκεκριµένα Προγράµµατα για τις µετανάστριες. Ήδη έχουµε δηµιουργήσει µία
τηλεφωνική υπηρεσία δωρεάν προσφοράς υποστήριξης από τηλεφώνου, η οποία
προσφέρεται και σε διαφορετικές γλώσσες. Είναι συναρπαστική υπηρεσία για το Υπουργείο
µας, γιατί ήδη έχει σηµειωθεί µια αύξηση αλλοδαπών γυναικών που τηλεφωνούν στην
υπηρεσία µας και ζητούν προστασία, βοήθεια, κ.ο.κ.
Τέλος, όσον αφορά στις µετανάστριες, έχουµε ήδη δηµιουργήσει έναν δωρεάν αριθµό
επικοινωνίας εναντίον των διακρίσεων σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Γραφείο Φυλετικών
∆ιακρίσεων και µέσω αυτού δίνουµε βοήθεια σε ανθρώπους που υφίστανται κάθε είδους
διακρίσεις, φυλετικές, εθνοτικές, θρησκείας, κ.ο.κ.

κα ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ: Είµαι από την Ένωση Ελληνίδων Νοµικών. Χαιρετίζουµε το Συνέδριό
σας, πράγµατι πρέπει όλοι να στηρίξουµε το Κ.Ε.Θ.Ι., γιατί προσφέρει σηµαντική δουλειά,

59

TELIKO- DIRTHWSH

01-12-08

09:06

™ÂÏ›‰·60

Πρακτικά Συνεδρίου «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

θέλουµε όµως ακόµα περισσότερα πράγµατα.
Οπωσδήποτε πρέπει να απαιτήσετε από τα ΜΜΕ να πάρετε έστω µία ώρα το µήνα και
να οργανώνετε πάνελ, στα οποία θα συµµετέχουν γυναίκες που έχουν ωφεληθεί από τις
δράσεις σας και θα µπορούν να καταθέσουν τις εµπειρίες και τα οφέλη από δράσεις
του φορέα σας. Η γυναίκα στην επαρχία, δυστυχώς ακόµα, είναι εγκαταλελειµµένη και
για αυτό οφείλουµε να την ενηµερώσουµε και να την κινητοποιήσουµε. Σήµερα έπρεπε
να είναι εδώ γυναίκες δικαστές, για να καταθέσουν τα προβλήµατα, τα οποία αντιµετωπίζουν
σήµερα οι γυναίκες και ειδικότερα αυτές που ζουν στην περιφέρεια.
Η συνάδελφος δίπλα µου είναι ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Γαλατσίου και, όπως
µου είπε προηγουµένως, δεν ενηµερώθηκε για αυτό το Συνέδριο από το ∆ήµο, τυχαία
το έµαθε και ήρθε. Πρέπει και οι ∆ήµοι να συµβάλουν στη διάχυση της πληροφόρησης
για τέτοια θέµατα και να κινητοποιήσουν τον κόσµο. Επίσης, θα έπρεπε να είναι εδώ
και γυναίκες δηµοσιογράφοι, οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν πολλαπλά στην
προσπάθεια που κάνετε. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση. Ελπίζουµε
και ευχόµαστε να γίνουν ακόµα περισσότερα πράγµατα.

Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστούµε πολύ για τη συµµετοχή και τις προτάσεις σας.
Στο σηµείο αυτό τελειώνει και το δεύτερο µέρος του Συνεδρίου µας για σήµερα. Θα
κάνουµε ένα µικρό διάλειµµα και θα συνεχίσουµε µε το επόµενο πάνελ, το οποίο έχει
ως αντικείµενο την παρουσίαση της έρευνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πριν φύγετε θα
ήθελα να ακουστεί από αυτή την αίθουσα ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ στις συνεργάτιδές
µου, για την πολύτιµη συµβολή τους στη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου.

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»
Γ. ΚΟΡΕΛΛΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ): Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούµε για την παρουσία
σας εδώ αυτή τη δύσκολη µεσηµεριανή ώρα και εν µέσω απεργίας.
Όπως ξέρετε και από το πρόγραµµα, σε αυτό το τµήµα του Συνεδρίου θα παρουσιάσουµε
τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη παράλληλα σε τέσσερις χώρες: την Ελλάδα,
την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Η έρευνα υλοποιήθηκε από τους εταίρους του
Προγράµµατος «Localising Gender Equality through Development».
Ο στόχος αυτών των τεσσάρων παράλληλων ερευνών ήταν η αξιολόγηση από τις ίδιες
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τις γυναίκες - ωφελούµενες των υποστηρικτικών υπηρεσιών που λειτουργούν σε τοπικό
επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές αποσκοπούν στην υποστήριξη των γυναικών, προκειµένου
να εξισορροπήσουν την οικογενειακή µε την επαγγελµατική τους ζωή, να δηµιουργήσουν
ή να διατηρήσουν την επιχείρησή τους και τελικά να συµβάλουν περισσότερο και εντονότερα
στην τοπική ανάπτυξη.
Με τους εταίρους µας αποφασίσαµε από κοινού να περιορίσουµε την οµάδα στόχου
της έρευνας σε δύο επαγγελµατικές κατηγορίες γυναικών: τις γυναίκες επιχειρηµατίες
και τις γυναίκες ελεύθερες επαγγελµατίες, για τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος ήταν
πρακτικός. Αναγκαστήκαµε να επικεντρωθούµε σε κάποιες κατηγορίες πληθυσµού, διότι
ο προϋπολογισµός µας ήταν περιορισµένος και δεν µπορούσαµε να επεκταθούµε στο
γενικό πληθυσµό κάθε χώρας. Ο δεύτερος λόγος που επιλέξαµε αυτές τις δύο κατηγορίες
επαγγελµατιών και όχι κάποιες άλλες, ήταν το γεγονός ότι και στις τέσσερις χώρες
υπήρχαν ανεπαρκή στοιχεία και λίγες έρευνες ως προς τις υποστηρικτικές υπηρεσίες
προς αυτές τις δύο κατηγορίες, δηλαδή τις επιχειρηµατίες και τις ελεύθερες επαγγελµατίες.
Ο τρίτος λόγος που επιλέξαµε αυτή την οµάδα-στόχο ήταν ότι τα προστατευτικά νοµοθετικά
µέτρα για την ενίσχυση της εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής
αφορούν συνήθως σε εργαζόµενες, είτε στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, όχι όµως
σε ελεύθερες επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενες ή επιχειρηµατίες. Θέλαµε, λοιπόν,
να δούµε πώς αυτές οι οµάδες επαγγελµατιών µπορούν άµεσα ή και έµµεσα να ωφεληθούν
από τις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Οι παράµετροι που διερευνήθηκαν στις τέσσερις παράλληλες έρευνες ήταν: α) η
συµβολή των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην εξισορρόπηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας µε την προσωπική και οικογενειακή ζωή, β) η επίδραση των αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών στην ενίσχυση της επαγγελµατικής εξέλιξης των γυναικών και της
γυναικείας επιχειρηµατικότητας, γ) η επάρκεια των υποστηρικτικών µέτρων και δράσεων
για τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής θέσης των γυναικών επιχειρηµατιών
και ελεύθερων επαγγελµατιών, δ) η επάρκεια των κινήτρων που παρέχονται από τις
τοπικές υποστηρικτικές δράσεις, προκειµένου να υποστηρίξουν πραγµατικά τις γυναίκες
στο να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να ασκήσουν το ελεύθερο επάγγελµά
τους, και ε) τα κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά -όπως η ηλικία, η οικογενειακή
κατάσταση, το µορφωτικό επίπεδο, κ.ά.- των γυναικών επιχειρηµατιών και των ελεύθερων
επαγγελµατιών και ο ρόλος τους στην επαγγελµατική τους εξέλιξη.
Το ερωτηµατολόγιο ήταν κλειστού τύπου και κοινό και για τις τέσσερις έρευνες.
∆ιαρθρώθηκε σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη περιλάµβανε τα κοινωνιοδηµογραφικά
χαρακτηριστικά του δείγµατος, η δεύτερη τις οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών,

61

TELIKO- DIRTHWSH

01-12-08

09:06

™ÂÏ›‰·62

Πρακτικά Συνεδρίου «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

τις δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν σε επαγγελµατικό επίπεδο αλλά και το βαθµό
συµφιλίωσης της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής τους, η τρίτη την αξιολόγηση
των κινήτρων και των µέτρων για την οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησης και
τέλος, η τέταρτη την αξιολόγηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε
τοπικό επίπεδο.
Η σηµασία της έρευνας θεωρούµε ότι ήταν µεγάλη, παρά τους αριθµητικούς και
οικονοµικούς περιορισµούς που σας ανέφερα, καθώς το θέµα της γυναικείας
επιχειρηµατικότητας και αυτο-απασχόλησης αποτελεί βασικό άξονα της γυναικείας
απασχόλησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η διερεύνηση των επαγγελµατικών
αυτών δραστηριοτήτων µπορεί να συνδράµει στη βελτίωση των εφαρµοζόµενων πολιτικών
και πρακτικών, την ενίσχυση των υπαρχουσών δοµών και τέλος, την ανάπτυξη σχετικών
πρωτοβουλιών για την ουσιαστική υποστήριξη των γυναικών σε όλους τους τοµείς.
Ας δώσω, όµως, το λόγο στις ερευνήτριες που συντόνισαν τις έρευνες στις τέσσερις
αυτές χώρες. Καλώ πρώτα την κα Θεοδωροπούλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, η οποία ανέλαβε τον επιστηµονικό συντονισµό της έρευνας
για το Κ.Ε.Θ.Ι. στην Ελλάδα. Η κα Θεοδωροπούλου είναι διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου
της Καλιφόρνια στην κοινοτική ανάπτυξη και αγροτική κοινωνιολογία.

Ε. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είπε και η κα Πρόεδρος, αυτή η
έρευνα διενεργήθηκε ταυτόχρονα σε διαφορετικές χώρες και τώρα παρουσιάζουµε τα
πρώτα αποτελέσµατα. Θα παρουσιάσω εν τάχει το στόχο και τη µεθοδολογία, αφού ήδη
αναφέρθηκαν από την κα Κορέλλα.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, κάναµε την αξιολόγηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
που υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Αυτό που θέλαµε να διερευνήσουµε
ήταν το ποσοστό γυναικείας επιχειρηµατικότητας σε µια εποχή που η συµµετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας ολοένα και αυξάνεται σε όλες σχεδόν τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι έχει αυξηθεί το γυναικείο εργατικό δυναµικό οφείλεται
βέβαια σε διάφορα µέτρα και πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί σε πολλές χώρες και
βοηθάνε αυτή την πρόσβαση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες είναι πιο
µορφωµένες πλέον, πιο καταρτισµένες και έχουν ίσες ευκαιρίες, θέλουµε να πιστεύουµε,
µε τους άνδρες στην απασχόληση.
Θελήσαµε, λοιπόν, να το εξακριβώσουµε αυτό και να ερευνήσουµε το κατά πόσον
υπάρχουν ίσα δικαιώµατα και ίσες αµοιβές για τις γυναίκες και τους άνδρες. ∆ιαπιστώσαµε
ότι, παρόλο που τα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης είναι αυξηµένα σε σχέση µε
παλαιότερα, η γυναικεία επιχειρηµατικότητα βρίσκεται πολύ πίσω. Στους τέσσερις
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Έλληνες που βρίσκονται στη φάση της εκκίνησης µιας επιχείρησης µόνο η µία είναι
γυναίκα. Η επιχειρηµατικότητα στις γυναίκες είναι συνήθως και κυρίως λύση ανάγκης.
Οι γυναίκες δηλαδή στρέφονται εκεί γιατί δεν µπορούν να βρουν άλλη απασχόληση.
Στόχος µας, λοιπόν, ήταν, όπως είπαµε, να διερευνήσουµε τις συνθήκες της γυναικείας
επιχειρηµατικότητας και να αξιολογήσουµε τις υφιστάµενες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή όλα αυτά τα υποστηρικτικά µέτρα που υιοθετούνται για να
βοηθήσουν τη γυναίκα στον επαγγελµατικό τοµέα, και ειδικότερα µέτρα που στοχεύουν
στην αύξηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που
διερευνήθηκαν ήταν, όπως ήδη αναφέρθηκε, η υποστήριξη των γυναικών επιχειρηµατιών
και ελεύθερων επαγγελµατιών, τα µέτρα και οι δράσεις για την εναρµόνιση οικογενειακής
και επαγγελµατικής ζωής και τέλος, τα µέτρα για την προώθηση των γυναικών στην
αγορά εργασίας.
Ως προς τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία. Το
δείγµα µας αποτελούνταν από 123 γυναίκες επιχειρηµατίες και ελεύθερες επαγγελµατίες.
Συγκεντρώσαµε ισάριθµα πλήρη ερωτηµατολόγια µέσω συνεντεύξεων σε 16 διαφορετικούς
Νοµούς της χώρας. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε κοινωνικά και δηµογραφικά
χαρακτηριστικά, τις οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών, αξιολογούσε τα κίνητρα
και τα µέτρα για την οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησης, καθώς και τις αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Ο χρόνος διεξαγωγής ήταν από το
Μάιο έως το Σεπτέµβριο του 2007. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε περιγραφική
στατιστική, έγινε έλεγχος ανεξαρτησίας και λογιστική παλινδρόµηση µέσω του προγράµµατος
SPSS.
Ας δούµε τώρα τα αποτελέσµατα. Οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους ήταν µεταξύ 26
και 45 ετών. Σε αυτή την ηλικία οι γυναίκες είναι πολύ ενεργές και δραστήριες, δηµιουργούν
οικογένεια, αλλά προσπαθούν να καταξιωθούν και επαγγελµατικά, αφού έχουν ολοκληρώσει
πλέον τις σπουδές τους. Βέβαια, υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό µεταξύ 46 και 60 ετών,
που σε αυτή την ηλικία µπορούµε να πούµε ότι δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά γιατί
έχουν απαλλαγεί και από τις πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις, κυρίως µε το µεγάλωµα
των παιδιών.
Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, οι περισσότερες, το 60%, ήταν έγγαµες και το
40% από αυτές είχαν παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά ήταν άνω των 16 ετών, γεγονός που
σηµαίνει ότι οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες είχαν απαλλαγεί από τις αυξηµένες
ευθύνες για το µεγάλωµα των παιδιών.
Το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών του δείγµατος είναι σχετικά υψηλό. Το 22% έχει
τελειώσει Λύκειο, το 18,7% Πανεπιστήµιο και ένα 13,8% έχει κάνει και µεταπτυχιακές
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σπουδές. Όσον αφορά στην επαγγελµατική τους κατάσταση, το µεγαλύτερο ποσοστό των
γυναικών ήταν επιχειρηµατίες και ασχολούνταν στην πλειοψηφία τους µε το λιανικό
εµπόριο. Από τις υπόλοιπες, που ασκούσαν ελεύθερο επάγγελµα, οι περισσότερες
δραστηριοποιούνταν σε υπηρεσίες υγείας, στα λογιστικά και σε υπηρεσίες αισθητικής.
Οι µισές από αυτές αφιερώνουν 8-10 ώρες στη δουλειά τους, ενώ αρκετές αφιερώνουν
πάνω από 10 ώρες. Αντίστοιχα, για τις δουλειές του σπιτιού οι µισές και παραπάνω
αφιερώνουν 1 έως 2 ώρες.
Στο ερώτηµα «σε τι βαθµό πιστεύετε ότι οι οικογενειακές σας υποχρεώσεις δυσχεραίνουν
την επαγγελµατική σας εξέλιξη», κάποιες απάντησαν «λίγο» και πολλές «καθόλου».
∆ηλαδή απάντησαν ότι τα βγάζουν πέρα, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο τους στο σπίτι
από την εργασία τους. Ως προς το βαθµό ικανοποίησης από το συνδυασµό επαγγελµατικής
και προσωπικής ζωής, οι περισσότερες απάντησαν ότι είναι µέτρια έως πολύ ικανοποιηµένες,
πιστεύουν ότι συνδυάζουν καλά την οικογενειακή τους ζωή και το µεγάλωµα των παιδιών
τους µε τις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις.
Όταν ρωτήθηκαν κατά πόσον είναι ικανοποιηµένες από τις παροχές του κράτους,
απάντησαν ότι είναι «λίγο» ή «καθόλου». Θεωρούν προσωπική τους επιτυχία την ισορροπία
µεταξύ οικογένειας και επαγγελµατικής δραστηριότητας και όχι απόρροια της υποστήριξης
του κράτους.
Στην ερώτηση αν έχουν κάποια βοήθεια στο σπίτι, κυρίως για τις δουλειές τους,
πολλές γυναίκες απάντησαν ότι ο κύριος άνθρωπος που βοηθάει είναι ο σύντροφός τους
ή/και οι γονείς τους. Ένα µεγάλο ποσοστό (26,8%) γυναικών απάντησε ότι δεν έχει
κανέναν για βοήθεια, ενώ το 27,6% είπε ότι έχει οικιακή βοηθό.
Υπήρχε ξεχωριστή ερώτηση για το αν έχουν βοήθεια στην ανατροφή των παιδιών. Οι
περισσότερες απάντησαν ότι ο σύζυγος είναι αυτός που βοηθάει περισσότερο, επίσης
οι γονείς και τα πεθερικά, ενώ ελάχιστες από αυτές είπαν ότι έχουν γυναίκα στο σπίτι
ειδικά για τη φροντίδα των παιδιών.
Στην ερώτηση κατά πόσο η γυναικεία επιχειρηµατικότητα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα
για την ανάπτυξη µιας χώρας, οι περισσότερες απάντησαν ότι είναι πάρα πολύ έως
απόλυτα σηµαντικός.
Στην ερώτηση πώς πήραν την απόφαση να δηµιουργήσουν επιχείρηση ή να ασκήσουν
ελεύθερο επάγγελµα ένα µεγάλο ποσοστό απάντησε ότι ήταν η υποστήριξη του οικογενειακού
περιβάλλοντος, ένα άλλο ποσοστό ότι διέθετε το απαραίτητο κεφάλαιο και ένα άλλο ότι
είχε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για ένα τέτοιο εγχείρηµα.
Στο ερώτηµα τι δυσκολίες αντιµετωπίζουν, το 29% απάντησε ότι η µεγαλύτερη δυσκολία
είναι ο ανταγωνισµός από άλλες επιχειρήσεις. Μια άλλη δυσκολία είναι ο συνδυασµός
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επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Αν και οι περισσότερες δήλωσαν ικανοποιηµένες
σχετικά µε το παραπάνω ζήτηµα, ωστόσο επεσήµαναν ότι προσπαθούν πάρα πολύ για
να τον επιτύχουν. Το 19% απάντησε ότι, εκτός των άλλων, αντιµετωπίζει και αρκετές
οικονοµικές δυσκολίες.
Στην ερώτηση ποιο µέτρο της πολιτείας θεωρούν πιο σηµαντικό για την αύξηση της
γυναικείας επιχειρηµατικότητας, οι περισσότερες απάντησαν τις επιδοτήσεις και την
ευνοϊκή δανειοδότηση. Μεγάλο ποσοστό θεωρεί ως πιο σηµαντικό µέτρο το συνδυασµό
ευνοϊκών ρυθµίσεων και παροχής κινήτρων από το κράτος.
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσω τις διαφορές επιχειρηµατιών και ελεύθερων επαγγελµατιών.
Αυτές που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα έχουν ανώτερο µορφωτικό επίπεδο –το 50%
έχει κάνει και µεταπτυχιακά– σε σχέση µε τις επιχειρηµατίες, χωρίς αυτό να σηµαίνει
ότι οι τελευταίες έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Επίσης, οι ελεύθερες επαγγελµατίες
είναι µικρότερες σε ηλικία σε σχέση µε τις επιχειρηµατίες.
Οι γυναίκες που ζουν και εργάζονται στην Αττική έχουν µεγαλύτερη επιχειρηµατική
δραστηριότητα σε σχέση µε αυτές που ζουν στην επαρχία. Επίσης, οι γυναίκες µεγαλύτερης
ηλικίας είναι αυτές, οι οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά. Οι παντρεµένες
γυναίκες παρουσιάζουν περισσότερη πιθανότητα για επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι
γυναίκες που έχουν λάβει Τριτοβάθµια Εκπαίδευση συνήθως είναι ελεύθερες επαγγελµατίες,
σε σχέση µε τις επιχειρηµατίες που έχουν χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο.
Ορισµένα από τα κίνητρα που ωθούν τις γυναίκες να ανοίξουν µια δικιά τους επιχείρηση
ή να εργαστούν ως ελεύθερες επαγγελµατίες είναι γιατί έχουν λάβει την απαραίτητη
χρηµατοδότηση, έχουν τις γνώσεις και την εµπειρία και δέχονται τη στήριξη της οικογένειας.
Αναφορικά µε την επίδραση διαφόρων δυσκολιών, επισηµαίνουµε ότι ενώ υπάρχει
υψηλός ανταγωνισµός, οι γυναίκες έχουν τις ικανότητες να οργανώσουν επιχειρηµατικό
σχέδιο.
Η καταγραφή και αξιολόγηση της επίδρασης υφιστάµενων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
σε τοπικό επίπεδο µας έδειξε ότι οι γυναίκες, οι οποίες κάνουν χρήση συµβουλευτικής
µονάδας απασχόλησης, κυρίως ασκούν ελεύθερο επάγγελµα. Αντίθετα, οι γυναίκες
επιχειρηµατίες παρουσιάζουν µεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν κάνει χρήση υπηρεσίας
χρηµατοδότησης.
Ας δούµε τώρα τα συµπεράσµατα. Οι περισσότερες γυναίκες, όπως είδαµε, είναι
ελεύθερες επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες από 26 έως 45 ετών, είναι έγγαµες και
40% από αυτές δεν έχουν παιδιά. Όσες έχουν παιδιά, αυτά ήταν κυρίως πάνω από 16
ετών. Είχαν υψηλό µορφωτικό επίπεδο και ήταν κυρίως επιχειρηµατίες κατά το 75%.
Αυτές που ασκούσαν ελεύθερο επάγγελµα ασχολούνταν στον τριτογενή τοµέα, ενώ από
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τις επιχειρηµατίες ασχολούνταν κυρίως στο λιανικό εµπόριο.
Οι περισσότερες αφιερώνουν περισσότερο οχτώ (8) ώρες στην εργασία τους και
περίπου δύο (2) ώρες στο σπίτι. Γενικά, θεωρούν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν
επηρεάζουν την επαγγελµατική τους εξέλιξη και δήλωσαν ικανοποιηµένες για τον τρόπο
που καταφέρνουν να συνδυάσουν τις οικογενειακές και επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις.
Αντίθετα, δεν ήταν ικανοποιηµένες από τις παροχές του κράτους. Βοήθεια και στήριξη
στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και στο µεγάλωµα των παιδιών έχουν στην
πλειοψηφία από το σύντροφό τους, γεγονός πολύ ελπιδοφόρο, από τους γονείς και τα
πεθερικά τους.
Οι περισσότερες θεωρούν πολύ σηµαντική την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και ο λόγος που µπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία είναι κυρίως γιατί έχουν
τη στήριξη της οικογένειάς τους. Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν είναι: ο
υψηλός ανταγωνισµός, η δυσκολία εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελµατικής
ζωής και οι οικονοµικές δυσχέρειες. Μέτρο που θα αποτελούσε πρώτη επιλογή για την
ενθάρρυνση των γυναικών να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, θεωρούν τις επιδοτήσεις
και την ευνοϊκή δανειοδότηση.
Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των επιχειρηµατιών και των ελεύθερων επαγγελµατιών
παρατηρούµε ότι οι επιχειρηµατίες είναι µεγαλύτερες σε ηλικία, έχουν χαµηλότερο
µορφωτικό επίπεδο από τις ελεύθερες επαγγελµατίες. Eπίσης, οι περισσότερες από
αυτές έχουν παιδιά. Ο κύριος λόγος για την επαγγελµατική τους επιλογή ήταν η υποστήριξη
του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι ελεύθερες επαγγελµατίες δήλωσαν ότι είχαν και
τις απαραίτητες γνώσεις για να ξεκινήσουν το επάγγελµά τους.
Οι περισσότερες ερωτώµενες γνώριζαν τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ∆ήµου,
αλλά πολύ λίγες τις αξιοποιούν. Η µη αξιοποίηση οφείλεται και στο γεγονός ότι αυτές
οι πρωτοβουλίες απευθύνονται σε ορισµένες οµάδες του πληθυσµού µας, όπως είναι
για παράδειγµα τα ΚΑΠΗ. Σε γενικές γραµµές, δεν ήταν ικανοποιηµένες από τις
πρωτοβουλίες που υπάρχουν. Από τις µονάδες φύλαξης των παιδιών το 10,6% δήλωσε
ικανοποιηµένο, ενώ από τις συγκοινωνίες µέτρια ικανοποιηµένο.
Οι γυναίκες που είναι ικανοποιηµένες από τον τρόπο που συνδυάζουν τις επαγγελµατικές
και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, εκτιµούν ότι οι παροχές του κράτους δεν
επαρκούν. Αυτό σηµαίνει ότι οι ίδιες πρέπει να καταβάλουν πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια
για να πετύχουν τη συµφιλίωση µεταξύ οικογένειας και επαγγέλµατος. Οι γυναίκες του
δείγµατος θεωρούν την ως τώρα πορεία τους στην επιχείρηση πολύ ικανοποιητική. Οι
γυναίκες δε που αφιέρωναν λιγότερες ώρες στις οικιακές ασχολίες, ήταν και περισσότερο
ικανοποιηµένες από το συνδυασµό επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
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Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική επιλογή των γυναικών είναι η
περιοχή που ζουν και εργάζονται, η ηλικία τους και το µορφωτικό τους επίπεδο. Οι
γυναίκες, οι οποίες είχαν την απαραίτητη χρηµατοδότηση για να δηµιουργήσουν τη δική
τους επιχείρηση είναι περισσότερο πιθανό να είναι επιχειρηµατίες. Ενώ οι γυναίκες που
είχαν τις απαραίτητες γνώσεις και την απαραίτητη εµπειρία, είναι περισσότερο πιθανό
να εργάζονται ως ελεύθερες επαγγελµατίες. Αντίθετα, οι γυναίκες που έχουν τη στήριξη
της οικογένειας είναι περισσότερο πιθανό να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Τέλος, οι γυναίκες που χρησιµοποίησαν τις συµβουλευτικές µονάδες απασχόλησης
ασχολήθηκαν µε το ελεύθερο επάγγελµα. Αυτό σηµαίνει ότι οι γυναίκες που ασκούν
ελεύθερο επάγγελµα κάνουν χρήση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών περισσότερο από
τις επιχειρηµατίες. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κυρία Θεοδωροπούλου ευχαριστούµε πολύ για αυτή την πολύ
ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Επιτρέψτε µου να σταθώ σε κάποια σηµεία των συµπερασµάτων
που µας αναλύσατε.
Είπατε ότι είναι αξιοσηµείωτο ότι, αν και η πλειοψηφία των ερωτώµενων γυναικών
γνωρίζουν τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο ∆ήµο τους, εκείνες που τις αξιοποιούν
είναι πολύ λιγότερες. Επίσης, οι περισσότερες από τις ερωτώµενες δε φαίνονται ιδιαίτερα
ικανοποιηµένες από τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Οι περισσότερες πιστεύουν ότι οι παροχές του κράτους δεν επαρκούν για
τη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής.
Αναφέρατε επίσης ότι την ανεπάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών την αντιµετωπίζουν
µε την προσωπική ή µεγαλύτερη προσπάθεια και µε την υποστήριξη από το οικογενειακό
τους περιβάλλον. Και ότι οι γυναίκες που έχουν την υποστήριξη της οικογένειάς τους
είναι πιθανότερο να αποφασίσουν να δηµιουργήσουν επιχείρηση. Νοµίζω ότι ήταν πολύ
ενδιαφέροντα αυτά τα συµπεράσµατα.
Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κα Flavia Pesce, η οποία είναι κοινωνική
ερευνήτρια και Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εργασίας στο Πανεπιστήµιο
της Μπολόνια και έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας εκ µέρους του Τµήµατος
Ίσων Ευκαιριών της Ιταλίας, το οποίο συµµετέχει ως εταίρος στο Πρόγραµµα. Το Τµήµα
Ίσων Ευκαιριών είναι η αρµόδια ιταλική εθνική αρχή για τα θέµατα της ισότητας των
φύλων.
F. PESCE: Καληµέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε
αυτό το πραγµατικά πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Θα ήθελα εν συντοµία να παρουσιάσω
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τα αποτελέσµατα της έρευνας, την οποία διεξήγαµε στην Ιταλία για το Τµήµα δικαιωµάτων
και ίσων ευκαιριών.
Αρχικά, θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία για να µπούµε στο προκείµενο, δηλαδή
στο φαινόµενο της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Ιταλία. Υπήρξε µια σηµαντική
αύξηση των αυτοαπασχολούµενων στην Ιταλία και κυρίως των γυναικών κατά τα τελευταία
δέκα χρόνια, γεγονός που δίνει καινούρια στοιχεία στο προφίλ της ανεξάρτητης εργαζόµενης
γυναίκας.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων οι γυναικείες επιχειρήσεις ανέρχονται στο 24%. Περίπου
το 71% των επιχειρήσεων αυτών είναι µονοπρόσωπες, ανεξάρτητες δηλαδή επιχειρήσεις.
Άρα, λοιπόν, το ποσοστό που είχαµε δει νωρίτερα µεταξύ αυτο-απασχολούµενων και
επιχειρηµατιών είναι πολύ σηµαντικό στη χώρα µου. Ενεργοποιούνται σε πολύ παραδοσιακούς
τοµείς, όπως στη γεωργία και το εµπόριο, ενώ υπάρχουν ελάχιστες στις πιο βαριά
βιοµηχανοποιηµένες περιοχές, γεγονός που σηµαίνει ότι είναι συγκεντρωµένες µάλλον
στις νότιες περιοχές της Ιταλίας, παρά στο Βορρά. Αυτό είναι λίγο περίεργο για τη χώρα
µου, καθώς, όπως γνωρίζετε, στην Ιταλία οι βόρειες περιοχές είναι πιο ανεπτυγµένες
από ό,τι οι νότιες. Αλλά στην περίπτωση αυτή, δεδοµένης της σηµασίας των τοµέων,
στους οποίους ενεργοποιούνται οι γυναίκες επιχειρηµατίες, βλέπουµε ότι υπάρχει αυτή
η σηµαντική αύξηση για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, η οποία ήταν πάρα πολύ
σηµαντική στις νότιες περιοχές. Είναι ένα στοιχείο που έλαβε υπόψη της η κυβέρνηση
της χώρας µου, καθώς αποτελεί σηµαντικό παράγοντα τοπικής ανάπτυξης.
Θα περάσω στα γρήγορα στην έρευνα, ξεκινώντας από το πλαίσιο που περιγράψαµε.
Εστιάσαµε, λοιπόν, στην αναγνώριση του είδους της τοπικής υποστήριξης που δέχεται
η γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Η έρευνα, λοιπόν, έγινε ακολουθώντας τις οδηγίες των
Ελλήνων εταίρων για να είναι αντίστοιχα τα αποτελέσµατα. Χρησιµοποιήσαµε, λοιπόν,
τα συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια, τα οποία και µεταφράσαµε, τα απευθύναµε σε ένα
δείγµα τριάντα έξι (36) γυναικών επιχειρηµατιών από το βορρά, το κέντρο και το νότο
της Ιταλίας.
Κάναµε αυτό το διαχωρισµό -και ήταν πολύ σηµαντικός για µας- προκειµένου να
δούµε την ετερογένεια και τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα σε διαφορετικές περιοχές
της Ιταλίας. Γιατί από τη στιγµή που είχαµε µικρό δείγµα, θα έπρεπε να το διασπείρουµε
σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, προκειµένου να έχουµε όσο το δυνατόν
αντιπροσωπευτικότερο δείγµα, για να έχουµε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώµες και
απόψεις γυναικών, οι οποίες διαβιούν και εργάζονται σε διαφορετικές περιοχές της
Ιταλίας. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο µάς ζήτησε να κάνουµε µια τέτοια διαδικασία
και να απευθυνθούµε σε διαφορετικές περιοχές. Τα στοιχεία που πήραµε ήταν από το
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Φροζινόνε, µια µέτρια σε µέγεθος πόλη στο κέντρο, και την Μαρτέρα, µία πόλη στο νότο.
Όπως είπα και πριν, είχαµε τριάντα έξι (36) απαντήσεις στο χρόνο που µας διετέθη
για τη διεξαγωγή της έρευνας, τα αποτελέσµατα όµως αυτά δεν µπορούν να γενικευτούν
στο σύνολο του πληθυσµού των γυναικών επιχειρηµατιών, αλλά µπορούν να µας δώσουν
µια πρώτη ιδέα για το φαινόµενο της τοπικής υποστήριξης στο πλαίσιο της γυναικείας
επιχειρηµατικότητας, ώστε να µπορέσουµε να µπούµε περισσότερο σε θέµατα ουσίας,
που σχετίζονται µε τις ανάγκες που έχουν και τις υπηρεσίες που απολαµβάνουν οι
γυναίκες, καθώς και µε τα βήµατα που πρέπει να σχεδιαστούν επιπλέον.
Το ερωτηµατολόγιο, όπως είπαµε νωρίτερα, έχει χωριστεί σε τέσσερα µέρη: προσωπικά
δεδοµένα, συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, γυναικεία επιχειρηµατικότητα
και ανάπτυξη των πρωτοβουλιών που διατίθενται στη συγκεκριµένη περιοχή. Οι
συµµετέχουσες ήταν σε ποσοστό 78% µεταξύ 26 και 45 ετών -γεγονός που το είδαµε
και στα στοιχεία της Ελλάδας- το 22% ήταν µεταξύ 46 και 60 ετών, ενώ δε βρήκαµε ούτε
µία συµµετέχουσα στην ηλικιακή οµάδα 18 ως 25 ετών.
Το φαινόµενο της γυναικείας επιχειρηµατικότητας έχει αρχίσει να αυξάνεται τα
τελευταία χρόνια, συµβαδίζοντας µε τις αλλαγές που υπάρχουν στο κοινωνικό και
πολιτισµικό επίπεδο στην Ιταλία, που έχουν να κάνουν µε τη θέση της γυναίκας στην
κοινωνία. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανείς κάτω των 25 είναι ένα θέµα, το οποίο είναι
αρκετά κοινό στην Ιταλία. Στην Ιταλία οι γυναίκες αποφασίζουν να ξεκινήσουν µια
επιχείρηση, όταν πιστεύουν ότι έχουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες. ∆ηλαδή
υπογραµµίζεται πολύ έντονα η εκπαίδευση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα δεδοµένα
µας. Συγκεκριµένα, περίπου το 60% των ερωτηθεισών είναι απόφοιτες Γυµνασίου ή
Λυκείου και το υπόλοιπο 40% έχει πτυχίο Πανεπιστηµίου.
Περίπου οι µισές των ερωτηθεισών (47%) είναι παντρεµένες, αλλά υπάρχει µεγάλο
ποσοστό (38%) που εξακολουθεί να είναι ανύπαντρο, στοιχείο επίσης σηµαντικό. Αυτό
πρέπει να το συνεξετάσουµε µε το γεγονός ότι οι γυναίκες στην Ιταλία παντρεύονται σε
µεγαλύτερη ηλικία –γύρω στα 30- σε σχέση µε τις γυναίκες άλλων χωρών. Η ίδια εξήγηση
υπάρχει και για το 28% των γυναικών που δεν έχουν τεκνοποιήσει. Είναι µεγάλο το
ποσοστό, αλλά εξηγείται από το ότι η Ιταλία έχει το µικρότερο ποσοστό γεννητικότητας
µεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και από το ότι η ηλικία πρώτης τεκνοποίησης
των Ιταλίδων είναι γύρω στα 30. Από τις υπόλοιπες, το 50% έχει µόνο ένα παιδί και το
22% έχει δύο παιδιά. Καµία από τις ερωτηθείσες δεν είχε πάνω από δύο παιδιά. ∆ύο
παιδιά έχουν συνήθως αυτές που είναι µεγαλύτερης ηλικίας.
Τα παιδιά των συµµετεχουσών, σε ποσοστό 50%, είναι κάτω της ηλικίας των 5 ετών,
γεγονός που έχει επίσης σχέση µε την ηλικία τεκνοποιίας. Το 42% των γυναικών έχει
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παιδιά ηλικίας µεταξύ 11 και 15 ετών. Μόνο το 7,7% των τέκνων είναι άνω των 15 ετών
και στη συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται για το δεύτερο παιδί.
Οι τοµείς, στους οποίους δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά αυτές οι γυναίκες, είναι
τέσσερις: ο τουρισµός, η παραγωγή τροφίµων, η βιοτεχνία και οι υπηρεσίες φροντίδας.
Ο τουρισµός είναι ένας τοµέας, στον οποίο οι γυναίκες θέλουν να δραστηριοποιούνται,
γεγονός που φαίνεται και από τα στοιχεία µας: στον τοµέα αυτό δραστηριοποιείται το
33% των γυναικών του δείγµατος. Στον τοµέα παραγωγής τροφίµων δραστηριοποιείται
το 27,8%. Οι γυναίκες αυτές κυρίως ασχολούνται µε την παραγωγή σάλτσας ντοµάτας ή
άλλων παραδοσιακών προϊόντων της χώρας µας. Στη βιοτεχνία δραστηριοποιείται το
25%, ενώ στις υπηρεσίες φροντίδας το 14%.
Όλοι θεωρούσαµε ότι αυτός ο τελευταίος τοµέας ήταν από τους πλέον σηµαντικούς
τοµείς δραστηριοποιήσεως των γυναικών. Αλλά είδαµε ότι, κυρίως στο Νότο της Ιταλίας,
ο τοµέας του τουρισµού και της παραγωγής τροφίµων είχε πολύ µεγαλύτερη σηµασία
και ήταν πολύ πιο δηµοφιλής. Αυτοί οι τέσσερις τοµείς έχουν τύχει της υποστήριξης του
κράτους, κυρίως στο κέντρο και στο νότο της Ιταλίας.
Το να έχει κανείς τη δική του επιχείρηση είναι δύσκολο και χρειάζεται πολλές
εργατοώρες. Το 50% των γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι ξοδεύει
περίπου στις 9 µε 11 ώρες για την εργασία του. Εάν σε αυτά τα δεδοµένα προσθέσουµε
περίπου το 20%, που δήλωσε ότι ξοδεύει πάνω από 12 ώρες, έχουµε ένα αποτέλεσµα
που µας λέει ότι περίπου 70% των ερωτηθεισών εργάζονται πάνω από τις 8 ώρες που
απαιτεί ο νόµος να εργάζονται. Άρα, λοιπόν, είναι πάρα-πάρα πολύ δύσκολο για τις
γυναίκες.
Στο σύνολο των ωρών εργασίας για τη δική τους επιχείρηση θα πρέπει οπωσδήποτε
να προσθέσουµε την ώρα που, η πλειονότητα των γυναικών αυτών, αφιερώνει στο
νοικοκυριό. Πάνω από το 1/3 εξ αυτών, για την ακρίβεια 36,4%, δηλώνει ότι ξοδεύει
µεταξύ 3 και 4 ωρών για τις οικιακές εργασίες. Ελάχιστες εκ των γυναικών δήλωσαν ότι
αφιερώνουν περισσότερες από 3-4 ώρες. Απ’ ό,τι φαίνεται το νοικοκυριό είναι γυναικεία
υπόθεση στην Ιταλία, ακόµα και αν κάποια γυναίκα έχει τη δική της επιχείρηση.
Το να έχει κανείς παιδί επηρεάζει αυτή την ανάλυση. Όπως είπα νωρίτερα, το 7%
έως 10% των γυναικών που έχουν ένα παιδί, περνάει ακόµα περισσότερες ώρες στο
νοικοκυριό. Άρα, λοιπόν, ο συσχετισµός µεταξύ του να έχει κάποια γυναίκα παιδιά και
να ξοδεύει περισσότερο χρόνο στο νοικοκυριό, είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο και πρέπει
να το λάβουµε υπόψη µας.
Όσον αφορά στην ερώτηση για την εξισορρόπηση µεταξύ επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής, είδαµε, από τις απαντήσεις, ότι περίπου οι µισές από τις ερωτηθείσες
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(44%) πιστεύει ότι η οικογένεια µπαίνει εµπόδιο στην επαγγελµατική ανάπτυξη των
γυναικών. ∆ηλαδή, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό γυναικών δήλωσε ότι η οικογένεια µπορεί
να αποτελέσει εµπόδιο στην καριέρα. Μεταξύ των γυναικών µε παιδιά, το 76,9% δηλώνει
ότι η οικογένειά τους δεν τους επιτρέπει να είναι επιτυχηµένες. Σαφώς είναι πολύ
δύσκολο να έχει κάποια γυναίκα οικογένεια και ταυτόχρονα να είναι αυτοαπασχολούµενη,
να έχει δηλαδή δική της επιχείρηση.
Οι ερωτηθείσες, σε ποσοστό 44%, απάντησαν ότι είναι αρκετά ικανοποιηµένες από
τον τρόπο που µπορούν να εξισορροπήσουν την επαγγελµατική και οικογενειακή τους
ζωή. Όπως άκουσα, στην Ελλάδα υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών, οι οποίες δεν
είναι ικανοποιηµένες από τη βοήθεια που έχουν από το κράτος. Γνωρίζουν τις πρωτοβουλίες
και τις υπηρεσίες που υπάρχουν για την υποστήριξη και τη φροντίδα από πλευράς του
κράτους και δίνονται σε τοπικό επίπεδο ακόµα, αλλά δεν είναι ικανοποιηµένες, διότι η
στήριξη αυτή δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδοµένη. Επίσης, συχνά υπάρχει µεγάλη
γραφειοκρατία για να πάρει κανείς αυτή την αρωγή. Μάλιστα, όλες οι γυναίκες είπαν
ότι, προκειµένου να µπορέσουν να τα εξισορροπήσουν αυτά τα δύο, χρειάζονται τη
βοήθεια κάποιου, µε τον οποίο θα µοιραστούν τα βάρη του νοικοκυριού.
Στην περίπτωση της χώρας µου δεν είναι ο σύζυγος ή ο σύντροφος που βοηθάει,
αλλά η µητέρα ή η πεθερά. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πάλι µια γυναίκα είναι αυτή που
βοηθάει την οικογένεια στο στήσιµό της, στο ξεκίνηµά της, ειδικά όταν η ερωτηθείσα
εργάζεται κιόλας. Το 70% δέχεται βοήθεια από τους γονείς, 20% από άλλους συγγενείς
και µόνο 13% από τον σύζυγο ή τον σύντροφο. Άρα, λοιπόν, φαίνεται ότι το πλαίσιο, στο
οποίο δέχονται την αρωγή της οικογένειας, και µάλιστα θηλυκού µέλους της, είναι πάρα
πολύ σηµαντική.
Περνώντας τώρα στη γυναικεία επιχειρηµατική δραστηριότητα, βλέπουµε ότι περίπου
το 56% των γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα θεωρεί τη δυνατότητα του επιχειρείν
αρκετά σηµαντική. ∆εν είναι και πολύ υψηλό το ποσοστό, εγώ θεωρούσα ότι θα ήταν
ακόµη υψηλότερο. Νοµίζω ότι ίσως έχει να κάνει µε τις δυσκολίες εξισορρόπησης
µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, ακόµη και για εκείνο το πολύ µικρό
ποσοστό των γυναικών (5%), το οποίο δε θεωρεί σηµαντικό παράγοντα για την επαγγελµατική
του δραστηριότητα αυτή την εξισορρόπηση.
Ο λόγος που «έπεισε» αυτές τις γυναίκες να ξεκινήσουν µία επιχείρηση, σχετίζεται
στις περισσότερες περιπτώσεις µε τις δικές τους δεξιότητες, τις δικές τους δυνατότητες
και την ανάγκη να τις αποδείξουν. Αυτό λοιπόν που είπαµε νωρίτερα έχει να κάνει µε το
µορφωτικό επίπεδο. Όταν πάρουν ένα πτυχίο ή όταν έχουν σπουδάσει σε ένα συγκεκριµένο
τοµέα, θέλουν να αποδείξουν στον εαυτό τους, την οικογένεια και την κοινωνία εν γένει
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ότι είναι ικανές να δηµιουργήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση. Πάνω
από το 80% των ερωτηθεισών δήλωσε ότι ξεκίνησε την επαγγελµατική του δραστηριότητα,
γιατί θεωρούσε ότι είναι έτοιµο και επειδή είχε τις απαραίτητες δεξιότητες και τα
απαραίτητα εφόδια. Πολύ λίγη σηµασία και βάρος δίνεται στη φιλοδοξία, η οποία δε
φαίνεται να αποτελεί παράγοντα ώθησης της γυναίκας στη συγκεκριµένη επαγγελµατική
δραστηριότητα.
Όταν ρωτήσαµε για τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν ή που αντιµετωπίζουν, η
πλειονότητα των απαντήσεων επικεντρώθηκε -γιατί είχαµε τη δυνατότητα πολλαπλών
απαντήσεων- στις οικονοµικές δυσχέρειες, αλλά και στην εξισορρόπηση µεταξύ
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Το 21% των ερωτηθεισών αντιµετωπίζει
µεγαλύτερη δυσκολία στο συνδυασµό επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
Ορισµένες προσδιόρισαν τη δυσκολία του να έχουν ένα επιχειρηµατικό πλάνο, να
κάνουν µια οικονοµοτεχνική µελέτη πριν ξεκινήσουν, χρειάστηκαν δηλαδή την αρωγή
και κάποιου άλλου, γεγονός που δηµιουργεί ένα επιπρόσθετο έξοδο. Το θέµα των
χρηµάτων είναι πολύ σηµαντικό και θα το δούµε και στις υπηρεσίες. ∆εν είναι όλες οι
γυναίκες που ερωτήθηκαν απολύτως ικανοποιηµένες µε την πορεία της επιχείρησής
τους. Το 55% είναι µέτρια ικανοποιηµένο από την πορεία της εξέλιξης της επιχείρησής
του, ενώ το 17% δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένο.
Θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας και το υψηλό ποσοστό θνησιµότητας των γυναικείων
επιχειρήσεων. Έχουµε πολλές γυναίκες επιχειρηµατίες που ξεκινούν µια δραστηριότητα,
η οποία όµως είναι βραχύβια, διαρκεί περίπου έναν χρόνο. Συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις
ξεκινούν µε πολλά προβλήµατα. Προσπαθούµε να βρούµε ένα αρκετά καλό ποσοστό
γυναικών επιχειρηµατιών στην Ιταλία, προσπαθούµε να δούµε εν τάχει µια ανανέωση
στις γυναίκες επιχειρηµατίες.
Ως προς το οικονοµικό θέµα, πολλές θεωρούν ότι είναι πολύ σηµαντικό για να
µπορέσουν να ξεκινήσουν µια επιχείρηση να έχουν την υποστήριξη του κράτους. Πάνω
από το 39% των ερωτηθεισών υπογραµµίζει την ανάγκη ύπαρξης µέτρων, όπως
επιχορηγήσεις ή δανειοληπτικές διευκολύνσεις.
Προσπαθήσαµε, επίσης, να συνάψουµε κάποιες συµφωνίες ως κυβέρνηση µε τις
τράπεζες, µε την Ένωση Τραπεζών, προκειµένου να προτείνουµε κάποιες ευνοϊκές
ρυθµίσεις για τη λήψη δανείων από τις γυναίκες επιχειρηµατίες. Επίσης κάποια µέτρα,
όπως τα συµβουλευτικά κέντρα για την καθοδήγηση των γυναικών σε διάφορα θέµατα
-όπως συµβουλές σε επίπεδο δανειοληψίας, σε επίπεδο οικονοµικό δηλαδή, ή σε σχέση
µε τα ενδιαφέροντα που µπορούν να βρουν σε διαφορετικούς τοµείς- θεωρήθηκαν πολύ
σηµαντικά από τις ερωτηθείσες.
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Όσον αφορά στο τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου, την αναγνώριση και την
εκτίµηση ή αποτίµηση των πρωτοβουλιών ανάπτυξης, οι περισσότερες γυναίκες γνωρίζουν
ότι υφίστανται υπηρεσίες φροντίδας, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ηλικιωµένους.
Άλλες υπηρεσίες είναι οι τραπεζικές ή τράπεζα χρόνου. Έχουν µια αρκετά καλή γνώση
των υπηρεσιών και των τοµέων υπηρεσιών, στις οποίες µπορούν να δραστηριοποιηθούν,
εντοπίζονται, όµως, περισσότερο στις υπηρεσίες φροντίδας και στις εργασίες γραφείου.
Είναι αυτές, τις οποίες χρησιµοποιούν και οι ίδιες περισσότερο, και όταν τις χρησιµοποιούν
είναι αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιηµένες από το επίπεδο εξυπηρέτησης.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η διαφορά µεταξύ των γυναικών µε παιδιά και των
γυναικών χωρίς παιδιά είναι τεράστια. Ενώ οι υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά και
τους ηλικιωµένους χρησιµοποιούνται περισσότερο από τις γυναίκες που έχουν παιδιά,
οι υπηρεσίες γραφείου, οι υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας για παράδειγµα, οι οποίες
δίνουν συµβουλές και οικονοµική βοήθεια, χρησιµοποιούνται από όλες τις γυναίκες.
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, τόσο για τις γυναίκες που έχουν παιδιά, όσο και για εκείνες
που δεν έχουν.
Η σηµασία που δίνουν σε αυτές τις υπηρεσίες φαίνεται περισσότερο και από τις
απαντήσεις που µας έδωσαν στη ερώτηση: «Ποια θα έπρεπε να είναι η πρωτοβουλία
που θα έπρεπε να λάβει ή να ενισχύσει το κράτος ή η Τοπική Αυτοδιοίκηση;». Σε αυτήν
την περίπτωση, απάντησαν ότι η σηµαντικότερη κρατική πρωτοβουλία είναι οι συµβουλευτικές
υπηρεσίες, οι οικονοµικές υπηρεσίες και όλα τα µέτρα που έχουν να κάνουν µε την
εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Αυτές οι πρωτοβουλίες θεωρούνται
πολύ σηµαντικές, τόσο για τις γυναίκες µε παιδιά, όσο και για εκείνες που δεν έχουν
παιδιά. Ακόµα και για τις άτεκνες γυναίκες λοιπόν, οι οποίες θα περιµέναµε να έχουν
µικρότερα προβλήµατα εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, οι
συγκεκριµένες υπηρεσίες και τα σχετικά µέτρα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο.
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την έρευνα είναι συνοπτικά τα εξής:
• Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο αριθµό δυσκολιών στην ίδρυση και τη
διατήρηση της επιχείρησής τους, σε σχέση µε τους άνδρες.
• Ένα σηµαντικό πρόβληµα των γυναικών επιχειρηµατιών είναι οι οικονοµικές
δυσκολίες. Αυτές συνίστανται κυρίως στο ότι συνήθως οι γυναίκες ζητούν µικρότερα
δάνεια από τις τράπεζες, όταν δηµιουργούν µια επιχείρηση, τα οποία δεν είναι
ελκυστικά για τις τράπεζες, καθώς θεωρούν ότι δεν είναι πολύ χρήσιµο γι’ αυτές,
για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής και ως εκ τούτου δεν επιτρέπουν αυτές τις
χρηµατοδοτήσεις.
• Μεγάλο πρόβληµα των γυναικών επιχειρηµατιών είναι η εξισορρόπηση µεταξύ
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των επαγγελµατικών και των οικογενειακών τους υποχρεώσεων.
• Υπάρχουν και άλλα προβλήµατα στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας,
όπως η επιλογή των τύπων επιχειρήσεων και των τοµέων δραστηριοποίησης.
• Οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιούνται περισσότερο οι γυναίκες είναι ο
τουρισµός, οι υπηρεσίες φροντίδας και η παραγωγή τροφίµων. Άρα δε δραστηριοποιούνται
στη βαριά βιοµηχανία ή τη βιοτεχνία ή άλλους τοµείς που δίνουν ώθηση στην
ανάπτυξη της χώρας.
• Υπάρχει πρόβληµα πληροφόρησης, έλλειψη επαφών και πρόσβασης στα δίκτυα,
διακρίσεις των φύλων, στερεότυπα, κ.ο.κ.
Προσπαθούµε, λοιπόν, να εργαστούµε πάρα πολύ πάνω σε αυτά τα προβλήµατα, γιατί
απέχουµε παρασάγγας από το στόχο, ο οποίος έχει τεθεί από τη Λισσαβόνα, σχετικά µε
τη φροντίδα των παιδιών και περισσότερο στο διαχωρισµό µεταξύ βορρά και νότου.
Ελπίζουµε ότι οι προσπάθειές µας δε θα πέσουν στο κενό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ την κα Pesce. Θα ήθελα να σταθώ δύο λεπτά σε
κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα, κατά την άποψή µου, σηµεία που ανέφερε.
Παρατηρείται, µας είπε, πολύ µεγάλη θνησιµότητα των γυναικείων επιχειρήσεων στην
Ιταλία, καθώς πολλές διαλύονται µέσα σε έναν χρόνο. Οι δύο βασικότεροι τρόποι
υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας είναι τα οικονοµικά µέτρα, τα οποία
λαµβάνονται συνήθως σε κρατικό επίπεδο, και τα υποστηρικτικά µέτρα, τα οποία
λαµβάνονται συνήθως σε τοπικό επίπεδο ή µέσω ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και
προγραµµάτων δράσης.
Τα εργαλεία και οι δράσεις που υλοποιούνται από τις εθνικές και τοπικές υπηρεσίες
δεν είναι τοπικά προϊόντα, αλλά τείνουν να αναπαράγονται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα,
γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι πολλά από τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες
επιχειρηµατίες ή ελεύθερες επαγγελµατίες είναι κοινά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η ιταλική έρευνα ακόµη, επιβεβαιώνει ότι τα οικιακά καθήκοντα παραµένουν γυναικείο
πρόβληµα, ακόµη και για τις επαγγελµατίες που αφιερώνουν πάνω από δέκα ώρες
ηµερησίως στη δουλειά τους. ∆εν είναι το κράτος ή οι τοπικές πρωτοβουλίες που βοηθούν
τις γυναίκες να εξισορροπήσουν τις επαγγελµατικές µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις,
αλλά η µητέρα τους ή η πεθερά τους, δηλαδή πάλι κάποια γυναίκα. Ευχαριστούµε πολύ.
Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κα Delphine Daries, η οποία εκπροσωπεί τη
Γενική ∆ιεύθυνση Ίσων Ευκαιριών της Ισπανίας στο ∆ήµο της Μαδρίτης. Η Γενική
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∆ιεύθυνση Ίσων Ευκαιριών είναι εταίρος στο Πρόγραµµα και επικεντρώνεται στο συντονισµό
και την ανάπτυξη ολοκληρωµένων πρωτοβουλιών πρόληψης, µε στόχο την εξάλειψη των
κοινωνικών εµποδίων και δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να αυξήσουν και να δυναµώσουν τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες λήψης
των αποφάσεων, καθώς και την κοινωνική ζωή.

D. DARIES: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική εισαγωγή.
Καλησπέρα σας. Αυτή η έρευνα κατέστη εφικτή χάρη στη συνεργασία µεταξύ της
Γενικής Γραµµατείας Ίσων Ευκαιριών της πόλης της Μαδρίτης και έχει ως αντικείµενο
την ισότητα των φύλων διαµέσου της τοπικής ανάπτυξης. ∆ιεξήχθη τον Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέµβριο από το ∆ήµο Μαδρίτης, µε την τεχνική αρωγή µιας εταιρείας
που ασχολείται µε τις προοπτικές αυτές τις οποίες αναλύσαµε. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε
τις γυναίκες επιχειρηµατίες για τη συµµετοχή τους στην έρευνα, οι οποίες µας έδωσαν
τις απόψεις τους. Χωρίς αυτές δε θα ήταν εφικτή η έρευνα αυτή.
Έχουµε πολλά δεδοµένα, για τις γυναίκες επιχειρηµατίες: το πώς λειτουργούν
καθηµερινά στη ζωή και την επιχείρησή τους, ποιους πόρους χρησιµοποιούν ή έχουν
ανάγκη για την εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελµατικής τους ζωής, ποια
είναι η άποψή τους για την ανάπτυξη και την πρόοδο της καριέρας τους, κ.ά.
Πρώτα από όλα, η µελέτη είναι περιγραφική, καθώς σε κάποια σηµεία µας δίνει
δεδοµένα για τις γυναίκες επιχειρηµατίες της Μαδρίτης, σε σύγκριση µε τις Ισπανίδες
εν γένει, αλλά και σε σχέση µε τους άνδρες. Παρατίθενται τα δεδοµένα κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να είναι εύκολο να βρει κανείς τη γενική θέση των γυναικών σε σύγκριση µε τους
άνδρες βάσει κάποιων µεταβλητών, οι οποίες σχετίζονται µε την εξισορρόπηση της
οικογενειακής και επαγγελµατικής τους ζωής και της δουλειάς τους, η οποία επηρεάζει
την τοπική ανάπτυξη.
Έχουµε τρεις πτυχές που αναλύονται: α) τι δείχνουν τα δεδοµένα για την αγορά
εργασίας, β) τι στοιχεία έχουµε για τις γυναίκες επιχειρηµατίες στη Μαδρίτη, και γ) τι
λένε οι ίδιες οι γυναίκες επιχειρηµατίες για την κατάστασή τους. Όλα αυτά τα εξετάζουµε
υπό το πρίσµα των παρακάτω παραδοχών:
Η πρώτη παραδοχή είναι ότι το φύλο αποτελεί µία από τις διαστάσεις της κοινωνικής
ανισότητας και ένα από τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται µε την τοπική ανάπτυξη. Το
δεύτερο είναι η παραδοχή ότι η αποδοχή και η πρόσκτηση ισχύος από τις γυναίκες είναι
ένα κεντρικό σηµείο στην τοπική ανάπτυξη και αυτό θα έπρεπε να αναπτύσσεται σε τρία
επίπεδα ταυτοχρόνως, στο προσωπικό επίπεδο, το ιδιωτικό, της οικογένειας δηλαδή,
και το δηµόσιο ή κοινωνικό επίπεδο, προκειµένου να έχουµε εγγυηµένη ανάπτυξη, η
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οποία βασίζεται σε πραγµατική ισότητα.
Η τρίτη παραδοχή είναι ότι η παροχή ίσων ευκαιριών δεν µπορεί να καταστεί δυνατή
για τα δύο φύλα, αν δε µειωθούν τα εµπόδια και οι φραγµοί που υφίστανται οι γυναίκες,
κατά κύριο λόγο, και αφορούν κυρίως στην εξισορρόπηση της οικονοµικής και της
επαγγελµατικής ζωής. Είναι σαφές ότι οι γυναίκες το αντιµετωπίζουν σε µεγαλύτερο
βαθµό από ό,τι οι άνδρες.
Η έρευνα διεξήχθη στις 17 Ιουλίου του 2007. Ήταν ανώνυµη, προσωποποιηµένη,
διεξήχθη σε εθελοντική βάση και περιλάµβανε είκοσι τέσσερις (24) ερωτήσεις
µεταφρασµένες στα ισπανικά. Μετά την ανάλυση του σχεδίου θεωρήσαµε απαραίτητο
να διαφοροποιήσουµε λίγο τη δοµή, οργανώνοντας τις ερωτήσεις και βάζοντάς τις σε
διαφορετικές οµάδες. Είχαµε τέσσερις (4) οµάδες ερωτήσεων αντί για δώδεκα (12) και
ήταν πιο εύκολα αναλύσιµα τα δεδοµένα.
Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει δεδοµένα που έχουν να κάνουν µε την εργασία, τον
τοµέα δραστηριοποίησης. Η δεύτερη οµάδα δεδοµένων αφορά στην επιχειρηµατική
πρωτοβουλία και την αυτο-απασχόληση, η τρίτη στην εξισορρόπηση µεταξύ επαγγελµατικής
και οικογενειακής ζωής και η τέταρτη στην αναγνώριση των κυρίων πόρων, τους οποίους
διαθέτει ο ∆ήµος τους. Έγινε µια τοπικοποίηση, µέσω των ανεπίσηµων δικτύων που
υπάρχουν, 216 γυναικών στη Μαδρίτη. Ο αριθµός των ερωτηµατολογίων ήταν 45, µε
δεδοµένη την προθεσµία της 16ης Οκτωβρίου. Τα τελικά ήταν 45%, δηλαδή 90% του
δείγµατος.
Μπορούµε να δούµε από την έρευνα ότι δύο στις τρεις επιχειρηµατίες έχουν ηλικία
µεταξύ 26 και 45 ετών, η οποία αντιστοιχεί στην ηλικία των γυναικών επιχειρηµατιών
στη Μαδρίτη και το υπόλοιπο της Ισπανίας. Από τις γυναίκες αυτές, οι µισές περίπου
(49%) ζουν µε το σύντροφό τους και από αυτές οι µισές δεν έχουν παιδιά. Από αυτές
που έχουν παιδιά το 20% έχει ένα παιδί, το 18% έχει δύο, ενώ 85% έχει παιδιά άνω της
ηλικίας των 15 ετών.
Το µέσο επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών είναι αρκετά υψηλό σε σύγκριση µε το
γενικό πληθυσµό, αλλά αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό προφίλ του επιχειρηµατία στη
Μαδρίτη. Το 42% του δείγµατος έχει πτυχίο Πανεπιστηµίου.
Οι πιο συχνοί τοµείς δραστηριοποίησης είναι αυτοί που έχουν να κάνουν µε το
συµβουλευτικό τοµέα, τη διαχείριση και την έρευνα, καθώς επίσης και εµπορικές
δραστηριότητες. Το 51% των επιχειρηµατιών και των αυτοαπασχολουµένων εργάζονται
στον κτηµατοµεσιτικό και τον επιχειρηµατικό τοµέα, το 24% στο εµπόριο, στην εστίαση,
το 20% σε εργασίες που έχουν να κάνουν µε την εκπαίδευση, τη διδασκαλία, τις υπηρεσίες
υγείας, κ.ο.κ.
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Οι γυναίκες αυτές αφιερώνουν εννέα (9) ώρες την ηµέρα στην εργασία τους, λίγο
παραπάνω από τις οκτώ (8) ώρες που αφιερώνουν οι γυναίκες επιχειρηµατίες και τις
οκτώµισι (8,5) ώρες που αφιερώνουν οι Ισπανίδες επιχειρηµατίες γενικά.
Οι γυναίκες επιχειρηµατίες που συµµετείχαν στην έρευνα αφιερώνουν λιγότερες
ώρες την ηµέρα, δηλαδή λιγότερες από (3) ώρες την ηµέρα απ’ ό,τι οι γυναίκες της
πόλεως της Μαδρίτης (3 ώρες και 19 λεπτά) την ηµέρα, αλλά είναι εκείνες οι οποίες
εξακολουθούν να φέρουν το κύριο βάρος του νοικοκυριού.
Το 96% των επιχειρηµατιών και αυτο-απασχολουµένων που ρωτήθηκαν θεωρούν ότι
έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τις γυναίκες η δηµιουργία µιας επιχείρησης. Επίσης,
συµφωνούν ότι αυτές οι επιχειρήσεις, τις οποίες διαχειρίζονται οι γυναίκες, έχουν πολύ
µεγάλη συνεισφορά στην τοπική οικονοµία και στην τοπική κοινωνία. Οι λόγοι, τους
οποίους προβάλλουν για να υποστηρίξουν τη σηµασία της γυναικείας επιχειρηµατικότητας,
είναι κυρίως η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας για τις γυναίκες, µια µεγαλύτερη
δέσµευση στην προώθηση καλών πρακτικών για την εξισορρόπηση επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής και η δηµιουργία πλούτου σε καινοτόµους και ευέλικτους οικονοµικούς
τοµείς. Γενικά, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις τους, δίνουν µεγαλύτερο βάρος στην
εξισορρόπηση της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής και στη βελτίωση του
γενικότερου επιπέδου της κοινωνίας και της τοπικής οικονοµίας µέσω της δηµιουργίας
νέων θέσεων εργασίας για τις γυναίκες.
Οι βασικές τάσεις που υπάρχουν στην αυτο-απασχόληση έχουν αλλάξει κάπως. Ενώ
παλαιότερα οι γυναίκες είχαν λιγότερα προσόντα και συνήθως δεν έβρισκαν δουλειά,
τώρα φαίνεται ότι έχουν την τάση ανεξαρτητοποίησης µέσω της απόκτησης των απαιτούµενων
γνώσεων, οι οποίες θα τις βοηθήσουν να ξεκινήσουν µόνες τους µια δουλειά και να
επιτύχουν.
Σχεδόν δύο στις τρεις ελεύθερες επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες ανέφεραν ότι οι
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν είναι η εξισορρόπηση των δύο ρόλων (οικογενειακού
και επαγγελµατικού) και η έλλειψη χρόνου. Το 64% ανέφερε ότι δεν έχει αρκετό χρόνο,
ώστε να εξισορροπήσει τις επαγγελµατικές µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
Το 44% των ερωτηθεισών ανέφερε ότι εφαρµόζει στην επιχείρησή του καλές πρακτικές
και µέτρα για την εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, γεγονός που
φαίνεται να έχει θετική επίπτωση στους υπαλλήλους. Το 83% των µέτρων αυτών έχουν
να κάνουν µε την ευελιξία του ωραρίου και αντιπροσωπεύει το 30% των µέτρων που
προτάθηκαν. Άλλα τέτοια µέτρα είναι η δυνατότητα να φύγει κανείς από την εργασία του
σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο έκτακτο πρόβληµα στην οικογένεια, η δυνατότητα
αδειοδότησης και διακοπών, ο ελεύθερος χρόνος για προσωπικά θέµατα και η τηλε-
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εργασία (9% του συνόλου των µέτρων).
Εκτός από τα παραπάνω, εφαρµόζονται και άτυπα µέτρα, τα οποία έχουν να κάνουν
κυρίως µε την περιοδική ή την παροδική ελαστικότητα του ωραρίου των εργαζοµένων.
Πρόκειται δηλαδή για το αποτέλεσµα της άτυπης συνεννόησης της επιχειρηµατία µε
τον/την υπάλληλο.
Το 1/3 των γυναικών θεωρούν ότι η υποστήριξη που έχουν από το κράτος δεν είναι
επαρκής, ώστε να καταφέρουν να εξισορροπήσουν τους δύο ρόλους. Η πιο υψηλής
ποιότητας υπηρεσία που προσφέρεται από το κράτος είναι τα δηµοτικά κέντρα φύλαξης
παιδιών ή µέριµνας παιδιών. Αξίζει εδώ να πούµε ότι το ποσοστό ικανοποίησης από
αυτή την υπηρεσία φτάνει το 100%. Μέσα από τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε,
συνειδητοποιήσαµε τη θέση της γυναίκας γενικά, αλλά και το πόσο συµβάλλει η γυναικεία
επιχειρηµατικότητα στην τοπική ανάπτυξη. ∆ιαπιστώσαµε, επίσης, πόσο έχουν βελτιωθεί
οι συνθήκες ζωής στο σπίτι και την εργασία για τις γυναίκες. Είναι βέβαιο ότι αυτή η
διπλή εξέλιξη -στον ιδιωτικό και το δηµόσιο βίο των γυναικών- επηρεάζει το µέλλον
της τοπικής ανάπτυξης µιας πόλης, όπως η Μαδρίτη.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι δύσκολο να φανταστούµε την ανάπτυξη της
Μαδρίτης και της Ισπανίας χωρίς τη συµβολή των γυναικών. Για αυτό είναι απαραίτητο
να µειώσουµε τους παράγοντες, οι οποίοι δυσχεραίνουν την έξοδο των γυναικών στην
αγορά εργασίας και δηµιουργούν διαφοροποίηση µεταξύ των δύο φύλων. Ο κυριότερος
από αυτούς, από τον οποίο και πρέπει να ξεκινήσουµε, είναι η εξισορρόπηση της
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε την κυρία Daries, η οποία όπως και οι τρεις προηγούµενες
οµιλήτριες, µας είπε ότι στην Ισπανία η απόφαση να αυτο-απασχοληθούν οι γυναίκες
είναι πολλές φορές αποτέλεσµα της δυσκολίας εξεύρεσης εργασίας. Πολύ σηµαντικό
στοιχείο της έρευνας είναι και το ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες (ποσοστό 30%) δεν
είναι ικανοποιηµένες από τις κρατικές και τοπικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Θα ήθελα, τέλος, να δώσω το λόγο στην κα Beatrice Mauconduit, η οποία εκπροσωπεί
το Γαλλικό Εθνικό Σύλλογο για τα δικαιώµατα των γυναικών και οικογενειών (SNIDFF),
ο οποίος συµµετέχει στο Πρόγραµµα επίσης ως εταίρος. Ο SNIDFF αποτελεί ένα εθνικό
δίκτυο για την τοπική ανάπτυξη, όπου συµµετέχουν εκατόν δέκα πέντε (115) Κέντρα
Ενηµέρωσης σε όλη τη χώρα.

B. MAUCONDUIT: Καλησπέρα σας κυρίες και λίγοι κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
που είστε ακόµα εδώ.
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Είµαι η τελευταία που σας δίνω τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, τα οποία όπως
φαίνεται είναι παρόµοια µε τα αποτελέσµατα της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.
Πρώτα από όλα, θα παρουσιάσω κάποια στοιχεία από το Εθνικό Στατιστικό Ίδρυµα
της Γαλλίας, προκειµένου να σας δώσω µια γενική εικόνα για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα
στη χώρα µου. Στη Γαλλία, περίπου το 30% των επιχειρηµατιών είναι γυναίκες και µία
(1) στις τέσσερις (4) γυναίκες επιχειρηµατίες πριν δηµιουργήσει την επιχείρησή της,
ήταν άνεργη. Οι γυναίκες ενεργοποιούνται κατά 41% στον τοµέα των υπηρεσιών και 50%
στο εµπόριο. Το 65% των επιχειρήσεων που ιδρύονται από γυναίκες είναι προσωπικές,
ενώ το 64% των νέων γυναικών διευθυντριών φιλοδοξεί να δηµιουργήσει τη δική του
επιχείρηση. Ο µέσος όρος υπαλλήλων ανά επιχείρηση είναι 0,65 για τις γυναικείες και
1,06 για τις ανδρικές. Αυτό σηµαίνει ότι οι γυναίκες έχουν µικρότερες επιχειρήσεις µε
λιγότερους υπαλλήλους και ότι ξεκινούν ως αυτο-απασχολούµενες και στη συνέχεια
δηµιουργούν επιχείρηση και προσλαµβάνουν υπαλλήλους.
Στη Γαλλία εφαρµόζονται κάποια µέτρα για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.
Θα παρουσιάσω τα δύο σηµαντικότερα: Το πρώτο είναι η ίδρυση του ταµείου εγγύησης
για την πρωτοβουλία των γυναικών (FGIF). Το FGIF έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των
γυναικών στη δηµιουργία, ανάκαµψη ή ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης µε τη λήψη
δανείων για την κάλυψη των εξόδων κίνησης ή/και τις επενδύσεις. Αυτό το µέτρο είναι
πάρα πολύ σηµαντικό για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, καθώς
καλύπτει την πρώτη ανάγκη για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης, δηλαδή το κεφάλαιο.
Οι δικαιούχοι των δανείων αυτών είναι όλες οι γυναίκες, οι οποίες αναλαµβάνουν τυπικά
ή ουσιαστικά την ευθύνη µιας επιχείρησης, όποια και να είναι η νοµική της µορφή και
ο τοµέας δραστηριότητάς της
Ένα άλλο µέτρο είναι η ίδρυση του KLEF. Πρόκειται για οµάδες γυναικών επιχειρηµατιών,
οι οποίες συγκεντρώνουν από κοινού ένα κεφάλαιο και το δανείζουν σε άλλες γυναίκες
για τη δηµιουργία επιχείρησης. Μόλις οι γυναίκες αυτές δηµιουργήσουν την επιχείρησή
τους µπαίνουν σε αυτό τον όµιλο γυναικών επιχειρηµατιών, στον οποίο επιστρέφουν το
δάνειο. Το δάνειο αυτό θα πάει σε επόµενη γυναίκα δυνάµει επιχειρηµατία κ.ο.κ. Το
KLEF δηλαδή λειτουργεί ως µικρό χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα για τις νέες επιχειρηµατίες.
Είναι ένα σύστηµα αλληλεγγύης, το οποίο εκτός από το κεφάλαιο προσφέρει και στήριξη
στις γυναίκες µέσω της ανταλλαγής εµπειριών.
Εκτός από τα παραπάνω λειτουργούν και κάποια τοπικά δίκτυα πληροφόρησης, τα
οποία προωθούν τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται κυρίως
από γυναίκες επιχειρηµατίες (σε ποσοστό 63%) και προσφέρουν στήριξη, οικονοµική
και διοικητική, µέχρι η γυναίκα που φιλοδοξεί να δηµιουργήσει τη δική της επιχείρηση,
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φτάσει στον τελικό της στόχο.
Επιπλέον, διοργανώνονται συνέδρια µε σκοπό την ενηµέρωση των γυναικών για τις
επαγγελµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται για αυτές και τις οποίες θα µπορούσαν
να εκµεταλλευτούν. Στις διοργανώσεις αυτές προσφέρεται τεκµηρίωση και πληροφόρηση.
Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και κάποιες συναντήσεις για πρωινό (business breakfast),
στις οποίες συµµετέχουν γυναίκες επιχειρηµατίες, τοπικοί παράγοντες και γυναίκες
που φιλοδοξούν να δηµιουργήσουν επιχείρηση. Στις συναντήσεις αυτές οι γυναίκες
επιχειρηµατίες ανταλλάσσουν απόψεις, εµπειρίες και βέλτιστες πρακτικές. Έτσι
προσφέρουν σηµαντική καθοδήγηση στις γυναίκες που ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν
τη δική τους επιχείρηση, ώστε οι τελευταίες να αποφύγουν τα ίδια λάθη και να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικότερα τις δυσκολίες.
Τέλος, προωθείται η συνεργασία τοπικών φορέων µε µη κυβερνητικές οργανώσεις,
µε στόχο τη δηµιουργία δικτύων πληροφόρησης και στήριξης γυναικών, οι οποίες
βρίσκονται στο στάδιο δηµιουργίας επιχείρησης. Όλα όσα ανέφερα στοχεύουν σε µια
καθολική προσέγγιση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και στην προώθηση µέτρων
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών, την παροχή βοήθειας,
νοµικής και οικονοµοτεχνικής, καθώς και στην εξισορρόπηση της οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής.
Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσω τα αποτελέσµατα της έρευνας. Η διασπορά των
ερωτηµατολογίων της έρευνας έγινε µέσω των τοπικών κέντρων. Όπως ανέφερε
προηγουµένως η Danielle υπάρχουν 114 Κέντρα διεσπαρµένα στη Γαλλία. Τα ερωτηµατολόγια
µοιράστηκαν σε γυναίκες, οι οποίες είτε δηµιουργούσαν εκείνη τη στιγµή επιχείρηση ή
είχαν ήδη δηµιουργήσει στο παρελθόν. Λάβαµε πενήντα τρία (53) συµπληρωµένα
ερωτηµατολόγια από έντεκα (11) Περιφέρειες της Γαλλίας.
Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι οι Περιφέρειες στη Γαλλία είναι πολύ διαφορετικές
η µία µε την άλλη, γιατί έχουµε εφαρµόσει την αποκέντρωση εδώ και αρκετά χρόνια.
Εποµένως, οι Περιφέρειες µεταξύ τους είναι αρκετά ανεξάρτητες και αναπτύσσουν τις
υπηρεσίες µε διαφορετικό τρόπο. Για αυτό και οι γυναίκες σε κάποιες Περιφέρειες είναι
πιο ικανοποιηµένες σε σχέση µε άλλες. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί τη Γαλλία, σε
σχέση µε τις άλλες χώρες που διεξήγαγαν την έρευνα.
Ωστόσο πολλά αποτελέσµατα της έρευνας εµφανίζουν οµοιότητες µε τα αποτελέσµατα
των άλλων χωρών. Συγκεκριµένα, οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες είναι ηλικίας
26 έως 45 ετών. Από αυτές οι µισές ζουν µόνες τους, ενώ οι άλλες µισές ζουν µε τους
συντρόφους τους. Όπως είπε η Flavia νωρίτερα, οι δυσκολίες εξισορρόπησης οικογενειακής
και επαγγελµατικής ζωής είναι πολύ µικρότερες για τις γυναίκες που ζουν µε το σύντροφό
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τους σε σχέση µε αυτές που είναι µόνες τους.
Από αυτές το 77,4% έχει παιδιά. Όπως ανέφερε η Danielle, στη Γαλλία έχουµε αρκετά
υψηλό ποσοστό γεννήσεων και οι γυναίκες εργάζονται και δηµιουργούν ακόµα και όταν
έχουν παιδιά. Αλλά αυτό το οποίο είναι εκπληκτικό στις απαντήσεις, είναι το γεγονός
ότι το 63,75% έχει παιδιά εφηβικής ηλικίας (11 ως 16 ετών) και µόνο το 10% έχει παιδιά
ηλικίας 0 έως 5. Άρα οι γυναίκες δηµιουργούν επιχείρηση όταν τα παιδιά τους έχουν
ήδη φτάσει σε µια ηλικία σχετικής αυτονοµίας και ανεξαρτησίας. Όπως καταλαβαίνετε
αυτό διευκολύνει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
Περίπου οι µισές των ερωτηθεισών έχουν πανεπιστηµιακές σπουδές, δηλαδή
παρατηρείται αρκετά υψηλό ποσοστό µορφωµένων γυναικών, ενώ το 31,3% έχει τεχνική
κατάρτιση. Εποµένως, οι γυναίκες αυτές έχουν είτε τεχνικές γνώσεις είτε θεωρητικές,
οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά.
Οι γυναίκες σε ποσοστό 66% διαχειρίζονται οι ίδιες την επιχείρησή τους, ενώ οι
αυτοαπασχολούµενες συνιστούν το άλλο 21%. Το 26,2% των γυναικών του δείγµατος
δραστηριοποιείται στον εµπορικό τοµέα και περίπου το 10% σε τοµείς, οι οποίοι έχουν
να κάνουν µε καλλιτεχνική δηµιουργία. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι έχει προστεθεί
ένας νέος τοµέας δραστηριοποίησης που είναι τα Spa.
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι µόνο το 5,6% των γυναικών δραστηριοποιείται
στον τοµέα των υπηρεσιών, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τα στοιχεία της εθνικής
στατιστικής υπηρεσίας. Το 38% των γυναικών επιχειρηµατιών περνά εννέα (9) ως έντεκα
(11) ώρες στην εργασία και 36% περίπου πέντε (5) έως οχτώ (8) ώρες. Άρα, η πλειονότητα
περνά πέντε (5) ως έντεκα (11) ώρες την ηµέρα στη δουλειά. Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό
αφιερώνει µία µε δύο ώρες ηµερησίως για το νοικοκυριό (ποσοστό 58,5%). Αυτό σηµαίνει
ότι είναι δυναµικές γυναίκες, οι οποίες διοχετεύουν την ενεργητικότητά τους τόσο στην
εργασία τους, όσο και στο σπίτι.
Οι περισσότερες γυναίκες, όπως ανέφερα προηγουµένως, έχουν παιδιά άνω των
έντεκα (11) ετών και ίσως αυτό εξηγεί το γεγονός ότι το 64% είναι αρκετά ικανοποιηµένο,
πολύ ικανοποιηµένο µάλλον, από την εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής. Οι γυναίκες αυτές δε θεωρούν ότι οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις αποτελούν
φραγµό στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
Όσον αφορά στην ικανοποίησή τους από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τα µέτρα του
κράτους για την εξισορρόπηση οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων, το
71,6% δεν είναι ικανοποιηµένο. Άρα λοιπόν, ακόµα και αν δε χρειάζονται τόσες πολλές
υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών τους, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες
που παρέχονται στις γυναίκες για την εξισορρόπηση της επαγγελµατικής και οικογενειακής
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τους ζωής δεν είναι επαρκείς. Και αυτό αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα.
Σχεδόν οι µισές από τις ερωτηθείσες (ποσοστό 45%) έχουν σύντροφο, ο οποίος τις
βοηθάει στο σπίτι. Αντίθετα, το 30%, αρκετά υψηλό ποσοστό, δεν έχει καµία βοήθεια.
Αυτό συµβαίνει γιατί αρκετές γυναίκες (57% περίπου) είναι ή ανύπαντρες ή διαζευγµένες
ή εν διαστάσει ή χήρες. Οι περισσότερες γυναίκες δίνουν πολύ µεγάλη σηµασία στο να
µπορεί κανείς να δηµιουργήσει την επιχείρησή του στη δική του Περιφέρεια (ποσοστό
98%).
Ο λόγος, για τον οποίο δηµιούργησαν την επιχείρηση, είναι κυρίως επειδή αισθάνθηκαν
έτοιµες να δουλέψουν από µόνες τους και επειδή θεώρησαν ότι είχαν τις απαραίτητες
γνώσεις και τη δικτύωση. Είδαµε προηγουµένως ότι οι περισσότερες έχουν λάβει
πανεπιστηµιακή µόρφωση και πολλές έχουν τεχνική κατάρτιση. Είναι λογικό εποµένως,
οι γνώσεις τους να τους δίνουν αυτοπεποίθηση και να τις ωθούν σε ένα τέτοιο εγχείρηµα.
Ένας άλλος λόγος είναι η επιθυµία τους να είναι αυτόνοµες και ανεξάρτητες. Ορισµένες
µάλιστα είπαν ότι ήταν ένας τρόπος για αυτές να δηµιουργήσουν τη δική τους δουλειά,
δεδοµένου ότι ήταν άνεργες και δεν υπήρχε δυνατότητα εύρεσης εργασίας στην Περιφέρειά
τους. Άρα λοιπόν, ήταν για οικονοµικούς λόγους που δηµιούργησαν την επιχείρηση,
προκειµένου να µπορέσουν να παραµείνουν στην περιοχή τους, να εργαστούν και να
έχουν την ανεξαρτησία τους.
Ως προς τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, οι περισσότερες δήλωσαν ότι είναι
οικονοµικής φύσης, και τόνισαν τις δυσκολίες που ανακύπτουν από τα θέµατα εξισορρόπησης
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Αν λάβουµε υπόψη µας και το ότι δεν είναι
ικανοποιηµένες από τις κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες στοχεύουν στην εξισορρόπηση
οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων, καταλαβαίνουµε ότι χρειάζεται να
κάνουν αρκετές δουλειές ακόµα στο σπίτι, γεγονός που σίγουρα δυσχεραίνει την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Αυτό επίσης µπορεί να εξηγήσει και το γεγονός ότι
οι επιχειρήσεις παραµένουν µικρές και ατοµικές και δεν αναπτύσσονται. Βέβαια, αυτό
και σε άλλους παράγοντες, όπως οι µικρές οικονοµικές και διοικητικές δυνατότητες και
η δυσκολία λήψης δανείων. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που δηµιουργούν οι άνδρες είναι
πιο µεγάλες, καθώς εκείνοι αναπτύσσονται, επενδύουν, έχουν τη δυνατότητα οικονοµικής
αρωγής, δεν αντιµετωπίζουν τη δυσκολία στη συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής στο βαθµό που την αντιµετωπίζουν οι γυναίκες. Άρα, λοιπόν, στον τοµέα αυτό
υπάρχει µία ανισότητα.
Ακόµα όµως και µε τις δυσκολίες και τα προβλήµατα αυτά, οι περισσότερες (65,8%)
δηλώνουν πάρα πολύ ικανοποιηµένες από την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
Παραµένουν θετικές, αισιόδοξες και είναι ευχαριστηµένες που είναι αυτόνοµες,
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ανεξάρτητες και έχουν δηµιουργήσει κάτι δικό τους.
Οι ανάγκες των γυναικών, όπως είπα νωρίτερα, δεν είναι ίδιες σε όλες τις Περιφέρειες.
∆εν έχουµε παντού τις ίδιες υπηρεσίες, ούτε το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών. Ορισµένες από
τις γυναίκες θα ήθελαν περισσότερη εκπαίδευση, κατάρτιση και ενηµέρωση, κάποιες
άλλες θα ήθελαν οικονοµική βοήθεια ή περιφερειακή πολιτική υποστήριξη. Άρα αυτές
οι ανάγκες εξαρτώνται από την Περιφέρεια στην οποία διαµένει και δραστηριοποιείται
κάθε γυναίκα.
Στις περισσότερες από τις Περιφέρειες που εξετάσαµε, οι προσφερόµενες υπηρεσίες
αφορούσαν στη φύλαξη παιδιών και ηλικιωµένων ή/και τη στήριξη για δηµιουργία νέας
επιχείρησης. Οι περισσότερες γυναίκες του δείγµατος χρησιµοποιούσαν τόσο τις υπηρεσίες
φροντίδας παιδιών του ∆ήµου τους, όσο και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για την
εκκίνηση νέας επιχείρησης. Και αυτό επειδή έτυχε όλες οι συµµετέχουσες στην έρευνα
να διαµένουν σε Περιφέρειες, οι οποίες παρείχαν τέτοιες υπηρεσίες. Όλες όσες έκαναν
χρήση αυτών των υπηρεσιών, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους τόσο από τις δηµοτικές
και κοινοτικές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (παιδικοί σταθµοί, βρεφονηπιακοί σταθµοί
κ.ο.κ.), όσο και από τη διαχειριστική βοήθεια και υποστήριξη για την έναρξη νέας
επιχείρησης. Στο σηµείο αυτό εκφράζω κάποιες επιφυλάξεις για την αντιπροσωπευτικότητα
του δείγµατος, καθώς πολλές γυναίκες δεν απήντησαν στο συγκεκριµένο ερώτηµα, διότι
δεν έκαναν χρήση των υπηρεσιών.
Μεγάλο πρόβληµα για τις γυναίκες αποτελεί και η αδυναµία πρόσβασης στη
χρηµατοδότηση. ∆ιότι, δεδοµένης της οικονοµικής τους κατάστασης, δεν έχουν τις
απαραίτητες εγγυήσεις που απαιτούν οι τράπεζες για να τις δανειοδοτήσουν. Εποµένως,
εφόσον οι ίδιες δεν έχουν το αρχικό κεφάλαιο δεν µπορούν να δραστηριοποιηθούν
επιχειρηµατικά.
Αν και ο οικονοµικός τοµέας αρχίζει να παραδέχεται ότι οι γυναίκες είναι πολύ καλές
στη διαχείριση, αντιµετωπίζονται ως όχι και τόσο «άνετες» στη διαχείριση των αριθµών
και την οικονοµική διαχείριση, και έχουν πρόβληµα στη συνεργασία τους µε τους
τραπεζίτες. Θα πρέπει να δουλέψουµε πάνω σε αυτή την προβληµατική.
Άλλη µία οικονοµική πτυχή είναι τα χρέη. Όταν οι γυναίκες έχουν χρέη, θέλουν να τα
ξεφορτωθούν όσο το δυνατόν συντοµότερα. Αυτό βεβαίως δεν τους δίνει τη δυνατότητα
να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, καθώς αντιµετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας.
Έτσι αναγκάζονται να ξαναδανειστούν. Με τον τρόπο αυτό τα χρέη πολλαπλασιάζονται
και οι δυνατότητες ανάπτυξης της επιχείρησης συνεχίζουν να είναι µικρές. Στο σηµείο
αυτό πιστεύω ότι οι γυναίκες χρειάζονται επιπλέον εκπαίδευση.
Πιστεύουµε ότι η έρευνα αυτή αποτέλεσε αφορµή για προβληµατισµό των γυναικών,
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αλλά κυρίως της κοινωνίας στο θέµα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και της τοπικής
ανάπτυξης. Επίσης, έδωσε την ευκαιρία στις χώρες που έλαβαν µέρος στην έρευνα να
ανταλλάξουν καλές πρακτικές, µέτρα και δράσεις για την προώθηση και στήριξη της
γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Κλείνοντας, θέλω να επισηµάνω ότι είναι ανάγκη οι
Τοπικές Αυτοδιοικήσεις να συνειδητοποιήσουν την αξία των γυναικών επιχειρηµατιών,
ως µία λανθάνουσα µορφή οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί στο
έπακρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε την Beatrice Mauconduit για την πολύ ενδιαφέρουσα
παρουσίαση. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σηµεία των συµπερασµάτων που µας ανέλυσε.
Μας ανέφερε ότι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εφαρµόζονται µε διαφορετικό τρόπο
σε κάθε περιοχή της Γαλλίας, οπότε η έρευνα αυτή κατέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις
που υπάρχουν κατά περιοχή. Μας επεσήµανε επίσης ότι οι γυναίκες δεν είναι ικανοποιηµένες
από τις κρατικές ή τις τοπικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, ότι οι γυναίκες επιχειρηµατίες
στη Γαλλία αντιµετωπίζουν εντονότερα προβλήµατα στη δηµιουργία ή τη διατήρηση της
επιχείρησής τους από τους άνδρες και ότι η πρόσβαση σε επιδοτήσεις παραµένει
µεγαλύτερο πρόβληµα για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες, λόγω έλλειψης επαρκών
εγγυήσεων για τη δανειοδότησή τους, λόγω των στερεοτύπων και προκαταλήψεων των
τραπεζών και λόγω της στάσης των γυναικών να µην αξιοποιούν µακροχρόνια δάνεια σε
επενδύσεις, αλλά να προσπαθούν να τα εξοφλήσουν νωρίς.
Θα ήθελα να ρωτήσω την κα Mauconduit και έτσι ίσως να ξεκινήσουµε και έναν κύκλο
ερωτήσεων. ∆εν κατάλαβα πώς αντικαθιστώνται οι γυναίκες επιχειρηµατίες από άλλες,
από το υποστηρικτικό πρόγραµµα που µας αναφέρατε. ∆εν είναι ατοµικές οι επιχειρήσεις,
δεν είναι ανταγωνιστικές µεταξύ τους;

B. MAUCONDUIT: ∆ε δραστηριοποιούνται πάντα στον ίδιο τοµέα. Κάποιες δραστηριοποιούνται
στα Spa, κάποιες άλλες στις υπηρεσίες, ενώ άλλες στο εµπόριο. ∆ε θα έλεγα ότι είναι
ανταγωνιστικές. Μπορούν να δανείσουν η µία την άλλη και όταν αποσβέσουν το κεφάλαιο
να δανείσουν τις επόµενες. Έτσι δηµιουργούνται νέες οµάδες, οι οποίες δίνουν τη
δυνατότητα σε καινούριες γυναίκες να βοηθήσουν η µία την άλλη.

κα ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν ξέρω, µπορεί να µην το έχω καταλάβει ή να µην το
άκουσα σωστά. Σε ποιους τοµείς δραστηριοποιούνται περισσότερο οι γυναίκες;

B. MAUCONDUIT: Για τη Γαλλία ήταν το εµπόριο.
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F. PESCE: Για την Ιταλία ήταν ο τοµέας του τουρισµού 33%, παραγωγή τροφίµων 27%,
βιοτεχνία 25% και βεβαίως οι υπηρεσίες 14%.

D. DARIES: Για την Ισπανία, το, 51% των γυναικών επιχειρηµατιών δραστηριοποιούνται
στον τοµέα των κτηµατοµεσιτικών, το 24% στο εµπόριο και την εστίαση και το 20% σε
τοµείς που έχουν να κάνουν µε την εκπαίδευση (διδασκαλία, υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικές
και κοινωνικές υπηρεσίες).

D. SEIGNOUREL: Για το ερώτηµα αυτό θα ήθελα να επιµείνω και να πω ότι τα
αποτελέσµατα αυτής της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης των
γυναικών επιχειρηµατιών σε όλη τη Γαλλία. Είναι µόνο πενήντα τρία (53) ερωτηµατολόγια,
δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγµα. Και θεωρώ ότι το ίδιο ισχύει και στις υπόλοιπες
χώρες.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ γι’ αυτό, θα πρέπει να επαναλάβουµε την έρευνα,
γιατί, όπως είπαµε και στην αρχή, όλα τα στοιχεία που ακούσατε έχουν διερευνηθεί σε
ένα πολύ µικρό δείγµα και µάλιστα όχι αναλογικό ούτε του πληθυσµού, ούτε της
επαγγελµατικής διαστρωµάτωσης, ούτε κατά περιοχή κάθε χώρας. Έγινε µια προσπάθεια
να υπάρχουν εκπρόσωποι από αρκετές περιοχές κάθε χώρας, παρόλα αυτά το δείγµα
δεν είναι αντιπροσωπευτικό.
Εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, ήθελα επίσης να σας πω ότι όλα αυτά που ακούσατε
εδώ συνοπτικά θα εκδοθούν σε µία αναλυτική έκδοση που θα περιλαµβάνει και τις
τέσσερις παράλληλες έρευνες. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συµµετέχουσες, τις
οµιλήτριες και όσους/-ες ήταν µαζί µας σε αυτό το τµήµα της συνεδρίας. Ευχαριστώ
πολύ.

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
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«ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ»
ΧΡ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ): Είµαι η Χριστίνα Παπαδηµητρίου από
τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και ευχαριστώ πολύ που µε καλέσατε να συντονίσω αυτή
τη συνεδρία. Νοµίζω ότι µπορούµε να ξεκινήσουµε την τελευταία συνεδρία, το θέµα της
οποίας είναι η ευρωπαϊκή διάσταση των πολιτικών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη
και την ενσωµάτωση των πολιτικών ίσων ευκαιριών.
Σε αυτή τη συνεδρία έχουµε δύο έγκριτους Καθηγητές, την κυρία Παπαδάκη και τον
κύριο Βλιάµο, οι οποίοι θα µας µιλήσουν για τα θέµατα των ευρωπαϊκών πολιτικών.
Επίσης, µαζί µας είναι η κυρία Clare Zammit, η οποία εκπροσωπεί την Εθνική Επιτροπή
για την Προώθηση της Ισότητας της Μάλτας. Η κυρία Zammit είναι δικηγόρος και
ασχολείται χρόνια µε τα θέµατα των ίσων ευκαιριών. Στην Εθνική Επιτροπή για την
Προώθηση της Ισότητας της Μάλτας ασχολείται µε την υλοποίηση ενός αντίστοιχου
Προγράµµατος µε αυτό που µας παρουσίασε σήµερα το Κ.Ε.Θ.Ι., για την τοπική ανάπτυξη
και τις ίσες ευκαιρίες. Θα την καλέσω αµέσως να ξεκινήσει την τελευταία αυτή συνεδρία.
Κυρία Zammit έχετε το λόγο.

C. ZAMMIT: Καλησπέρα σε όλους/-ες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση
στο Συνέδριο. Θα σας µιλήσω για την περίπτωση της Μάλτας µε έµφαση στις διαφορετικές
πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες έχουν ως
στόχο την τοπική ανάπτυξη και την ισότητα των δύο φύλων. Θα δούµε στο τέλος τα εµπόδια
που αντιµετωπίζουν οι διάφορες τοπικές κοινωνίες, καθώς και κάποιες καλές πρακτικές,
οι οποίες θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και σε άλλες χώρες.
Ο πληθυσµός της Μάλτας ανέρχεται στους 404.000 κατοίκους, από τους οποίους το
49,6% είναι άνδρες και το 50,4% γυναίκες. Οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα και
στη χώρα µου. Η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας ανέρχεται στο 32,6%,
ενώ στην πολιτική σε κοινοβουλευτικό επίπεδο το ποσοστό αγγίζει µόλις το 9%. Έχουµε
µόνο εξήντα πέντε (65) γυναίκες βουλευτές.
Οι τοπικές κοινότητες βρίσκονται ακόµα στις αρχικές φάσεις πρόσκτησης γνώσης
για την ισότητα των δύο φύλων και κατά κανόνα ο ρόλος της γυναίκας είναι εκείνος της
µητέρας τροφού. Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει κάποια µέτρα, τα οποία θα
βοηθήσουν στη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των γυναικών.
∆υστυχώς, αυτά τα µέτρα αφορούν µόνο στο δηµόσιο τοµέα, γεγονός που σηµαίνει ότι
ο ιδιωτικός τοµέας υστερεί κατά πολύ στη λήψη και εφαρµογή τέτοιων µέτρων. Αυτό
συµβαίνει, διότι ο ιδιωτικός τοµέας δεν είναι υποχρεωµένος να υιοθετήσει και να
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εφαρµόσει τέτοια µέτρα.
Αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο της χώρας µας, πολύ σηµαντικός είναι ο Νόµος του
1993, ο οποίος αφορά στο ρόλο και τη λειτουργία των Τοπικών Συµβουλίων, δηλαδή των
∆ήµων. Η Μάλτα διαιρείται διοικητικά σε εξήντα οκτώ (68) ∆ήµους, καθένας από τους
οποίους διοικείται ξεχωριστά. Ένας άλλος εξίσου σηµαντικός Νόµος, ο οποίος αφορά
στην ισότητα των φύλων, είναι αυτός του 2003. Ορίζει το πλαίσιο δράσης της Εθνικής
Επιτροπής για την προώθηση της ισότητας, η οποία λειτουργεί ως ειδικό σώµα που
επιλαµβάνεται υποθέσεων που έχουν να κάνουν µε τις διακρίσεις βάσει φύλου.
Οποιοσδήποτε θεωρεί ότι πέφτει θύµα τέτοιας διακριτικής µεταχείρισης, µπορεί να
υποβάλει αίτηση παραπόνων. Ενηµερώνει το κοινό για τις δυνατότητες αυτές και για το
πώς θα µπορέσουν να εφαρµοστούν καλύτερα τα κοινωνικά αυτά µέτρα. ∆ιαµορφώνει
πολιτικές και συµβουλεύει την κυβέρνηση σε θέµατα ισότητας. Έχει εκδώσει τον Κώδικα
Καλών Πρακτικών για τη σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίος έχει υιοθετηθεί από το
δηµόσιο τοµέα.
Τα Τοπικά Συµβούλια έχουν ποικίλες αρµοδιότητες, όπως για παράδειγµα τη συντήρηση
των δρόµων, τη δηµιουργία χώρων αναψυχής και παιδικών χαρών, την υποβολή προτάσεων
προς τις αρµόδιες αρχές για τα διάφορα οικιστικά και χωροταξικά προγράµµατα, κ.ο.κ.
Αν και στη Μάλτα είµαστε πολύ πίσω στην υιοθέτηση µέτρων για την ισότητα των φύλων
σε τοπικό επίπεδο, ωστόσο σε κάποια Τοπικά Συµβούλια αρχίζουν να εφαρµόζονται
πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Στο Τοπικό Συµβούλιο της Ζετούν, για παράδειγµα,
έχουν εκλεγεί εννέα ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, τρεις εκ των οποίων είναι γυναίκες. Η πρακτική
που εφαρµόζει αυτό το Συµβούλιο, µεταξύ άλλων, είναι η άµεση εµπλοκή των γυναικών
σε διάφορα θέµατα, τόσο διοικητικά όσο και θέµατα ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο,
µάλιστα, των θεµάτων ισότητας αναλαµβάνουν τη διοργάνωση και διεξαγωγή σεµιναρίων
και επιµορφωτικών συναντήσεων.
Στο συγκεκριµένο ∆ήµο, επίσης, λειτουργούν κέντρα µέριµνας παιδιών, τα οποία
δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να αναζητήσουν
εργασία. Αξίζει, επίσης, να σηµειώσω ότι καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια να
συµπεριλαµβάνονται στις διάφορες επιτροπές του ∆ήµου τόσο άνδρες όσο και γυναίκες,
δηλαδή στη σύνθεσή τους να υπάρχουν εκπρόσωποι και των δύο φύλων. Καλό παράδειγµα
αποτελεί και ο ∆ήµος του Σαν Λόρενς στο νησί Γκόζο, ο οποίος έχει µόνο 598 κατοίκους,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2005. Στον ∆ήµο αυτό, λειτουργεί βρεφονηπιακός σταθµός
από το 2002, παρόλο που είναι ζηµιογόνος.
Μια άλλη σηµαντική πρωτοβουλία του εν λόγω ∆ήµου αποτελεί το γεγονός ότι δίνεται
η δυνατότητα στους ξενοδόχους να προσλαµβάνουν άτοµα από το συγκεκριµένο ∆ήµο.
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Γίνεται δηλαδή µια ανακύκλωση του εργατικού δυναµικού, πράγµα που σηµαίνει ότι στο
τέλος οι γυναίκες του συγκεκριµένου ∆ήµου θα ενθαρρυνθούν να συµµετάσχουν στην
αγορά εργασίας. Γιατί από ό,τι ξέρουµε, οι περισσότερες γυναίκες είτε δεν έχουν αυτοκίνητο
είτε δεν οδηγούν, γεγονός που τις αναγκάζει να αναζητούν δουλειά σε µικρή ακτίνα από
τον τόπο διαµονής τους. Ακόµα και µε δεδοµένο ότι η Μάλτα είναι τόσο µικρή, οι γυναίκες
αντιµετωπίζουν πολύ σηµαντικό πρόβληµα µετακίνησης και αυτό είναι τροχοπέδη για
την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.
Ο συγκεκριµένος δήµος δραστηριοποιείται και στον τοµέα του αθλητισµού. Συγκεκριµένα,
έχουν συσταθεί οµάδες βόλεϊ και ανδρών και γυναικών, ώστε και τα δύο φύλα να έχουν
ίση δυνατότητα πρόσβασης στον αθλητισµό. Επίσης, τόσο σε αυτόν όσο και σε άλλους
∆ήµους συγκροτούνται επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες,
βάσει των δυνατοτήτων και των προσόντων τους, όχι βάσει του φύλου τους. Τέλος, κατά
τους θερινούς µήνες µένει πάντα ανοιχτός ένας παιδικός σταθµός, ώστε να µπορούν
τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες να κάνουν το ίδιο εύκολα και άνετα διακοπές.
Ας περάσουµε τώρα στα ζητήµατα ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης που σχετίζονται µε
την τοπική ανάπτυξη, τα οποία χρηµατοδοτούνται εν µέρει από το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. Στο πλαίσιο αυτών των Προγραµµάτων έχουµε διακρατικούς εταίρους από την
Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κροατία. Εθνικός µας εταίρος είναι το
Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο παρακολουθεί ό,τι συµβαίνει στους ∆ήµους
και τις Κοινότητες. Αποτελεί δηλαδή µία γέφυρα µεταξύ ηµών, την ηγέτιδα οργάνωση,
και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, τα Τοπικά Συµβούλια. Στόχος αυτών των Προγραµµάτων
είναι η στήριξη και καθοδήγηση των Τοπικών Συµβουλίων στην ένταξη της ισότητας των
φύλων σε όλες τις καθηµερινές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, δίνεται η δυνατότητα δράσης και αυτενέργειας
όχι µόνο σε µέλη των Τοπικών Συµβουλίων και των τοπικών οργανώσεων, αλλά και στο
γενικό πληθυσµό. Για την ακρίβεια υπήρξαν διαφηµίσεις και στην εφηµερίδα και την
τηλεόραση για τη δραστηριότητα αυτή. Το Πρόγραµµα προωθεί τη συµµετοχή ανδρών
και γυναικών σε τοπικές δραστηριότητες µε καινοτόµους τρόπους. ∆ηµιουργήσαµε, για
παράδειγµα, ένα cd µε τραγούδια, το κεντρικό θέµα των οποίων είναι η ισότητα των
φύλων. Το ρεφρέν έχει µεταφραστεί στις διαφορετικές γλώσσες των διακρατικών µας
εταίρων και µοιράζεται δωρεάν στους διάφορους ραδιοφωνικούς σταθµούς. Η αναµετάδοσή
τους από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς συµβάλλει στη διάχυση και διασπορά του
µηνύµατος κατά το µεγαλύτερο δυνατό τρόπο. Πολλοί/-ές δηµοφιλείς τραγουδιστές/τριες έχουν χρησιµοποιηθεί για την προώθηση αυτών των Προγραµµάτων και συµµετείχαν
σε τοπικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και είναι πολύ πιο εύκολο
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για το γενικό πληθυσµό να αναγνωρίζει αυτά τα άτοµα και το µήνυµα που µεταδίδουν.
Στο τέλος του Προγράµµατος θα συντάξουµε ένα κείµενο ως αποτέλεσµα της έρευνάς
µας, το οποίο θα µοιραστεί σε όλες τις χώρες-εταίρους. Επιπλέον, για την ευαισθητοποίηση
περισσότερου κόσµου σε θέµατα ισότητας, δηµιουργήσαµε µια κινητή έκθεση, µία
έκθεση δηλαδή η οποία µετακινείται σε όλη τη Μάλτα. Την περίοδο των Χριστουγέννων,
για παράδειγµα, θα γίνει µία τέτοια έκθεση φωτογραφίας µε αυτή τη θεµατολογία.
Το Πρόγραµµα EQUAL/LABEL είναι άλλο ένα Πρόγραµµα που υλοποιούµε και το
οποίο σχετίζεται µε την ισότητα των φύλων. Στόχος του είναι η αλλαγή της νοοτροπίας
και η δηµιουργία µιας νέας κουλτούρας, χωρίς τα στερεότυπα των φύλων, καθώς στη
Μάλτα τα έµφυλα στερεότυπα δεν έχουν ακόµη αρθεί και ο ρόλος της γυναίκας, όπως
ήδη ανέφερα, είναι εκείνος της µητέρας-τροφού. Προσπαθούµε να βρούµε τις βέλτιστες
πρακτικές για την άρση των στερεοτύπων, σε συνεργασία µε τις κυβερνήσεις των
διακρατικών µας εταίρων και να τις εφαρµόσουµε προσαρµόζοντάς τις στις τοπικές
ανάγκες. Αυτό, όπως και τα υπόλοιπα Προγράµµατα, προσπαθεί να µεταφέρει γνώση
στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις. Στα αναµενόµενα αποτελέσµατα του EQUAL/LABEL
περιλαµβάνεται η δηµιουργία µιας επίσηµης πολιτικής ισότητας στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις,
προκειµένου αυτή να περάσει και στους γειτνιάζοντες ∆ήµους και να εφαρµοστεί στην
πράξη, δηλαδή στην καθηµερινή πρακτική των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων.
Τα εµπόδια που αντιµετώπισαν οι ∆ήµοι, τα Τοπικά Συµβούλια, στην προσπάθειά τους
να πετύχουν ισότητα µεταξύ των δύο φύλων, ήταν κυρίως τα πολιτισµικά στερεότυπα, τα
οποία θεωρούνται ο µεγαλύτερος φραγµός για την επίτευξη µιας πρακτικής πραγµατικής
ισότητας των δύο φύλων. Υπάρχει ένας διχασµός µεταξύ της θέλησης για αλλαγή και
της στερεοτυπικής εικόνας, η οποία υφίσταται στην κουλτούρα της Μάλτας. Άλλο ένα
πρόβληµα είναι οι περιορισµένοι ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι. Τα περισσότερα
Τοπικά Συµβούλια λένε ότι χρειάζονται περισσότερους οικονοµικούς πόρους, ότι έχουν
ελάχιστους χώρους γραφείων, ελάχιστο προσωπικό και µειωµένο ενδιαφέρον στην
ισότητα των δύο φύλων. ∆εν είναι εξοικειωµένοι ακόµα οι πολίτες µε το θέµα αυτό και
γενικότερα δεν το βλέπουν ως κάτι πολύ σηµαντικό.
Τα συµπεράσµατα και οι παράγοντες, οι οποίοι οδήγησαν στην επιτυχία είναι τα
ακόλουθα. Ένας από τους ∆ήµους, το Ζέιτον, χρησιµοποιεί γνωστές προσωπικότητες
ως πρότυπα. Η Αντιδήµαρχος, για παράδειγµα, είναι γυναίκα και είναι ένα από τα άτοµα
που µπόρεσαν να επιτύχουν µια ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής. Άρα, λοιπόν, αποτελεί πρότυπο, µοντέλο προς µίµηση από τις υπόλοιπες γυναίκες
ή κοπέλες της περιοχής.
Η συµµετοχή των Τοπικών Συµβουλίων σε ευρωπαϊκά Προγράµµατα και η δέσµευσή
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τους στο πλαίσιο αυτών των ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και Προγραµµάτων ευρωπαϊκής
χρηµατοδότησης για την προώθηση της ισότητας σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ σηµαντική,
καθώς δίνει τη δυνατότητες στις γυναίκες να έχουν µια αυτονοµία, προκειµένου να
µπορέσουν να ενταχθούν πολύ πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Μία άλλη πολύ επιτυχηµένη
πρακτική προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η πολιτική «ανοιχτών θυρών». ∆ηλαδή, τα
µέλη των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και των τοπικών διαχειριστικών οργάνων δέχονται
προτάσεις από τους κατοίκους του ∆ήµου τους. Αυτό είναι πολύ εύκολα εφικτό λόγω
του µικρού πληθυσµού των ∆ήµων. Βέβαια, σε µεγαλύτερους ∆ήµους αυτό δηµιουργεί
κάποια δυσκολία, ωστόσο είναι µια πολιτική πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιµη, το να
εκφράζουν δηλαδή οι πολίτες τις απόψεις τους.
Η προσπάθειά µας αυτά τα χρόνια έδειξε ότι οι οικονοµικοί περιορισµοί µπορούν να
ξεπεραστούν, αν είµαστε αποφασισµένοι/-ες. Η αποφασιστικότητα, λοιπόν, είναι αυτή
που δίνει τη δυνατότητα. Είπαµε προηγουµένως ότι υπάρχει ένας παιδικός σταθµός σε
έναν ∆ήµο, ο οποίος είναι ζηµιογόνος και παρόλα αυτά λειτουργεί από το 2002. Τα µέλη
του συγκεκριµένου Τοπικού Συµβουλίου δεν ενδιαφέρονται να έχουν κέρδος από αυτόν
τον παιδικό σταθµό, αλλά να συµβάλουν στην εξισορρόπηση µεταξύ επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής των γυναικών. Το να έχει ένας ∆ήµος επιτροπές µε σύνθεση 5050, δηλαδή 50% άνδρες και 50% γυναίκες, δε χρειάζεται πόρους, χρειάζεται αποφασιστικότητα
και πολιτική βούληση. Η Εθνική Επιτροπή για την ισότητα των φύλων αλλά και πολλά
Τοπικά Συµβούλια της Μάλτας, βρίσκονται σε πολύ στενή επαφή µε την Κοινότητα,
προσπαθούν να σκεφτούν µακροπρόθεσµα και να σχεδιάσουν πολιτικές, οι οποίες θα
λαµβάνουν υπόψη τους και τις εξελίξεις από άλλες χώρες, οι οποίες έχουν εφαρµόσει
ανάλογες πολιτικές. Πιστεύουµε ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Σε ευχαριστούµε πολύ Clare. Συνειδητοποιούµε ότι η ανισότητα για
τα θέµατα που αφορούν στον υποβαθµισµένο ρόλο των γυναικών και τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν, δεν έχουν να κάνουν καθόλου µε το µέγεθος των πόλεων ή των χωρών.
Υπάρχουν σχεδόν όµοια προβλήµατα και κοινοί στόχοι, οι οποίοι µας φέρνουν κοντά.
Το παράδειγµα της Μάλτας αποτελεί για µας µια ωραία αναγωγή και προβολή σε ένα
τοπικό πρόγραµµα µε όλες τις αδυναµίες, αλλά και τα πλεονεκτήµατα που έχει. ∆ηλαδή
το να έχει πολύ πιο άµεσα αποτελέσµατα και πολύ πιο ευφάνταστες και δηµιουργικές
ιδέες για την αλλαγή νοοτροπίας, στάσεων και αντιλήψεων. Σας ευχαριστούµε πολύ.
Ας περάσουµε στον κύριο Βλιάµο, ο οποίος είναι Καθηγητής στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών στο Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης.
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Σε εµένα και στις περισσότερες από µας είναι γνωστός, διότι έχει θητεύσει στο Υπουργείο
Απασχόλησης ως Γενικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης όλων αυτών των Κοινοτικών Προγραµµάτων
που προάγουν την ευρωπαϊκή διάσταση στην ανάπτυξη της χώρας µας.

Σ. ΒΛΙΑΜΟΣ: Καλησπέρα σας. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που είµαι εδώ σήµερα και
ευχαριστώ τις οργανώτριες αυτού του πολύ σηµαντικού Συνεδρίου για την πρόσκληση,
την οποία µου απηύθυναν.
Νιώθω ιδιαίτερη χαρά γιατί είµαι ανάµεσα σε φίλες. Όπως η κα Πρόεδρος ανέφερε,
πραγµατικά είχα µια εξαίρετη συνεργασία κατά τα δύο και πλέον χρόνια που είχα την
τιµή να προΐσταµαι της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου
Απασχόλησης. Αλλά είµαι ακόµα πιο χαρούµενος, γιατί διαπιστώνω ότι είµαι ένας από
τους δύο άνδρες που βρίσκονται µέσα σε αυτή την αίθουσα. Αυτό µου δίνει κουράγιο.
Σκεφτόµουν, όταν µου έγινε η πρόταση να λάβω µέρος σε αυτό το Συνέδριο για να
µιλήσω, τι µπορώ να πω για το ρόλο των γυναικών στην ανάπτυξη. Το πρώτο πράγµα που
µου ήρθε στη σκέψη είναι ότι η παρουσία των γυναικών στην ανάπτυξη είναι τόσο
απαραίτητη, όσο είναι και η παρουσία των ανδρών. ∆εν µπορώ να πω τίποτε ιδιαίτερο
γι’ αυτό και νοµίζω ότι αποτελεί την πεµπτουσία της όλης υπόθεσης. ∆εν µπορούµε να
υποβαθµίσουµε το θηλυκό γένος-το φύλο και να µην αναγνωρίσουµε τη µεγάλη του
συµβολή στην ανάπτυξη και τη µεγέθυνση. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι θα έπρεπε πρώτα από
όλα να δούµε ποιοι είναι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην τοπική ανάπτυξη και
δεύτερον, να δούµε πώς η γυναίκα εντάσσεται µέσα σε αυτούς τους φορείς και πώς
υποβοηθείται από τους φορείς αυτούς για να προχωρήσει.
Κατά τη διάρκεια της θητείας µου στη Γενική Γραµµατεία, διαπίστωσα ότι υπήρχαν
θέµατα, τα οποία ποτέ δεν είχα σκεφτεί. Για παράδειγµα, µε ποιο τρόπο θα µπορούσε η
εργαζόµενη γυναίκα, αυτή η οποία συµµετέχει στην παραγωγική διαδικασία, να συµβιβάσει
και το ρόλο της ως µητέρα, ιδίως όταν τα παιδιά είναι πολύ µικρά, και το ρόλο της ως
σύζυγος. Πρέπει να σας πω ότι εγώ προέρχοµαι από µια οικογένεια, ας πούµε «παραδοσιακή».
Η µητέρα µου ποτέ δεν εργάστηκε. Η γυναίκα µου εργάστηκε πολύ λίγο στις αρχές τους
συζυγικού µας βίου, όταν ακόµη δεν είχαµε παιδιά. Άρα δεν είχα προσλαµβάνουσες
παραστάσεις από την υποχρέωση µιας γυναίκας να προσφέρει τον εαυτό της και στο
σπίτι, τα παιδιά της και την εργασία της.
Όταν, λοιπόν, πήγα στη Γραµµατεία, συνάντησα ένα Πρόγραµµα, το οποίο έπρεπε η
Γραµµατεία µου να χρηµατοδοτήσει. Ήταν το Πρόγραµµα της εναρµόνισης της εργασιακής
µε την οικογενειακή ζωή. Ξέρετε ότι στην αρχή δεν κατάλαβα τι ήταν, δεν ήξερα τι
σηµαίνει και ζήτησα τη βοήθεια της τότε Προέδρου του Κέντρου σας, της καλής µου
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φίλης κυρίας Μερόπης Καλδή. Μου εξήγησε τι σηµαίνει, τι πρέπει να γίνει και πώς
µπορούµε να το προωθήσουµε. Και πραγµατικά έκανα ό,τι µπορούσα για την προώθηση
αυτού του στόχου. Λείπω από τη Γραµµατεία περισσότερο από δύο χρόνια, δεν ξέρω τι
συνέβη στο Πρόγραµµα αυτό, ούτε αν προχώρησε καθόλου.
Θα ήθελα σήµερα πολύ σύντοµα να σας πω τις δικές µου σκέψεις στο θέµα που
συζητάµε. Κατά τη γνώµη µου, αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι η αναπτυξιακή
διαδικασία. Εάν υπάρχει αναπτυξιακή διαδικασία –και επιτρέψτε µου να το πω ως
οικονοµολόγος– µέσα σε µια χώρα, σε µια χωρική µονάδα, σε µια Περιφέρεια, σε ένα
Νοµό, σε ένα ∆ήµο, µέσα σε αυτή τη διαδικασία έχει χώρο να αναπτυχθεί και η γυναίκα.
Εάν δεν υπάρχει αναπτυξιακή διαδικασία να είστε βέβαιες ότι η γυναίκα δε θα αναπτυχθεί,
θα αναπτυχθεί ο άνδρας πρώτα απ’ όλα. Και αυτό φαίνεται από µελέτες και έρευνες που
έχουν γίνει σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του κόσµου. Άρα για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες
ανάπτυξης και ίσες ευκαιρίες συµµετοχής στην παραγωγική δραστηριότητα και την
ανάπτυξη, θα πρέπει πρώτα από όλα να έχουµε ανάπτυξη. Και επειδή το θέµα του
Συνεδρίου σας επικεντρώνεται στην τοπική ανάπτυξη, επιτρέψτε µου και εγώ για πολύ
λίγο να επικεντρωθώ σε αυτή την έννοια.
Κυρίες και κύριε, πριν από χρόνια, όταν στο Πανεπιστήµιο διδάσκαµε την έννοια και
θεωρία της ανάπτυξης, φέρναµε ως παράδειγµα χώρες όπως η Αργεντινή, η Ινδία, το
Περού, χώρες δηλαδή µεγάλες, µε πλούσιο υπέδαφος, µε πλούσιους παραγωγικούς
πόρους. Λέγαµε, λοιπόν, ότι αυτές οι χώρες θα αναπτυχθούν πολύ γρηγορότερα από τις
άλλες που δεν έχουν αυτά τα πλεονεκτήµατα, όπως παραδείγµατος χάρη την Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία, όπως ίσως γνωρίζετε, δεν έχει καθόλου πρώτες ύλες, έχει πολύ φτωχό
υπέδαφος και εκτός από τη γεωθερµία που διαθέτει και το ρύζι που παράγει, δεν έχει
κανέναν άλλο φυσικό πλούτο. Επίσης, ποτέ δεν πήγαινε το µυαλό µας σε χώρες όπως
είναι οι «τίγρεις» της νοτιοανατολικής Ασίας, όπως είναι η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, αυτές
οι χώρες που µας εξέπληξαν αργότερα µε τους πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξής τους.
Λέγαµε λοιπόν ότι το πλούσιο υπέδαφος, οι άφθονοι παραγωγικοί πόροι και το µέγεθος
της χώρας είναι οι βασικοί συντελεστές που προσδιόριζαν τους ρυθµούς ανάπτυξης.
Όµως η θεωρία αυτή καταρρίφθηκε µε πολύ πανηγυρικό τρόπο από τα γεγονότα, όταν
είδαµε, ιδίως στη δεκαετία του ’50 στην αρχή και µετά από τη δεκαετία του ’60 ως και
τις αρχές του ’80 για τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, τους πολύ υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης. Ας µην ξεχνάµε ότι υπάρχει στο βιβλίο Γκίνες ο ρυθµός ανάπτυξης της Ιαπωνίας,
η οποία για κάποιο διάστηµα προς τις αρχές της δεκαετίας του ’60, ξεπερνούσε το 9,5%
σε ετήσια βάση, δηλαδή 9,5% αύξηση του πραγµατικού εθνικού προϊόντος. Είναι ένα
τεράστιο µέγεθος, ένας ρυθµός, ο οποίος ουδέποτε έχει προσεγγιστεί από άλλη χώρα.
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Βέβαια να σας πω, για να νιώσουµε και εθνικά υπερήφανοι/-ες, ότι στη δεκαετία του
’50 ο ελληνικός ρυθµός ανάπτυξης, ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ήταν
περίπου 7,2% - 7,3%. Για άλλους λόγους όµως πάλι, διότι είχαµε µια µεγάλη εκροή
πληθυσµού, άρα το εισόδηµα αυξανόταν γρήγορα και είχε να µοιραστεί σε λιγότερο
κόσµο στο εσωτερικό, οπότε ήταν εντελώς διαφορετικοί λόγοι αυτοί από τους λόγους,
οι οποίοι υπήρχαν στην ανάπτυξη της Ιαπωνίας και κατόπιν των τριών «τίγρεων» της
νοτιοανατολικής Ασίας. Θεωρήθηκε λοιπόν, ότι ο βασικός παράγοντας µετακινήθηκε
από τη συσσώρευση του κεφαλαίου στον ανθρώπινο παράγοντα, την εκπαίδευση, την
υγεία, δηλαδή σε αυτό που ονοµάζουµε «ανθρώπινο κεφάλαιο». Από την αρχή της
δεκαετίας του 1970, έγκριτοι ερευνητές και οικονοµολόγοι τόνιζαν ότι η σωστή αναπτυξιακή
πολιτική δε σηµαίνει την αύξηση ή και την παρουσία των περισσοτέρων συντελεστών
παραγωγής, όπως είναι το έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο, αλλά σηµαίνει την
κινητοποίηση του παραγωγικού δυναµικού, το οποίο βρίσκεται σε λανθάνουσα ή
υπολανθάνουσα κατάσταση σε µια οικονοµία, σε µια χώρα.
Αυτή η έννοια της ανάπτυξης ταυτίστηκε σταδιακά µε την αύξηση της παραγωγικότητας
του ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο «απεκλήθη», καθώς και την ενεργοποίηση του
ενδογενούς δυναµικού στην περιφέρεια. Και θα δούµε για ποιο λόγο. Θεωρήσαµε, λοιπόν,
ότι η ανάπτυξη αυτή προσδιοριζόταν από τρεις παραµέτρους, είχαµε δηλαδή τρεις
συνιστώσες. Πρώτα απ’ όλα, την ενεργοποίηση των κοινωνικών και οικονοµικών φορέων
για την ανάληψη νέων δραστηριοτήτων, αυτό που ονοµάζουµε «social mobilization»,
δηλαδή την κοινωνική κινητικότητα του τοπικού πληθυσµού. Πρέπει να σας πω ότι, όταν
διδάσκω στο Πανεπιστήµιο τα θέµατα αυτά, πολλοί φοιτητές µου µε ρωτάνε µε τι να
ασχοληθούν, όταν αποφοιτήσουν και γυρίσουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, και σε ποιον
µπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια και καθοδήγηση. Έρχοµαι λοιπόν στη δεύτερη
παράµετρο αυτής της πολιτικής, η οποία είναι η διάχυση της πληροφόρησης. Η διάχυση
της πληροφόρησης στο να δείξουµε και να πούµε στους νέους ανθρώπους, τις νέες
γυναίκες, τους νέους άνδρες, τι µπορούν να κάνουν, σε τι µπορούν να δραστηριοποιηθούν
στο χώρο που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν. Και η τρίτη παράµετρος, η τρίτη συνιστώσα
της πολιτικής αυτής, είναι η µεταφορά κεφαλαίων. Ασφαλώς είναι πάρα πολύ χρήσιµη
η ύπαρξη των κεφαλαίων, όµως είναι εξίσου χρήσιµη η πληροφόρηση και εξίσου χρήσιµη
η πρόκληση της κοινωνικής κινητικότητας, η πρόκληση δηλαδή της διάθεσης προς
δηµιουργία.
Πρέπει να σας πω, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι πριν από χρόνια έπαθα ένα σοκ,
όταν είδα µία έρευνα που έγινε στους επί πτυχίω φοιτητές της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σε σχετικές ερωτήσεις σε ένα ερωτηµατολόγιο που διαµοιράστηκε
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-εγώ ήµουν τότε Επίκουρος Καθηγητής στη Νοµική Σχολή- είδα το εξής αποτέλεσµα:
το 72% των ερωτώµενων φοιτητών και φοιτητριών επιθυµούσαν µε την αποφοίτησή τους
να λάβουν θέση στο δηµόσιο, να αποκτήσουν µια καριέρα δηµοσίου υπαλλήλου, πρώτον
λόγω της σιγουριάς και δεύτερον για να µπορούν να φύγουν από τον τόπο που γεννήθηκαν
και µεγάλωσαν. ∆ιότι γνωρίζετε ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες βρίσκονται στις µεγάλες
πόλεις, και ιδίως στην Αθήνα, όπου έχουµε και το µεγάλο, το περιφερειακό πρόβληµα
µε τη συγκέντρωση του 40% του ελληνικού πληθυσµού και της διοίκησης. Οι διοικητικές
υπηρεσίες του κράτους βρίσκονται στην Αθήνα. Αυτό ήταν το όνειρο των παιδιών. Πιστέψτε
ότι µε σόκαρε αυτό, µε ενόχλησε και σκέφτηκα ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει. Εµείς ως
ακαδηµαϊκοί πρέπει να πάρουµε µια πρωτοβουλία, ακόµα και αν βρούµε το κράτος
αντίθετο. Και µην ξεχνάτε ότι για πολλές δεκαετίες, ακόµα και µέχρι σήµερα, ίσως όχι
στον ίδιο βαθµό, η έννοια του επιχειρηµατία και της επιχειρηµατικότητας είναι µια έννοια
αντιπαθής στο κράτος µας και σε πάρα πολλούς από µας.
Πριν από µία βδοµάδα, την ηµέρα µάλιστα που δέχτηκα το τηλεφώνηµα για την
πρόσκληση σε αυτό το Συνέδριο, ήµουν στην Ιταλία, στη Νάπολη, σε µία συνάντηση ενός
δικτύου Πανεπιστηµίων -εγώ εκπροσωπώ το Πανεπιστήµιο Αθηνών- για την ανάπτυξη
θεσµών επιχειρηµατικότητας, όπου βεβαίως και οι γυναικείοι επιχειρηµατικοί θεσµοί
έχουν περίοπτη θέση. Εκεί, κάποιος Βραζιλιάνος συνάδελφος Καθηγητής, ανέφερε ότι
στη Βραζιλία η λέξη «επιχειρηµατίας» είναι ταυτόσηµη µε τον κλέφτη. Το καταλαβαίνετε
ότι µε τέτοιες νοοτροπίες, µε τέτοιες απόψεις δεν είναι δυνατόν να αναπτύξουµε τα
διάφορα Προγράµµατα που προωθούµε. Είµαι βέβαιος ότι τις δύο αυτές µέρες του
Συνεδρίου θα ακούσετε για θέµατα γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Εάν εµείς εξ ορισµού
είµαστε αντίθετοι σε αυτό, τότε το Πρόγραµµα, το οποίο χρηµατοδοτείται µε αρκετούς
πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθείται από την Ελληνική Πολιτεία, δε θα
έχει αντίκρισµα, δε θα έχει αποδέκτες. Εποµένως για ποιο λόγο να το κάνουµε;
Θεωρώ, λοιπόν, ότι η διδασκαλία αυτών των εννοιών στα Πανεπιστήµια, ίσως και σε
κατώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης, στα Λύκεια και τα Γυµνάσια, είναι θεµελιώδης για
την ευόδωση τέτοιων κρατικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Με εντυπωσίασε το
γεγονός ότι στις σκανδιναβικές χώρες, η διδασκαλία για τέτοια θέµατα αρχίζει από το
νηπιαγωγείο. Ζήτησα από συνάδελφο Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο του Ελσίνκι, την κα
Πάλµα Κίρο, να µου στείλει το βιβλίο της, το οποίο αναφέρεται στη διδασκαλία της
επιχειρηµατικότητας σε µαθητές, σε παιδιά κάτω των δέκα έξι (16) ετών και διαρκεί
από το Νηπιαγωγείο µέχρι και το Λύκειο. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν χώρες, οι οποίες
προωθούν την έννοια αυτή.
Η έννοια της επιχειρηµατικότητας προωθείται µέσα από την τοπική ανάπτυξη, µέσα
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από τους θεσµούς που ανέφερα πριν, όπως η κοινωνική κινητικότητα. Κοινωνική
κινητικότητα σηµαίνει να δώσεις τη διάθεση, το κίνητρο, την έµπνευση στους νέους
ανθρώπους να παραµείνουν, να εργαστούν και να αναπτυχθούν, εκεί όπου γεννήθηκαν
και µεγάλωσαν σε ένα χώρο που γνωρίζουν καλά. Πρέπει να αποτρέψουµε την ερήµωση
των χώρων αυτών. Η κα Παπαδάκη είναι ειδικότερη από µένα στα θέµατα περιφερειακής
ανάπτυξης και µπορεί να σας βεβαιώσει ότι η έννοια της τοπικής ανάπτυξης είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος της περιφερειακής ανάπτυξης σήµερα. Με την αδυναµία του κράτους
να κάνει µεγάλες δηµοσιονοµικές δαπάνες, λόγω του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, δεν
µπορεί να κάνει τίποτε άλλο από το να αναπτύξει το ανθρώπινο δυναµικό –άνδρες και
γυναίκες- το οποίο βρίσκεται εκεί.
Ένας άλλος παράγοντας τοπικής ανάπτυξης είναι η πληροφόρηση. Πρέπει να υπάρχουν
φορείς, οι οποίοι θα αναπτύξουν την πληροφόρηση και τη διάχυσή της στην τοπική
κοινωνία. Τέλος, εξίσου σηµαντικός παράγοντας είναι η χρηµατοδότηση. Υπάρχει η
δυνατότητα χρηµατοδότησης σήµερα για διάφορους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
αλλά οι υπεύθυνοι φορείς στις µέρες µας είναι εν υπνώσει. Παράδειγµα τέτοιων φορέων
αποτελούν οι αναπτυξιακές εταιρείες. Το Υπουργείο Εσωτερικών πριν χρόνια είχε σκεφτεί
ότι θα µπορούσε να αναπτύξει το θεσµό αυτό των αναπτυξιακών εταιρειών, οι οποίες
θα παρείχαν χρηµατοδότηση και πληροφόρηση και θα συµµετείχαν στην κοινωνική
κινητικότητα στην περιφέρεια µεταξύ ανδρών και γυναικών.
Ρωτώ, πόσες αναπτυξιακές εταιρείες λειτουργούν σήµερα; Και αυτές που λειτουργούν
επιτελούν το ρόλο αυτό; Πρέπει να σας πω ότι µια πρόσφατη έρευνα που έγινε από
φοιτητή µου, ο οποίος εκπόνησε διδακτορική διατριβή για αυτό το θέµα, βρήκε ότι από
τις εβδοµήντα τρεις (73) περίπου αναπτυξιακές εταιρείες που υπήρχαν στην Ελλάδα
µέχρι πριν από µερικά χρόνια, σήµερα λειτουργούν µόνο πέντε (5), διότι οι υπόλοιπες
έγιναν µέσα διασφάλισης εργασίας των αγαπητών «δικών µας παιδιών» µε διορισµούς
από τους ∆ήµους και τους τοπικούς παράγοντες. Έτσι, οι αναπτυξιακές αυτές εταιρείες
έχασαν τη δυνατότητα που είχαν να παίξουν το ρόλο τους πολύ σωστά στην τοπική
ανάπτυξη. Όσες γυναίκες απευθύνθηκαν σε αναπτυξιακές εταιρείες, δεν µπόρεσαν να
πάρουν καµιά βοήθεια. Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σήµερα επεξεργάζεται
τη νέα διοικητική µεταρρύθµιση και ελπίζω να µεριµνήσει και για αυτό το θέµα. Αναφέρω
και ασκώ κριτική σε ένα εξαιρετικό και πολυδιαφηµισµένο θεσµό, ο οποίος όµως δεν
απέδωσε καθόλου, διότι ο θεσµός αυτός χρειάζεται χρήµατα. Χρήµατα από τον κρατικό
προϋπολογισµό δεν υπήρχαν, ο θεσµός αυτός αρνήθηκε να συµµετάσχει µέσα στην αγορά
για να γίνει αυτοχρηµατοδοτούµενος.
Η πολιτική, λοιπόν, που βασίζεται στην τοπική ανάπτυξη, θεµελιώνεται στην εξής
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υπόθεση: ότι οι Περιφέρειες, οι χωρικές µονάδες δηλαδή -γι’ αυτό µιλάµε και για τοπική
ανάπτυξη- µπορούν να αναπτύξουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία δηµιουργούνται
περισσότερο από την ενεργοποίηση του πληθυσµού που βρίσκεται στις Περιφέρειες
αυτές, παρά από τη φύση. Η υπόθεση αυτή για την ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
στην Περιφέρεια καθιστά τους εκτός Περιφέρειας παράγοντες ουδέτερους, γεγονός που
σηµαίνει ότι η αναπτυξιακή διαδικασία δε βασίζεται σε παράγοντες που έχουν σχέση
µε τη χωροθέτηση της Περιφέρειας, δηλαδή στο πού βρίσκεται, αλλά µε παράγοντες
που έχουν σχέση µε τους ανθρώπους που διαµένουν εκεί. Μιλάµε για βελτίωση της
παιδείας, βελτίωση της υγείας, βελτίωση των κοινωνικών δικτύων, βελτίωση της
επιχειρηµατικής αντίληψης και χρηµατοδότηση αυτών των αντιλήψεων.
Γι’ αυτούς τους λόγους, όπως σας προανέφερα, η συγκεκριµένη πολιτική ονοµάζεται
πολιτική για την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναµικού. Και βεβαίως, όπως πάλι
τόνισα, προωθήθηκε κυρίως µέσω της ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας σε τοπικό
επίπεδο, µε τη µορφή ανάληψης νέων δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις, ιδιαίτερα
µικρού και µεσαίου µεγέθους. Γιατί είναι οι µικρές επιχειρήσεις που µας ενδιαφέρουν,
αυτές οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται εκεί και όχι οι µεγάλες.
Υπάρχουν πολλές γυναικείες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες ανθούν. Ανθούν
γιατί υπήρξαν γυναίκες, οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν κάτι µόνες τους και βρήκαν
την υποστήριξη του κράτους και των σχετικών φορέων. Το αποτέλεσµα είναι ότι
δηµιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης, δηµιουργήθηκε κυρίως ενδιαφέρον για τη
ζωή. Και αυτό είναι η µεγάλη σηµασία όλων αυτών των Προγραµµάτων. Γιατί αυτό το
ενδιαφέρον για τη ζωή οι γυναίκες το µεταφέρουν και στην οικογένειά τους, κάτι που
δε συµβαίνει µε τους άνδρες. Οι γυναίκες -το ξέρετε καλύτερα από µένα- οι οποίες
συµµετέχουν άµεσα στην παραγωγική διαδικασία είναι πρώτα από όλα πολύ αυστηρές
προϊστάµενοι. Εγώ είχα προϊστάµενες γυναίκες και πραγµατικά ήταν πολύ αυστηρότερες
από τους άνδρες. Ίσως γιατί είναι πιο τυπικές και πιο συνεπείς στο ρόλο τους. Ή ίσως
προσπαθούν να φανούν έτσι γιατί ξέρουν ότι οι άνδρες, εµείς οι άλλοι, περιµένουµε
ακριβώς να κάνουν λάθος, το οποίο θα µεγεθύνουµε και θα το προβάλλουµε. Ενώ σε
λάθος των δικών µας ανθρώπων, των άλλων ανδρών συναδέλφων, µπορεί να κάνουµε
και τα στραβά µάτια.
Ξέρετε τα διάφορα αυτά ανέκδοτα που κυκλοφορούν, ότι, όταν ο προϊστάµενος
ξεκουράζεται µέσα στο γραφείο, λέµε ότι σκέφτεται πολύ. Όταν µια προϊσταµένη
ξεκουράζεται στο γραφείο, λέµε ότι φτιάχνει τα νύχια της. Είναι γνωστά αυτά, βεβαίως
κακοήθειες, παρότι µας αρέσει εµάς να τα ακούµε και ίσως γελάµε µε αυτά, αλλά
µια γυναίκα τα αντιµετωπίζει αυτά καθηµερινά. Και εδώ λοιπόν είναι και η αλλαγή
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της νοοτροπίας που πρέπει να υπάρξει µέσα στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Και αυτό
είναι και η ανάπτυξη. Αλλαγή νοοτροπίας σε µας τους ίδιους, σε άνδρες και γυναίκες.
Κάποτε µια συγγενής µου θέλησε να εργαστεί. Και βεβαίως δέχτηκε τη µήνη της
µητέρας της που θα εγκατέλειπε το σπίτι. Η µητέρα της λοιπόν ήρθε και µου είπε:
«Μα δεν της λες να κάτσει στ’ αβγά της; Τι καµώµατα είναι τούτα; Θα χάσει τον άνδρα
της». Βέβαια εγώ δεν της είπα τίποτα από αυτά που µε παρακάλεσε η µητέρα της να
πω. Τον άνδρα της τον έχασε αργότερα, γιατί δεν επέτρεψε στον εαυτό της να ανοίξει
η ίδια τα φτερά της, να ανοίξει το µυαλό, τη γνώση της, να πάρει πρωτοβουλίες.
Για να επανέλθουµε τώρα στο θέµα µας, βασική προϋπόθεση για την άσκηση της
πολιτικής ενεργοποίησης του ενδογενούς δυναµικού είναι η µετατροπή της λανθάνουσας
ζήτησης των παραγωγικών συντελεστών σε ενεργό ζήτηση για τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Η κινητοποίηση ή η ενεργοποίηση των φορέων, όπως είπαµε, προϋποθέτει την
πληροφόρηση, τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας δράσης προς ορισµένες
κατευθύνσεις, τη δηµιουργία ζήτησης για συγκεκριµένες υπηρεσίες στήριξης της
προσπάθειας ή της πρωτοβουλίας, την εδραίωση κάποιων διαδικασιών επίλυσης
διαφορών και σύνθεσης συχνά αντικρουόµενων απόψεων και τέλος, τη δυνατότητα
πρόσβασης και αποδοτικής χρήσης τεχνικών χρηµατοπιστωτικών ή οργανωτικών
υπηρεσιών στήριξης της παραγωγικής δραστηριότητας.
Εποµένως, η ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναµικού προωθείται µέσα από
δράσεις ή υπηρεσίες που πληροφορούν και ευαισθητοποιούν τους κοινωνικοοικονοµικούς
φορείς και µέσα από υπηρεσίες που στηρίζουν την ανάληψη των συγκεκριµένων
πρωτοβουλιών. Οι υπηρεσίες αυτές που αναπτύσσονται στην ελληνική περιφέρεια
και προάγουν την τοπική ανάπτυξη είναι οι εξής:
Πρώτον, συµβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών
πρωτοβουλιών ανάπτυξης και απασχόλησης. Έχουµε φορείς τέτοιους, όπως είναι το
ΚΕΠΕ (Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών και Προγραµµατισµού), το ΕΛΚΕ (Ελληνικό
Κέντρο Επενδύσεων), το ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), οι οποίοι
αποτελούν παραδείγµατα φορέων που εκπονούν συνήθως µεγάλης κλίµακας µελέτες
και έρευνες για το σύνολο της χώρας. Σε µικρότερη κλίµακα αντιστοιχούν είτε φορείς
εξειδικευµένοι, όπως είναι η γνωστή σας ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης), είτε φορείς που λειτουργούν και έχουν έδρα σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, όπως κατά τη βούληση του νοµοθέτη επρόκειτο να είναι οι
αναπτυξιακές εταιρείες, αλλά δυστυχώς δεν είναι πια.
Ως προς τη χρηµατοδότηση που σας ανέφερα πριν, η χρηµατοδότηση είχε παλαιότερα
έναν φορέα, ο οποίος θα µπορούσε να κάνει τη δουλειά αυτή, δεν την έκανε όµως.
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Ήταν η πολύ γνωστή σας ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης), η οποία
δεν υπάρχει πια. Η ΕΤΒΑ το 1998, αν δεν κάνω λάθος, πουλήθηκε σε ιδιωτικό τραπεζικό
όµιλο και δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει την ιδέα της δραστηριότητας.
Αυτό που άλλες χώρες το έχουν ως πεµπτουσία της συγκεκριµένης πολιτικής, εµείς
εδώ δεν έχουµε τη δυνατότητα να το κάνουµε. Παραδείγµατος χάρη, ένας νέος
άνθρωπος, ο οποίος έχει µια θαυµάσια ιδέα και µπορεί να την αναπτύξει, για να βρει
τη χρηµατοδότηση θα απευθυνθεί στον ΕΟΜΜΕΧ ενδεχοµένως, από όπου θα πάρει
ένα µικρό δάνειο για να ξεκινήσει κάτι. Έχουµε µια τέτοια περίπτωση, σήµερα είναι
µια πολύ µεγάλη επιχείρηση, η οποία αξίζει κάθε επαίνου, τα καλλυντικά «Κορρές».
Ο Κορρές ήταν φαρµακοϋπάλληλος µέχρι πριν από επτά χρόνια. Ξεκίνησε παίρνοντας
ένα δάνειο 20 εκατοµµυρίων _ από τον ΕΟΜΜΕΧ. Έτσι ξεκίνησε, και σήµερα έχει
καταλάβει την Ευρώπη, σε πολλά ξενοδοχεία του εξωτερικού βλέπετε ότι µέσα στα
µπάνια των ξενοδοχείων υπάρχουν τα καλλυντικά «Κορρέ» προσφορά του ξενοδοχείου,
σαµπουάν, ακόµα και «οργανικός» όπως λέει αφρός ξυρίσµατος. Το συνάντησα
προχθές, δεν ήξερα τι ήταν ο οργανικός αφρός ξυρίσµατος, αλλά µου ήταν πολύ
χρήσιµος, γιατί τον δικό µου αφρό ξυρίσµατος τον συνέλαβαν στον αεροδρόµιο και
µου το πήραν. ∆εν ξέρω αν ξυρίστηκα καλύτερα µε τον οργανικό αυτό αφρό, αλλά
πάντως έτσι έλεγε απέξω. Και χάρηκα ιδιαίτερα που είδα ότι ήταν φτιαγµένος στην
Ελλάδα.
Η ΕΤΒΑ, λοιπόν, τότε δεν µπορούσε να το κάνει. Σήµερα ποιος µπορεί; Ποιος
µπορεί να βοηθήσει έναν νέο άνθρωπο, να τον χρηµατοδοτήσει, ή µια νέα γυναίκα να
χρηµατοδοτηθεί για να εφαρµόσει την αναπτυξιακή της ιδέα, ώστε έµπρακτα και
άµεσα να συµµετάσχει στην ανάπτυξη του τόπου; Κανείς. Εγώ δεν ξέρω κανένα φορέα
που να µπορεί να το κάνει αυτό. Και όταν µάλιστα το λέω πολλές φορές στους φοιτητές
µου, ότι χρειάζονται ένα δάνειο για να ξεκινήσουν µου λένε ότι οι εγγυήσεις που
ζητάνε οι τράπεζες είναι 120% του ποσού που δανείζουν. Και αν κανείς διέθετε το
120% του ποσού, δεν είχε λόγο να πάρει δάνειο από την τράπεζα.
Βλέπετε, ότι οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στους φορείς είναι πολλές, αν
θέλουµε να επιτύχουµε τη συµµετοχή, όχι µόνο της γυναίκας, αλλά και του άνδρα
στην τοπική ανάπτυξη. Εποµένως, είναι θαυµάσιος ο τίτλος του Συνεδρίου: «Γυναίκα
και τοπική ανάπτυξη» ή δεν ξέρω πώς λέγεται, «Η γυναίκα στην τοπική ανάπτυξη»,
«Η γυναίκα στην ανάπτυξη», δεν ξέρω. «Localising Gender Equality through
Development» διαβάζω εδώ. Ωραίος ο τίτλος, αλλά του λείπει κάτι. Ας αναλογιστούµε
κατά πόσο οι άνδρες µπορούν να συµµετάσχουν και αυτοί στην ανάπτυξη. Μπορούν
στο βαθµό που είναι πιο αποδεκτοί από κάποιον εργοδότη για να εργαστούν µαζί του.
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Αλλιώς στο ξεκίνηµά τους όλοι τα ίδια βρίσκουν.
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, γιατί ο κύριος Βλιάµος είναι ο αγαπηµένος
οµιλητής στα συνέδρια του Κ.Ε.Θ.Ι., γιατί µαγνητίζει το ακροατήριο ακόµη και στην
τελευταία συνεδρία. Ωστόσο, θα ήθελα να σας πω κύριε Βλιάµο ότι -επειδή σας έχει
απορροφήσει το πανεπιστηµιακό σας έργο και δεν παρακολουθείτε όλες τις εξελίξειςόλο και κάτι γίνεται σε σχέση µε τις δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες να αναπτύξουν
επιχειρηµατικότητα. Απλώς, επειδή είχαν πραγµατικά απαξιωθεί όλες αυτές οι δοµές,
οι οποίες είχαν προγραµµατιστεί για να παίξουν αυτό το ρόλο, έχει δοθεί ο ρόλος στις
τράπεζες µέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι τράπεζες τώρα χρηµατοδοτούν µε δάνειο
το 50% των ιδίων πόρων, όχι πια µε 120%. Βέβαια και πάλι θα πρέπει κάθε επιχειρηµατική
ιδέα να έχει ένα µικρό κεφάλαιο, έναν προϋπολογισµό.
Ας περάσουµε λοιπόν στην τελευταία οµιλήτριά µας, την κα Παπαδάκη, η οποία είναι
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και θα κλείσει αυτή τη συνεδρία
µε την οπτική του φύλου πάνω στα θέµατα αυτά. Έχετε το λόγο κα Παπαδάκη.

Ο. ΓΙΩΤΗ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Καλησπέρα σας. Το µειονέκτηµα του να είσαι τελευταίος
οµιλητής, εκτός από την κόπωση του ακροατηρίου και τις πολύ µεγάλες διαρροές που
είναι αναµενόµενες, είναι και το γεγονός ότι ενδέχεται να πεις πράγµατα που έχουν ήδη
ακουστεί. Χαίροµαι όµως για ένα πράγµα. Γιατί πριν από µένα µίλησε ο κύριος Βλιάµος,
ο οποίος εστίασε στην έννοια του ανθρωπίνου κεφαλαίου και µας είπε πως αποτελεί τη
βάση των µελετών µας και πως θεωρούµε ότι είναι το στοιχείο, το οποίο συντελεί στην
αναπτυξιακή διαδικασία.
Η έννοια του ανθρωπίνου κεφαλαίου, λοιπόν, φέρνει τον τίτλο µας σε µια επικαιρότητα.
∆εν µπορεί να αφήνουµε το µισό από το ανθρώπινο δυναµικό µας, το αναπτυξιακό
δυναµικό δηλαδή στο οποίο ποντάρουµε για καλύτερη ζωή, έξω από την αναπτυξιακή
διαδικασία. Ξέρουµε ότι, σύµφωνα µε τους παραδοσιακούς ρόλους, ο άνδρας είναι ο
τροφοδότης της οικογένειας και η γυναίκα υπεύθυνη για την ανατροφή των παιδιών και
τις οικιακές ασχολίες. Η ρύθµιση αυτή ήταν σύµφωνη µε τις κοινωνικές ανάγκες που
τη δηµιούργησαν και συνέβαλε στην αρµονική εξέλιξη των κοινωνιών, αλλά και την
απρόσκοπτη αναπαραγωγή του ίδιου µοντέλου µε σχετική σταθερότητα.
Στις σηµερινές ευρωπαϊκές κοινωνίες, όµως, η γενεσιουργός αιτία του φαινοµένου
αυτού, αν και δεν εξαλείφεται, δεν έχει πλέον την ίδια βαρύτητα. Οι αιτίες της διαφοροποίησης
προέρχονται από δύο νέα δεδοµένα: τη γεννητικότητα που έχει σηµαντικά περιοριστεί
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και το προσδόκιµο επιβίωσης που έχει αυξηθεί. Συνέπεια των µεταβολών αυτών είναι
η διαταραχή στο λόγο ενεργού εξαρτώµενου πληθυσµού. Σε απλά ελληνικά αυτό σηµαίνει
ότι λιγότεροι δουλεύουµε και περισσότεροι ζούµε βασιζόµενοι στους/τις εργαζόµενους/ες. Είναι µεγαλύτερος ο αριθµός των ηλικιωµένων και ο αριθµός των νέων που δεν έχουν
αρχίσει ακόµα να δουλεύουν. Η διαταραχή αυτή δεν έχει γίνει ακόµα εµφανής στις
ευρωπαϊκές κοινωνίες, γιατί η επιµήκυνση του µέσου όρου ζωής µέχρι στιγµής
αντισταθµίζεται από το µικρότερο αριθµό παιδιών. Οι επιπτώσεις της όµως δε θα αργήσουν
να γίνουν αντιληπτές στις κοινωνίες µας, καθώς ο περιορισµένος αριθµός των εισερχοµένων
στην αγορά εργασίας δε θα αρκεί για να αντικαταστήσει αυτούς/-ές, οι οποίοι/-ες
εξέρχονται από αυτήν.
Τα άµεσα αναµενόµενα οικονοµικά αποτελέσµατα είναι η επιβάρυνση των κοινωνικών
δαπανών -είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση για το ασφαλιστικό, την ξέρουµε όλοι- και ο
περιορισµός της ικανότητας για αποταµίευση. Αν στις προβλέψεις µας τώρα συνυπολογίσουµε
τον ανταγωνισµό από αναπτυσσόµενες οικονοµίες µε πολύ εύρωστα δηµογραφικά
δεδοµένα, µε χαµηλούς µισθούς και πολύ χαµηλή κοινωνική προστασία, τότε οι προβλέψεις
για το µέλλον µας δεν µπορεί να είναι πολύ ευοίωνες.
Μια διαφαινόµενη λύση στο πρόβληµα του περιορισµού των εισερχοµένων στην αγορά
εργασίας στην Ένωση εξαιτίας της υπογεννητικότητας, µπορεί να προέλθει από την
αύξηση της συµµετοχής των γυναικών σε αυτήν. Το ότι οι γεννήσεις έχουν σηµαντικά
περιοριστεί στην Ένωση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να τύχει αναλύσεως
από σύνθετες επιστηµονικές προσεγγίσεις, και θα πρέπει να υιοθετηθούν οι κατάλληλες
δηµογραφικές πολιτικές. Παράλληλα όµως, και έως ότου υπάρξουν δείγµατα αντιστροφής
των τάσεων αυτών, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα δεδοµένο, το οποίο απελευθερώνει
παραγωγικούς συντελεστές –και αναφέροµαι στη γυναικεία εργασία- ικανούς να
αξιοποιηθούν σε όλους τους τοµείς της παραγωγής. Πρόκειται για αξιοποίηση ανθρώπινου
δυναµικού, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να στερηθεί.
Όµως, η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης δεν πρέπει να συµβάλει και στην
αύξηση των προβληµάτων που έρχονται να επιλύσουν οι γυναίκες. Η ανατροφή των
παιδιών παραµένει γυναικεία αρµοδιότητα. Το ίδιο και η περιποίηση των ηλικιωµένων.
Αν δεχτούµε το γεγονός ότι αυτό απορρέει από τη φύση -που τις κάνει περισσότερο
ευαίσθητες, άρα περισσότερο κατάλληλες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτώνθα πρέπει να δεχτούµε ότι οι γυναίκες είναι και οι πλέον αρµόδιες για τη διαχείριση των
προβληµάτων που αναφύονται. Καθώς στις ευνοµούµενες ευρωπαϊκές κοινωνίες µας
η αντιµετώπιση των προβληµάτων είναι συλλογική υπόθεση, η συµµετοχή των γυναικών
στα κέντρα λήψεως αποφάσεων πρέπει να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Ωστόσο, οι
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µεταβολές σε παλιές και εδραιωµένες κοινωνικές αντιλήψεις δεν παρουσιάζονται άµεσα
ως αντίδραση στις γενεσιουργές τους αιτίες. Αντίθετα, οι δυνάµεις κοινωνικής αδράνειας
είναι σηµαντικές και προέρχονται ως ένα βαθµό και από τα δύο φύλα, αλλά και από τις
διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Έτσι, το κοινωνικό στερεότυπο του άνδρα-τροφοδότη
της οικογένειας και της γυναίκας υπεύθυνης για την ανατροφή των παιδιών και τις
οικιακές ασχολίες, φαίνεται να επιβιώνει περισσότερο από την επιβίωση των αναγκών
που το δηµιούργησαν. Η εµµονή των πατριαρχικών προτύπων σε ό,τι αφορά τους ρόλους
και τις ευθύνες αποδεικνύεται δύσκολο να καταπολεµηθεί. Το κόστος ανάληψης του
φορτίου του νοικοκυριού εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να βαρύνει αποκλειστικά
τις γυναίκες. Έτσι, το µεγαλύτερο µέρος της γυναικείας εργασίας παραµένει απλήρωτο
και µη αποτιµώµενο σε χρηµατική αξία. Το ίδιο άλλωστε επιβιώνουν και τα στερεότυπα,
τα οποία συνδέουν την εκπαίδευση των γυναικών σε αντικείµενα κατάλληλα για γυναίκες.
Καθώς οι κοινωνικές προσαρµογές στα νέα δεδοµένα είναι πολύ πιο αργές από ό,τι
φαίνεται ότι απαιτούν οι περιστάσεις, είναι απαραίτητη η χάραξη ειδικής πολιτικής για
θέµατα ισότητας και η σύνδεση των θεµάτων αυτών µε τις εθνικές προτεραιότητες κάθε
κράτους-µέλους της Ένωσης. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι στερεοτυπικές
αντιλήψεις για τον υποβοηθητικό κοινωνικό ρόλο των γυναικών θα πρέπει να υπάρξει
θεσµική θωράκιση των δικαιωµάτων τους και αναδιαµόρφωση του ευρύτερου θεσµικού
πλαισίου µε συµµετοχή των ίδιων των γυναικών.
Στο επίπεδο της Ένωσης, οι Οδηγίες για την ισότητα ανδρών και γυναικών, οι οποίες
συµπληρώθηκαν µε νεότερες Οδηγίες κατά των διακρίσεων, επέτρεψαν την ένταξη της
µη διάκρισης στα θεµελιώδη δικαιώµατα στην Ένωση. Η νέα µεταρρυθµιστική συνθήκη,
η οποία υπεγράφη τον Οκτώβρη που µας πέρασε στη Λισσαβόνα, περιλαµβάνει το θέµα
της ισότητας των δύο φύλων στο δεύτερο άρθρο της, στο οποίο καταγράφονται οι αξίες,
πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο επίπεδο των κρατών, όλα τα µέλη
της Ένωσης αποδέχονται και σέβονται τα ίδια θεµελιώδη δικαιώµατα. Ωστόσο, στην
πράξη η παρουσία των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, στην οικονοµική δραστηριότητα
και την ενεργό διαχείριση των τοπικών θεµάτων διαψεύδει τις επιδιώξεις για πραγµατική
ισότητα των δύο φύλων. Έτσι, αν και οι γυναίκες εκπροσωπούν το 51% του συνολικού
ευρωπαϊκού πληθυσµού, εκπροσωπούν το 44% των εργαζοµένων, αλλά µόνο το 26%
των µελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο στόχο της ισότητας των φύλων επικεντρώνεται για το 2007, η Τρίτη Έκθεση των
στόχων της χιλιετίας, όπως εκφράζονται από την Παγκόσµια Τράπεζα. Σύµφωνα µε την
Έκθεση αυτή, η υποβοήθηση των γυναικών να αναδειχθούν σε θέσεις εξουσίας µε
ικανότητα να χαράξουν πολιτική είναι καίριας σηµασίας για την ανάπτυξη. Η ανισότητα
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που υφίσταται µεταξύ των δύο φύλων µπορεί να διαχωριστεί σε ανισότητα δικαιωµάτων,
δηλαδή ανισότητα ενώπιον του νόµου, ανισότητα ευκαιριών ή πρόσβαση σε µέσα παραγωγής
και γνώσης και ανισότητα λόγου, δηλαδή πολιτικής εκπροσώπησης.
Βέβαια, οι δύο πρώτες µορφές που αναφέρονται δεν ισχύουν στα ευρωπαϊκά κράτη,
καθώς η ισότητα των φύλων είπαµε ότι είναι θεσµικά κατοχυρωµένη. Ωστόσο, οι αριθµοί
µάς λένε ότι η ανισότητα εκπροσώπησης εξακολουθεί να υφίσταται. Μάλιστα, σύµφωνα
µε την ίδια Έκθεση, η ανισότητα σε δικαιώµατα, µέσα και λόγο, επηρεάζει τα εισοδήµατα,
την παραγωγικότητα και την ανατροφή των παιδιών, άρα και τη µελλοντική κοινωνική
διάρθρωση. Η απουσία ίσης εκπροσώπησης από τη διαµόρφωση σηµαντικών πολιτικών
επιλογών, όπως για παράδειγµα η κατανοµή κονδυλίων εθνικού ή τοπικού προϋπολογισµού,
εκτός του ότι αποτελεί δηµοκρατικό έλλειµµα, διαιωνίζει τη γυναικεία περιθωριοποίηση.
Οι επιφορτισµένοι, µε το δικαίωµα λήψης αποφάσεων, θεσµοί χαράσσουν πολιτικές που
επηρεάζουν τα δικαιώµατα και τις ευκαιρίες των πολιτών µε αντίκτυπο, ο οποίος ενδέχεται
να διαφοροποιείται ανάλογα µε το φύλο των αποδεκτών. Η διαφοροποίηση εξαρτάται
από τις οικιακές υποχρεώσεις, το είδος και τη θέση στην εργασία, αλλά και την πρόσβαση
σε κρίσιµες παραµέτρους όπως το κεφάλαιο, η ιδιοκτησία ή η πίστη.
Τα δεδοµένα που τα δύο φύλα αντιµετωπίζουν και οι ανάγκες που έχουν, διαφέρουν
σε αρκετά θέµατα και είναι δυνατόν να επηρεαστούν από πολιτικές επιλογές. Το γεγονός
ότι τα δύο φύλα δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία αντιµετώπισης των δυσχερειών,
κάνει τους εκλεγµένους άνδρες, σε θέσεις µε αποφασιστικές αρµοδιότητες, να αγνοούν
τα προσκόµµατα που πρέπει να υπερπηδηθούν, προκειµένου οι σύγχρονες κοινωνίες
να είναι σε θέση να απολαύσουν τη συµβολή του µισού ανθρώπινου δυναµικού τους στην
ανάπτυξη. Ως µόνη µέθοδος αντιµετώπισης του κενού αυτού είναι η ενίσχυση της
γυναικείας παρουσίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι οποίες έχουν σηµαντική
επίδραση στη διαµόρφωση της κοινωνίας και της οικονοµίας. Η έκταση, στην οποία οι
θεσµοί προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα, είναι ένας δείκτης του ενδιαφέροντος
της δηµόσιας διοίκησης για την προώθηση κοινωνικών µεταρρυθµίσεων.
Η πλέον σηµαντική παράµετρος για την ισότητα των φύλων, σε ό,τι αφορά τη δηµόσια
διοίκηση, είναι η ικανότητα των θεσµών να χαράσσουν πολιτικές και να καταστρώνουν
προγράµµατα, τα οποία αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται στη διαφορετική κατάσταση
και τις διαφορετικές ανάγκες των ανδρών και των γυναικών και να προωθούν τον
περιορισµό των ανισοτήτων. Για να γίνει όµως, αυτό είναι απαραίτητη η γυναικεία συµβολή,
µε τρόπο µάλιστα µαζικό και όχι περιθωριακό, γιατί στην περίπτωση µικρής παρουσίας,
όπως είναι το δεδοµένο σήµερα, η υποσκέλιση των γυναικείων απόψεων και η «υφαρπαγή»
-να πω σε εισαγωγικά τη λέξη γιατί είναι αρνητικά φορτισµένη- της συναίνεσης στη
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λήψη αποφάσεων παραµένει πολύ πιθανή.
Εν τω µεταξύ, η ερµηνεία της αρχής της επικουρικότητας από τη µεταρρυθµιστική
συνθήκη, τη νέα συνθήκη δηλαδή της Λισσαβόνας, ως υποχρέωση της Ένωσης για
παρέµβαση, µόνο στο βαθµό που οι στόχοι µιας προβλεπόµενης δράσης δεν µπορούν
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη-µέλη, διατηρεί την αρµοδιότητα δράσης σε
επίπεδο χαµηλότερο απ’ ό,τι το υπερεθνικό, δηλαδή στο τοπικό, το περιφερειακό και
το εθνικό. Ωστόσο, για την περίοδο 2006-2010, η Ένωση έχει υιοθετήσει για την ισότητα
των φύλων τον Χάρτη Πορείας, ο οποίος περιγράφει τους τοµείς δραστηριότητας για τις
δράσεις της Ένωσης. ∆ε θα επαναλάβω τις προτεραιότητες του Χάρτη, γιατί θεωρώ ότι
είναι σε όλες τις παρευρισκόµενες εδώ πολύ καλά γνωστές.
Η χάραξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης επηρεάζει τη ζωή, τις δυνατότητες
της δηµιουργίας και τα ανθρώπινα δικαιώµατα των Ευρωπαίων πολιτών. Όµως, η άσκηση
αρµοδιοτήτων που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή αποτελεί αρµοδιότητα του επιπέδου
που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Και αυτό το επίπεδο είναι αυτό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Με την ιδιότητα αυτή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να εξελιχθεί στο
επίπεδο που µπορεί να στηρίξει τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού. Η συµµετοχή και
των δύο φύλων σε αυτό αποδεικνύεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία
συνθηκών πραγµατικής δηµοκρατίας σε τοπικό επίπεδο.
Οι λόγοι που επιβάλλουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, µπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως: η µεγαλύτερη γυναικεία συµµετοχή
στη λήψη αποφάσεων µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση κατά προτεραιότητα της
ισότητας των φύλων στην τοπική κοινωνία, µπορεί να ενισχύει τη χρήση µεθόδων και
διαδικασιών ευαίσθητων στις ιδιαιτερότητες του φύλου, µπορεί να στηρίζει την ισότητα
ως ηθική αρχή, µπορεί να ενισχύσει τις απαραίτητες οργανωτικές µεταρρυθµίσεις και
τέλος, µπορεί να αναδείξει ως αξία την κοινωνική πολιτική.
Αντίθετα όµως, από τις επιδιώξεις, στην πράξη δε φαίνεται να επικρατούν ανάλογες
συνθήκες. Σχετικές έρευνες έδειξαν την επικράτηση στερεοτύπων διαχωρισµού των
φύλων, τα οποία συµβάλλουν στη δηµιουργία πραγµατικών εµποδίων στην επαγγελµατική
εξέλιξη, την επικράτηση κυρίαρχης ανδρικής κουλτούρας, τόσο στο προσωπικό, όσο
και στην πολιτική εκπροσώπηση στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη µη
αναγνώριση του διαφορετικού γυναικείου τρόπου διοίκησης ως αξίας από τους άνδρες
ασκούντες διοίκηση, αλαζονεία στη νοοτροπία του ανδρικού πληθυσµού, απασχόληση
µεγάλης διάρκειας, η οποία εµποδίζει την εξισορρόπηση µεταξύ επαγγελµατικής και
ιδιωτικής ζωής, υποτίµηση της γυναικείας προσφοράς και αξίας µέσω της χρήσης
ανάρµοστου λεξιλογίου, υποσκέλιση των γυναικών, οι οποίες ασκούν διοίκηση προς
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όφελος χαµηλότερου επιπέδου ανδρικού προσωπικού και βέβαια, απροθυµία των
γυναικών να προωθηθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις, όπου η παρενόχληση
είναι περισσότερο πιθανή. Συνέπεια των συνθηκών που επικρατούν στην άσκηση διοίκησης
από το χαµηλότερο διοικητικό επίπεδο είναι η διαιώνιση της υπο-εκπροσώπησης του
γυναικείου πληθυσµού, άρα και της κάλυψης των γυναικείων αναγκών στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, η αντιµετώπιση του φαινοµένου αυτού
πρέπει να γίνει µέσω της ενίσχυσης της γυναικείας δραστηριοποίησης σε τρία επίπεδα:
τη συµµετοχή, την εκπροσώπηση και την ηγεσία. Η συµµετοχή αναφέρεται στην ενεργό
δράση κατά τη διαµόρφωση πολιτικής, δηλαδή συµµετοχή σε διάλογο και σε οµάδες
δράσης, έτσι ώστε να υπάρξει επίδραση στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης και τελικά
και της κοινωνικοπολιτικής ατζέντας των πολιτικών κοµµάτων. Η εκπροσώπηση είναι η
διαδικασία, µέσω της οποίας οι διάφοροι δρώντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
στις δηµοκρατικές κοινωνίες καλούνται να συναποφασίσουν για λογαριασµό των ατόµων
των οποίων τα συµφέροντα εκπροσωπούν. Τέλος, η ηγετική παρουσία αναφέρεται στην
ικανότητα άρθρωσης πολιτικού λόγου, διαµόρφωσης πολιτικής ατζέντας και µεταµόρφωσής
της σε πολιτικές και δράσεις.
Η ενίσχυση της δραστηριοποίησης των γυναικών και στα τρία αυτά επίπεδα πρέπει
να τύχει ικανοποιητικής στήριξης, µέσω της εφαρµογής ανάλογων Προγραµµάτων, όπως
το Πρόγραµµα που αναλύσαµε στην προηγούµενη συνεδρίαση. Επιπλέον, θεωρούµε την
ανάληψη δράσης από το υπερεθνικό επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως την αναγκαία συνθήκη για την προώθηση της αντίληψης της ισότητας και
της µεγαλύτερης γυναικείας παρουσίας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ κυρία Παπαδάκη. Νοµίζω ότι αποζηµιωθήκαµε
στην τελευταία συνεδρίαση. Έχουν µια ικανότητα οι πανεπιστηµιακοί να ζωντανεύουν
όλα αυτά που εµείς τα διαβάζουµε περισσότερο ως πολιτικές και Προγράµµατα και να
µας παρακινούν το ενδιαφέρον να συνεχίσουµε τη δουλειά που κάνουµε.
Γιατί έτσι όπως τα παρουσιάσατε ολοκληρωµένα και οι δύο, έχουµε την εικόνα, ας
πούµε, της σηµαντικής προσφοράς. Γιατί εµείς, είµαστε φορείς αυτών όλων των
Προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη µεταρρύθµιση,
την αλλαγή, την εξισορρόπηση και κυρίως τα θέµατα των ίσων ευκαιριών που είναι το
αντικείµενό µας.
Βλέπω ένα ακροατήριο ζωντανό, αλλά αναρωτιέµαι αν υπάρχουν ερωτήσεις για να
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κλείσουµε αυτή τη συνεδρίαση. Νοµίζω ότι δεν αφήσατε περιθώρια για ερωτήσεις. Σας
ευχαριστούµε πάρα πολύ. Σας ευχόµαστε καλή συνέχεια για αύριο και ολοκλήρωση των
εργασιών.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007
2η ΗΜΕΡΑ
«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»
Ν. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ): Να σας καλωσορίσω στη δεύτερη ηµέρα
του Συνεδρίου µας. Το πρώτο µέρος έχει θέµα: «Γυναίκες στα πολιτικά και οικονοµικά
κέντρα λήψης αποφάσεων».
Είχε προγραµµατιστεί να έχουµε τρεις οµιλήτριες, την κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
(Βουλευτή Σερρών), την κα Σοφία Οικονοµάκου και την κα Ελένη Αλιφέρη (∆ήµαρχο
Μελιγαλά). ∆υστυχώς η κυρία Κόλλια-Τσαρουχά, λόγω µιας έκτακτης υποχρέωσης δεν
µπόρεσε να είναι µαζί µας. Επίσης, η κα Σοφία Οικονοµάκου την τελευταία στιγµή είχε
κάποια υποχρέωση και κλήθηκε στο εξωτερικό και δεν µπορούσε να είναι µαζί µας.
Είναι, όµως, εδώ µαζί µας η κυρία Ελένη Αλιφέρη, η οποία θα µας µιλήσει. Επίσης,
δίπλα µου είναι η κυρία Ηλιοπούλου-Γεωργουδάκη, Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου
Πατρών, η οποία είχε προγραµµατιστεί να µιλήσει στην επόµενη συνεδρίαση, αλλά θα
συµµετάσχει στο πρώτο µέρος.
Να σας καλωσορίσω και πάλι, όσες έρχεστε τώρα, και να δώσω το λόγο στην κα Ελένη
Αλιφέρη, ∆ήµαρχο Μελιγαλά να µας µιλήσει για την εµπειρία της από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.

Ε. ΑΛΙΦΕΡΗ: Καληµέρα σας. Καταρχάς να ευχαριστήσω θερµά το Κ.Ε.Θ.Ι. για την
πρόσκληση συµµετοχής σε αυτή τη διηµερίδα. Πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες λίγο-πολύ,
από όποια εµπειρία έχουν, είτε επαγγελµατική είτε πολιτική, έχουν να καταθέσουν
σηµαντικά πράγµατα σε αυτή την προσπάθεια που κάνουµε όλες µας, ώστε πραγµατικά
να συµµετέχουµε και να προσφέρουµε στις κοινωνίες. Γιατί πιστεύω, πράγµατι, ότι οι
γυναίκες έχουν αδιάθετο δυναµικό και µπορούν να προωθήσουν πάρα πολλά θέµατα σε
όλες τις κοινωνίες, σε όλα τα επίπεδα των κοινωνιών, είτε αυτά αφορούν στην ανάπτυξη
είτε στα κοινωνικά θέµατα.
Σήµερα, λοιπόν, µιλούµε για τις γυναίκες και την τοπική ανάπτυξη, τις γυναίκες στα
πολιτικά και οικονοµικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Θα ήθελα να εστιάσω στις γυναίκες
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη συµβολή που έχουν στην τοπική ανάπτυξη.
Αγαπητές φίλες, είναι κοινά αποδεκτό ότι έχουµε διανύσει σηµαντικό δρόµο, ώστε
να πετύχουµε τη νοµικά ισότιµη συµµετοχή της γυναίκας στην οικονοµική, κοινωνική
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και πολιτική ζωή της χώρας. Αν συγκρίνουµε την τωρινή κατάσταση µε αυτή που
επικρατούσε πριν από πενήντα χρόνια, θα διαπιστώσουµε ότι οι γυναίκες έχουµε πετύχει
πολλά. Τυπικά έχουµε κατακτήσει την ισότητα, ουσιαστικά όµως όχι ακόµα, ή µάλλον
όχι πλήρως.
Η ανέλιξη των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στην πολιτική, στο δηµόσιο
τοµέα και τον κόσµο των επιχειρήσεων υποστηρίζεται πλέον ευρύτατα. Τα προβλήµατα,
ωστόσο, που απαντώνται σε αυτή την προσπάθεια δεν έχουν ξεπεραστεί, ενώ στην
πλειονότητα των περιπτώσεων µοιάζουν πολλές φορές ανυπέρβλητα. Ίσως αυτό γίνεται
περισσότερο αντιληπτό στην ελληνική περιφέρεια και λιγότερο στα µεγάλα αστικά κέντρα.
∆υστυχώς, ακόµα και σήµερα, στην ελληνική περιφέρεια η προσπάθεια µιας γυναίκας
να διεκδικήσει και να καταλάβει θέση στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή,
συναντά εµπόδια που εστιάζονται στα εξής:
• Στα χρόνια ελλείµµατα ανισότητας απέναντι στο γυναικείο πληθυσµό, παρά την
κατοχυρωµένη σε θεσµικό επίπεδο ισότητα.
• Στην πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα των ρόλων της γυναίκας (µητέρα, εργαζόµενη,
σύντροφος, σύζυγος, επαγγελµατίας). Οι γυναίκες βρίσκονται σε µια συνεχή κίνηση,
ακόµα και όταν επισήµως δεν κάνουν κάποια δουλειά πρέπει να τα κάνουν όλα
για τους γύρω τους.
• Στις κοινωνικές αντιλήψεις, στη νοοτροπία που υπάρχει και διέπει ακόµα και
σήµερα την κοινωνία µας, σύµφωνα µε την οποία οι άνδρες πρέπει να κάνουν τις
σοβαρές δουλειές και οι γυναίκες να ασχολούνται µε άλλα. Αλλά και όταν ακόµα
κάνουν σοβαρές δουλειές, κατά την εκτίµηση των άλλων, πρέπει να κάνουν και
όλα τα υπόλοιπα.
• Την ταύτιση της γυναίκας µε το ρόλο του αποκλειστικού φορέα παροχής φροντίδας.
• Την ελλιπή επιστηµονική και επαγγελµατική καταξίωση, γεγονός που καθιστά τις
γυναίκες άτολµες και αδύναµες να διεκδικήσουν στην οικονοµική, κοινωνική και
πολιτική ανέλιξη, στις κοινωνικές αντιλήψεις που επικρατούν στις ηµιαστικές
αγροτικές κοινωνίες, στις κοινωνίες της περιφέρειας και αφορούν στη συµµετοχή
των γυναικών στην πολιτική ζωή.
• Την έλλειψη κοινωνικών υποδοµών που θα διευκόλυναν τις γυναίκες να συµµετέχουν.
Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες έχουν το ρόλο της µητέρας, έναν πράγµατι πολύ
κρίσιµο και σηµαντικό ρόλο για την ελληνική κοινωνία και για όλες τις κοινωνίες
πιστεύω, και όποια βοήθεια θα µπορούσε να προσφερθεί στην οικογένεια µε
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς θα ήταν πολύ σηµαντική, καθώς θα
επέτρεπε στη γυναίκα να συµµετέχει πιο ενεργά και πιο αποτελεσµατικά σε αυτές
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τις θέσεις ευθύνης. Να σηµειώσω εδώ ότι παρατηρούνται µικρά σχετικά ποσοστά
απασχόλησης των γυναικών σε τοµείς εργασίας πέραν του γεωργικού ή των
οικογενειακών επιχειρήσεων.
• Η δεκτικότητα του κοινωνικού συνόλου απέναντι στην υποψηφιότητα στις διεκδικήσεις
ενός άνδρα σε σχέση µε µια γυναίκα. Οι γυναίκες περνούν συνήθως από λεπτοµερή
έλεγχο και κριτική, ενώ η στάση απέναντι στους άνδρες δεν είναι ίδια, καθώς τα
κριτήρια είναι πιθανά πιο ελαστικά. Και ο λόγος είναι ότι ξεκινάµε µε τη λογική
ότι οι άνδρες είναι ικανοί για όλα και χρειάζεται µόνο να αποδείξουν αν δεν είναι
ικανοί, ενώ οι γυναίκες συνήθως δεν κάνουν για τίποτα και πρέπει να αποδείξουν
ότι µπορούν να τα καταφέρουν. Το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι φορείς διαφορετικών
ιδεών και αντιλήψεων, οι οποίες µπορούν να αλλάξουν και να διευρύνουν το τοπίο
ακόµα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας γενικότερα, πολλές
φορές, ενώ είναι χρήσιµο και αναγκαίο για την κοινωνία, δηµιουργεί µια
επιφυλακτικότητα απέναντι στις γυναίκες και µια δυσπιστία.
Όµως, παρά τις ανωτέρω καταγεγραµµένες αντιξοότητες, αισθάνοµαι ότι τα τελευταία
χρόνια οι Ελληνίδες έχουν κληθεί σε µια ευγενική, σε µια ειρηνική θα έλεγα εκστρατεία
κατάκτησης του χώρου της Αυτοδιοίκησης. Και έχουν κληθεί όχι από χαριστικές ή
ευκαιριακές συγκυρίες, αλλά υπό το καθεστώς µιας σχεδόν νοµοτελειακής κοινωνικής
αναγκαιότητας. Είναι αναγκαιότητα της κοινωνίας, γιατί γίνεται ολοένα πιο κατανοητό
από το κοινωνικό σύνολο ότι η αυξανόµενη πολιτική δραστηριότητα των γυναικών µπορεί
να εξασφαλίσει βιώσιµες λύσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα, καθώς και
σε ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θεµελιωδών ελευθεριών και των ίσων ευκαιριών
που χρειάζονται οι κοινωνίες.
Η συµµετοχή των γυναικών στην Αυτοδιοίκηση ήταν και είναι µια βαθιά δηµοκρατική
ανάγκη της κοινωνίας µας. ∆εν είναι τυχαίο, αγαπητές φίλες και φίλοι, το γεγονός ότι η
αναγνώριση της γυναικείας ψήφου εφαρµόστηκε σε δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές.
Πράγµατι, ο χώρος της Αυτοδιοίκησης έχει αποτελέσει πρωτογενές πεδίο ανάπτυξης
πολιτικής δηµοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Η Αυτοδιοίκηση, λοιπόν, ήταν ο χώρος εκείνος
που έδωσε στην Ελληνίδα το δικαίωµα της πρώτης πολιτικής έκφρασης µε την ψήφο.
Η Αυτοδιοίκηση είναι και πάλι εκείνος ο χώρος που δίνει στην Ελληνίδα τη δυνατότητα
να συµµετέχει ενεργά και από θέση ευθύνης στη λήψη των αποφάσεων, οι οποίες αφορούν
γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Είναι γεγονός ότι οι Ελληνίδες έχουν πλέον τη
δυνατότητα, όχι µόνο να στελεχώνουν ψηφοδέλτια δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών,
αλλά και να αναδειχθούν σε θέσεις-κλειδιά των ∆ηµοτικών και Νοµαρχιακών Συµβουλίων.
Οι Ελληνίδες, θωρακισµένες µε τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά, τα χαρίσµατα θα
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έλεγα της γυναικείας φύσης, τα οποία αποτελούν συγχρόνως και τα συγκριτικά τους
πλεονεκτήµατα, αξιοποιούν τη συµµετοχή τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όχι µόνο για
την προσωπική τους καταξίωση, αλλά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Οι ιδιαίτερες
ικανότητες που διαθέτουν οι γυναίκες, όπως η γρήγορη αντίληψη των καθηµερινών
προβληµάτων, η παραγωγική, δηµιουργική και µεθοδική σκέψη, η εργατικότητα, η
αµεσότητα και καλή επικοινωνία µε τους συνανθρώπους τους, η συνεχής επιδίωξή τους
για αρµονία και αισθητική αναβάθµιση του οποιουδήποτε χώρου ευθύνης τους,
αποδεικνύονται βασικοί παράγοντες της καταξίωσης της δράσης των γυναικών στην
Αυτοδιοίκηση. Μήπως άλλωστε η ευαισθησία και η υποµονή, έννοιες συνυφασµένες,
ταυτισµένες, θα έλεγα, µε τη γυναικεία φύση, δεν είναι απαραίτητες και στην πολιτική
ζωή;
Η γυναίκα δε συµµετέχει απλώς στην πολιτική ζωή, την ασκεί αποτελεσµατικά, µε
λογική και ευαισθησία και προσφέρει µια άλλη ποιότητα σ’ αυτή. Αυτό είναι που κάνει
τη διαφορά, αγαπητές φίλες. Αυτή η ποιότητα στον τρόπο δράσης είναι τελικά εκείνη
που µας καταξιώνει και µας αναδεικνύει. Γι’ αυτό πρέπει να σταµατήσουµε πλέον να
αναζητούµε µόνο τη συµµετοχή µας στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να αρχίσουµε να
συζητούµε για την αποτελεσµατική δράση µας σε αυτά, για την επιτυχή διαχείριση και
την αξιοποίηση της πολιτικής µας εµπειρίας. Είναι πλέον ανάγκη. Έχουµε αποδείξει ότι
έχουµε τη δύναµη να επιτύχουµε και στις θέσεις αυξηµένης ευθύνης, όχι τόσο στοχεύοντας
στην προσωπική µας επιβεβαίωση, αλλά στοχεύοντας σε αυτά που µπορούµε και πρέπει
να προσφέρουµε για την ανάπτυξη των τοπικών µας κοινωνιών.
Σίγουρα για να το επιτύχουµε χρειάζεται να έχουµε και αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση.
Για την εκκίνηση των γυναικών συνήθως αρκεί η εσωτερική πληρότητα και η διάθεση
προσφοράς. Όµως, αν και η ισότητα είναι κατοχυρωµένη σε θεσµικό επίπεδο, δεν µπορεί
να υλοποιηθεί αν εµείς οι ίδιες δεν την έχουµε κατανοήσει πλήρως και δεν αναλάβουµε
σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες.
Είναι γεγονός ότι, όταν έλαβα την πρόσκληση να µιλήσω σε αυτή την ενδιαφέρουσα
διηµερίδα, προβληµατίστηκα για το αν έπρεπε απλώς να καταγράψω τις δυσκολίες, τις
αντιξοότητες που συνήθως οι γυναίκες συζητούµε µεταξύ µας και που κι εγώ συνάντησα
σε αυτή την προσπάθεια συµµετοχής από τη θέση του –να το πω σε εισαγωγικά–
«πρωταγωνιστή» στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Πιστεύω, όµως, ότι αυτές τις δυσκολίες
και αντιξοότητες όλες οι γυναίκες τις συναντούν, είτε συµµετέχουν στην πολιτική είτε
απλώς στην αγορά εργασίας, διότι οι υποχρεώσεις τους είναι αυξηµένες και ο διαθέσιµος
χρόνος ελάχιστος. ∆ε νοµίζω ότι αρκεί πλέον να συζητούµε και να συµφωνούµε όλες
µας ότι τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα για µας.
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Ανέτρεξα λίγο στην προσωπική µου εµπειρία και σας καταθέτω ότι σε αυτά τα επτά
χρόνια που κατέχω την ιδιαίτερα τιµητική για µένα θέση της ∆ηµάρχου, δεν είναι λίγες
οι φορές που σκέφτηκα ότι, αν είχα προβληµατιστεί για το πώς τα στερεότυπα και οι
νοοτροπίες της ελληνικής περιφέρειας βλέπουν τη γυναίκα ως ∆ήµαρχο, ίσως και να
µην το είχα επιχειρήσει ποτέ. Αναρωτιέµαι, δεν είχα επίγνωση της πραγµατικότητας;
Όχι βέβαια. Απλώς ποτέ δε σκέφτηκα ότι το φύλο και µόνο µπορεί να αποτελέσει κριτήριο
αποκλεισµού από αυτή τη θέση. Και τελικώς αυτό ήταν το κρίσιµο, το τι σκεφτόµουν
δηλαδή εγώ, το πόσο δηλαδή εγώ πίστευα ότι κριτήριο τελικώς είναι η ικανότητα και
όχι το φύλο. Θα ήταν δύσκολο να ζητήσω από τους άλλους να το πιστέψουν, αν εγώ δεν
το είχα κατακτήσει µέσα µου, αν δεν το εξέπεµπα και δεν το διεκδικούσα.
Τα λέω αυτά γιατί καµιά φορά και εµείς οι γυναίκες, ζώντας τόσες γενιές αµφισβήτησης
και περιθωριοποίησης από αυτούς τους ρόλους, θεωρούµε ότι η ανδροκρατούµενη όπως λέµε εµείς- κοινωνία, µάς χρωστά και θα µας τα αποδώσει άνευ άλλου τινός.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι η ισότητα, την οποία όλες µας διεκδικούµε σε όλους
τους τοµείς, και στην άσκηση εξουσίας µεταξύ άλλων, µπορεί να κατακτηθεί µέσα από
τη δική µας δράση και στάση ζωής πέρα από κάθε νόµο και θεσµό. Αυτός ο τρόπος
δράσης είναι αυτός που θα καταξιώσει τη γυναίκα και θα µειώσει τα στερεότυπα.
Επέλεξα αγαπητές φίλες αυτές τις φράσεις για να κλείσω την εισήγησή µου. Γιατί,
µε λίγα λόγια, η εµπειρία µου λέει ότι η υπόθεση της όσο µεγαλύτερης, επιτυχηµένης,
ποιοτικής και αποτελεσµατικής συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων
είναι πλέον στα χέρια των γυναικών. Αρκεί να το πιστεύουµε οι ίδιες, να το τολµήσουµε,
να καλλιεργήσουµε και να αξιοποιήσουµε τα ιδιαίτερα χαρίσµατά µας, τόσο προς το δικό
µας όφελος, όσο και προς το όφελος του κοινωνικού συνόλου. Και πιστέψτε µε ότι αυτό
είναι ένα αισιόδοξο µήνυµα για όλη την κοινωνία. Αυτό αναµένει όλη η κοινωνία -και η
κοινωνία των ανδρών- από τις γυναίκες και το θεωρεί πλέον αναγκαιότητα.
Τέλος, εκείνο που θα ήθελα να καταθέσω ζώντας και «διαχειριζόµενη» –να το πω
σε εισαγωγικά- αυτή τη θέση της ∆ηµάρχου όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι η προσέγγιση
των γυναικών σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση είναι πάντοτε ιδιαίτερη,
ανθρωποκεντρική, αποτελεσµατική σε όλους τους τοµείς. Έχουµε συνηθίσει να αναθέτουµε
στις γυναίκες δευτερεύοντες ρόλους, των πολιτιστικών, των κοινωνικών κ.λπ. Έχω δει
-και δε µιλώ µόνο από προσωπική µου εµπειρία, αλλά και από άλλες συναδέλφους
∆ηµάρχους- γυναίκες να ανταποκρίνονται επάξια στη διαχείριση κρίσεων του ∆ήµου
τους. Για παράδειγµα, το καλοκαίρι µε τις πυρκαγιές πολλές συνάδελφοι ∆ήµαρχοι
διαχειρίστηκαν αποτελεσµατικά έκτακτες ανάγκες, οι οποίες φυσικά θέλουν αυξηµένη
και φυσική παρουσία και αντοχή και συνδυασµένη σκέψη και προγραµµατισµό και
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εκτέλεση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Πολλές από αυτές έχουν προωθηµένες ιδέες
για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου τους, τις έχω δει να τις υποστηρίζουν
µε πάθος και τελικά να τις φέρνουν εις πέρας.
Νοµίζω ότι τα παραδείγµατα όλων των γυναικών που συµµετείχαν σε τέτοιες θέσεις
είναι θετικά, ακόµα και στη διαχείριση των οικονοµικών των ∆ήµων, και πιστεύω ότι
ακριβώς αυτή η ποιοτική, αποτελεσµατική και επιτυχής δράση των γυναικών στις θέσεις
τις «πρώτες» ίσως είναι και τα µοντέλα εκείνα που θα καταξιώσουν ακόµα περισσότερο
τη γυναικεία συµµετοχή και για τις επόµενες γενιές. Γι’ αυτό, το µήνυµα που θέλω να
δώσω σε όλες τις γυναίκες είναι ότι αυτό που πρέπει τώρα να προσέχουµε δεν είναι
τόσο το πώς θα συµµετέχουµε, αλλά την ποιότητα της δικής µας δράσης. Σας ευχαριστώ
πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ, κυρία Αλιφέρη, πράγµατι πολύ αισιόδοξο
το µήνυµά σας. Πρέπει οι γυναίκες να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να δώσουν
έµφαση, όχι µόνο στο να συµµετέχουν αλλά στο πώς θα συµµετέχουν, διότι το ποιοτικό
αποτέλεσµα είναι αυτό που ενισχύει πάντα τη θέση των γυναικών και ανοίγει το δρόµο
και για τις επόµενες.
Και τώρα να περάσουµε στην κυρία Ιωάννα Ηλιοπούλου-Γεωργουδάκη, Καθηγήτρια
του Πανεπιστηµίου Πατρών, η οποία θα κάνει τώρα την εισήγησή της. Εάν έχετε κάποιες
ερωτήσεις, µπορείτε να τις θέσετε είτε προφορικά είτε γραπτά, ώστε να απαντήσουν στο
τέλος οι κυρίες που συµµετέχουν.

Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΑΚΗ: Πριν ξεκινήσω, ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν σε
αυτές τις συναντήσεις να έχουµε κυρίους που βρίσκονται και στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
για να ακούνε αυτά που λέµε και να µην τα ακούµε µόνο εµείς µεταξύ µας. Γιατί µόνο
έτσι θα έχουν αποτέλεσµα τόσο σηµαντικές προσπάθειες, όπως αυτή που κάνει το
Κ.Ε.Θ.Ι., το οποίο θέλω να το ευχαριστήσω για αυτήν την πρόσκληση.
Κυρίες και κύριοι, για να γίνει η γυναίκα ισότιµος παράγοντας ανάπτυξης πρέπει να
κατακτήσει την ισότητα. Και λέω να «κατακτήσει», διότι όπως ανέφερε και η κυρία
Αλιφέρη, µπορεί να έχουµε ισότητα θεσµικά, αλλά δεν έχουµε στην πράξη. Και σας
µιλάει µία γυναίκα που έχει κάνει καριέρα και βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο ανώτερο
σκαλοπάτι αυτής της καριέρας.
Η πολιτική ισότητας των δύο φύλων ξέρουµε ότι αποτέλεσε -γιατί βρίσκεται πλέον
προς το τέλος του το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης- µια οριζόντια συνιστώσα και στους
βασικούς στόχους του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, δηλαδή την πραγµατική σύγκλιση,
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την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Όµως ας δούµε ποια είναι τα ποσοστά των γυναικών σε θέσεις ισχύος τόσο στην
Ελλάδα, όσο και σε διάφορες άλλες χώρες. Στη Σουηδία είναι το 42,7%, στην Ιταλία
11,4% -βλέπετε όσο φτάνουµε στη Μεσόγειο µειώνεται αυτό το ποσοστό- µετά πάµε
στη Γαλλία 10,6% και στην Ελλάδα 6,9%. Μάλιστα, οι χώρες µε αναλογικό ή ανάµικτο
εκλογικό σύστηµα έχουν µεγαλύτερα ποσοστά γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
σε αντίθεση µε χώρες που έχουν πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
οι γυναίκες αποτελούν το 17,1% των µελών της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
το 14,9% της Επιτροπής της Περιφέρειας και 6,5% στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Το 85%
των Βουλευτών παγκοσµίως είναι άνδρες.
Ας δούµε τώρα ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά µε τα θέµατα ισότητας.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, σύµφωνα µε τους στόχους που έθεσε το
Συµβούλιο των Υπουργών στη Λισσαβόνα το 2000, αναγνωρίζει την ισότητα ευκαιριών
µεταξύ ανδρών και γυναικών ως οικονοµικό ζήτηµα, από την άποψη της βελτίωσης της
συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση και την αγορά εργασίας, στοιχείο της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας και κατ’ επέκταση των εθνικών οικονοµικών
των κρατών-µελών, µέσο εξασφάλισης του αναπτυξιακού της µέλλοντος και διατήρησης
των κοινωνικών της συστηµάτων. Βλέπετε πόσο σωστά πραγµατικά έχει εντοπιστεί από
το Συµβούλιο της Λισσαβόνας το πρόβληµα και µάλιστα σε ποιους τοµείς αυτή η γυναικεία
ισότητα, εφόσον επιτευχθεί, θα µπορέσει να αποδώσει.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι της Λισσαβόνας απαιτείται:
• Ενίσχυση της απασχόλησης και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης σε αυτήν.
• Προώθηση της επιχειρηµατικότητας.
• Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης και της παραγωγής καινοτοµίας, µε πλήρη
αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα της έρευνας και
της τεχνολογίας.
• Ενίσχυση των πρωτοβουλιών των γυναικών, ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο, στους
κλάδους του τουρισµού και της παραγωγής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.
• Η βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των γυναικών στον αγροτικό χώρο
-ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο- αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή των γυναικών
στην αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες, µε τις κρατούσες συνθήκες, προτιµούν τις
συνθήκες ζωής και εργασίας στην πόλη.
• Και τέλος, η συµµετοχή των γυναικών στην αγροτική ανάπτυξη αποτελεί για την
Ελλάδα βασικό αναπτυξιακό στόχο και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή
των γυναικών σε αυτήν, οι οποίες προτιµούν τις συνθήκες ζωής και εργασίας στην
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πόλη. Η ύπαιθρος, πλέον, µπορεί να δώσει θέσεις εργασίας και να συµβάλει στο
συνολικό εθνικό παραγωγικό προϊόν µε µια ποιοτική αναβάθµιση, είτε µε αγροτουρισµό,
είτε µε παραγωγή προϊόντων τοπικής προέλευσης, ώστε να κρατηθεί ο κόσµος
στην περιοχή του, στα µικρά µέρη και να αποφύγουµε να επιβαρύνουµε πλέον τα
µεγάλα αστικά κέντρα µε τον υπερπληθυσµό και µε όλα τα κακά που συνεπάγονται
από αυτόν.
Οι άξονες προτεραιότητας µε έντονη περιφερειακή διάσταση και περιφερειακή
συνδιαχείριση είναι οι εξής:
• Ενίσχυση της απασχόλησης.
• Προώθηση της επιχειρηµατικότητας.
• Αγροτική ανάπτυξη.
• Τουριστικές και πολιτιστικές επενδύσεις και υπηρεσίες.
• Βελτίωση κοινωνικών υποδοµών.
• Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση.
• ∆ράσεις πρόληψης κατά της εµπορίας ανθρώπων.
• Κοινωνία των πολιτών.
Για το λόγο αυτό, απαιτείται συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές, οι οποίες θα εξασφαλίσουν
την ισόρροπη συµµετοχή των γυναικών ως επωφελουµένων, αλλά και συντελεστών για
την τοπική ανάπτυξη. Υλοποιούνται διάφορα Προγράµµατα για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα,
όπως επίσης και διάφορα σεµινάρια επιµόρφωσης γυναικών. Πολύ φοβάµαι, όµως, ότι
δεν έχει γίνει αξιολόγηση όλων αυτών των δράσεων και των Προγραµµάτων. ∆εν ξέρουµε
δηλαδή, τι προσφέρουν τελικά. Γίνονται αυτά τα Προγράµµατα, επιµορφώνεται πολύς
κόσµος, αλλά δεν αξιολογείται κανείς, ώστε να δούµε αν απέδωσε το Πρόγραµµα. Αν
έχει αποδώσει, να δώσουµε και παραπάνω χρήµατα στην επόµενη δράση. Εάν δεν έχει
αποδώσει, να δούµε τους λόγους που δεν έχει αποδώσει και εποµένως να εξετάσουµε
µήπως πρέπει να αλλάξουµε τρόπο προσέγγισης.
Πολλοί άνθρωποι που ειδικεύονται σε επαγγέλµατα της Περιφέρειας, τα οποία έχουν
µια τοπικού επιπέδου δράση, θέλουν να επιµορφωθούν, να µάθουν για τα Προγράµµατα
που τρέχουν και τα οποία θα µπορούσαν να ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητά τους.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά δείχνουν οι γυναίκες, αλλά συχνά δεν έχουν πρόσβαση.
Γιατί όπως και να το κάνουµε, ακόµη και σήµερα αυτή η διάκριση µεταξύ ανδρικούγυναικείου πληθυσµού σε όλες τις προσβάσεις προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, είναι
σαφώς διαφορετική, η δυνατότητα είναι διαφορετική. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα,
την οποία δεν πρέπει να αγνοούµε. Όσο και να θέλουµε να µιλάµε για ισότητα, το είπα
και πάλι, η ισότητα είναι στην ψήφο µόνο. Από κει και πέρα ούτε ως προς τους υποψηφίους,
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ούτε ως προς αυτούς που θα καταλάβουν διάφορες θέσεις υπάρχει αυτή η ισότητα. Και
το λέω αυτό παρά το ότι υπάρχει και αυτή η ποσόστωση υποτίθεται, για την οποία δε σας
κρύβω ότι ως γυναίκα µε ενοχλεί. Όµως, έχω συµβιβαστεί µε αυτή την ιδέα της ποσόστωσης,
ότι για κάποιο διάστηµα πρέπει να ισχύσει, µέχρι να φανούν κάποια λαµπρά αποτελέσµατα.
Γενικά, υπάρχει προκατάληψη απέναντι στις γυναίκες και θα σας αναφέρω το εξής
απλό παράδειγµα. Στο Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), το οποίο
απαρτίζεται από εξήντα πέντε (65) µέλη, προτιµούν να βάλουν υπερήλικες άνδρες 90
χρονών παρά να βάλουν γυναίκες. Τρεις γυναίκες έχουν, εκ των οποίων οι δύο είναι στην
Αµερική. Αυτό είναι ντροπή. Όµως κάποια στιγµή, δε σας κρύβω, έχω αρχίσει να αισθάνοµαι
άσχηµα. ∆εν µπορεί να ερχόµαστε να µιλάµε σε όλα αυτά τα fora και να µην ασκούµε
µια πίεση σε αυτούς που λειτουργούν, τους Υπουργούς, µε αυτό τον τρόπο και παραγνωρίζουν
την ύπαρξη γυναικών, οι οποίες είναι πολύ καλύτερες από πάρα πολλούς που βρίσκονται
στο Κοινοβούλιο, αλλά και σε άλλα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Θα πρέπει να σας πω, οποιαδήποτε γυναίκα -και φαντάζοµαι έχουµε και άλλες
συναδέλφους εδώ που βλέπω- για να φτάσει να κάνει καριέρα, όταν στηρίζεται αποκλειστικά
στις δυνάµεις της, πρέπει να είναι δέκα φορές καλύτερη από τον καλύτερο άντρα για να
µπορέσει να φτάσει σε ένα επίπεδο που φτάνει άνετα ένας πολύ µέσος άνθρωπος. Οι
κλίµακες ως προς τις ικανότητες, τις δεξιότητες θα έλεγα, και στους άνδρες και στις
γυναίκες κατά κατηγορία, είναι ίδιες. Όµως για τη γυναίκα που πρέπει να φτάσει να
ηγηθεί κάπου στον τοµέα της, οι δυσκολίες είναι τεράστιες, εάν προσπαθεί στηριζόµενη
αποκλειστικά στις δικές της δυνάµεις. ∆ε θέλω να απογοητεύσω, γιατί βλέπω και πολλές
νέες κοπέλες εδώ, όµως γνωρίζοντας το πλαίσιο, στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν,
ανάλογα θα πρέπει να συµπεριφερθούν. Θέλω να πω, όχι να αποβάλουµε τη γυναικεία
µας φύση, ούτε να ανδροποιηθούµε ως προς τη συµπεριφορά. Κακά τα ψέµατα, η φύση
έχει δύο φύλα, έχει τους άνδρες, έχει και τις γυναίκες, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γι’
αυτό µιλάµε για ισοτιµία. ∆εν είµαστε το ίδιο, υπάρχει διαφορά.
Επίσης, ως προς τον τρόπο προσέγγισης των προβληµάτων και των θεµάτων, έχετε
ακούσει κάτι που λέει: «αυτού γεννάει το µυαλό του, έχει θηλυκό µυαλό». Έχουµε
διαφορετικό τρόπο σκέψης, από τη φυσιολογία του εγκεφάλου µας. Είναι διαφορετική
η φυσιολογία του άνδρα έναντι της γυναίκας. Εποµένως, έχουµε από τη φύση µας
διαφορετικές ικανότητες ο ένας, διαφορετικές ικανότητες ο άλλος. Όµως, οι ικανότητες
του ενός φύλου συµπληρώνουν τις ικανότητες του άλλου φύλου, λειτουργούµε δηλαδή
συµπληρωµατικά. Βέβαια εµείς οι γυναίκες, επειδή είµαστε σε θέση αµυντική, η οποία
καµιά φορά µπορεί να γίνει και επιθετική, το ξεχνάµε και εµείς, είναι αλήθεια. ∆ιεκδικούµε,
αλλά θέλουµε τους άνδρες δίπλα-δίπλα, για να ωφελήσουµε την κοινωνία, να έχουµε
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µια καλύτερη ζωή και να ετοιµάσουµε και ένα καλύτερο µέλλον και για τις επόµενες
γενιές. ∆ε µας δίνεται αυτός ο χώρος, υπάρχει µεγάλο κενό και πρέπει κάποια στιγµή
να βρούµε τον τρόπο να µετουσιώσουµε τα λόγια σε πράξη. Γιατί είναι πολύ ωραία να
υπάρχουν προτάσεις και θεωρητικές λύσεις, αλλά η πράξη είναι που µετράει. Την
πραγµάτωση θέλουµε να δούµε, ποιο δρόµο πρέπει να ακολουθήσει κανείς για την
πραγµάτωση αυτών των πραγµάτων, για να φτάσουµε σε πραγµατική ισότητα µέσα στην
κοινωνία µας.
Είναι απαραίτητη η ένταξη της διάστασης της ισότητας σε κάθε υπό διαµόρφωση
Περιφερειακό Πρόγραµµα, µε συστηµατική παρακολούθηση των επιµέρους ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων σε αγροτικό και αστικό χώρο. Αυτό αποτελεί θεσµική εξασφάλιση στις
πολιτικές ισότητας, η οποία έχει ήδη αρχίσει µε την ενδυνάµωση των περιφερειακών
και νοµαρχιακών δοµών στις κεντρικές υπηρεσίες, τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και
σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τις γυναίκες. Κεντρικό µέληµα για την επιτυχή
εξειδίκευση των θεµάτων ισότητας πρέπει να αποτελέσει η προσέγγιση της σύγκλισης
αγροτικού και αστικού χώρου, καθώς και η ανάδειξη των γεωγραφικών περιοχών µε
ιδιαίτερα οξυµµένα προβλήµατα στον τοµέα αυτό, ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της
απασχόλησης.
Πρέπει να δοθούν συγκεκριµένοι ρόλοι και στην αγρότισσα. Οι αγρότισσες δεν είναι
σε θέση να διεκδικήσουν πολλά πράγµατα. Μην ξεχνάτε, πολλές εξ αυτών δεν έχουν
ολοκληρώσει ούτε καν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Εποµένως, αντιλαµβάνεστε ότι το
κράτος πρέπει να τις οδηγήσει στη λύση του προβλήµατός τους, το οποίο ίσως και οι
ίδιες να µην έχουν κατανοήσει. ∆ηλαδή ξέρουν ότι γενικώς έχουν µια ανάγκη, µια
δυσκολία, αλλά δεν ξέρουν πού πρέπει να απευθυνθούν για να ξεπεράσουν αυτή τη
δυσκολία. Ένα κοινωνικό κράτος έρχεται να προσεγγίσει αυτή την οµάδα των γυναικών
και να της υποδείξει δρόµους που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειµένου να γίνουν
ενεργά και ωφέλιµα µέλη της κοινωνίας τους.
Μιλάµε συνεχώς για περιφερειακή ανάπτυξη. Η ισορροπηµένη ανάπτυξη της χώρας
και η περιφερειακή συνοχή απαιτεί ουσιαστική διαπεριφερειακή συνεργασία και
συνύπαρξη. Η ουσιαστική ένταξη των µεταναστριών και η αποφυγή εγκληµατικών
ενεργειών, όπως είναι η παράνοµη διακίνηση γυναικών µε σκοπό τη σεξουαλική
εκµετάλλευση, πρέπει να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά σε περιφερειακό επίπεδο.
Θα έλεγα εδώ, και όχι µόνο. Προέρχοµαι από µία πόλη όπως είναι η Πάτρα, η οποία είναι
κέντρο παράνοµης διακίνησης µεταναστών. ∆εν µπορούµε πλέον να περάσουµε την
περιοχή των λιµανιών. Νέα παιδιά από 15-30 χρόνων έχουν κατακλύσει το λιµάνι,
αναζητώντας παράνοµους τρόπους διαφυγής προς τη δυτική Ευρώπη. Αυτό συνεπάγεται
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πολλά κακά και για την περιοχή, κυρίως αύξηση της εγκληµατικότητας. Βέβαια σε αυτό
θα πρέπει να πω ότι, επειδή έχουµε µεγάλο πρόβληµα ως χώρα, δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί
ούτε από την Πάτρα, αλλά θα πρέπει να αντιµετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι η
Ελλάδα είναι το άνοιγµα της Ευρώπης στην παράνοµη µετανάστευση. Προτείνονται
πολιτικές ισότητας καθώς και κοινωνικο-οικονοµική ένταξη γηγενών γυναικών και
µεταναστριών στο πλαίσιο ολοκληρωµένων παρεµβάσεων. Όντως, έχουµε πολλές γυναίκες
µετανάστριες, οι οποίες ήδη από τη δεκαετία του ’90 που άνοιξαν τα σύνορα, άρχισαν
και έχουν εγκατασταθεί εδώ από όλη τη Βαλκανική και όχι µόνο. Και εποµένως πλέον
αυτές οι γυναίκες έχουν γίνει µέρος του προβλήµατος της απασχόλησης των γυναικών.
Συµπερασµατικά, στην πρόκληση να αντιµετωπίσει η χώρα µας τις ευκαιρίες στο νέο
περιβάλλον, οι γυναίκες αποτελούν ανερχόµενη δύναµη. Υπάρχει ένα δυναµικό, το οποίο
έχει µείνει αναξιοποίητο. Είναι το δυναµικό ικανότατων γυναικών. Και εδώ θα πρέπει
να αναφέρω και κάποια στοιχεία από την ενασχόλησή µου στο Πανεπιστήµιο. Οι φοιτήτριες
κατά κύριο λόγο αριστεύουν, το βλέπετε αυτό. Και στις εισαγωγικές, αλλά και στις
προαγωγικές εξετάσεις. Ελάχιστες εξ αυτών, που τις συναντώ µετά από χρόνια, έχουν
ακολουθήσει µια ανοδική πορεία καριέρας µέσα στη ζωή τους. Μυαλά πολύ καλά,
οργανωµένες προσωπικότητες, οι οποίες όµως λιγοψύχησαν από τις δυσκολίες που
συνάντησαν και για αυτό δε συνέχισαν. Αυτό το ανθρώπινο δυναµικό δεν ατυχεί µόνο για
τον εαυτό του, ατυχεί για την κοινωνία µας. Και εδώ πρέπει να βρούµε πώς αυτό το
δυναµικό θα «τύχει» ουσιαστικής εκµετάλλευσης, δηλαδή εκµετάλλευσης για το ίδιο
το άτοµο αλλά και για την κοινωνία, να αποδώσει αυτά που µπορεί και να προσφέρει στο
κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα µεγάλο κενό που πρέπει να µας προβληµατίσει. Ένα σηµαντικό
ζήτηµα, µε το οποίο πρέπει να ασχοληθεί επισταµένως η επίσηµη πολιτεία και όχι µε
επουσιώδη θέµατα. Θεωρώ ότι χάνουµε χρόνο και ενέργεια για δευτερεύοντα ζητήµατα
και τα ουσιαστικά θέµατα της κοινωνίας µας τα αφήνουµε να θίγονται το πολύ-πολύ σε
τέτοιες µόνο συγκεντρώσεις, σε τέτοιες συζητήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες
και ωφέλιµες, αλλά δε φτάνουν στο δια ταύτα.
Το µέλλον µας έχει ανάγκη από τη γυναικεία συµβολή σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής. Αναδεικνύοντας τη µοναδικότητα αλλά και τη διαφορετικότητα της γυναίκας
συµβάλλουµε στην ισορροπία της κοινωνίας. Γιατί η πολυµορφία και η πολυφωνία
συνιστούν την οµορφιά και συµβάλλουν στην αρµονία. ∆εν αρκεί µόνον η διατύπωση
θαυµασµού, παραδείγµατος χάρη για το γεγονός ότι οι γυναίκες της χώρας µας στην
ανώτατη εκπαίδευση υπερβαίνουν τα ποσοστά των ανδρών. Στην Ελλάδα της νέας εποχής,
στόχος είναι οι Ελληνίδες να κατακτήσουν τα πρωτεία, όχι µόνον στην παιδεία και την
οικογένεια, αλλά και ως ενεργοί πολίτες, εργαζόµενες, επιστήµονες και επιχειρηµατίες,
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σε όλα τα πεδία της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Με εµπιστοσύνη και πειθώ, ας απαιτήσουµε το ρόλο µας στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Χωρίς να απαρνούµαστε τις ιδιαιτερότητες του φύλου µας, διεκδικούµε την ουσιαστική
παρουσία µας σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητας. Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ την κα Ηλιοπούλου. Θέλω να επισηµάνω
κάτι πάρα πολύ σωστό που είπατε ανάµεσα σε όλα τα άλλα, πως δεν έχει γίνει ανάλογη
αξιολόγηση όλων αυτών των ευκαιριών που δίνονται στις γυναίκες, είτε για εκπαίδευση,
είτε για ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης και πράγµατι αυτό είναι κάτι, στο οποίο θα
πρέπει όλα αυτά τα Προγράµµατα να δώσουν περισσότερη έµφαση.
Θα ήθελα τώρα να καλέσω την κα Αντωνία Μπούζα, Νοµαρχιακή Σύµβουλο Μεσσηνίας,
η οποία θέλει να κάνει µια παρέµβαση.

Α. ΜΠΟΥΖΑ: Χαίρεται. Η Νοµαρχία Μεσσηνίας είναι εθνικός εταίρος στο Πρόγραµµα
«Localising Gender Equality through Development». Είναι ένα σηµαντικό Πρόγραµµα,
το οποίο ολοκληρώνεται σήµερα µε τη διακρατική συνάντηση που πραγµατοποιούµε.
Η συµµετοχή των γυναικών στα πολικά και οικονοµικά κέντρα λήψης αποφάσεων
είναι κάτι που εδώ και πολλά χρόνια µε ιδιαίτερο αγώνα και προσπάθεια κατέκτησαν οι
γυναίκες. Στο παρελθόν θεωρείτο ότι η πολιτική ήταν προνόµιο των ανδρών και ότι οι
ικανότητές τους ήταν µεγαλύτερες από των γυναικών, µε αποτέλεσµα οι γυναίκες να
µένουν λίγο πιο πίσω σε αυτά τα θέµατα. Εκείνο που κατακτήθηκε τα τελευταία χρόνια
είναι η συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική σκηνή και µε τη σκληρή δουλειά οι
γυναίκες κατόρθωσαν να αναγνωριστούν για τη σοβαρή τους εργασία και την ουσιαστική
προσέγγιση των θεµάτων από άλλη σκοπιά. Μια σκοπιά µε µεγαλύτερη ευαισθησία και
µια ιδιαίτερη προσπάθεια για επίλυση σύνθετων προβληµάτων, τα οποία ανακύπτουν
στις τοπικές κοινωνίες.
Η κοινωνική πολιτική, τα θέµατα υγείας, η ισότητα των δύο φύλων, η κοινωνική
ασφάλιση, η προώθηση της επιχειρηµατικότητας είναι στις προτεραιότητες των γυναικών,
οι οποίες ασχολούνται µε την πολιτική. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες
γυναίκες ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ίσως η
επιτυχηµένη παρουσία των γυναικών, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή είτε στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, όπου οι γυναίκες έδειξαν ιδιαίτερες ικανότητες, οφείλω να οµολογήσω,
παρακινεί και άλλες γυναίκες να κάνουν παρόµοια προσπάθεια, διότι αποδεικνύονται
τελικά πιο αποτελεσµατικές και πιο εργατικές από τους άνδρες.
Μεγάλο ρόλο στην προώθηση των γυναικών διαδραµατίζουν τα µέσα µαζικής
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ενηµέρωσης. Η προσέγγιση των θεµάτων στο παρελθόν γινόταν από την πλευρά των
ανδρών και οι γυναίκες παρουσιάζονταν σε δεύτερη µοίρα και σε άλλο ρόλο, όπως
αναδεικνύεται περισσότερο ο ρόλος της µητέρας, της συζύγου, µε άποψη µόνο σε θέµατα
κοινωνικά, οικογενειακά, και καθόλου σε θέµατα άλλης φύσεως και ιδιαίτερα πολιτικής.
Το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον στηρίζει ουσιαστικά τις προσπάθειες των
γυναικών στην απόφασή τους να ασχοληθούν µε τα κοινά. Οι πολίτες, µετά την ουσιαστική
παρουσία των γυναικών, δείχνουν να εµπιστεύονται περισσότερο τις γυναίκες σε σχέση
µε τους άνδρες. Σε θέµατα επίλυσης διαφόρων σοβαρών θεµάτων δείχνουν άλλη αξιοπιστία
και εµπιστοσύνη στις γυναίκες. Άλλωστε σε πολλούς τοµείς, είτε επιστηµονικούς είτε
επιχειρηµατικούς, οι γυναίκες έδειξαν εξαιρετικές ικανότητες και ότι µπορούν πράγµατι
να τα καταφέρουν.
Η έλλειψη χρόνου, η οικογένεια και η απασχόληση στο σπίτι αποτελούν µια σηµαντική
δυσκολία και ίσως έναν ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια των γυναικών να
ισορροπήσουν ανάµεσα στην οικογενειακή και στην επαγγελµατική ζωή. Έδειξαν όµως
ότι µε τη σωστή προσπάθεια, όλα µπορούν να τα καταφέρουν. Πρέπει να πιστέψουµε
τελικά στις δυνάµεις µας και να αγωνιστούµε για να πετύχουµε το ζητούµενο. Ως τελικό
συµπέρασµα της δικής µου προσπάθειας και ενασχόλησης µε την πολιτική στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθµού είναι ότι οι άνδρες εµπιστεύονται περισσότερο τις γυναίκες
από ό,τι εµείς ως γυναίκες, όπως επίσης ότι όταν κάποια από εµάς κατορθώσει να
κερδίσει την εµπιστοσύνη του κόσµου, τότε πράγµατι µπορεί να έχει µια επιτυχηµένη,
ουσιαστική και αποτελεσµατική πορεία σε ποικίλους τοµείς της πολιτικής ζωής. Εκείνο
τελικά που πρέπει να προσέξουµε και να βελτιώσουµε είναι η επικοινωνιακή µας
συµπεριφορά. Να έχουµε συνεχή κατάρτιση µέσω επιµορφωτικών προγραµµάτων, ώστε
να ενθαρρυνθούµε και µέσω της γνώσης και της κατάρτισης να µπορέσουµε να προσφέρουµε
περισσότερα στην τοπική κοινωνία, που πραγµατικά έχει ανάγκη.
Η ισότιµη αντιπροσώπευση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι κάτι
που πάντοτε πρέπει να το ζητούµε και να το διεκδικούµε, προκειµένου να λήξει αυτή η
διαµορφωθείσα κατάσταση. Εµείς, οι αιρετές γυναίκες του σήµερα, έχουµε επιπρόσθετη
ευθύνη απέναντι στις γυναίκες του αύριο. Βέβαια, υπάρχει και η κατοχύρωση της πολιτείας
στην ισότιµη συµµετοχή τους, αλλά µερικές φορές η ποσόστωση, όπως ανέφερε και η
κα Ηλιοπούλου, λειτουργεί αρνητικά στην προσπάθειά τους. Θεωρείται µερικές φορές
ότι λόγω της ποσόστωσης, και όχι λόγω των ικανοτήτων τους, συµµετέχουν στα ψηφοδέλτια.
Άρα, η προσπάθειά µας πρέπει να είναι διττή και πιο επίπονη για να µπορέσουµε
πραγµατικά να καταξιωθούµε.
∆ε γνωρίζω βέβαια τα στατιστικά στοιχεία και τα δεδοµένα στις υπόλοιπες χώρες
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν παρουσιάζουν κοινά στοιχεία µε την Ελλάδα όσον αφορά
στην εµπιστοσύνη των πολιτών στις γυναίκες πολιτικούς. Εν κατακλείδι η δική µου
εµπειρία µού έδειξε ότι µε την τόλµη και την επιµονή όλα επιτυγχάνονται. Ευχαριστώ
για την προσοχή σας και εύχοµαι καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ την κα Μπούζα. Να συµπληρώσω εδώ ότι από
ό,τι φαίνεται και στην Ευρώπη ως προς τα ποσοστά υπάρχει ένας διαχωρισµός µεταξύ
βορρά και νότου. Ο νότος είναι πολύ κοντά στη δική µας κατάσταση, ενώ ο βορράς
φαίνεται ότι έχει από αρκετά χρόνια προχωρήσει στα γυναικεία θέµατα.

Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΑΚΗ: Κυρία Μπούζα, µε την τοποθέτησή σας µε κάνατε
να θυµηθώ κάτι που µου είχε πει ένας παλιός κοινοβουλευτικός, όταν προσπαθούσε να
µε πείσει να κατέβω στην ενεργό πολιτική. Τέλος πάντων είχα τις αντιρρήσεις µου, για
αυτό και δεν κατέβηκα άλλωστε, και µου είχε πει το εξής: «Σε τελευταία ανάλυση έχεις
και δίκιο, µου λέει. Γιατί όταν υπήρχαν χωριστά τµήµατα ανδρών-γυναικών, διαπιστώναµε
ότι στα γυναικεία τµήµατα ψηφιζόντουσαν αποκλειστικά άνδρες και ελάχιστες γυναίκες
ψήφιζαν γυναίκες. Πιο πολύ από τους άνδρες ψηφίζονταν οι γυναίκες».
Εποµένως, υπάρχει και ένα θέµα που µας αφορά. Ρίχνουµε ευθύνη και στο άλλο
φύλο, αλλά υπάρχει και ένα θέµα εµπιστοσύνης ηµών των ιδίων στις γυναίκες. Φαίνεται
ότι έχει περάσει στο DNA µας αυτή η αµφισβήτηση των ικανοτήτων του φύλου µας. ∆εν
ξέρω, αυτό πρέπει να µας προβληµατίσει, να εµπιστευόµαστε τις γυναίκες. Άλλωστε,
έχουν αποδείξει ότι στο συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό οι γυναίκες που βρίσκονται
σε σηµαντικά κέντρα αποφάσεων, το ποσοστό αγγίζει το 95% των επιτυχηµένων, εν
αντιθέσει βέβαια προς των ανδρών, που είναι κάτω από το 50%, εάν πιστέψω µια µελέτη
ενός κοινωνιολόγου. Εποµένως, πρέπει να εµπιστευθούµε τις γυναίκες, το αξίζουν. ∆εν
είναι θέµα «συντεχνιακό», δεν είναι θέµα ρατσιστικό, είναι θέµα ισότητας στη σκέψη
µας.

Ε. ΑΛΙΦΕΡΗ: Εγώ χαίροµαι ιδιαίτερα που τελικά ακούω από όλες τις τοποθετήσεις
εδώ των γυναικών, αλλά το έχω παρατηρήσει και σε παρόµοιες συζητήσεις γυναικών,
ότι τελικά οι γυναίκες έχουµε συνειδητοποιήσει ότι αυτή η συµµετοχή που διεκδικούµε,
αυτή η πρωταγωνιστική συµµετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν ήταν αποτέλεσµα
της κάλυψης των προσωπικών µας κενών. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουµε ιδιαίτερα.
∆ηλαδή, δεν είναι θέµα προσωπικής επιβεβαίωσης και κάλυψης των ελλειµµάτων που
είχαµε τόσα χρόνια, αλλά ανάγκη της κοινωνίας. Αυτή η συµµετοχή µας και αυτή η
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δραστηριότητά µας, θα βοηθήσει στην εξέλιξη των κοινωνιών. Και νοµίζω ότι αυτό είναι
το πιο σηµαντικό.
Πρέπει να δούµε πώς η γυναικεία προσέγγιση των θεµάτων, η δυνατότητα της γυναίκας
να χειριστεί διαφορετικά τα πράγµατα, αλλά και να δραστηριοποιηθεί σε καθαρά ανδρικούς
τοµείς, µπορεί να βοηθήσει τις κοινωνίες να αναπτυχθούν και να έχουν καλύτερη κοινωνική
προστασία. Αυτό που λείπει από τις κοινωνίες είναι η διάσταση, η ευαισθησία και η
προσφορά της γυναίκας, γιατί είναι αυτό ακριβώς που τόσα χρόνια είχε αποκλειστεί.
Και νοµίζω ότι, εάν συνεχίσουµε µε την ίδια σκέψη και µε την ίδια διάθεση, πραγµατικά
να στοχεύουµε στο κοινωνικό σύνολο και όχι στον εαυτό µας.
Καταλαβαίνω, βέβαια, ότι όλη αυτή η περιθωριοποίηση τόσων γενεών ίσως έχει
δηµιουργήσει και σε πολλές από µας αυτή την επιθετική διάθεση που άκουσα και από
την κυρία Ηλιοπούλου. Τη βλέπω και εγώ γύρω µου και πιστεύω ότι αυτός είναι ο κίνδυνος
για τις γυναίκες. ∆ε χρειάζεται επιθετικότητα. Νοµίζω ότι µπορούµε να αναδείξουµε
αυτά τα χαρίσµατα που έχουµε και αυτά είναι που θα µας καταξιώσουν σε αυτή την
προσπάθεια. Αυτό περιµένει άλλωστε η κοινωνία από µας. Ευχαριστώ πολύ.

ΝΤ. ΛΟΓΙΑ∆ΟΥ: Είµαι εδώ ως εκπρόσωπος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης
Γυναικών Ελλάδας. Ως ιδιώτης, όµως, υπήρξα ∆ιευθύντρια της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας, σε δύσκολα χρόνια. Έκανα καριέρα µε πάρα πολλές δυσκολίες και παράλληλα
είχα οικογένεια και παιδιά, από φοιτήτρια ήµουν παντρεµένη και µητέρα. Έκανα δύο
µεταπτυχιακά µαζί µε την εργασία µου, µε τα παιδιά µου, χωρίς καµία κοινωνική υποδοµή,
όπως γνωρίζετε, και χωρίς γιαγιάδες –οι οποίες αποτελούν θεσµό που λύνει πάρα πολλά
προβλήµατα– γιατί και η µητέρα µου ήταν εργαζόµενη παράλληλα µε µένα.
Υπήρξα Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. και επίσης είχα εκλεγεί για ένα διάστηµα στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση στο ∆ήµο της Αθήνας, στο 6ο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα, ένα πολυπληθέστατο
∆ιαµέρισµα µε πάρα πολλά προβλήµατα, καθώς το 40% των κατοίκων είναι αλλοδαποί.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι αντιµετώπισα πολύ µεγάλες δυσκολίες µε τις γυναίκες,
παρά µε τους άνδρες. Με τους άνδρες είχα πάρα πολύ καλή συνεργασία, δε µε αµφισβήτησαν
ποτέ. Με τις γυναίκες δυστυχώς είχα πρόβληµα.
Ως Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, βρήκα τη Στατιστική Υπηρεσία µε µία
γυναίκα ∆ιευθυντή και όταν παρέδωσα και βγήκα σε σύνταξη, στους 16 ∆ιευθυντές οι
13 ήταν γυναίκες και 3 άνδρες, ενώ το 70% των Τµηµαταρχών ήταν επίσης γυναίκες.
Όλες αυτές οι γυναίκες έφτασαν εκεί µε µεγάλους αγώνες και επειδή το άξιζαν.
Συµπερασµατικά, θέλω να πω ότι οι γυναίκες που βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων
πρέπει να προωθούν γυναίκες, πράγµα που δε γίνεται. Ανδροποιούνται τελείως και
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ξεχνούν ότι εκεί που έφτασαν πρέπει να φτάσουν και κάποιες άλλες γυναίκες. ∆ηµιουργούνται
κάποια στεγανά αυτοµάτως. Επίσης, πρέπει να αποκτήσουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
και αυτοεκτίµηση. Υπήρχαν γυναίκες που τους λέγαµε να προαχθούν και αρνούνταν, γιατί
θεωρούσαν καταλληλότερους για τη θέση άνδρες συναδέλφους, παρά το γεγονός ότι οι
ίδιες είχαν περισσότερα προσόντα από αυτούς.
Επιπλέον, χρειάζεται µεγαλύτερη πληροφόρηση για τα Προγράµµατα και τις δράσεις
που υλοποιούνται. Πιστεύω ότι η τηλεόραση είναι αναγκαίο να διαδραµατίσει αυτόν το
ρόλο. ∆εν είναι µόνο η αγρότισσα που δεν πληροφορείται, αλλά και ο απλός πολίτης των
αστικών κέντρων. Την πληροφόρηση την έχουν τα πολιτικά γραφεία όλων των βαθµίδων,
ξεκινώντας από τους Βουλευτές µέχρι την Τοπική Αυτοδιοίκηση και δηµιουργούνται
πελατειακές σχέσεις για την επιλεκτική διάχυση αυτής της πληροφόρησης. Σαν να έχουν
το µυστικό στα χέρια τους που θα το δώσουν στους ψηφοφόρους τους και όχι ένα κοινωνικό
αγαθό που ανήκει σε όλους και πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Είχα την ευκαιρία να κάνω για την Ελλάδα,
να ξεκινήσω την έρευνα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Είπατε για το follow up. Είχα
κάνει και κάποιο follow up των Προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Απεδείχθη ότι δεν είχαν κανένα αποτέλεσµα, ήταν απλά µια έµµεση χρηµατοδότηση
της ανεργίας, κατά καιρούς, και χωρίς κανένα αποτέλεσµα. Υπάρχει όµως και το χειρότερο.
Ότι ξοδεύονται πάρα πολλά λεφτά για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, αλλά οι εργαζόµενοι
–µε εξαίρεση αυτούς που εργάζονται στις ∆ΕΚΟ- δεν τα παρακολουθούν. Παίρνουν τα
λεφτά και απλώς υπογράφουν ότι τα παρακολούθησαν. Αυτό είναι το τραγικότερο. ∆ηλαδή
τι follow up να υπάρχει όταν δεν τα παρακολουθούν καν; Είναι ένας έµµεσος µηχανισµός
χρηµατοδότησης των µεσαίων επιχειρήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πολλές
περιπτώσεις. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ, πολύ ωραία τα σχόλιά σας. Υπάρχει κάποια
ερώτηση από το ακροατήριο;
Να κάνω και εγώ κάποια τοποθέτηση. Εγώ προέρχοµαι από τον πανεπιστηµιακό χώρο,
όπως και η κυρία Ηλιοπούλου. Πράγµατι, εκεί βλέπουµε ότι η γυναικεία συµµετοχή,
ιδίως στο χώρο που ανήκω εγώ, στις οικονοµικές και διοικητικές επιστήµες, είναι ακόµα
πάρα πολύ περιορισµένη. Όµως, πολύ σηµαντικό είναι σιγά-σιγά, όπως είπατε, να δίνονται
οι ευκαιρίες στις κοπέλες, διότι όσο πιο πολύ ανεβαίνουν στις βαθµίδες, τόσο βλέπουµε
ότι αυτές αποτελούν µοντέλο κατά κάποιο τρόπο και ενισχύεται και η αυτοπεποίθηση
των υπολοίπων, ώστε να διεκδικήσουν υψηλότερες θέσεις.
Επίσης, ήθελα να πω ότι και στο χώρο των επιχειρήσεων βλέπουµε ότι υπάρχουν
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διακρίσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές οφείλονται στο γεγονός ότι γυναίκες µε
πάρα πολύ καλά προσόντα, µε πολύ καλό βιογραφικό, ενώ εισέρχονται στις εισαγωγικές
βαθµίδες, δεν εξελίσσονται. Όταν πρόκειται να προαχθούν στις ανώτερες βαθµίδες,
υπάρχει το φαινόµενο της «γυάλινης οροφής». Η γυάλινη οροφή πραγµατικά είναι αθέατη,
γι’ αυτό την ονοµάζουµε έτσι, αλλά σίγουρα υπάρχει.
Στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο έχει διεξαχθεί έρευνα σχετικά µε το φαινόµενο της
«γυάλινης οροφής» και πολύ µεγάλο ρόλο φαίνεται να παίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα,
τα οποία ακόµα ισχύουν. Μερικά από αυτά που βγήκαν πιο έντονα στην έρευνα είναι το
στερεότυπο ότι οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται για θέσεις ευθύνης, ότι οι γυναίκες πρέπει
να θυσιάσουν τη θηλυκότητά τους, κάτι που ανέφερε και η κα Ηλιοπούλου, ότι οι γυναίκες
είναι λιγότερο αντικειµενικές στο να εκτιµήσουν καταστάσεις διότι βάζουν το συναίσθηµα
µπροστά. Αυτό είναι ένα στερεότυπο, το οποίο δεν αποδείχθηκε από την έρευνα. Οι
γυναίκες αποδείχθηκε ότι είναι εξίσου ικανές να αξιολογήσουν αντικειµενικά καταστάσεις,
αλλά είναι κάτι που προσάπτουν στις γυναίκες, ότι πολύ εύκολα συγκινούνται, πολύ
εύκολα επηρεάζονται και άρα δεν έχουν την απαραίτητη αντικειµενικότητα που χρειάζεται
για να προχωρήσει κανείς σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Αυτά σχετικά µε το χώρο των
επιχειρήσεων.
Και βέβαια καταλήγουµε σε ένα πολύ σηµαντικό συµπέρασµα, ότι σήµερα, που
προκύπτει και από τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι τα ταλέντα δεν ανήκουν ούτε στο ένα
ούτε στο άλλο φύλο. Είναι µοιρασµένα ισότιµα σε όλο τον πληθυσµό. Και άρα δε θα
πρέπει, σε καµία περίπτωση, το φύλο να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του ατόµου,
προκειµένου να εντοπίσει ένας χώρος -µια επιχείρηση, ένα πολιτικό κόµµα, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση- το ταλέντο και να του δώσει την ευκαιρία να προαχθεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συµµετοχή σας.

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

122

TELIKO- DIRTHWSH

01-12-08

09:06

™ÂÏ›‰·123

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας

«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»
Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ): Σας καληµερίζω και εγώ µε τη σειρά µου στη
δεύτερη ενότητα της διηµερίδας µας µε θέµα: «Γυναίκες και τοπική ανάπτυξη». Η κα
Έβερτ λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων δεν µπορεί να είναι κοντά µας, εποµένως θα
πάρω τη θέση της στο Προεδρείο.
Είναι η δεύτερη ενότητα: «Γυναίκες στα πολιτικά και οικονοµικά κέντρα λήψης
αποφάσεων». Η προηγούµενη έκλεισε µε την κα Παπαλεξανδρή στο Προεδρείο και
είχαµε οµιλήτρια και την κα Ηλιοπούλου που είχε προγραµµατιστεί να παρουσιάσει σε
αυτήν την ενότητα. Θα δώσω το λόγο στην κα Άννα Σαΐτη, η οποία είναι επιχειρηµατίας
και θα µας πει πώς βίωσε το επαγγελµατικό της στάτους. Έχετε το λόγο κυρία Σαΐτη.

Α. ΣΑΪΤΗ: Καλησπέρα σας. Είµαι η Άννα Σαΐτη, έχω σπουδάσει Γαλλική Φιλολογία στην
Αθήνα και έχω κάνει µεταπτυχιακές σπουδές σε θέµατα Ιστορίας Τέχνης στη Σορβόννη.
Βρίσκοµαι εδώ σήµερα µε την ιδιότητά µου ως επιχειρηµατία, συζύγου και µητέρας
ενός κοριτσιού 4,5 ετών.
Θα ήθελα να σας µεταφέρω τις προσωπικές µου εµπειρίες από έναν επαγγελµατικό
χώρο καθαρά ανδροκρατούµενο. ∆ραστηριοποιούµαι εδώ και 15 χρόνια στον κλάδο του
αυτοκινήτου. Αρχικά, στην «AUTO ΣΑΪΤΗΣ Α.Ε.» (κάθετο συγκρότηµα πώλησης αυτοκινήτων),
κατόπιν στην «ΑΦΟΙ ΣΑΪΤΗΣ Ε.Ε.» και στη συνέχεια, στην «ΑΝΝΑ ΣΑΪΤΗ Ε.Ε.», µε
αντικείµενο τις πωλήσεις, τις ασφάλειες των αυτοκινήτων και τις after sales υπηρεσίες,
µια επιχείρηση ενταγµένη στο επίσηµο δίκτυο της TOYOTA ΕΛΛΑΣ.
Το αντικείµενο των σπουδών µου ήταν τέτοιο, που δε µου έδωσε εκείνα τα επαγγελµατικά
εργαλεία, καθώς και τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να αντιµετωπίσω τα θέµατα που θα
προέκυπταν, όταν κλήθηκα να απορροφηθώ στην οικογενειακή επιχείρηση, που έστησε
ο πατέρας µου Παναγιώτης το 1992. Τα διλήµµατα µε τα οποία ήρθα αντιµέτωπη ήταν
πολλά και είχαν να κάνουν κυρίως µε τη δυσπιστία ως προς την επαγγελµατική µου
ικανότητα: θα µάθαινα τη δουλειά, θα µπορούσα να ανταποκριθώ στις επαγγελµατικές
µου υποχρεώσεις, θα γινόµουν τελικά σωστή manager, θα κρατούσα το προσωπικό της
εταιρείας έτσι ώστε να πιστεύει σε µας, να δουλεύει για µας τίµια, αποδοτικά και να µας
στηρίζει, ή θα κατέληγα να είµαι αποµονωµένη χωρίς πληροφόρηση για το τι γίνεται
στην επιχείρησή µου και τελικά θα την έχανα; Θα ήταν επιλογή µου να παραµείνω σε
µια δύσκολη και µε πολλές ανατροπές ούτως ή άλλως αγορά, όταν θα ερχόµουν αντιµέτωπη
µε αναποδιές ή µε τα ανελέητα ωράρια, ή θα έκανα ένα γάµο, κατά προτίµηση καλό, και

123

TELIKO- DIRTHWSH

01-12-08

09:06

™ÂÏ›‰·124

Πρακτικά Συνεδρίου «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

θα έµενα στο σπίτι να µεγαλώνω τα παιδιά µου, αναπολώντας για πάντα τις χαµένες
ευκαιρίες της ζωής µου;
Ήταν ένα µεγάλο δίληµµα, που αντιµετώπισα, όπως άλλωστε και οι περισσότερες
γυναίκες στην εποχή µας. Βέβαια, στην περίπτωση που θα επέλεγα το γάµο, η οικογένειά
µου µπορούσε να µε στηρίξει, υπήρχε η υποδοµή. Όµως ακόµα και αν έκανα οικογένεια,
θα γινόµουν σωστή σύζυγος και µητέρα; Θα µπορούσα να βρω το χρόνο να ανταποκριθώ
σε αυτούς τους δύο ρόλους, οι οποίοι απαιτούν µεγάλη προσπάθεια προσωπικού χρόνου;
Τέλος, η πρόκληση της χρυσής τοµής. Θα µπορούσα να συνδυάσω µητρότητα και καριέρα;
Το θέµα της οικογένειας το έλυσα εύκολα, µεταθέτοντας για µετά τα 40 µου τη µητρότητα.
Όπως το κάνουν άλλωστε και πολλές γυναίκες - στελέχη που γνωρίζω, αλλά και πολλές
γυναίκες, που σήµερα µεταθέτουν τη µητρότητα για µετά τα 30. Εγώ ευτυχώς στάθηκα
τυχερή, δηλαδή απέκτησα µια κόρη. Η πρώτη µου προτεραιότητα έτσι, η οικογένεια,
µετατέθηκε, πήγε στην τελευταία θέση ασθµαίνουσα, και εγώ έχω πάντα την αµφιβολία,
αν έπραξα σωστά να αναβάλω τόσο πολύ την πραγµατοποίησή της. Από την άλλη πλευρά,
γνωρίζω τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν όσοι/-ες έχουν και µεγαλώνουν µικρά παιδιά.
Οι γυναίκες που εργάζονται στην επιχείρησή µου και που είναι λίγες σε σχέση µε
τους άνδρες εργαζόµενους -κατ’ αναλογία µία προς δέκα, αφού ο χώρος µου είναι καθαρά
ανδροκρατούµενος- αφήνουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθµούς, οι οποίοι κλείνουν
γύρω στη 1:30 το µεσηµέρι. Άλλωστε και εγώ τώρα κάνω το ίδιο. Μόνο που στην περιοχή
που µένω, πολύ µακριά από το κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχουν δηµόσιοι παιδικοί
σταθµοί και έτσι στέλνω τη µικρή µου σε κάποιον ιδιωτικό. Ευτυχώς που τα τελευταία
χρόνια σε αυτό τον τοµέα η κατάσταση βελτιώνεται σε ζητήµατα υποδοµών. ∆ηµιουργούνται
καινούριοι παιδικοί σταθµοί µε όλες τις σύγχρονες κτιριακές προδιαγραφές και την
οργάνωση σε ανθρώπινο δυναµικό. Μένουν όµως πολλά ακόµη να γίνουν.
Και το θέµα του γάµου το έλυσα ανάλογα. Ο δεύτερός µου σύζυγος λειτουργεί
συµπληρωµατικά µου. Όποια δουλειά υπάρχει στο σπίτι γίνεται από κάποιον από τους
δυο χωρίς γκρίνια. Χαίρεται την πατρότητα και τη ζει. Ξέρω όµως ότι και εδώ στάθηκα
τυχερή, γιατί στον κύκλο µας αρκετοί άνδρες δεν κάνουν δουλειές, οι οποίες παραδοσιακά
θεωρούνται γυναικείες, όπως η καθαριότητα ή η διαπαιδαγώγηση των παιδιών για
παράδειγµα. Άλλωστε και ο πατέρας µου θεωρούσε ότι η γυναίκα ασχολείται µε τα του
οίκου της και µεγαλώνει τα παιδιά της, ενώ ο άνδρας τη στηρίζει οικονοµικά. Έτσι απλά
και µε ξεκάθαρες ταυτότητες ο καθένας. Αυτό το βιώνω ακόµη και σήµερα. Όταν µε
συστήνουν κάπου και τους λέω τι δουλειά κάνω, συνήθως αµέσως µετά µε ρωτούν αν
εργάζοµαι ως υπάλληλος στη δουλειά του άντρα µου. Φαντάζοµαι ότι θα νοµίζουν ότι
είµαι τηλεφωνήτρια ή γραµµατέας ή έστω για να διεκπεραιώνω κάποιες υποθέσεις στην
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Εφορία, αν είµαι αρκετά καπάτσα.
Ο άνδρας µου όµως είναι στέλεχος σε άλλη επιχείρηση. Η δουλειά του τού αρέσει
και κάποιες φορές που του έκανα πρόταση για επαγγελµατική συνεργασία εκείνος
αρνήθηκε πεισµατικά λέγοντας ότι του αρέσει αυτό που κάνει και δεν το αλλάζει. ∆ε
γνωρίζω να σας πω και πολλά πράγµατα για τη δουλειά του άνδρα µου και έρχοµαι σε
δύσκολη θέση, γιατί οι οµοειδείς επιχειρήσεις µε τη δικιά µας είναι οικογενειακές.
Εργάζεται δηλαδή ο µπαµπάς, η µαµά, τα παιδιά, οι θείοι, οι θείες, οι συµπέθεροι, είτε
τους ταιριάζει και έχουν εξειδίκευση και µπορούν να ανταπεξέλθουν, είτε όχι. Κάνουν
όλοι κάτι από λίγο και είναι όλοι τους αφεντικά, χωρίς να έχουν αναπτύξει στελέχη µέσα
από τους εργαζόµενους σε αυτές. Μερικές φορές αναρωτιέµαι αν τελικά γεννιέσαι ή
γίνεσαι. Αυτό σήµαινε για µένα ότι η νοοτροπία που είχαν κάποιοι κακοί συνεργάτες µου
και οι συνάδελφοί µου -από τους οποίους παρεµπιπτόντως σχεδόν κανείς δεν είχε
πανεπιστηµιακή µόρφωση, αλλά ούτε και στοιχειώδη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστήήταν ότι γίνεσαι επιχειρηµατίας στην πιάτσα µε εξάσκηση και εξυπνάδα.
Το να θέλω να µάθω αυτή τη δουλειά µήπως ήταν τελικά µια µαταιοδοξία, ένα είδος
καπρίτσιου ότι µπορούσα να τα καταφέρω, ή έλλειψη προσωπικής ζωής, ή προβληµατικές
συνθήκες ζωής; Πώς γίνεται µια γυναίκα ισορροπηµένη να ταυτίζεται και µε το επάγγελµά
της; Ο πατέρας µου, ο οποίος ήθελε να είµαι οικονοµικά ανεξάρτητη αλλά και από κάθε
άποψη ως άνθρωπος, γνώριζε ότι θα πέρναγα τη δοκιµασία ενός εχθρικού περιβάλλοντος
και δεν ήθελε να µε εκθέσει από την αρχή σε αυτή τη δοκιµασία. Αρχικά µου έδωσε ένα
πολύ µικρό ποσοστό στην επιχείρηση και µε χρησιµοποιούσε σε βοηθητικές µικροδουλειές,
όπως το να πηγαίνω στην τράπεζα, πάντα καλοντυµένη, ή σε κάποιες µικροϋποθέσεις
στις διάφορες υπηρεσίες. Στη συνέχεια µου άνοιξε µια µικρή πόρτα, όταν στην επιµονή
µου να κάνω κάτι πιο ουσιαστικό στην επιχείρηση, µου είπε: «ή φτιάξε τη θέση σου ή
φύγε». ∆υο χρόνια µετά την οργάνωση της επιχείρησης ο πατέρας µου πέθανε. Τότε
πέρασαν στα χέρια του αδερφού µου, της µητέρας µου και τα δικά µου σχεδόν το σύνολο
των µετοχών της εταιρείας. Εγώ πέρασα σχεδόν από όλες τις θέσεις της επιχείρησης
που δεν απαιτούσαν τεχνικές γνώσεις, καθώς και από όλες τις θέσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Αφιέρωσα πολύ χρόνο και πολύ ψυχή για να µάθω τη δουλειά µου, να ενηµερωθώ
για τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες θα βελτίωναν την ποιότητα των υπηρεσιών που
προσφέραµε στους πελάτες µας, ώστε να τους κρατάµε πάντα κοντά µας ικανοποιηµένους.
Έκανα πολλές προσπάθειες για την αύξηση της απόδοσης των ανθρώπων µας, καθώς
και για τη σωστή διαχείριση της εταιρείας µας. Στα δεκαπέντε χρόνια που πέρασαν, όλες
σχεδόν οι χρήσεις των εταιρειών µας ήταν κερδοφόρες. Έτσι δηµιουργήσαµε µαζί µε
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τον αδερφό µου δύο καινούριες εταιρείες, την «ΑΦΟΙ ΣΑΪΤΗ Ε.Ε.» που ασχολείται µε
τις ασφάλειες, καθώς και την «ΑΝΝΑ ΣΑΪΤΗ Ε.Ε.» που ασχολείται µε τις after sales
υπηρεσίες.
Εγώ προσωπικά κατόρθωσα να εξαργυρώσω τα θετικά αποτελέσµατα της δουλειάς
µου σε οικονοµικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο εµπειριών. Πιστεύω ότι η δουλειά
πρέπει να είναι στόχος. Οι γυναίκες µπορούν να γίνουν πετυχηµένες επιχειρηµατίες, µε
πολλή δουλειά, διαρκή ενηµέρωση και βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς
και µε τη δηµιουργία υποδοµών από το κράτος. ∆ηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν
συστηµατικές προσπάθειες για να φτάσουµε σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Κλείνοντας τη σηµερινή οµιλία µου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βαλσαµάκη
για την τιµή που µου έκανε να παρευρίσκοµαι εδώ. Σήµερα καταθέτουµε µια προσωπική
εµπειρία, η οποία είµαι σίγουρη ότι δε θα διαφέρει από των περισσοτέρων γυναικών.
Με τα όνειρα κάθε γυναίκας που θέλει να συνδυάσει οικογένεια και καριέρα, πρέπει να
σας τονίσω ότι είµαι ιδιαίτερα χαρούµενη για την προσέλευσή σας. Είµαι απόλυτα σίγουρη
ότι ο χρόνος σας είναι περιορισµένος, όπως επίσης ότι όλες µαζί, µε συλλογική προσπάθεια,
µπορούµε να βάζουµε µέρα µε τη µέρα κάθε φορά ένα λιθαράκι για την καταξίωση της
γυναίκας. Μπορούµε να ξυπνάµε συνειδήσεις, µπορούµε να επηρεάζουµε κυβερνήσεις,
µπορούµε να κάνουµε τη ζωή µας καλύτερη για µας και τα παιδιά µας. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ την κυρία Σαΐτη για τη βιωµατική οµιλία της. Από
όσα ακούσαµε συµπεραίνουµε ότι µια γυναίκα, είτε αποφασίσει µόνη της να ξεκινήσει
µια επιχείρηση, είτε τη βρει, χρειάζεται οπωσδήποτε υποµονή και επιµονή για πετύχει
το στόχο της. Ευχαριστούµε πολύ κα Σαΐτη.
Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Λεγάκη, η οποία είναι Οικονοµολόγος και ∆ιευθύνουσα
Σύµβουλος της «Pioneer Hi-Bred Hellas», για να ακούσουµε τη δική της βιωµατική
οµιλία.

Χ. ΛΕΓΑΚΗ: Αγαπητές κυρίες και κύριοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και
εγώ το Κ.Ε.Θ.Ι. για την τιµή που µου έκανε να µε καλέσει να καταθέσω την εµπειρία και
τις απόψεις µου. Η αλήθεια είναι ότι σπάνια συµµετέχω σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις
ως οµιλήτρια, γι’ αυτό και θα ήθελα την επιείκειά σας.
Λόγω της φύσης της καθηµερινής µου εργασίας είµαι συνηθισµένη να µιλάω και να
συναλλάσσοµαι µε ένα τελείως διαφορετικό κοινό, αυτό των παραγωγών αγροτών και
των εµπόρων γεωργικών εφοδίων. Και πιστέψτε µε ότι ο διάλογος µε αυτό το κοινό και
οι διαπραγµατεύσεις στο συγκεκριµένο κλάδο, είναι εξαιρετικά δύσκολες, λόγω των

126

TELIKO- DIRTHWSH

01-12-08

09:06

™ÂÏ›‰·127

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας

εργασιών που κάνουν, λόγω του βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου, αλλά και λόγω των
διαφόρων αλλαγών που συµβαίνουν στην ΕΟΚ. Όλα αυτά έχουν διαµορφώσει γι’ αυτό
τον τοµέα ένα κλίµα τελείως αρνητικό, ένα κλίµα γκρίνιας και ένα κλίµα καχυποψίας.
Έχω συµπληρώσει σχεδόν 25 χρόνια σε µια θέση στρατηγικών και οικονοµικών
αποφάσεων µιας πολυεθνικής εταιρείας παραγωγής και εµπορίας γεωργικών σπόρων,
έναν τοµέα καθαρά ανδροκρατούµενο. Και ο αγροτικός χώρος δυστυχώς αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγµα µειοψηφικής συµµετοχής των γυναικών σε επίπεδο πολιτικών
και οικονοµικών αποφάσεων. Το 98% περίπου των πελατών µας, αγρότες και έµποροι,
είναι άνδρες. Και αν σταθούµε ειδικά στις ενώσεις και τους συνεταιρισµούς, που είναι
καθαρά κοµµατικές οργανώσεις, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών είναι εξαιρετικά
µικρό, σχεδόν ανύπαρκτο. Θα ήθελα να επισηµάνω ότι αυτό παρατηρείται σε µια χώρα
σαν την Ελλάδα, η οποία ήταν και είναι µια καθαρά γεωργική χώρα, αλλά και ιστορικά
η γυναίκα συµµετείχε και συµµετέχει προσφέροντας σκληρή και επίπονη εργασία, η
οποία ούτε φαίνεται, ούτε καταγράφεται και βέβαια δεν αναγνωρίζεται επίσηµα.
Σήµερα στην ελληνική ύπαιθρο, εκτός από την κλασική σκηνή που έχουµε όλοι στο
µυαλό µας, δηλαδή της γυναίκας που κουβαλάει ξύλα, θα δείτε γυναίκες να χειρίζονται
γεωργικά µηχανήµατα, να διαπραγµατεύονται τις τιµές των προϊόντων, να ασχολούνται
µε τον αγροτουρισµό, γυναίκες, τις οποίες οφείλουµε να στηρίζουµε και να ανταµείβουµε,
ηθικά και οικονοµικά. Βέβαια, αυτές οι γυναίκες, άµα τις ρωτήσετε, δεν έχουν κανένα
πρόβληµα ισότητας, αισθάνονται έτσι και αλλιώς ίσες µε τους άνδρες τους. Μια ανάλογη
εικόνα βλέπουµε και στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
αυτό. Η παρουσία γυναικών σε στρατηγικές θέσεις είναι και εκεί σχεδόν ανύπαρκτη και
χαµηλότερα αµειβόµενη από ό,τι βλέπουµε σε αντίστοιχες επιχειρήσεις της Αµερικής
ή της Ευρώπης. ∆ηλαδή στην Αµερική, παραδείγµατος χάρη, σε αντίθεση µε τη χώρα
µας, η παρουσία γυναικών σε τέτοιες θέσεις είναι επίσηµη εργασιακή πολιτική της
εταιρείας. Και προσφέρονται πολλές ευέλικτες λύσεις, ώστε και η εργασία να διεκπεραιώνεται
µε επιτυχία και η γυναίκα να µπορεί να ασχοληθεί µε την οικογένειά της, χωρίς να πρέπει
να δικαιολογηθεί, επειδή είναι και σύζυγος και µητέρα.
Στην Ελλάδα, για να κάνει κάποια γυναίκα ανάλογη καριέρα, πρέπει κάτι να θυσιάσει,
κυρίως τη συµµετοχή της στο µεγάλωµα των παιδιών, κάτι που θεωρείται αυτονόητο για
τους άνδρες. Έτσι, µια γυναίκα σε µια θέση σαν τη δική µου θεωρείται και αντιµετωπίζεται
de facto ως κακιά µητέρα, ενώ αντιθέτως ο άνδρας θεωρείται απλώς επιτυχηµένος
επιχειρηµατίας. Πολλές φορές µε έχουν ρωτήσει τι προβλήµατα αντιµετώπισα όλα αυτά
τα χρόνια κινούµενη σε έναν τέτοιο τοµέα. Και αν έλεγα κανένα, θα σας έλεγα ψέµατα.
Και έχω πει πάρα πολλές φορές ψέµατα, ακόµα και στον ίδιο µου τον εαυτό. Με τέσσερα
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παιδιά και µε µια δουλειά εξαιρετικά απαιτητική, χρειάστηκε να κάνω και προσωπικές
υπερβάσεις και να δικαιολογηθώ στα παιδιά µου και να προσπαθήσω πολύ περισσότερο
απ’ ό,τι αντίστοιχοι άνδρες σε ανάλογες θέσεις. Ακόµα και τώρα, µετά από τόσα χρόνια
σε αυτή τη θέση, υπάρχουν άτοµα που µε βλέπουν µε καχυποψία. Τα άτοµα αυτά προέρχονται
περισσότερο από τον ελληνικό χώρο παρά από το χώρο του εξωτερικού. Επειδή είµαι
σε µια πολυεθνική εργασία ξέρω καλά πολλούς ξένους συναδέλφους.
Το ερώτηµα είναι πώς θα µπορέσει η κοινωνία να ξεπεράσει το πλαφόν της γυναικείας
συµµετοχής σε αυτές τις θέσεις, αυτό το 5%, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία. ∆υστυχώς
ή ευτυχώς -και εξαρτάται από ποιο πρίσµα το βλέπουµε- τα ήθη και τα έθιµα µιας
κοινωνίας δεν αλλάζουν εύκολα, ούτε µπορούν να ξεπεραστούν εύκολα. Εκείνο όµως
που αλλάζει είναι το µέλλον. Και πιστεύω ότι το µέλλον θα είναι τελείως διαφορετικό
από το παρελθόν. Πιστεύω ότι στο µέλλον βρίσκονται µερικές από τις απαντήσεις που
αναζητάµε και σε αυτό θα πρέπει να επενδύσουµε. Και λέγοντας µέλλον εννοώ τη γενιά
που ακολουθεί. Οπότε καταρχάς θεωρώ ότι η αρχή των απαντήσεών µας είναι πολιτιστικής
µορφής.
Στη γενιά των γονιών µας, αλλά και τη δικιά µας, τα αγόρια και τα κορίτσια, όπως όλοι
έχουµε πει, µεγάλωναν µε συγκεκριµένα πρότυπα. Ο υιός ήταν ο φυσικός διάδοχος ή ο
υπεύθυνος για τις οικονοµικές εισροές, ενώ η κόρη, αν δεν ήταν το λιγότερο επαναστάτρια,
δεν είχε πολλές επιλογές. Αυτό αρχίζει και αλλάζει. Η ύπαρξη των µεικτών σχολείων,
η παγκόσµια πληροφόρηση, η ανάπτυξη της τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
internet), η εύκολη δυνατότητα για ταξίδια, ακόµα και η παγκοσµιοποίηση -η οποία
βέβαια έχει και τα µειονεκτήµατά της- βοηθούν τη νέα γενιά να αντιµετωπίζει ο ένας
τον άλλον, αγόρια και κορίτσια, µε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και µε τον ίδιο σεβασµό
για όλα τα πράγµατα. Η γενιά αυτή, των 18, 19, 20 τώρα, η οποία πολύ σύντοµα θα µπει
στον οικονοµικό, επιχειρηµατικό και πολιτικό τοµέα, έχει µεγαλώσει και γαλουχηθεί µε
τη νοοτροπία ότι τα δύο φύλα έχουν ίδιες ευκαιρίες και ίδια δικαιώµατα. Πολλοί από
τους προβληµατισµούς και τις δυσκολίες συνεννόησης που υπήρχαν στη γενιά µας,
θεωρώ ότι δε θα υπάρχουν στο µέλλον.
Και είναι πολύ βασικό για µένα να επικεντρώσουµε τις προσπάθειές µας στην ακόµα
µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς και να µην αναλωνόµαστε στην κριτική
του τι έγινε στη γενιά µας ή την προηγούµενη γενιά. Είναι υποχρέωσή µας να αφιερώσουµε
σηµαντικό χρόνο στη νέα γενιά, γιατί µόνο αυτή µπορεί να αφοµοιώσει αυτά που λέµε,
να τα επεξεργαστεί και να τα πάει ένα βήµα πιο µπροστά, ξεπερνώντας δυσκολίες και
αναστολές που εµείς είχαµε. Πιστεύω βαθιά ότι οι νέοι είναι πολύ ευαισθητοποιηµένοι
σε τέτοια θέµατα και θα γίνουν καλύτεροι και αποτελεσµατικότεροι επιχειρηµατίες,
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πολιτικοί και νοµοθέτες. Και πρέπει όλοι µαζί να τους προσφέρουµε απλόχερα τη βοήθειά
µας και τις εµπειρίες µας.
Τέτοιες εκδηλώσεις, όπως αυτό το Συνέδριο, νοµίζω ότι θα έπρεπε να γίνονται σε
χώρους, όπου κινείται και δραστηριοποιείται η νέα γενιά, παραδείγµατος χάρη σε
πανεπιστήµια ή και σε σχολεία, ώστε να συµµετέχουν και τα παιδιά. Πρέπει να ακούµε
τη νέα γενιά, γιατί και εµείς έχουµε να µάθουµε από αυτήν. Η νέα γενιά µεγαλώνει µε
µια νοοτροπία, όχι ανταγωνισµού µεταξύ των φύλων, αλλά µε άλλα πρότυπα. Τα πρότυπα
αυτά προέρχονται από τη γενικότερη παιδεία που παίρνουν, από την ολοκληρωµένη
προσωπικότητα που αναπτύσσουν και τα δυο φύλα, την ευρύτητα του πνεύµατος, την
ακεραιότητα του χαρακτήρα και την κριτική των δυνατοτήτων ενός ατόµου.
Η δικιά µας γενιά έχει να απαντήσει σε δύο ερωτήµατα. Πρώτον, αν είναι έτοιµη να
θυσιάσει την προσωπική της ζωή για µια στρατηγική επαγγελµατική θέση, και δεύτερον,
αν µπορεί να πείσει το περιβάλλον της να αποδεχθεί και να στηρίξει αυτή την απόφασή
της. Τα ερωτήµατα αυτά νοµίζω ότι δε θα υπάρχουν στο µέλλον. Εµείς οφείλουµε να
στηρίξουµε τα παιδιά µας στις αποφάσεις τους, χωρίς να τους δηµιουργούµε διλήµµατα
και ενοχές. Ξεκινώντας από το σπίτι και από το σχολείο, βάζουµε τα θεµέλια για µια
υγιή κοινωνία ισότητας και ελευθερίας.
Εκτός όµως από τη φυσική, θεωρώ, εξέλιξη των πραγµάτων, η οποία σίγουρα θα
ενισχύσει τη µεγαλύτερη συµµετοχή γυναικών σε θέσεις αποφάσεων, υπάρχει και η
εξέλιξη της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας. Όλο και µεγαλύτερο µέρος των αγορών
εργασίας στελεχώνεται από µορφωµένες και αξιόλογες γυναίκες, οι οποίες συµβάλλουν
σηµαντικά και στο οικογενειακό τους εισόδηµα, αλλά και στην ανάπτυξη µιας ευρύτερης
καταναλωτικής κοινωνίας. Το ποσοστό αυτό έτσι κι αλλιώς θα µεγαλώσει, από τη στιγµή
που οι περισσότερες γυναίκες σπουδάζουν και θέλουν πραγµατικά να έχουν µια ενεργή
και πετυχηµένη επαγγελµατική ζωή. Από διάφορες µελέτες που έχουν γίνει στην Ευρώπη
και την Αµερική, η γυναίκα της γενιάς µας έχει επιδείξει δυναµισµό, ευελιξία, φαντασία,
µεθοδικότητα, θετική αντιµετώπιση των καινοτοµιών, πάθος για τη δουλειά της και
πολλά άλλα στοιχεία επαγγελµατικής αρτιότητας. Το ότι µπορεί να είµαστε, ή να
κατηγορούµαστε ότι είµαστε, λίγο πιο συναισθηµατικές ή όχι τόσο απόλυτες, δε νοµίζω
ότι είναι κακό. Το κάθε φύλο έχει τα καλά του και τα κακά και αυτό πρέπει να το
αποδεχθούµε. Ας αναλογιστούµε, λοιπόν, τις ευκαιρίες που έχουν τα νέα κορίτσια, τα
οποία βγαίνουν πιο καταρτισµένα από µας και πόσο πιο αποδεκτή θα είναι η συµµετοχή
τους από το άλλο φύλο.
Οι γυναίκες έτσι και αλλιώς πιστεύω ότι θα αρχίσουν να αποτελούν ένα κρίσιµο κέντρο
λήψης αποφάσεων. Βέβαια, επειδή όλα αυτά θα γίνουν στο µέλλον, δε σηµαίνει ότι δεν
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πρέπει και εµείς σήµερα να κάνουµε ορισµένα πράγµατα, για να ενισχύσουµε την εξέλιξη
αυτή. Νοµίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουµε είναι να αποδεχθούµε µέσα µας την
αλήθεια ότι έχουµε έναν παραπάνω ρόλο, αυτόν της µητρότητας και αυτόν πρέπει να τον
αποδεχθούν και να τον στηρίξουν και οι σύντροφοί µας και οι συνάδελφοί µας, στη ζωή
και στη δουλειά. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται ήδη. Στα νέα ζευγάρια παρατηρείται ένας πολύ
αποδεκτός καταµερισµός ευθυνών και ένας σεβασµός στις προσωπικές φιλοδοξίες του
κάθε µέλους. Βέβαια, σε κρατικό επίπεδο δεν υπάρχει αρκετή βοήθεια, όπως κρατικοί
παιδικοί σταθµοί, ευέλικτα ωράρια κ.λπ. Επειδή έχουµε µιλήσει πολύ για αυτό, δε θα
ήθελα να επεκταθώ άλλο.
∆εύτερον, θα µπορούσαν οι επιχειρήσεις να επιτρέπουν στις µητέρες, και ιδιαίτερα
στις νέες, να δουλεύουν κάποιο διάστηµα από το σπίτι τους. Στην Αµερική συµβαίνει
αυτό, γιατί το επιτρέπει και η τεχνολογία. Με το Internet, το e-mail και µε τα κινητά,
όπου και να είσαι, µπορείς να έχεις αυτόµατη σύνδεση πλέον µε τη δουλειά. Άλλωστε,
η λογική του να χτυπά κάρτα ο εργαζόµενος είναι πλέον ξεπερασµένη στις περισσότερες
µοντέρνες επιχειρήσεις. Νοµίζω ότι πρέπει, επίσης, να ευαισθητοποιηθούν οι ελληνικές
επιχειρήσεις, και ειδικά οι µικροµεσαίες, και να δώσουν απλόχερα ευκαιρίες στις νέες
γυναίκες, οι οποίες τώρα βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Θεωρώ ότι εκδηλώσεις σαν τη
σηµερινή θα έπρεπε να γίνονται και να χρηµατοδοτούνται κιόλας από τις επιχειρήσεις,
µικρές και µεγάλες.
Θεωρώ απαραίτητη τη µεγαλύτερη συµµετοχή της, εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων,
κοινωνίας, ώστε να υπάρξει µια καλή διαπαιδαγώγηση και να συνεχιστεί η παροχή
κατάλληλης ενηµέρωσης και συµβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι πολύ σηµαντικό να
αποκτήσει το σύνολο της κοινωνίας µια νοοτροπία ευαισθητοποιηµένη στη φιλοσοφία
αυτή, και επίσης είναι σηµαντικό και εµείς που είµαστε των αστικών κέντρων να ακούσουµε
τη γυναίκα της περιφέρειας. Γιατί η γυναίκα της περιφέρειας, πιστέψτε µε, βλέπει τα
πράγµατα πολύ διαφορετικά µερικές φορές και δεν κουβαλάει όλα αυτά τα «κόµπλεξ»
που κουβαλάµε εµείς.
Και βέβαια θα πρέπει να πιέζουµε την εκάστοτε κυβέρνηση, ώστε να στηρίζει µε το
κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο την ενεργή συµµετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα.
Ελπίζω η νέα γενιά να µην βρεθεί στην κατάσταση που έχουµε βρεθεί εµείς, να
δικαιολογούµε δηλαδή τα αυτονόητα. Νοµίζω ότι στο µέλλον δε θα απαιτείται τέτοια
προσπάθεια, γιατί πλέον και τα δύο φύλα έχουν αποδεχθεί πράγµατα, για τα οποία πολλές
γυναίκες έχουν παλέψει επί πολλά χρόνια µέχρι τώρα. Εµείς οι γυναίκες έχουµε αποδείξει
ότι και θέλουµε και µπορούµε να προσφέρουµε σε όλα τα επίπεδα.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και εύχοµαι καλή επιτυχία στις
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εργασίες του Συνεδρίου σας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ την κυρία Λεγάκη για την εµπεριστατωµένη οµιλία
της και θα ήθελα να σταθώ σε δυο σηµεία. Το ένα είναι ότι, όπως είπε, οι αγροτικοί
συνεταιρισµοί είναι ανδροκρατούµενοι. Αν το σκεφτούµε προσεκτικά, θα δούµε ότι και
αυτός ο χώρος είναι ένα κέντρο λήψης αποφάσεων, για αυτό είναι ανδροκρατούµενος.
Ενώ οι γυναίκες προσφέρουν τόσα στη γεωργία και δουλεύουν τόσο σκληρά, το κέντρο
λήψης των αποφάσεων στον τοµέα αυτό είναι πάλι ανδροκρατούµενο.
Και το δεύτερο αφορά στα παιδιά, τη νέα γενιά. Εµάς µας ενδιαφέρουν πάρα πολύ
τα νέα παιδιά και επειδή πιστεύουµε ότι η παιδεία αποτελεί το Α και το Ω για την αλλαγή
των αντιλήψεων και των νοοτροπιών, υλοποιούµε ένα πολύ µεγάλο πρόγραµµα
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών στη µέση εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα, σε όλα
τα Γυµνάσια και τα Λύκεια της χώρας, προσπαθώντας µε παρεµβατικά προγράµµατα να
αλλάξουµε ακριβώς αυτό, τα κοινωνικά στερεότυπα. Ευχαριστούµε πολύ και πάλι.

ΝΤ. ΛΟΓΙΑ∆ΟΥ: Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που ανέφερε η
κυρία Λεγάκη για τη σύνδεση σχολείου και επιχείρησης. Με έκπληξή µου την περασµένη
βδοµάδα, συζητώντας µε την εγγονή µου, η οποία είναι µόλις 13 ετών, διαπίστωσα ότι
υπάρχει ένα µάθηµα που λέγεται «Τεχνολογία» στη Β’ Γυµνασίου. Στο πλαίσιο αυτού του
µαθήµατος έκαναν µία άσκηση, στην οποία συµµετέχει η εγγονή µου. Η οµάδα της
επέλεξε κάποια επιχείρηση, συγκεκριµένα τα Ελληνικά Πετρέλαια, όπου η εγγονή µου
παίζει το ρόλο του manager. Μοίρασε ρόλους ∆ιευθυντών στους συµµαθητές και τις
συµµαθήτριές της και αυτή τη στιγµή συζητούν µεταξύ τους και το επιχειρησιακό πλάνο
και τις κατευθύνσεις της επιχείρησης. Είναι σηµαντικό να εξοικειώνονται και να
εκπαιδεύονται τα παιδιά σε θέµατα επιχειρηµατικότητας από µικρή ηλικία.
Ως προς το θέµα της εργασίας στο σπίτι, προσωπικά και ως Ένωση Γυναικών Ελλάδος
διαφωνούµε τελείως. Έχει πάρα πολλά µειονεκτήµατα. Έχουµε παραδείγµατα µέσα από
βιβλιογραφία ανδρών στην Αγγλία, οι οποίοι συνειδητά επέλεξαν την εργασία στο σπίτι
και σε ένα µήνα επέστρεψαν στην εργασία τους. Έχει επίπτωση και ψυχολογική και
κοινωνική, ακόµη και στην ίδια την εργασία τους. Αλλιώς είναι να βρίσκεται κανείς µέσα
στην οµάδα και να ανταλλάσσει απόψεις µε τους συναδέλφους του στα θέµατα που
προκύπτουν, και άλλο να κάθεται αποµονωµένος στο σπίτι και να δίνει λύσεις εκ των
ενόντων σύµφωνα µε τα βιώµατα και την εκπαίδευσή του.

Χ. ΛΕΓΑΚΗ: Εγώ απλώς το ανέφερα ως λύση για τις νέες µητέρες.
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ΝΤ. ΛΟΓΙΑ∆ΟΥ: Ναι, είναι καλό για τις νέες µητέρες, αν θα το κάνουν και οι νέοι
πατέρες. Αν µοιραστούν δηλαδή το χρόνο. Εάν αυτό µπορεί να γίνει για ένα χρόνο, να
πάρει από έξι µήνες υποχρεωτικά ο καθένας, αλλιώς να χάνει, αυτό το δικαίωµα. Να
νιώσουν και οι δυο τι θα πει κοινωνική αποµόνωση και ψυχολογικές επιπτώσεις.
Για να φέρω ένα παράδειγµα, η γυναίκα του γιου µου, η οποία δουλεύει σε πολυεθνική
µεγάλη τράπεζα, αναγκάστηκε να καθίσει δυο µήνες παραπάνω για τη γέννηση του
πρώτου της παιδιού στο κρεβάτι. Η τράπεζα λοιπόν -είναι σε πόστο ανάλυσης και µελετώντης έστελνε τη δουλειά στο σπίτι. Αυτό όµως της δηµιούργησε ψυχολογικά προβλήµατα.
∆εν είναι τόσο εύκολα αυτά. Να τα λέµε είναι εύκολα, αλλά στην πράξη δηµιουργούν
προβλήµατα.
Προσωπικά θεωρώ ότι είναι καλύτερα οι γυναίκες να κάνουν παιδιά σε µικρή ηλικία.
Η καριέρα γίνεται αργότερα. Τα πρώτα χρόνια χτίζουµε βάσει των προσόντων µας,
µελετάµε. Έκανα παιδιά σε πολύ µικρή ηλικία, όταν ήµουν πρωτοετής φοιτήτρια. Σας
διαβεβαιώνω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έκανα τα µεταπτυχιακά µου διαβάζοντας δίπλα
στα παιδιά µου και τη στιγµή που θέλησα να κάνω καριέρα ήµουν πιο ελεύθερη. Τα
παιδιά ήταν σε τέτοια ηλικία που µπορούσαν µόνα τους να διαβάσουν. ∆εν είχαν εκείνο
το άµεσο που µε ήθελαν από πάνω. Συν της άλλης µεγαλώσαµε µαζί. Ήµουν ηλικιακά
πιο κοντά στα προβλήµατά τους.
Αυτή τη στιγµή χαίροµαι που ακόµη είµαι ενεργή στα κοινά και έχω τέσσερα εγγόνια,
µε τα οποία επίσης ασχολούµαι. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει οι γυναίκες και για λόγους
δηµογραφικούς να ξεχάσουµε το: «πρώτα καριέρα και µετά παιδιά». Η αύξηση των
γεννήσεων της χώρας µας αποτελεί εθνική ανάγκη. Αν ρίξουµε µια µατιά γύρω µας,
τουλάχιστον στην περιοχή που µένω εγώ, δεν υπάρχουν ελληνόπουλα στη σχολική ηλικία,
είναι όλα παιδιά ξένων. Πρέπει να το σκεφτούµε και εθνικά το θέµα. Ναι στην καριέρα,
αλλά να κάνουµε εγκαίρως παιδιά και όχι δυο παιδιά, αλλά τρία. ∆ιότι µε τα δύο µένει
σταθερός ο πληθυσµός. Μόνο το τρίτο µπορεί να αυξήσει τον πληθυσµό µας.
Επίσης, συµφωνώ απόλυτα ότι τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να έχουν ένα νεανικό
ακροατήριο. Σε ένα Πρόγραµµα EQUAL, το οποίο είχε αναλάβει η Ένωση Γυναικών
Ελλάδας για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα και ιδιαίτερα στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
όταν κάναµε την τελική παρουσίαση είχαµε στο ακροατήριο και µαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου.
Έδειξαν τέτοιο ενδιαφέρον, τέτοια ωριµότητα, που µε άφησε κατάπληκτη. Είχαµε επίσης
εκπροσώπους από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας, από το ∆ήµο της Αθήνας, από ΚΕΚ,
οι οποίοι έδωσαν διάφορες κατευθύνσεις. Άρα η παρουσία των παιδιών σε τέτοιες
εκδηλώσεις είναι απόλυτα απαραίτητη.
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Όπως επίσης νοµίζω ότι το Κ.Ε.Θ.Ι. θα µπορούσε, σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία
Ισότητας, να οργανώσει σεµινάρια οικογενειακού προγραµµατισµού.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Υλοποιείται ήδη τέτοιο Πρόγραµµα, το αναφέραµε χθες. Αυτό το
Πρόγραµµα µας δίνει τη δυνατότητα να πάµε σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδος, να
γυρίσουµε τα χωριά, να δούµε νέες κοπέλες. Το Κ.Ε.Θ.Ι. άλλωστε δεν µπορεί να
αντικαταστήσει το κράτος. Είναι ένα Κέντρο, το οποίο, προσπαθεί µέσα από τα Προγράµµατά
του, ευρωπαϊκά και εθνικά, να κάνει κοινωνική πολιτική και νοµίζω ότι το πετυχαίνει
άριστα.

ΝΤ. ΛΟΓΙΑ∆ΟΥ: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες, τόσο την κα Σαΐτη όσο και την
κα Λεγάκη, για τις βιωµατικές οµιλίες τους και ήθελα δύο ερωτήσεις να κάνω. Με βάση
αυτά που είπατε και από την εµπειρία σας, θα είχατε να υποδείξετε κάποιες συγκεκριµένες
δράσεις γενικά, µε τις οποίες θα µπορούσαν να υλοποιηθεί αυτό το θέµα της ισότητας,
της ισότιµης συµµετοχών των γυναικών στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι αφενός;
Και δεύτερον, θα ήθελα να µας πείτε, επειδή και οι δυο είστε leader σε αυτό που
κάνετε, τι πολιτικές χρησιµοποιείτε, ώστε οι γυναίκες που απασχολείτε µέσα στις
επιχειρήσεις σας να προωθούνται στις κατάλληλες θέσεις αναλόγως των προσόντων
τους; Ευχαριστώ.

Α. ΣΑΪΤΗ: Εγώ δυστυχώς, όπως σας είπα και στην οµιλία µου, απασχολώ πολύ λίγες
γυναίκες, µιλώντας πάντα σε αναλογία µε τους άνδρες. Οι γυναίκες που απασχολούµε
στην επιχείρηση είναι µία προς δέκα. ∆υστυχώς, έχουµε πάρα πολλές φορές αναζητήσει
προσωπικό γυναίκες για διάφορες θέσεις της επιχείρησης, δυστυχώς σχεδόν ποτέ µέχρι
τώρα δεν είχαµε άλλα στελέχη, εκτός από µένα, στην επιχείρηση.
Παρότι εγώ είµαι γυναίκα και είµαι θετική και προσπαθώ να διευκολύνω, παρότι
έχουµε κλαδικά σεµινάρια που παρακολουθούµε και ενηµερωνόµαστε, δεν έχουµε
γυναίκες σε σηµαντικές θέσεις στην επιχείρηση. Η επιχείρησή µας δεν είναι πάρα πολύ
µεγάλη, υπάρχει µια συνεχής προσπάθεια για βελτίωση. Ανήκουµε και στο δίκτυο της
TOYOTA και υπάρχει και µια προσπάθεια για ενηµέρωση και βελτίωση των γνώσεων των
συνεργατών µας, των ανδρών και των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα. ∆υστυχώς δεν έχουµε
αναδείξει ακόµη στελέχη µέσα από τις γυναίκες.
Θα ήθελα όµως εδώ να σας πω κάτι που έχω παρατηρήσει και παρατηρώ κάθε φορά
που αναζητώ συνεργάτιδες. Οι γυναίκες που απαντούν στις αγγελίες για εργασία σε µας,
δεν έχουν οι ίδιες φιλοδοξίες. Θεωρούν ότι θα κάνουν απλώς ένα ωράριο, ένα οκτάωρο,
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µε αυτό τον τρόπο θα πετύχουν ένα συµπλήρωµα στο οικογενειακό εισόδηµα και δε
θέλουν τίποτε παραπάνω. Και δυστυχώς αυτό το βλέπω ανάµεσα στις νέες γυναίκες.
Πιστεύω ότι µια βασική δυσκολία είναι ότι στη χώρα µας δεν υπάρχουν ακόµη αυτές
οι υποδοµές, οι οποίες θα µπορούσαν να αποδεσµεύσουν τις γυναίκες από αυτή τη
νοοτροπία. Οι γυναίκες που έρχονται σε µας, πολλές φορές έχουν πτυχία πανεπιστηµιακά,
δυστυχώς όµως ανταποκρίνονται σε αγγελίες, ζητάµε τηλεφωνήτριες, ζητάµε γραµµατείς,
ζητάµε λογίστριες, ανταποκρίνονται σε αυτές τις αγγελίες, και πάντα είναι µια δικιά µου
απορία γιατί. Θα πρέπει να σας πω ότι προσωπικά ποτέ δεν τις προσλαµβάνω, διότι
θεωρώ µείον κάποιος να έχει ένα πανεπιστηµιακό πτυχίο και να αρκείται σε λίγα. Επίσης,
πάρα πολλές φορές, και ιδιαίτερα τώρα τελευταία, υπάρχουν κυρίες, οι οποίες µου λένε
ότι: ξέρεις κάτι, εγώ είµαι καλυµµένη ως προς τα θέµατα της ασφάλειας από το σύζυγό
µου, δε θέλω ένσηµα. Σε θέσεις µερικής απασχόλησης, γιατί έχουµε και τέτοιες θέσεις
στην επιχείρηση, η αναλογία που ανταποκρίνονται οι γυναίκες είναι πολύ µεγαλύτερη
από ό,τι οι άνδρες.
Θα ήθελα να υπάρχει µια υποδοµή που θα βοηθήσει τις γυναίκες να αποδεσµευτούν
χρονικά. Επίσης, θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερα σεµινάρια, αλλά εξειδικευµένα
σεµινάρια. Αυτό δυστυχώς δεν το βλέπω. ∆ηλαδή θα πρέπει κάποιος να έχει µπει σε
έναν επαγγελµατικό χώρο, να έχει µια προϋπηρεσία και µετά να διαµορφώνεται πάνω
σε αυτό. Έτοιµες συνεργάτιδες, σας λέω και πάλι, στην αγορά εργασίας δε βρίσκουµε.
∆υστυχώς για πολλές κυρίες που έχουν εφόδια, τα εφόδια είτε είναι απενεργοποιηµένα
και ξεχασµένα είτε είναι ανεπαρκή. Για παράδειγµα, πολλές φορές προσκοµίζουν ένα
πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι είναι χειρίστριες PC, πλην όµως στην πράξη
αποδεικνύεται ότι δεν τα γνωρίζουν καλά. Και εδώ υπάρχει αντικειµενικά κάποιο
πρόβληµα.

Χ. ΛΕΓΑΚΗ: Στην πρώτη σας ερώτηση, τι µπορεί να γίνει, νοµίζω ότι είµαι η λιγότερο
ικανή να πω τι µπορεί να γίνει. Γίνονται τόσα πράγµατα εδώ πέρα, τα οποία, να σας πω
την αλήθεια, ούτε ξέρω, ούτε τα παρακολουθώ για να είµαι ειλικρινής. Συνεχίζω, βέβαια,
να πιστεύω ότι ό,τι κάνουµε πρέπει να το επενδύσουµε στη νέα γενιά. Εγώ αυτό που
βλέπω από τα παιδιά µου είναι ότι έχουν µια τελείως ισορροπηµένη σχέση µε το άλλο
το φύλο, πολύ πιο ισορροπηµένη απ’ ό,τι είχαµε εµείς.
Στη δεύτερη ερώτησή σας, για να είµαι λίγο πιο σύντοµη, θεωρώ ότι, είτε µιλάµε για
γυναίκα, είτε µιλάµε για άνδρα, τα κριτήρια είναι αξιοκρατικά. ∆ε δέχοµαι ότι εξ ορισµού
µια γυναίκα είναι κακιά και ένας άνδρας καλός. Για την ίδια θέση έχουν περάσει από τα
χέρια µου άνδρες τελείως αναξιόπιστοι που τους έχω απολύσει και γυναίκες τελείως
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αναξιόπιστες που έχουν απολυθεί, και άνδρες που έχουν µείνει και γυναίκες που έχουν
µείνει. Ένας καλός εργαζόµενος είναι ένας καλός εργαζόµενος. Είµαστε άνθρωποι πρώτα
από όλα και δεν έχει σηµασία για µένα αν είναι άνδρας ή γυναίκα.
∆ουλεύω σε µια από τις µεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στον κόσµο και κάποια
στιγµή έκαναν έναν Σύνδεσµο Γυναικών υψηλόβαθµων στελεχών και µου ζήτησαν να
µπω, αλλά αρνήθηκα, γιατί δεν ήθελα να ξεχωρίσω για τίποτε άλλο, παρά µόνο από την
ποιότητα της δουλειάς µου. Τώρα, αν µε ρωτήσετε αν έχω γεωπόνους πωλητές γυναίκες,
σας απαντώ όχι. Είναι πολύ σκληρή δουλειά και καµιά γυναίκα δεν τη θέλει και αυτό
είναι σεβαστό. Αρέσει στους άνδρες, πάει µε τη νοοτροπία τους. ∆ε σηµαίνει ότι η γυναίκα
δεν είναι καλή ή ότι ο άνδρας είναι καλύτερος.

∆. ΚΑΠΡΑΛΟΥ: Ονοµάζοµαι ∆ήµητρα Καπράλου. Είµαι Τοµεάρχης στη Γραµµατεία
Γυναικείων Θεµάτων της Νέας ∆ηµοκρατίας στον Τοµέα Γυναίκα-Έρευνα-Τεχνολογία.
Επίσης, είµαι επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης στην Πεντέλη και Αντιπρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Άκουσα κάποια πράγµατα που µε προβληµάτισαν. Το ένα είναι σχετικά µε το πώς
προσλαµβάνουµε γυναίκες. Είπατε πριν ότι δεν προτιµάτε γυναίκες µε πτυχία, διότι οι
δουλειές είναι κατώτερες σχετικά µε τα προσόντα που διαθέτουν. Την καταλαβαίνω αυτή
τη λογική, αλλά σκέφτεστε πόσες γυναίκες έχουµε στα ταµεία ανεργίας µε πτυχία, γιατί
είναι και φθηνότερα τα εργατικά χέρια µη πτυχιούχων και προτιµώνται, το βλέπω ακόµα
και στη δική µου τη δουλειά. Ακόµα και γιατρούς έχουµε σ’ αυτήν την κατάσταση.
Το άλλο αφορά στα αξιοκρατικά κριτήρια. Θα µου επιτρέψετε, µπορεί στη δική σας
την επιχείρηση να τα εφαρµόζετε, αλλά αυτό είναι σπάνιο φαινόµενο. Μόνο αξιοκρατικά
κριτήρια δε βλέπουµε και ειδικά µε το θέµα των γυναικών. Όλοι υποστηρίζουµε και λέµε
ότι ζούµε σε µια ανδροκρατούµενη πράγµατι χώρα, ειδικά στην Ελλάδα, όπου η γυναίκα
πρέπει να καταβάλει υπερδιπλάσια και πλέον προσπάθεια, έτσι ώστε να αποδείξει τα
αυτονόητα. Με ίδια προσόντα, προτιµώνται, ξέρετε πολύ καλά, οι άνδρες στα διάφορα
επαγγέλµατα.
Εγώ από την πλευρά µου θέλω να σταθώ σε δυο σηµεία, επειδή µε έχουν απασχολήσει
αρκετά. ∆εν ξέρω αν έχουν απασχολήσει και το Κ.Ε.Θ.Ι. Το ένα είναι η συµµετοχή της
γυναίκας στην έρευνα και την τεχνολογία. Από µελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
προκύψει συγκλονιστικά στοιχεία ως προς τη συµµετοχή των Ευρωπαίων γυναικών και
πολύ περισσότερο εδώ στην Ελλάδα. Έχουµε ένα πολύ χαµηλό ποσοστό, αλλά το χειρότερο
από όλα είναι ότι οι ρυθµοί αύξησης της συµµετοχής αυτής εµφανίζουν αρνητικούς
δείκτες. Την περίοδο 1999-2003 εµφάνισε δείκτη -1%. Εκεί που φαίνεται κάπως αυξηµένο
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το ποσοστό συµµετοχής τους είναι στην ακαδηµαϊκή κοινότητα.
Επίσης, σε Επιστηµονικά Συµβούλια και γενικά σε Συµβούλια, τα ποσοστά της
συµµετοχής των γυναικών είναι πάρα πολύ χαµηλά και δεν µπορούµε να µιλάµε για
ανεπαρκή προσφορά γυναικείου δυναµικού σε αυτόν τον τοµέα, διότι η έρευνα καταδεικνύει
ότι οι φοιτήτριες και οι σπουδάστριες υπερτερούν αριθµητικά, αλλά και σε απόδοση
έναντι των ανδρών. Όταν, όµως, βγαίνουν στα επαγγέλµατα, στην αγορά εργασίας, βλέπουν
τις δυσκολίες, δηλαδή το συνδυασµό επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
και την αναπαραγωγή των προτύπων της ανδροκρατούµενης κοινωνίας µέσα στο εργασιακό
περιβάλλον.
Ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω αν το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει κάποιες προτάσεις σχετικά µε αυτό, το
πώς δηλαδή θα ωθήσουµε γυναίκες να συµµετέχουν και σε αυτούς τους χώρους. Να
σηµειώσω εδώ ότι κάποιες χώρες έχουν θεσπίσει µέτρα µε δίκτυα γυναικών, προγράµµατα
καθοδήγησης, πολιτικές ποσοστώσεων. Ένα άλλο θέµα είναι και οι ποσοστώσεις. Θεωρώ
ότι είναι πολύ βοηθητικό µέτρο. Εφαρµόστηκε στις πρόσφατες εκλογές, αλλά έχει
νοµοθετηθεί και σε Συµβούλια. Νοµίζω ότι οι γυναίκες δε θα πρέπει να κατακρίνουν το
µέτρο αυτό, διότι ειδικά στην πολιτική και την εκπροσώπηση των γυναικών σε κέντρα
αποφάσεων, τα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών είναι οικτρά, κάτω του 10%. Στο
Προεδρείο της ΤΕ∆ΚΝΑ, για παράδειγµα, δεν υπάρχει καµία γυναίκα. Επίσης, πολύ
σηµαντικό είναι και το ότι οι γυναίκες δεν ψηφίζουν τις γυναίκες.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Λοιπόν, όσον αφορά στις ποσοστώσεις θα ήθελα να αναφέρω ότι
είναι ένα αναγκαίο κακό. Μπορεί να µη µας τιµά, αλλά οπωσδήποτε αυτή τη στιγµή είναι
απαραίτητο. Από κει και πέρα πρέπει να αγωνιστούµε όλοι, οι γυναικείες οργανώσεις,
οι επιτροπές των κοµµάτων, οι γυναίκες που συµµετέχουν ήδη σε κέντρα λήψης πολιτικών
και οικονοµικών αποφάσεων, ώστε κάποια στιγµή να µην είναι απαραίτητη η ποσόστωση.
Το Κ.Ε.Θ.Ι. προσπαθεί µέσα από την υλοποίηση Προγραµµάτων να ασκήσει κοινωνική
πολιτική. ∆εν µπορεί να κάνει τα πάντα.
Ως προς την εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, όλοι και όλες
γνωρίζουµε ότι είναι ζητούµενο της εποχής. Γι’ αυτό, άλλωστε, το Κ.Ε.Θ.Ι., πέρυσι τέτοια
εποχή, ολοκλήρωσε ένα Πρόγραµµα για το ρόλο του άνδρα/πατέρα στα θέµατα εξισορρόπησης
οικογένειας και εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί τέτοιου είδους Προγράµµατα
για την ευαισθητοποίηση των πατέρων και προτείνει µέτρα και δράσεις προς αυτή την
κατεύθυνση. Όσον αφορά στις επιστήµες που επιλέγουν οι γυναίκες, πιστεύω ότι τώρα
όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν θετικές επιστήµες. Εποµένως, αλλάζοντας
τα ποσοστά των φοιτητριών των θετικών επιστηµών, θα αλλάξουν σίγουρα και τα ποσοστά
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των γυναικών επαγγελµατιών στους τοµείς αυτούς.
Το ότι οι γυναίκες, ενώ εισέρχονται στα Πανεπιστήµια και µάλιστα σε µεγαλύτερο
ποσοστό από τα αγόρια, στην επαγγελµατική τους ζωή µένουν στάσιµες, ειδικά όταν
αποκτούν οικογένεια, το έχουµε ήδη συζητήσει και έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα
για την ανάγκη βοήθειας από το κράτος.

Α. ΣΑΪΤΗ: Συγγνώµη, σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά µε την ηλικία
τεκνοποίησης. Οι τελευταίες στατιστικές έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που έχουν οικονοµική
άνεση τεκνοποιούν σε νεαρή ηλικία. ∆υστυχώς, οι γυναίκες που δεν έχουν οικονοµική
δυνατότητα, προσπαθούν πρώτα να βρουν ένα τρόπο να στηρίξουν την οικογένειά τους
και µετά κάνουν παιδιά. Στην εποχή µου, εγώ είµαι 45 ετών, συνέβαινε το αντίθετο. Οι
γυναίκες που είχαν κάποια υποδοµή, αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στον εαυτό τους,
προσπαθούσαν να αποκτήσουν εφόδια για να στηρίξουν την οικογένειά τους. Οι άλλες,
οι λιγότερο ευνοηµένες, παντρεύονταν γρήγορα για αποκατάσταση.
Επίσης, θέλω να κάνω µία διευκρίνιση. ∆εν είπα ότι δεν προσλαµβάνω γυναίκες µε
πτυχίο. Θα ήταν πολύ µεγάλη µου χαρά να προσλάβω κάποια µηχανολόγο να εργαστεί
ως µηχανολόγος. ∆υστυχώς, όµως, οι µηχανολόγοι φαίνεται ότι προτιµούν να βρουν
κάποια θέση στο δηµόσιο, να εργαστούν ένα οκτάωρο και να µην ριχτούν στα θολά νερά
του ιδιωτικού τοµέα. ∆εν την παίρνουν αυτή την πρόκληση και αυτό είναι το θέµα που
πρέπει να εξετάσουµε.

Ι. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ονοµάζοµαι Ιωάννα Σταµατοπούλου και είµαι Σύµβουλος
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στη Μέση Εκπαίδευση. Μέχρι και πέρυσι είχατε ένα
καταπληκτικό Πρόγραµµα, και συγχαρητήρια για αυτό, για την ισότητα των γυναικών.
Έδωσε πολύ ωραία αποτελέσµατα, επωφελήθηκε πολύς κόσµος και ήθελα να ρωτήσω
αν θα το συνεχίσετε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ναι θα συνεχιστεί και φέτος θα λάβετε σχετική ειδοποίηση. Κλείνοντας
θέλω να διευκρινίσω το εξής. Τα Προγράµµατα δεν τα αρχίζει και δεν τα τελειώνει το
Κ.Ε.Θ.Ι. Έχουν αρχή και τέλος, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι εθνικά.
Αυτό το πρόγραµµα, για το οποίο µε ρωτήσατε, τελειώνει µαζί µε το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο τον Ιούλιο του 2008. Ελπίζουµε και πιστεύουµε ότι λόγω της δουλειάς που
έχουµε κάνει, λόγω του υλικού που έχουµε εκδώσει, λόγω των ατόµων που έχουµε
εκπαιδεύσει κ.λπ., θα µας δοθεί ένα αντίστοιχο Πρόγραµµα στο επόµενο Κοινοτικό
Πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ.
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Ευχαριστώ πάρα πολύ την κα Σαΐτη και την κα Λεγάκη και θα παρακαλέσω να ανέβουν
στο πάνελ η κα Κοντογεώργη, η κα Τσεκούρα και η κα Μάρη. Ευχαριστώ πολύ.

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ»
Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ): Όπως βλέπετε και από το Πρόγραµµα, το
πάνελ αυτό αφορά στην παρουσίαση του πιλοτικού Προγράµµατος της συµβουλευτικής.
Για όσους και όσες παρακολούθησαν χτες το συνέδριο, όταν παρουσίασα το Πρόγραµµα,
βάσει του οποίου γίνεται αυτή η διηµερίδα, αναφερθήκαµε στις δράσεις, µέσα στις
οποίες εντάσσεται και το πιλοτικό Πρόγραµµα της Συµβουλευτικής.
Το Κ.Ε.Θ.Ι. -το είπα και χθες, το επισηµαίνω και σήµερα- έχει µια πολύχρονη εµπειρία
σε θέµατα συµβουλευτικής γυναικών. Στηρίζει γυναίκες, οι οποίες είτε δεν έχουν ποτέ
εργαστεί ή έχασαν κάποια στιγµή τη δουλειά τους, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Επίσης, ασχολείται µε γυναίκες, οι οποίες µπορεί να είναι κακοποιηµένες ή να έχουν
οικογενειακά προβλήµατα. Όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, η καινούρια µας εµπειρία
ήταν η συµβουλευτική και σε γυναίκες, οι οποίες θέλουν να µπουν στα κέντρα λήψης
των αποφάσεων.
Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Χρυσούλα Κοντογεώργη, η οποία είναι η Υπεύθυνη
του Παραρτήµατος του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Πάτρα και έχει µεγάλη εµπειρία στη συµβουλευτική.
Ο τίτλος της εισήγησής της είναι: «Το µοντέλο συµβουλευτικής απασχόλησης γυναικών
στο πλαίσιο του Κ.Ε.Θ.Ι. Ιδεολογική και µεθοδολογική προσέγγιση». Κυρία Κοντογεώργη
έχετε το λόγο.

Χ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ: Ευχαριστώ πολύ κα Βλαχογιάννη. Κυρίες και κύριοι χαίρετε και
από µένα. Όπως είπε η κα Βλαχογιάννη, στο πλαίσιο αυτού του Προγράµµατος εφαρµόσαµε
ένα πιλοτικό Πρόγραµµα συµβουλευτικής. Αυτό είχε δύο άξονες. Ο ένας ήταν σχετικά
µε την κοινωνική οικονοµία και ο άλλος ήταν συµβουλευτική σε γυναίκες στα κέντρα
λήψης απόφασης.
Η συµβουλευτική πραγµατοποιήθηκε µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της µεθοδολογίας
του Κ.Ε.Θ.Ι. Το Κ.Ε.Θ.Ι. είχε κέντρα πληροφόρησης από το 1994 και ως εκ τούτου έχει
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αναπτύξει σχετική µεθοδολογία, καθώς και τεχνογνωσία συµβουλευτικής γυναικών µε
την οπτική του φύλου, προσαρµοσµένη στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών. Εξειδικεύεται
στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συµβουλευτικής γυναικών, µε στόχο την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας, µέσα από µια ολοκληρωµένη και εξατοµικευµένη
προσέγγιση, η οποία κινείται στους παρακάτω δύο άξονες.
Πρώτον, στην αυτενέργεια των ίδιων των γυναικών για την αναζήτηση εργασίας και
δεύτερον στη διάγνωση και άλλων αναγκών ή προβληµάτων, τα οποία δηµιουργούν
προβλήµατα στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, όπως είναι η ανάγκη για
περαιτέρω εκπαίδευση, η επαγγελµατική κατάρτιση, η πρόσθετη ειδίκευση, πολλές
φορές η ηλικία, η φροντίδα ατόµων τρίτης ηλικίας ή ατόµων µε σωµατική και ψυχική
δυσπραγία, η έλλειψη ενθάρρυνσης και υποστήριξης από το οικογενειακό και φιλικό
περιβάλλον, η έλλειψη θέσεων εργασίας στην περιοχή που διαβιούν, κ.λπ.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η συµβουλευτική για την απασχόληση αποτελεί µια
δυναµική αναπτυξιακή διαδικασία. Τα εργαλεία, τα οποία πλαισιώνουν τη συµβουλευτική,
φιλοδοξούν να οργανώσουν και να µεθοδεύσουν τη συµβουλευτική αυτή παρέµβαση µε
τη διάσταση του φύλου και να ενισχύσουν το δύσκολο αλλά και σηµαντικό έργο των
συµβούλων.
Αυτό που διαφοροποιεί τη συµβουλευτική µας από αυτή άλλων φορέων, είναι η ένταξη
της διάστασης του φύλου. Το Κ.Ε.Θ.Ι. µέσα από την πολύχρονη εµπειρία του, θεωρεί ότι
η αποτελεσµατική προώθηση γυναικών στην αγορά εργασίας προϋποθέτει τη σφαιρική
προσέγγιση των γυναικείων προβληµάτων. Επίσης, υποστηρίζει ότι ο αποκλεισµός ενός
σηµαντικού αριθµού γυναικών από την αγορά εργασίας είναι ένα σύνθετο φαινόµενο, το
οποίο εκτός των άλλων συνδέεται µε την ύπαρξη κοινωνικών στερεοτύπων των φύλων
και παραδοσιακών αντιλήψεων για τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών. Είναι πλέον αποδεκτό
από την επιστηµονική κοινότητα ότι η κοινωνική πραγµατικότητα είναι διαφορετική για
τις γυναίκες, θέτει διαφορετικά όρια και προτεραιότητες και τους αναθέτει διαφορετικούς
ρόλους. Οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντά τους και οι προσδοκίες τους, επηρεάζουν
συχνά τις επαγγελµατικές τους επιλογές και την επαγγελµατική τους πορεία.
Οι στόχοι λοιπόν του Κ.Ε.Θ.Ι. για την υποστήριξη των γυναικών, ώστε να έχουν ίσες
δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία, οδήγησε στη συνειδητοποίηση ότι η
συµβουλευτική µέθοδος πρέπει να προσαρµοστεί, ώστε να είναι πιο χρήσιµη στην
κοινωνικά αποκλεισµένη γυναίκα. Γι’ αυτό το λόγο, η συµβουλευτική µε την οπτική του
φύλου πλαισιώνεται µε την παράλληλη παροχή νοµικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Η προσαρµογή αυτή βασίζεται σε µερικές θεµελιακές αρχές. Πρώτη αρχή: η άνιση
µεταχείριση των δύο φύλων είναι κοινωνικό δεδοµένο και λειτουργεί µε άµεσους αλλά
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και µε έµµεσους, δηλαδή όχι εύκολα ορατούς και αναγνωρίσιµους, τρόπους. Η κοινωνική
θέση των γυναικών είναι συνδεδεµένη µε το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερη
πολιτική και οικονοµική δύναµη. Γι’ αυτό το λόγο, οι κύριοι λόγοι των προβληµάτων της
κοινωνικά αποκλεισµένης γυναίκας είναι κοινωνικοί και όχι προσωπικοί.
Μία δεύτερη θεµελιακή αρχή είναι ότι οι σύµβουλοι πρέπει να έχουν αυτογνωσία των
προσωπικών τους αξιών σε ό,τι αφορά τις ικανότητές τους να αναγνωρίζουν την ανισότητα
και καταπίεση σε πολλούς τοµείς της ζωής της γυναίκας που την κάνει να αισθάνεται
και να θεωρεί τον εαυτό της κατώτερο και ανασφαλή. Όµως, η επικέντρωση στις κοινωνικές
δοµές ως κύρια αιτία των προβληµάτων της γυναίκας, δε θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί
ως µέσο για να αποφύγει η συµβουλευόµενη τη προσωπική της ευθύνη στο να χρησιµοποιήσει
όλα τα µέσα που της παρέχονται, για να αλλάξει τη ζωή της.
Άλλη θεµελιακή αρχή είναι η έµφυλη διαπαιδαγώγηση. Επηρεάζει σε πολύ µεγάλο
βαθµό τη γυναίκα, καθώς τη βοηθά να αναγνωρίζει τις συµπεριφορές αυτοκαταπίεσης
που έχει και την απενοχοποιεί σε πάρα πολλά ζητήµατα. Θα πρέπει οι σύµβουλοι να
µπορούν να βοηθήσουν τη γυναίκα να αναγνωρίσει µε ποιο τρόπο αυτές οι συµπεριφορές
την εµποδίζουν να εξελιχθεί. Επίσης, οι γυναίκες ενθαρρύνονται προς την ψυχολογική
και οικονοµική ανεξαρτησία και την αυτοεκτίµηση µέσα από τη συµβουλευτική, και
στηρίζονται να αναπτύξουν ικανότητες αυτοβοήθειας.
Μια εξίσου σηµαντική αρχή είναι ότι οι σύµβουλοι πρέπει να παρακολουθούν τις
τελευταίες εξελίξεις, τη θεωρία και την έρευνα για την ψυχολογία της γυναίκας και τις
σχέσεις των δύο φύλων µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, για να βασίζεται η συµβουλευτική
τους σε επιστηµονικά δεδοµένα και όχι σε στερεότυπα. Επίσης, οι γυναίκες που ζητούν
την υποστήριξή µας πρέπει να παίρνουν αποφάσεις, σύµφωνα µε τις πραγµατικές τους
ανάγκες και όχι σύµφωνα µε το τι θεωρείται σωστό για το φύλο τους. Οι γυναίκες πρέπει
να αντιµετωπίζονται ως άτοµα και όχι ως εκπρόσωποι του φύλου τους, οι οποίες έχουν
προσδιορισµένες ιδιότητες. Και τέλος, οι σύµβουλοι δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να
χρησιµοποιούν το κύρος της θέσης τους για να επηρεάσουν τη συµπεριφορά των γυναικών
σε παραδοσιακή κατεύθυνση και αποδοχή της καταπίεσης.
Έτσι, λοιπόν, το µεθοδολογικό πλαίσιο αυτής της συµβουλευτικής µε την οπτική του
φύλου έχει ως αφετηρία τη φεµινιστική οπτική και η θεωρία υποστηρίζεται από τη
βιογραφική µέθοδο και την ιστορία ζωής. Οι σύνθετες φεµινιστικές προσεγγίσεις πέτυχαν
την αναγνώριση συγκεκριµένων στόχων και χαρακτηριστικών της φεµινιστικής πρακτικής.
Για παράδειγµα, οι σύµβουλοι συµφωνούν µε τις οδηγίες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι
µια φεµινιστική προσέγγιση πρέπει να περιλαµβάνει:
• Μια ισότιµη σχέση, η οποία θα χαρακτηρίζεται από τη µοιρασµένη ευθύνη µεταξύ
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συµβούλου και συµβουλευόµενης.
• Τη χρήση µιας προσέγγισης, η οποία να αφυπνίζει τη συνείδηση σχετικά µε την
επίδραση του ρόλου του φύλου και των κοινωνικών στερεοτύπων, τα οποία
αναπαράγουν και οι ίδιες οι γυναίκες µε ορισµένες συµπεριφορές που εκδηλώνουν.
• Τη δυνατότητα κατανόησης ότι οι εµπειρίες της κάθε γυναίκας, όσο και αν είναι
µοναδικές, έχουν συχνά κοινή αφετηρία µε εµπειρίες άλλων γυναικών.
• Την παροχή στήριξης στις γυναίκες, ώστε να εκφράσουν την προσωπική τους
δύναµη.
• Την υποστήριξη της γυναίκας, ώστε να ορίσει τον εαυτό της πέρα από το ρόλο της
στις σχέσεις της µε τους άνδρες, τη φροντίδα του σπιτιού και τα παιδιά.
• Την ενθάρρυνση των γυναικών, ώστε να φροντίζουν τον εαυτό τους και να αναγνωρίζουν
τις ικανότητές τους.
• Και τέλος, την προώθηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους σε τοµείς, όπως η
διεκδικητικότητα, η εργασία και η επαγγελµατική ανάπτυξη.
Κάθε γυναίκα, όπως υποστηρίζει η θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης, ορίζει
και βλέπει τον εαυτό της και τον κόσµο της διαφορετικά. Με τα εργαλεία, λοιπόν, της
συγκεκριµένης συµβουλευτικής διαδικασίας, της συγκεκριµένης συµβουλευτικής
προσέγγισης -όπως είναι η συνέντευξη, η αφήγηση ζωής, οι τεχνικές ενίσχυσης δεξιοτήτων,
οι ασκήσεις προσοµοίωσης που χρησιµοποιούνται και που στοχεύουν στην κατανόηση
του τρόπου µε τον οποίο οι συµβουλευόµενες αντιλαµβάνονται και βιώνουν την κοινωνική
πραγµατικότητα- επιδιώκεται η αναπαραγωγή της πραγµατικότητας, όπως τη βιώνει η
γυναίκα µέσω των κοινωνικών και προσωπικών αναπαραστάσεών της. Η διαδικασία αυτή
είναι εξατοµικευµένη και πραγµατοποιείται, είτε σε ατοµικό, είτε σε οµαδικό επίπεδο.
Μπορείτε να δείτε πάρα πολύ γρήγορα και τους στόχους της συµβουλευτικής
απασχόλησης. Όλη η διαδικασία είναι στο να στηρίξουµε, στο να συνοδεύσουµε τις
γυναίκες, ώστε να γνωρίσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να βελτιώσουν την
αυτοεκτίµησή τους, να µάθουν να διεκδικούν ενεργό πληροφόρηση, να προβαίνουν σε
ενεργητική λύση των προβληµάτων τους, να µετασχηµατίσουν θετικά τα στοιχεία της
προσωπικότητάς τους, να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τέλος να γίνουν
επαρκείς και διεκδικητικές στην αναζήτηση του επαγγέλµατός τους µε αποδεκτούς, από
τις ίδιες, όρους.
Μετά την πρώτη αναγνωριστική επικοινωνία µε την ενδιαφερόµενη, η πορεία της
συµβουλευτικής διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες και τους κατά περίπτωση
ανασταλτικούς παράγοντες, οι οποίοι περιορίζουν την ένταξή της στην αγορά εργασίας,
όπως τα αδύνατα σηµεία στο επαγγελµατικό προφίλ, ο φόβος και η έλλειψη κινήτρων,
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η ελλιπής γνώση του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος, η µη αποτελεσµατική µέθοδος
αναζήτησης εργασίας, η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η αδυναµία λήψης αποφάσεων, η
έλλειψη εξειδικευµένης πληροφόρησης και τέλος η µακροχρόνια ανεργία και τα
παρωχηµένα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες.
Ας δούµε τώρα αυτή καθεαυτή τη συµβουλευτική διαδικασία. Η µεθοδολογία µας
περιλαµβάνει τους εξής τοµείς: πληροφόρηση, συµβουλευτική για την απασχόληση,
συµβουλευτική για την επιχειρηµατικότητα και τέλος συνοδεία και παρακολούθηση. Ας
δούµε πολύ γρήγορα ένα-ένα όλα αυτά.
Η πληροφόρηση αφορά σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης,
ευκαιριών απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικών υποδοµών. Η συµβουλευτική
για την απασχόληση γίνεται µε τη χρήση τεχνικών, όπως οι αφηγήσεις ζωής, η βιογραφική
µέθοδος, η αυτοαξιολόγηση προσωπικών χαρακτηριστικών, ενδιαφερόντων, κινήτρων,
αξιών, προσδοκιών, η καταγραφή στόχου, καθώς και η διαµόρφωση και υλοποίηση του
επαγγελµατικού στοιχείου, το οποίο εξατοµικεύεται σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες και
τις ανάγκες της κάθε γυναίκας. Στη συµβουλευτική για την αυτο-απασχόληση -µιλάµε
για τη δηµιουργία επιχείρησης- γίνεται διερεύνηση του προφίλ της γυναίκας που θέλει
να αναλάβει την επιχειρηµατική δραστηριότητα, στήριξη στην εύρεση της επιχειρηµατικής
ιδέας και διαµόρφωση και επεξεργασία του επιχειρηµατικού της σχεδίου. Και τέλος, η
συνοδεία και παρακολούθηση, αφορά στη συνοδεία και παρακολούθηση των γυναικών
στα επόµενα στάδια διαδικασίας αναζήτησης εργασίας και στη συνεχή στήριξή τους σε
συνεργασία µε εξειδικευµένους φορείς, όπως ο ΟΑΕ∆, διάφορα ΚΕΚ, κ.ά.
Όλες αυτές οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι κατάλληλα σχεδιασµένες, ώστε να
βοηθούν τις γυναίκες να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα κοινωνικής ένταξης, να αναπτύξουν
τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να βελτιώσουν τα προσόντα τους, να διεκδικήσουν
δυναµικά το επάγγελµα επιλογής τους. Θα µπορούσε, λοιπόν, κανείς να πει ότι η
συµβουλευτική απασχόλησης είναι ένα µοντέλο ψυχοκοινωνικής παρέµβασης, γιατί
θεραπεύει τη χαµηλή αυτοεκτίµηση των γυναικών και δρα υποστηρικτικά.
Η συµβουλευτική διαδικασία περιλαµβάνει κάποια στάδια. Πρώτο στάδιο είναι η
υποδοχή και ο καθορισµός των αναγκών. Η διαδικασία υποδοχής θεωρείται από τις πιο
σηµαντικές λειτουργίες ενός Κέντρου, το οποίο παρέχει συµβουλευτική και πληροφόρηση.
Σε αυτό το στάδιο διερευνάται το αρχικό αίτηµα, καταγράφονται τα σηµαντικότερα
προσωπικά και επαγγελµατικά στοιχεία της γυναίκας. Ο/Η σύµβουλος παρουσιάζει τις
δυνατότητες υποστήριξης, τις οποίες µπορεί να προσφέρει το Κέντρο Συµβουλευτικής
και Πληροφόρησης, παρέχει άµεση πληροφόρηση και συµφωνεί µε τη συµβουλευόµενη
για την οργάνωση και την πραγµατοποίηση συναντήσεων συµβουλευτικής. Οι όροι
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συνεργασίας, οι οποίοι αµοιβαία συµφωνήθηκαν, συνιστούν το πρώτο συµβόλαιο µεταξύ
του συµβούλου και της συµβουλευόµενης γυναίκας.
∆εύτερο στάδιο είναι προσωπικός και επαγγελµατικός απολογισµός. Αυτό το στάδιο
είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Εδώ επιχειρείται η αφύπνιση της µνήµης, τόσο σε διανοητικό,
όσο και σε συναισθηµατικό επίπεδο µέσω της καταγραφής εµπειριών. Ήδη ανέφερα ότι
η µέθοδος που ακολουθούµε είναι η βιωµατική. Σκοπός της συµβουλευτικής είναι η
οργάνωση της εµπειρίας της γυναίκας και η αναγνώριση των θετικών της στοιχείων,
ώστε να αισθανθεί πιο δυναµωµένη και µε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Παράλληλα,
µέσω αυτής της διαδικασίας παρέχεται η κατάλληλη πληροφόρηση στη γυναίκα. Η
συµβουλευόµενη εντοπίζει τα δυνατά αλλά και τα πιο αδύναµα χαρακτηριστικά και
δεξιότητές της και συνειδητοποιεί τις προτιµήσεις και τα επαγγελµατικά της ενδιαφέροντα,
τα οποία βέβαια προσπαθεί να τα συσχετίσει µε τη ζήτηση που υπάρχει, καθώς και µε
τις συνθήκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Έτσι, δεν µπορεί η συµβουλευτική
διαδικασία να γίνει χωριστά από την αγορά εργασίας, από την προσφερόµενη αγορά.
Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στοχεύουν στην καλλιέργεια θετικής αυτοεκτίµησης
αλλά και στην ενεργοποίηση της γυναίκας µε την ανάληψη πρωτοβουλιών, οι οποίες θα
επιφέρουν αλλαγή στην προσωπική και στην επαγγελµατική της ζωή. Ο σύµβουλος,
λοιπόν, συνεργάζεται µε τη συµβουλευόµενη για την επίτευξη δύο βασικών προϋποθέσεων
υλοποίησης ενός επαγγελµατικού σχεδίου: την ενίσχυση της αυτογνωσίας και την παροχή
της πληροφόρησης εκεί όπου είναι απαραίτητη.
Το άλλο στάδιο είναι η ανάπτυξη και επεξεργασία του επαγγελµατικού σχεδίου. Στο
στάδιο αυτό, για να διευκολυνθεί η γυναίκα να επιλέξει ανάµεσα στα επαγγελµατικά
πεδία που την ενδιαφέρουν, επιχειρεί την καταγραφή, έρευνα και συγκέντρωση πληροφοριών
για αυτά. Με αυτό τον τρόπο αποκτά τη δική της τεκµηρίωση, η οποία περιλαµβάνει όλα
τα απαραίτητα στοιχεία για τα επαγγέλµατα, τις ευκαιρίες κατάρτισης ή τις επαγγελµατικές
θέσεις που την ενδιαφέρουν. Σηµαντικό σε αυτή τη φάση είναι ότι η γυναίκα εκπαιδεύεται
στην αναζήτηση και εύρεση της πληροφορίας και στον έλεγχο για την αξιοπιστία της.
Επίσης, συνειδητοποιεί την αξία της πρόσβασης στην πληροφόρηση και της διαχείρισης
της πληροφορίας, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στη σύγχρονη κοινωνία µε τη ραγδαία
εξέλιξη της τεχνολογικής ανάπτυξης.
Το επόµενο στάδιο, και το τελευταίο, είναι η εφαρµογή του επαγγελµατικού σχεδίου.
Εδώ µιλάµε για τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Σε αυτό το στάδιο γίνεται αρχικά επιλογή
και κατόπιν άσκηση στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, τις οποίες σκοπεύει να
χρησιµοποιήσει η γυναίκα. Η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών προσέγγισης στην αγορά
εργασίας γίνεται µε βάση τα ατοµικά, κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά της κάθε
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γυναίκας, σε συνδυασµό, βέβαια, µε τον επαγγελµατικό της στόχο. Με αυτόν τον τρόπο
υποστηρίζεται η αποτελεσµατικότητα της πορείας αναζήτησης εργασίας.
Τα εργαλεία αναζήτησης εργασίας (παραδείγµατος χάρη, οι πηγές πληροφόρησης
για την εύρεση θέσεων εργασίας, η οργάνωση και ενεργοποίηση του δικτύου γνωριµιών,
η σύνταξη αίτησης, βιογραφικού σηµειώµατος, συνοδευτικής επιστολής, η προετοιµασία
για συνέντευξη πρόσληψης, η κάρτα παρουσίασης, η τηλεφωνική επικοινωνία, η υποβολή
αυθόρµητης υποψηφιότητας, η διερεύνηση και επιλογή αγγελιών µε θέσεις εργασίας
που συνδυάζονται µε το επαγγελµατικό της προφίλ και την προηγούµενη εµπειρία της,
η απάντηση σε µικρές αγγελίες, κ.ά.) γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας σε ατοµικό ή
οµαδικό επίπεδο, πάντα µε βάση τα ατοµικά χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.
Πάρα πολύ σύντοµα θέλω να σας πω δυο λόγια για τη συµβουλευτική της επιχειρηµατικότητας.
Γιατί είπαµε ότι η συµβουλευτική απασχόλησης περιλαµβάνει και τη συµβουλευτική για
την εξαρτηµένη εργασία, αλλά και συµβουλευτική σε γυναίκες που έχουν µια επιχειρηµατική
ιδέα ή ενδεχοµένως θέλουν να στραφούν προς την επιχειρηµατικότητα. Όσον αφορά στη
φάση εφαρµογής του επιχειρηµατικού σχεδίου, το µοντέλο αυτό που έχουµε αναπτύξει
για την τεχνική υποστήριξη των γυναικών, οι οποίες ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την
επιχειρηµατική δραστηριότητα στηρίζεται στις παρακάτω απόψεις:
Πρώτα απ’ όλα, η γυναίκα επιχειρηµατίας πρέπει να µάθει να αντεπεξέρχεται µόνη
της σε µια αγορά που τις περισσότερες φορές είναι καινούρια σε αυτή. Ξέρετε ότι η
γλώσσα στην αγορά είναι πάρα πολύ σκληρή, στην οποία δε χωρούν συναισθηµατισµοί.
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, σκοπός του επιχειρησιακού σχεδιασµού είναι η κατά το δυνατόν
ελαχιστοποίηση των κινδύνων, στους οποίους πρόκειται να εκτεθεί η γυναίκα. Επίσης,
οι όποιες αποφάσεις της γυναίκας πρέπει να είναι συνειδητές και να στηρίζονται σε
πραγµατικά δεδοµένα και συµπεράσµατα, στα οποία έχει καταλήξει η ίδια.
Το µοντέλο αυτό έχει ως στόχο να παράσχει όλα εκείνα τα εργαλεία που είναι χρήσιµα
για τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό και να καθοδηγεί τις γυναίκες σε αυτόν, όχι όµως να
τις υποκαταστήσει. Μέσα από µια σειρά διαδοχικών συναντήσεων η γυναίκα συζητά µε
τον/την σύµβουλο τις πληροφορίες, τα δεδοµένα, τα συµπεράσµατα, στα οποία έχει
φτάσει µε τη χρήση εργαλείων που της προσφέρονται.
Για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού σχεδίου ακολουθούνται τα γενικώς παραδεκτά
από την οικονοµική επιστήµη βήµατα-ενότητες, προσαρµοσµένα βεβαίως στις ανάγκες
της οµάδας-στόχου γενικότερα, και της κάθε γυναίκας ειδικότερα. Ιδιαίτερα το µοντέλο
αυτό προσφέρει πρώτα από όλα την παροχή εξατοµικευµένης υποστήριξης σε τέσσερα
στάδια.
Το πρώτο είναι η υποστήριξη της αυτοεκτίµησης και οι τεχνικές λήψης απόφασης.
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Το δεύτερο στάδιο είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού
σχεδίου. Εδώ, στηριγµένη σε κάποια συµπεράσµατα, η γυναίκα αναπτύσσει το επιχειρηµατικό
της σχέδιο µε βάση τα εργαλεία που της παρέχει ο/η σύµβουλος. Αναπτύσσει την πολιτική
προϊόντων, το πρόγραµµα µάρκετινγκ, κ.λπ. Το άλλο στάδιο είναι η εξειδικευµένη πληροφόρηση
και συµβουλευτική σε ζητήµατα επιχειρηµατικότητας και δηµιουργίας συνεταιριστικών
µονάδων. Εδώ, η βασική λογική είναι ότι το αποτέλεσµα πρέπει να είναι µια συνειδητή
επιλογή της γυναίκας. Και τέλος, το τέταρτο στάδιο είναι η συνεχής παρακολούθηση και
στήριξη της γυναίκας για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Έχουµε δει µέσα από τη
συµβουλευτική διαδικασία ότι οι γυναίκες έχουν ανάγκη, και κυρίως στα πρώτα τους
βήµατα, να υπάρχει µια τέτοια υποστήριξη, δηλαδή να µη σταµατάει η υποστήριξη µε το
άνοιγµα της επιχείρησης. Γιατί πραγµατικά ο πρώτος καιρός µετά τη δηµιουργία µιας
επιχείρησης είναι και ο πιο δύσκολος και ο πιο κρίσιµος για τη βιωσιµότητά της.
Τέλος, πέρα από την εξατοµικευµένη υποστήριξη, κάνουµε και κάποια εργαστήρια.
Τι είναι αυτά τα εργαστήρια: Είναι εκπαιδευτικά συµβουλευτικά Προγράµµατα, τα οποία
γίνονται σε οµάδες γυναικών, από τις οποίες οι περισσότερες έχουν τελειώσει τον κύκλο
της εξατοµικευµένης υποστήριξης. Περιέχουν θεµατικές ενότητες από το στάδιο του
σχεδιασµού ενός επιχειρηµατικού σχεδίου και οι στόχοι αυτών είναι να φέρουν σε επαφή
τις γυναίκες, για να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εµπειρίες, να συζητήσουν προβλήµατα
που έχουν αντιµετωπίσει και τα οποία έχουν σχέση µε την κάθε ενότητα.
Βλέπετε, οι θεµατικές ενότητες αυτών των εργαστηρίων είναι ο επιχειρηµατικός
σχεδιασµός και το επιχειρησιακό σχέδιο, το πρόγραµµα µάρκετινγκ, η έρευνα και η
ανάλυση της αγοράς, η στρατηγική µάρκετινγκ, η ανάπτυξη πολιτικής προϊόντων, ο
χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός και τέλος, τα νοµικά θέµατα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που µε ακούσατε.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Και εµείς ευχαριστούµε πολύ για τα τόσα ενδιαφέροντα που µας
είπατε πάνω στο θέµα της συµβουλευτικής.
Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Τσεκούρα, η οποία είναι οικονοµολόγος και είχε
αναλάβει την ενότητα «Κέντρα Λήψης Αποφάσεων», η οποία, όπως ήδη ανέφερα, ήταν
κάτι καινούριο για το Κ.Ε.Θ.Ι. Κυρία Τσεκούρα, έχετε το λόγο.
Ε. ΤΣΕΚΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας από µένα. Παρότι είµαι οικονοµολόγος, αυτά
που θα αναφέρω δεν έχουν καµία σχέση µε οικονοµικά.
Ακούσαµε και χθες και σήµερα πάρα πολλούς/-ές οµιλητές/-τριες να αναφέρονται
στο Πρόγραµµα: «Εστιάζοντας στην ισότητα διαµέσου της τοπικής ανάπτυξης». Ένα
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σηµαντικό µέρος αυτού του Προγράµµατος, του οποίου είχα και την ευθύνη, είναι αυτό
που αφορά σε γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Στόχος αυτού του Προγράµµατος ήταν να βοηθήσει τις γυναίκες που επιθυµούν να
ασχοληθούν µε τα κοινά. Και όταν λέµε «κοινά», δεν εννοούµε υποχρεωτικά τη Βουλή
ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εννοούµε οποιονδήποτε τοµέα ενασχόλησης µε τα κοινά,
όπως για παράδειγµα η εκλογή σε ένα σωµατείο, σε µια σχολική επιτροπή, σε έναν
πολιτιστικό σύλλογο. Με το Πρόγραµµα αυτό προσπαθήσαµε να δώσουµε στις γυναίκες
τα απαραίτητα εκείνα εφόδια, προκειµένου να πετύχουν το στόχο τους, να τις ενδυναµώσουµε,
να τις ενθαρρύνουµε, να τους δώσουµε τις απαραίτητες γνώσεις, να τις διδάξουµε
τεχνικές για να ξεπεράσουν την ανασφάλεια, το φόβο τους, το τρακ.
Είπα ότι αυτό το Πρόγραµµα ήταν σηµαντικό, θα έλεγα, όµως, ότι ταυτοχρόνως ήταν
και ιδιαίτερα πρωτοποριακό, διότι έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα µε πρωτοβουλία
του Κ.Ε.Θ.Ι. Συνάµα δε, είναι και πολύ επίκαιρο και στο σωστό χρόνο, διότι ολοκληρώθηκε
ακριβώς λίγο πριν από την ψήφιση του εκλογικού νόµου, ο οποίος αποτελεί ακόµη ένα
σηµαντικό βήµα για τις γυναίκες, αφού θα συµµετέχουν κατά το 1/3 στα ψηφοδέλτια για
τις βουλευτικές εκλογές.
Έγιναν κάποιες συµβουλευτικές για τις γυναίκες. ∆ε θα τις έλεγα αυστηρά συµβουλευτικές,
θα το έλεγα πιο πολύ σεµινάρια, διότι αυτά που κάναµε είχαν σε πολύ µεγάλο βαθµό τη
µορφή σεµιναρίου. Αυτά τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν σε τέσσερις πόλεις: Θεσσαλονίκη,
Βόλο, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης. Η διάρκεια του συγκεκριµένου Προγράµµατος ήταν
από αρχές Φεβρουαρίου µέχρι τέλη Νοεµβρίου. Οι γυναίκες οργανώθηκαν σε οµάδες
των πέντε ατόµων, κάθε µία από τις οποίες είχε τέσσερις συναντήσεις µαζί µας, µία
συνάντηση κάθε βδοµάδα, διάρκειας τεσσάρων ωρών.
Για τη σωστή διεξαγωγή αυτών των σεµιναρίων επελέγησαν τέσσερα πολύ αξιόλογα
και έµπειρα στελέχη, τα οποία κλήθηκαν στην Αθήνα, τους έγινε εκπαίδευση και
ενηµέρωση και πήραν και το σχετικό υλικό για να γίνουν τα σεµινάρια. Σε ό,τι µε αφορά
στις αρχές των σεµιναρίων και κατά τη διάρκεια, όποτε αυτό κρινόταν απαραίτητο,
παρευρέθηκα προσωπικά στις πόλεις αυτές, ώστε µε τις εκπαιδεύτριες να µπορέσουµε
να το οργανώσουµε σωστά, δεδοµένου ότι, όπως σας είπα, γινόταν για πρώτη φορά.
Ως βασική κατεύθυνση για τα σεµινάρια αυτά ακολουθήσαµε σε πολύ γενικές γραµµές
το σχετικό εγχειρίδιο της κυρίας Abdela. Πάνω σε αυτά προσθέσαµε προσωπικές γνώσεις
και εµπειρίες και καταλήξαµε στις εξής θεµατικές ενότητες: 1) τη δηµόσια οµιλία, 2)
τη συνέντευξη στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση), 3) το πώς θα
κάνουµε προεδρία σε µια συνάντηση, και 4) τα εργαλεία επικοινωνίας.
Ως προς την πρώτη θεµατική, µιλήσαµε για τους στόχους µιας οµιλίας, οι οποίοι
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συνήθως είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου, η διάδοση ενός
µηνύµατος και η ώθηση του ακροατηρίου σε δράση. Συζητήσαµε πώς θα προετοιµαστεί
η γυναίκα για να κάνει µια οµιλία. Η προετοιµασία µπορεί να αφορά σε πρακτικά θέµατα,
όπως το πώς θα κρατήσει τις σηµειώσεις της, πώς θα αριθµήσει τις σελίδες, ποιες
προσφωνήσεις πρέπει να κάνει, ποιο πρέπει να είναι το ύψος του µικροφώνου, αλλά και
σε πιο σοβαρά ζητήµατα, όπως τι τεχνικές πρέπει να κάνει για να χαλαρώσει και να
διώξει τη νευρικότητα. ∆ιότι πρέπει όταν ανεβεί στο βήµα να είναι χαλαρή, να στέκεται
µε αυτοπεποίθηση, να µιλάει µε σιγουριά.
∆είξαµε µεθόδους και τεχνικές στις γυναίκες για τον τρόπο που θα επικοινωνήσουν
ενώ µιλάµε µε το ακροατήριο. Αυτές έχουν να κάνουν κυρίως µε τον τόνο και την ένταση
της φωνής, τη στάση του σώµατος, την εµφάνιση κ.λπ. Για να «χτίσει» η γυναίκα γέφυρες
επικοινωνίας µε το κοινό, πρέπει να χρησιµοποιούν ζωντανό λόγο, µε εικόνες και
παραδείγµατα. Επίσης η έκφρασή τους πρέπει αν είναι απλή και σαφής. Αναφέραµε,
επίσης, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει µια οµιλία, πώς πρέπει να ετοιµάσουν
το περιεχόµενο, ποιους πρέπει να συµβουλευτούν, µε ποιους πρέπει να µιλήσουν, τι
γνώση πρέπει να έχουν. Μεγάλη σηµασία έχει η προετοιµασία της οµιλίας και η εξαιρετική
γνώση του αντικειµένου µας.
Στη δεύτερη ενότητα περιλαµβάνεται η συνέντευξη στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Μιλήσαµε και εδώ εκτενώς για το πώς πρέπει να ετοιµάσουν οι γυναίκες τη συνέντευξή
τους. Πρέπει να µάθουν για ποιο θέµα θα µιλήσουν, ώστε να είναι απόλυτα ενηµερωµένες.
Εκείνο που τονίσαµε ιδιαίτερα είναι ότι, όταν δίνουµε µια συνέντευξη, δεν προσπαθούµε
να πείσουµε το/τη δηµοσιογράφο. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να πείσουµε το
ακροατήριο που µας ακούει ή µας βλέπει στην τηλεόραση. Και εδώ αναπτύξαµε ιδιαίτερα
τα θέµατα της εµφάνισης, πώς πρέπει να είναι ντυµένες όταν βγαίνουν στην τηλεόραση,
πώς να είναι χτενισµένες, πώς να στέκονται, κ.λπ. Ένα άλλο θέµα που πρέπει να προσέξουν
οι γυναίκες στις συνεντεύξεις είναι ο τόνος της φωνής τους. Πρέπει να µιλούν αργά,
καθαρά και δυνατά. Πρέπει, επίσης, να είναι απλές, σαφείς, κατανοητές αλλά και
περιεκτικές. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να µπορούν να ελίσσονται, ώστε να µην τις
πηγαίνει ο/η δηµοσιογράφος εκεί που θέλει, αλλά αντίθετα να πηγαίνουν αυτές τη
συζήτηση στα θέµατα που θέλουν να τονίσουν. ∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση να
εκνευρίζονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ούτε να δίνουν την εντύπωση ότι µιλούν
σε ακροατήριο, αλλά σε µια φιλική παρέα. Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό να είναι ειλικρινείς,
ευθείς και να µη λένε ψέµατα.
Ως προς την προεδρία συναντήσεων τονίσαµε τα εξής:
Καταρχάς αναφέραµε τα χαρακτηριστικά ενός/µιας Προέδρου, ο/η οποίος/-α πρέπει
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να είναι επικοινωνιακός/-ή, αµερόληπτος/-η, µε αυτοπεποίθηση, να επιδιώκει ισορροπίες,
να αµβλύνει τις διαφωνίες και να επιδιώκει συγκλίσεις. Εξηγήσαµε βεβαίως και ορισµένα
πρακτικά ζητήµατα, όπως την τεχνική σύνταξης µιας ηµερήσιας διάταξης, τον τρόπο
συµπεριφοράς του/της προεδρεύοντος/-ουσας.
Στο τελευταίο µέρος, το οποίο αφορούσε στα εργαλεία επικοινωνίας, µιλήσαµε για
τις µεθόδους που µπορούµε να χρησιµοποιούµε, προκειµένου να προσεγγίσουµε το
κοινό και να γνωριστούµε καλύτερα µαζί του.
Σε όλες τις συναντήσεις, κυρίως δε στην τέταρτη που υπήρχε µεγαλύτερη ευχέρεια
χρόνου, κάναµε και ασκήσεις, αφιερώσαµε αρκετό χρόνο στην πρακτική εφαρµογή όλων
όσων συζητήσαµε. Οι εκπαιδευόµενες έγραψαν µία οµιλία, την οποία εκφώνησαν µπροστά
στην οµάδα και πάνω σε αυτή την οµιλία έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και
µεταξύ της εκπαιδεύτριας και µεταξύ των υπολοίπων της οµάδος. Επίσης, ανά δύο,
έδωσαν συνέντευξη σε εναλλασσόµενο ρόλο, η µία να παίζει τη δηµοσιογράφο, η άλλη
αυτή που δίνει τη συνέντευξη και αντίστροφα. Επίσης, προήδρευσαν και σε κάποιες
υποτιθέµενες συνεδριάσεις.
Τελειώνοντας, θα αναφερθώ σε δυο-τρία ακόµα θέµατα. Η συγκεκριµένη συµβουλευτική
και το συγκεκριµένο Πρόγραµµα είχαν πάρα πολύ καλή απήχηση στις γυναίκες. Έγιναν
πολλοί κύκλοι σεµιναρίων, το παρακολούθησαν πάνω από εκατόν πενήντα (150) γυναίκες.
Το σηµαντικό είναι ότι οι κυρίες ήταν από 18 ως 55 ετών και από διάφορους επαγγελµατικούς
χώρους (γιατροί, δικηγόροι, καθηγήτριες, φοιτήτριες, άνεργες, υπάλληλοι, κοινωνικές
λειτουργοί, ψυχολόγοι). Μεταξύ δε αυτών που συµµετείχαν σε αυτά τα σεµινάρια υπήρξαν
και κυρίες, οι οποίες ήταν ήδη κάπου εκλεγµένες, σε κάποιο σωµατείο ή σε τοπικούς
φορείς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παρόλα αυτά, συµµετείχαν διότι ήθελαν να πετύχουν
µέσα από το σεµινάριο µια βελτίωση της γνώσης τους ή να µάθουν κάποιες τεχνικές για
να ξεπεράσουν ορισµένα προβλήµατα που είχαν.
Συνολικά, όλες οι κυρίες που συµµετείχαν εκφράστηκαν µε ενθουσιασµό για το
Πρόγραµµα αυτό -τους άρεσε ιδιαίτερα η οµαδική εργασία, το περιεχόµενο αυτού του
σεµιναρίου, οι ασκήσεις που έγιναν στο τέλος- και το θεώρησαν πολύ πρωτοποριακό
και χρήσιµο. Υπήρξαν, δε, µεταξύ των γυναικών και κάποιες, οι οποίες εφήρµοσαν άµεσα
τις γνώσεις αυτές, δηλαδή προέκυψε πραγµατικά να συµµετάσχουν σε κάποια ψηφοδέλτια
αµέσως µετά το σεµινάριο.
Μετά απ’ όλα αυτά, ακούγοντας όλες τις απόψεις των κυριών που συµµετείχαν, µε
βάση αυτά που ανέφεραν οι τέσσερις εκπαιδεύτριες, αλλά και σύµφωνα και µε τη δική
µου άποψη, µπορούµε να πούµε µε κάθε βεβαιότητα ότι η συγκεκριµένη συµβουλευτική
πήγε εξαιρετικά καλά.
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Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κ.Ε.Θ.Ι. για την εµπιστοσύνη που µου
έδειξε και µου ανέθεσε ένα τόσο πολύ σηµαντικό Πρόγραµµα. Επίσης, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τις τέσσερις εξαιρετικές µου συνεργάτιδες, οι οποίες εργάστηκαν µε
αποτελεσµατικότητα και επαγγελµατισµό και έφεραν σε καλό τέλος όλη την προσπάθεια.
Αναφέροµαι στις κυρίες: Κατερίνα Υφαντίδου από τη Θεσσαλονίκη, Σοφία Μπαλαµώτη
από το Βόλο, Σµάρω Κοιλαλού από την Πάτρα και Αδαµαντία Φοινίκη από το Ηράκλειο
Κρήτης. Εύχοµαι το Πρόγραµµα αυτό στο σύνολό του να επαναληφθεί και στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Κυρία Τσεκούρα εµείς σας ευχαριστούµε που υπήρξατε συνεργάτιδά
µας σε αυτό το Πρόγραµµα, γιατί πιστεύω ότι και το κοινό µετά από την οµιλία σας
κατάλαβε τι προσφέρατε σε αυτό. Ευχαριστούµε και πάλι.
Θα δώσω το λόγο στην κα Ειρήνη Μάρη, η οποία είναι ψυχολόγος και στέλεχος του
Κ.Ε.Θ.Ι., για να µας µιλήσει για τον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας. Κυρία Μάρη έχετε
το λόγο.
Ε. ΜΑΡΗ: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από µένα. Θα ήθελα συνοπτικά να σας
παρουσιάσω το Πρόγραµµα που αναπτύξαµε στα τέσσερα παραρτήµατα του Κ.Ε.Θ.Ι., στη
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και το Βόλο.
Η βασική ιδέα πίσω από το Πρόγραµµα, το οποίο υλοποίησαν οι συνάδελφοι Χρυσούλα
Κοντογεώργη, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Ραφαέλα Καρυδοπούλου, Μερόπη Απελίδου
και ∆ιονυσία Καλκαβούρα, είναι η µεταφορά της εµπειρίας που έχουµε ως Κ.Ε.Θ.Ι. στα
θέµατα κοινωνικής οικονοµίας και γυναικείων συνεταιρισµών στις τέσσερις πόλεις που
προανέφερα.
Μια βασική έννοια που αναδείχτηκε από τη µεθοδολογία µας, αλλά και την υλοποίηση
του Έργου είναι η έννοια της κοινωνικής οικονοµίας µέσω της τοπικής ανάπτυξης και
η συµµετοχή των γυναικών σε αυτή. ∆ηλαδή τι θέλαµε να πετύχουµε; Να αναδειχθεί ο
ρόλος των γυναικών στην τοπική ανάπτυξη. Γιατί µας ενδιέφερε αυτό; Έχουµε παρατηρήσει
µέσα από τη συµβουλευτική µε τις γυναίκες ότι πολλές φορές οι γυναίκες θεωρούν ως
δεδοµένες τις δεξιότητες, γνώσεις και εµπειρίες που διαθέτουν. Παράλληλα, διδαχθήκαµε
από άλλες γυναίκες που µέσα από τη συµβουλευτική αναπλαισίωσαν την εµπειρία αυτή,
να γίνονται πυρήνες δηµιουργίας και ανάπτυξης για τον τόπο τους. Έτσι, ο βασικός στόχος
µας µέσα από το Πρόγραµµα ήταν το πάντρεµα της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων,
της αξιοποίησης των φυσικών πόρων ενός τόπου µε τη στήριξη κοινοτικών και άλλων
µέτρων, τα οποία λειτουργούν επικουρικά σε αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρω το εξής
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παράδειγµα: στο πλαίσιο του Έργου γυναίκες επωφελούµενες είδαν µε άλλο µάτι το
πετιµέζι, ως τροφή µε µεγάλη διατροφική αξία, ξαναθυµήθηκαν συνταγές και τρόπους
χρήσης και µέσα από αυτό ανέδειξαν τον τόπο τους. Πολλές φορές, µε αφορµή το
Πρόγραµµα σε πολλά µέρη της χώρας, ακούγοντας οι γυναίκες αλλά και οι φορείς
παραδείγµατα που έγιναν και πέτυχαν, ξεκίνησε ένας προβληµατισµός σχετικά µε το τι
µπορούµε να κάνουµε εµείς εδώ.
Η τοπική ανάπτυξη είναι µια µορφή περιφερειακής ανάπτυξης, στην οποία οι τοπικοί
παράγοντες -τοπικοί οργανισµοί και φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, τοπική πρωτοβουλία
και επιχειρηµατικότητα- συνιστούν τους βασικούς µοχλούς της αναπτυξιακής διαδικασίας,
η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως µια διαδικασία οικονοµικής ανάπτυξης και διαρθρωτικών
αλλαγών, που οδηγεί στη βελτίωση του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσµού. Τοπικοί
παράγοντες δε θεωρούνται µόνο τα γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά των χωρικών
µονάδων -τοπικά φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, φυσικούς πόρους, ορυκτό πλούτο,
κ.λπ.- αλλά και τα κοινωνικο-πολιτισµικά χαρακτηριστικά της τοπικής παραγωγής, τα
οποία σχετίζονται µε την αναπτυξιακή διαδικασία.
Έτσι, τοπικές κοινωνίες µε µειονεκτήµατα είναι δυνατόν να προωθήσουν την ανάπτυξή
τους µε τη βοήθεια της τεχνογνωσίας και της ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηµατικής
δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, η προσπάθεια για την προώθηση και την εφαρµογή
της τοπικής ανάπτυξης εντάθηκε, κυρίως σε ζώνες υποβαθµισµένες, µειονεκτικές,
καθώς και σε περιόδους κρίσης.
Το ανθρώπινο δυναµικό µιας περιοχής είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για
την ανάπτυξή της, ενώ το θέµα των ανθρώπινων πόρων και της αξιοποίησης τους δεν
είναι αποκλειστικά αντικείµενο οικονοµικών διεργασιών ή εκπαίδευσης, αλλά και
κοινωνικής παρέµβασης. Η προώθηση των σύγχρονων ιδεών περί ανάπτυξης και
απασχόλησης, η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και συνεργασίας σε επίπεδο οµάδας,
η δηµιουργία συναισθήµατος αυτοπεποίθησης, η εγκατάλειψη της παθητικής και αρνητικής
στάσης κ.λπ., απαιτούν παρεµβάσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη ειδικούς µηχανισµούς
προσαρµοσµένους σε µια τοπική κοινωνία.
Η αναστροφή της υφιστάµενης κατάστασης σε µια περιοχή, απαιτεί τη δηµιουργία
αναδιαρθρωτικών µηχανισµών, οι οποίοι θα πρέπει, αφού συγκεκριµενοποιηθεί το αίτιο
της προβληµατικότητας, να ανασυντάξουν τα µέσα και τους παραγωγικούς πόρους της
περιοχής, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία µε τις συνθήκες της αγοράς.
Οι παράµετροι παρέµβασης αυτών των αναδιαρθρωτικών µηχανισµών είναι:
• Το ενδογενές δυναµικό ανάπτυξης (πόροι, δεξιότητες ανθρώπινου δυναµικού,
τεχνογνωσία, παράδοση), το οποίο αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την ενίσχυση
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της ανταγωνιστικότητας.
• Το επίπεδο των υποδοµών (βασικών και εξειδικευµένων) που πρέπει να εκσυγχρονιστούν,
ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης νέων δραστηριοτήτων.
• Οι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αποτελούν τον κρίσιµο κρίκο στην
αναπτυξιακή προσπάθεια.
• Οι αναπτυξιακοί θεσµοί-φορείς: το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα
κίνητρα, ώστε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, ενώ οι φορείς
διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και την
παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι πλέον πρωταγωνιστικός ο
ρόλος της γυναίκας και αναγκαία η συµµετοχή της σε τοπικό επίπεδο, στις διαδικασίες
ανάπτυξης και αυτό για τους παρακάτω τουλάχιστον λόγους:
1. Η ένταξη και συµµετοχή των γυναικών στην τοπική παραγωγική διαδικασία, θα
ενισχύσει τη δυναµικότητα µιας περιοχής, από τη στιγµή που ο βασικός αναπτυξιακός
πόρος, δηλαδή το ανθρώπινο δυναµικό, διευρύνεται αριθµητικά, αλλά και εµπλουτίζεται
ποιοτικά.
2. Οι γυναίκες είναι αυτές που κατά κύριο λόγο κουβαλούν µαζί τους τη γνώση
παραγωγής προϊόντων, τα οποία πρώτα και κύρια αξιοποιούν τις δυνατότητες και
τους πόρους µιας τοπικής κοινωνίας – µέσω, βεβαίως, της παράδοσης της οποίας
είναι κατά τεκµήριο φορείς της σε µια τοπική κοινωνία.
3. Τέλος, οι γυναίκες είναι φορείς θετικών αντιλήψεων και στάσεων για τη συνεργασία
και την τοπική αλληλεγγύη και αυτό κυρίως γιατί είναι ακόµα σε σηµαντικό βαθµό
(σε αρκετές τοπικές κοινωνίες) φορείς παραδοσιακών συνεργατικών παραγωγικών
πρακτικών.
Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω ότι η βιωσιµότητα είναι ένα οικονοµικό µέγεθος, έχει
να κάνει µε τη δυνατότητα µιας επιχείρησης να καλύπτει τα έξοδά της, να έχει κέρδος
και να µπορεί να επενδύει για την ανάπτυξη της. Όµως, εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια
ενδιαφέρουσα στάση απέναντι σε αυτό που ονοµάζουµε βιωσιµότητα και αυτό γιατί στις
τοπικές κοινωνίες και τις άλλες οµάδες, εκτός από την κερδοφορία, που είναι απαραίτητη
για την ύπαρξη της επιχείρησης, εισέρχονται και µια σειρά άλλων κριτηρίων, τα οποία
για εµάς είναι ίσως ασήµαντα, αλλά εκεί είναι ακόµα πιο σηµαντικά από το κέρδος.
• Είναι το κριτήριο που έχει να κάνει µε τις δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών.
Εµείς πολύ απλά το λέµε «βγαίνουν από το σπίτι τους».
• Είναι η προοπτική που ανοίγεται µπροστά τους, να µείνουν στον τόπο τους, να
αναπτύξουν τον τόπο τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
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Όταν, λοιπόν, µιλάµε για βιώσιµες δραστηριότητες, πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη
µας και αυτή την διάσταση. Ας δούµε, όµως, σε αυτό το σηµείο κάποια στοιχεία για τη
συνεταιριστική επιχειρηµατική δραστηριότητα των γυναικών. Σε τοπικές κοινωνίες, οι
οποίες διαθέτουν ελάχιστους φυσικούς πόρους, οµάδες γυναικών συλλογικά αποφασίζοντας
για την τύχη τους, δηµιουργούν βιώσιµες επιχειρήσεις, η εµβέλεια των οποίων ξεπερνά
τα σύνορα του νοµού τους και απλώνεται σε όλη την Περιφέρειά τους.
Έχουµε την τάση αρκετές φορές να κάνουµε το παράδειγµα του διπλανού µας θέση
και να το γενικεύουµε, αλλά εδώ έχουµε πάρα πολλά παραδείγµατα, όχι µόνο οµαδικής
δράσης, αλλά και ατοµικής. Αυτά τα παραδείγµατα δείχνουν ότι σήµερα υπάρχει η
δυνατότητα σε άτοµα και οµάδες, οι οποίες βιώνουν συνθήκες αποκλεισµού, να
δηµιουργήσουν αυτοί/-ές οι ίδιοι/-ες τις συνθήκες άρσης του αποκλεισµού τους. Τις
περισσότερες φορές αυτό που τους λείπει είναι η πληροφόρηση, ότι δηλαδή αυτό το
πράγµα γίνεται, έχει γίνει και αλλού, υπάρχει εµπειρία και ότι το σηµαντικότερο, εφόσον
το αποφασίσουν, υπάρχουν µηχανισµοί που µπορούν να τους υποστηρίξουν για να το
υλοποιήσουν. Εάν πάρουν αυτή την πληροφόρηση, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν
τον εαυτό τους και την οµάδα τους σε σχέση µε αυτό, να βρουν το δικό τους συγκριτικό
πλεονέκτηµα, να το κάνουν προϊόν και να το πουλήσουν στην αγορά.
Μια ιδιαίτερη µορφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας από γυναίκες της υπαίθρου,
είναι αυτή των γυναικείων συνεταιρισµών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν
σηµαντική ανάπτυξη. Οι γυναικείοι συνεταιρισµοί δηµιουργούνται κυρίως στον αγροτικό
χώρο -είναι σπάνιες οι περιπτώσεις συνεταιρισµών σε µεγάλα αστικά κέντρα- και είναι
ένας εύκολος και φιλικός, για τις γυναίκες αυτών των περιοχών, τρόπος ανάπτυξης
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µιας και απαιτεί πολύ λίγο κεφάλαιο έναρξης.
Το Κ.Ε.Θ.Ι. όλα αυτά τα χρόνια ανέπτυξε µια ισχυρή σχέση συνεργασίας µε δεκάδες
γυναικείους συνεταιρισµούς σε όλη την Ελλάδα, µια σχέση η οποία στηρίζεται σε βάση
ισοτιµίας, από τη στιγµή που βασικό µας µέληµα είναι η υποστήριξη των γυναικών σε
όλες τις φάσεις της ίδρυσης του συνεταιρισµού τους. Έτσι, συνεργαζόµαστε σταθερά
µε συνεταιρισµούς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αρκετά µεγάλη εµπειρία, όπως
είναι αυτός της Πέτρας και της Ατσικής στη Λήµνο -που είναι από τους πρώτους που
δηµιουργήθηκαν-, αλλά και µε οµάδες γυναικών, οι οποίες σήµερα βρίσκονται στα πρώτα
τους βήµατα.
Μια πιο προσεκτική µατιά, µπορεί να µας δώσει µια σειρά από ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις, τόσο για τις κοινωνικές και οικονοµικές προϋποθέσεις δηµιουργίας τους,
όσο και για τις προϋποθέσεις ανάπτυξής τους. Γεωγραφικά οι συνεταιρισµοί εξαπλώνονται
σε όλη τη χώρα, όµως δεν έχουµε οµοιόµορφη κατανοµή ανάµεσα στις διάφορες περιοχές.
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Έτσι ενώ έχουµε µια ισχυρή παρουσία τους σε περιοχές, όπως η Μαγνησία, η Λέσβος
και το Ηράκλειο (όπου σήµερα δραστηριοποιούνται πάνω από 30 γυναικείοι συνεταιρισµοί),
έχουµε υπο-εκπροσώπηση σε άλλες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος, τα ∆ωδεκάνησα
ή τα Ιόνια νησιά.
Όπως µπορεί να παρατηρήσει κάποιος, έχουµε να κάνουµε µε περιοχές όπου η θέση
της γυναίκας στην τοπική κοινωνία, για µια σειρά λόγους, παραδοσιακά είναι σηµαντική,
όπως στη Λέσβο και τη Μαγνησία, γεγονός που διευκολύνει τις γυναίκες να κάνουν ένα
σηµαντικό οµαδικό βήµα. Η παραπάνω εκτίµηση µπορεί να επιβεβαιωθεί, κάνοντας µια
γρήγορη επισκόπηση και στις άλλες περιοχές, όπου υπάρχουν γυναικείοι συνεταιρισµοί,
οι οποίοι συνήθως εµφανίζονται σε χωριά µε ισχυρή την παρουσία των γυναικών στην
τοπική κοινωνία και παράδοση. Βέβαια αυτό δε φτάνει, προκειµένου να αναπτυχθεί ένας
γυναικείος συνεταιρισµός. Από ό,τι φαίνεται, οι παραδόσεις των περιοχών είναι συνθήκη,
όχι όµως ικανή από µόνη της και τις περισσότερες φορές όχι αναγκαία.
Σε αρκετές περιοχές, όπου αναπτύσσονται οι συνεταιρισµοί, µπορεί κάποιος να
παρατηρήσει, ότι προϋπάρχει µια ιδιαίτερη συνήθεια –άτυπων συνεταιρισµών- στις
αγροτικές εργασίες ή τις εργασίες του νοικοκυριού. Έτσι, για παράδειγµα σε πολλές
περιοχές της Λέσβου, υπήρχε -και σε µεγάλο βαθµό το συναντά κανείς ακόµα- µια
διαδικασία, όπου οι γυναίκες του χωριού κυκλικά, βοηθούσαν η µία την άλλη στην
παραγωγή διαφόρων σπιτικών παρασκευασµάτων, ενώ αντίστοιχες συνήθειες συναντά
κανείς στο µάζεµα της ελιάς, όχι µόνο στη Λέσβο, αλλά και σε χωριά της Μακεδονίας,
κυρίως προσφύγων από τα Μικρασιατικά παράλια και τον Ελλήσποντο. Αυτός είναι ένας
αρκετά αποτελεσµατικός τρόπος επιµερισµού του χειρωνακτικού κόστους εκείνων των
αγροτικών εργασιών, οι οποίες έχουν ανάγκη από πολλά χέρια, σε περισσότερες γυναίκες,
µε τελικό αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων.
Ένα τρίτο στοιχείο που βοηθά στην ανάπτυξη των γυναικείων συνεταιρισµών, είναι η
ευνοϊκή επίδραση των διαφόρων Προγραµµάτων. Εδώ, όµως, πρέπει να σηµειώσουµε
ότι στο βαθµό που δεν υπάρχουν οι υποκειµενικές προϋποθέσεις και που πρώτα και
κύρια εκφράζονται µέσα από τη διάθεση των ίδιων των ενδιαφερόµενων γυναικών για
αυτοοργάνωση και συνεργασία, αρκετές φορές οι πόροι σπαταλήθηκαν σε ανούσιες
παρεµβάσεις και µελέτες -που τις περισσότερες φορές έγιναν ερήµην των γυναικώνµε ελάχιστα έως και µηδενικά αποτελέσµατα.
Πράγµατι, αυτό είναι ίσως το πιο αποφασιστικό σηµείο για τη σύσταση ενός συνεταιρισµού,
το οποίο εγγυάται τη συνέχεια της όποιας προσπάθειας. ∆εν είναι λίγες οι φορές που
διάφοροι φορείς, οι οποίοι είχαν εντάξει στα Προγράµµατά τους και τη δηµιουργία
συνεταιρισµών από γυναίκες, ουσιαστικά επέβαλαν -µε διάφορους τρόπους, ο πιο
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συνηθισµένος από τους οποίους είναι η δηµιουργία υπέρµετρων προσδοκιών στις
γυναίκες- το συνεταιρισµό, καλύπτοντας έτσι µεν τους δικούς τους στόχους, δηµιουργώντας
όµως αρκετά προβλήµατα στις τοπικές κοινωνίες και τις ίδιες τις γυναίκες.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε, ότι λίγες προσπάθειες έχουν καταγραφεί για
δηµιουργία γυναικείων συνεταιρισµών σε τουριστικά αναπτυγµένες περιοχές. Αντίθετα,
θα λέγαµε ότι η ύπαρξη µιας σηµαντικής τουριστικής βιοµηχανίας σε µια περιοχή, µάλλον
λειτουργεί αποτρεπτικά. Στην Ελλάδα σήµερα δραστηριοποιούνται πάνω από εκατό δέκα
(110) γυναικείοι συνεταιρισµοί. Η δηµιουργία και, πολύ περισσότερο, η λειτουργία και
ανάπτυξη των γυναικείων συνεταιρισµών έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην τοπική
κοινωνία και οικονοµία.
1. Από τη µια µπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό ενισχυτικό µηχανισµό για την τοπική
οικονοµία, αφού µια τέτοια επιτυχηµένη προσπάθεια έχει ως άµεσο αποτέλεσµα
την αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος και τη µείωση της ανεργίας.
• Ένας «τυπικός» γυναικείος συνεταιρισµός κάνει «τζίρο» 100.000–150.000 ευρώ
το χρόνο, ενώ αρκετοί είναι σήµερα αυτοί, που εξασφαλίζουν την δυνατότητα σε
πολλά από τα µέλη τους να έχουν ένα σταθερό µεροκάµατο.
• Σε πάρα πολλά χωριά της πατρίδας µας, ο γυναικείος συνεταιρισµός είναι πλέον
η µεγαλύτερη επιχείρηση
2. Με δεδοµένο ακόµα ότι το σύνολο των συνεταιρισµών ασχολούνται µε την περαιτέρω
αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, τα παράγωγα αποτελέσµατα
αυτής της προσπάθειας, είναι επίσης εµφανή. Εδώ, πρέπει να σηµειώσουµε ότι
ένα ποσοστό που αρκετές φορές φτάνει και το 85% της προστιθέµενης αξίας,
δηµιουργείται και διαχέεται στην τοπική κοινωνία.
• Οι γυναίκες από την Ατσική, λένε σήµερα, «µείναµε στο χωριό µας, σπουδάζουµε
τα παιδιά µας, µε έναν συνεταιρισµό, ο οποίος σήµερα µετά από δέκα και πλέον
χρόνια ζωής κάνει τζίρο πάνω 1 εκατ. ευρώ. το χρόνο».
• Οι γυναίκες στον Άγιο Αντώνιο στην Θεσσαλονίκη µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα
κατάφεραν να κάνουν το χωριό τους, ένα µέχρι τότε άσηµο χωριό, γνωστό σε όλη
την περιοχή τους, σιγά –σιγά να αποκτά ζωή.
• Είναι γνωστό το παράδειγµα της Πέτρας, όπου η δηµιουργία του συνεταιρισµού
έδωσε σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη του χωριού.
3. ∆εν πρέπει να παραλείψουµε και τις γενικότερα ευεργετικές κοινωνικές επιπτώσεις
αυτής της προσπάθειας, καθώς ενισχύουν ακόµα περισσότερο τη θέση της γυναίκας
στην τοπική κοινωνία, δηµιουργώντας έτσι τις βάσεις για γενικότερα κοινωνική
ανάπτυξη και υγεία σε αυτήν.
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Οι προοπτικές των γυναικείων συνεταιρισµών της χώρας µας είναι αρκετά καλές και
αυτό οφείλεται τόσο σε αντικειµενικούς-εξωτερικούς, όσο και σε υποκειµενικούς
παράγοντες. Από τους αντικειµενικούς παράγοντες σηµειώνουµε:
1. Τη στροφή που σηµειώνεται στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών/-τριών,
οι οποίοι/-ες αρχίζουν να αναζητούν αγνά και ποιοτικά προϊόντα, ανάγκη την οποία
βεβαίως καλύπτουν τα προϊόντα των συνεταιρισµών.
2. Η όλο και αυξανόµενη φήµη που αποκτά η χώρα µας ως τόπος γαστρονοµικής
απόλαυσης.
3. Η όλο και αυξανόµενη τουριστική κίνηση και µάλιστα από επισκέπτες που
αντικειµενικά αποτελούν οµάδα-στόχο για τους/τις καταναλωτές/-τριες.
4. Ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας είναι και η ίδια η ύπαρξη του γυναικείου
συνεταιρισµού, ο οποίος από µόνος τους αποτελεί πόλο έλξης για τους/τις
καταναλωτές/-τριες.
Ανάµεσα στους υποκειµενικούς παράγοντες µπορούµε να σηµειώσουµε:
1. Το µεράκι και την αφοσίωση των γυναικών-µελών των συνεταιρισµών στην επιτυχία
των σκοπών του συνεταιρισµού τους.
2. Τη σηµαντική εµπειρία και τον πλούτο γνώσεων που διαθέτουν στην παραγωγή
των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
3. Τη διάθεση που έχουν να παράσχουν εργασία, τις περισσότερες φορές χωρίς
πληρωµή, προκειµένου να υλοποιηθούν κάθε φορά οι στόχοι του συνεταιρισµού τους.
Από ό,τι όλα δείχνουν, αυτή η προσπάθεια, η οποία για συγκεκριµένους κοινωνικούς,
πολιτιστικούς, πολιτικούς και άλλους λόγους εξελίσσεται στη χώρα µας, µπορεί να
αποτελέσει, και σε µεγάλο βαθµό αποτελεί, καλή πρακτική επιχειρηµατικότητας και
µάλιστα γυναικείας επιχειρηµατικότητας, όχι µόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο
των χωρών της Ε.Ε.
Μια δεύτερη διάσταση που αναδείχτηκε µέσα από το Έργο, είναι ο ρόλος της
συµβουλευτικής στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και της κοινωνικής
οικονοµίας. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αυτή διάσταση, αναδεικνύεται η συνεισφορά που
µπορούν να έχουν οι γυναίκες, ως εργατικό δυναµικό, στην ανάπτυξη της τοπικής
κοινότητας. Επιπλέον, η ανάδειξη του ρόλου των γυναικών ως εργαζοµένων ή
αυταπασχολουµένων, έχει ως αποτέλεσµα να εγείρονται ευρύτερα κοινωνικά θέµατα,
τα οποία αφορούν στις γυναίκες, όπως το θέµα της συµφιλίωσης επαγγελµατικής και
προσωπικής ζωής. Οι τοπικές κοινότητες είτε επιχειρούν να αναπτύξουν αποτελεσµατικούς
τρόπους στήριξης της γυναίκας στη συµφιλίωση των ρόλων της, είτε αυξάνουν την πίεση
προς την πολιτεία για τη λήψη κατάλληλων µέτρων και την έµµεση και άµεση υποστήριξη
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της απασχόλησης των γυναικών. Συνολικά, η θέση της γυναίκας αναβαθµίζεται µέσα
στην κοινότητα και προωθείται στην πράξη η ισότιµη συµµετοχή της στα κοινά.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το Κ.Ε.Θ.Ι., κεφαλαιοποιώντας την εµπειρία
και την επαφή του µε χιλιάδες γυναίκες σε όλη τη χώρα, επιχειρεί να διαδώσει τη βαθιά
πεποίθησή του ότι οι γυναίκες µπορούν και πρέπει να συµµετέχουν ισότιµα στην
απασχόληση και την ανάπτυξη του τόπου. Για το λόγο αυτό, ο φορέας είναι αφοσιωµένος
στην ανάπτυξη και στήριξη ενός δικτύου ανθρώπων και δοµών, το οποίο µπορεί
αποτελεσµατικά να στηρίξει τις γυναίκες και την κοινότητα προς την κατεύθυνση αυτή.
Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούµε πολύ την κα Μάρη. Η κα Μάρη, χρόνια στέλεχος στο
Κ.Ε.Θ.Ι. και έµπειρη σε αυτό τον τοµέα, µας µίλησε για ένα πολύ αγαπηµένο µου θέµα,
τους γυναικείους συνεταιρισµούς. Και θέλω να πω ότι το Κ.Ε.Θ.Ι. πρέπει να είναι
υπερήφανο, γιατί δεν υπάρχει γυναικείος συνεταιρισµός στην Ελλάδα που να µην τον
έχει στηρίξει.

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»
Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ): Θα ολοκληρώσουµε τις εργασίες του Συνεδρίου
µε τα συµπεράσµατα. Η κυρία Πρόεδρος, όπως είδατε, ήταν εδώ πριν λίγο, αλλά αναγκάστηκε
να φύγει γιατί, όπως όλοι ξέρετε, είναι µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Αθήνας
και σήµερα έχουν ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Φτάνοντας, λοιπόν, στην τελευταία φάση του Προγράµµατος «Localising Gender
Equality through Development», η τελευταία δράση µας ήταν αυτό το διήµερο ευρωπαϊκό
συνέδριο µε τίτλο «Γυναίκα και Τοπική Ανάπτυξη». Όπως οι περισσότεροι/-ες θα
παρακολουθήσατε, το άνοιγµα του Συνεδρίου έκανε η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, κα Ήρα Βαλσαµάκη-Ράλλη, η
οποία τόνισε τη σηµασία του Προγράµµατος στην ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών
στην τοπική ανάπτυξη.
Η Γενική Γραµµατέας Ισότητας, κα Ευγενία Τσουµάνη, τόνισε ότι οι πολιτικές ισότητας
για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο δίνουν έµφαση στην τοπική ανάπτυξη, ανήγγειλε
την έναρξη του ∆΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την υλοποίηση Έργων και τη
δηµιουργία, για πρώτη φορά, ειδικού χρηµατοδοτικού άξονα µέσα στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
Είχαµε την τιµή να είναι παρών και ο Υπουργός Εσωτερικών, Καθηγητής κ. Προκόπης
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Παυλόπουλος, ο οποίος µας ανέφερε ότι σύµφωνα µε την τροποποίηση στον εκλογικό
νόµο, το 1/3 των υποψηφίων θα είναι γυναίκες, όπως ισχύει ήδη στα Τοπικά Συµβούλια.
Από κει και πέρα ας αναλάβουµε και εµείς οι γυναίκες τις ευθύνες µας, ώστε να ψηφίζουµε
γυναίκες. Συµµετείχαν επίσης:
• Ο κ. ∆ηµήτρης Πανοζάχος, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος
έκανε πρόταση οι γυναίκες να στηρίζονται ως νέες µητέρες και όχι ως νέες
συνταξιούχοι.
• Η κα Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, η οποία είναι Ευρωβουλευτής και µας
έδωσε την ευρωπαϊκή διάσταση του θέµατος.
• Οι διακρατικοί µας εταίροι από τη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, οι οποίοι µας παρουσίασαν
τους φορείς τους και µας έδωσαν την εικόνα της συµµετοχής των γυναικών στην
τοπική ανάπτυξη της χώρας τους.
Μετά παρουσιάστηκε η έρευνα και τα πρώτα αποτελέσµατα από όλες τις συµµετέχουσες
χώρες, τα οποία, λόγω του µικρού δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε, είναι ενδεικτικά
και όχι αντιπροσωπευτικά. Η έρευνα αυτή θα εκδοθεί από το Κέντρο µας σε τέσσερις
γλώσσες (αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά). Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αν και
ενδεικτικά, ανέδειξαν κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική επιλογή
των γυναικών, όπως είναι το γεγονός ότι, αν και γνωρίζουν την ύπαρξη αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών, δεν κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών, η ανεπαρκής κρατική βοήθεια
και οι ελλιπείς προσφερόµενες υπηρεσίες, το κατά πόσο στηρίζονται από τους συντρόφους
και τους συγγενείς τους στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, κ.ά.
Στην τελευταία ενότητα της πρώτης ηµέρας του Συνεδρίου η κα Clare Zammit, µας
παρουσίασε τις δράσεις και τις προσπάθειες που γίνονται στη Μάλτα σε τοπικό επίπεδο
για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, ένα Πρόγραµµα στο οποίο είναι
εταίρος και το Κ.Ε.Θ.Ι. Είναι κάτι ανάλογο µε αυτό το Πρόγραµµα που παρουσιάζουµε
σήµερα. Από όσα µας είπε η κα Zammit συνειδητοποιήσαµε ότι δεν έχει σηµασία το
µέγεθος του πληθυσµού, τα προβλήµατα για τις γυναίκες είναι παντού τα ίδια. Η ενότητα
ολοκληρώθηκε από τον κ. Βλιάµο, Καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
και την κα Γιώτη-Παπαδάκη από το Πάντειο Πανεπιστήµιο, οι οποίοι µας ανέπτυξαν το
θέµα και µας έδωσαν µια ακαδηµαϊκή οπτική του.
Στην έναρξη της δεύτερης ηµέρας η κα Αλιφέρη, ∆ήµαρχος Μελιγαλά, κατέθεσε την
εµπειρία της ως γυναίκα σε θέση ευθύνης και λήψης αποφάσεων και τόνισε ότι η επιτυχία
και η αποτελεσµατικότητα είναι στο χέρι των γυναικών, αν πιστέψουν στον εαυτό τους
και τις δυνατότητές τους.
Η κα Ηλιοπούλου, Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Πατρών µε τη σειρά της, ως
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ακαδηµαϊκός και βιολόγος, τόνισε τη σηµασία της γυναικείας παρουσίας και της ενεργού
συµµετοχής σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ζωής,
επεσήµανε την ανάγκη συνειδητοποίησης, από τις ίδιες τις γυναίκες, των δυνατοτήτων
και δεξιοτήτων τους, ώστε να επιτύχουν µια δυναµική παρουσία στα κοινωνικά και τοπικά
δρώµενα.
Η κα Παπαλεξανδρή, Καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, η οποία ναι µεν
είχε το Προεδρείο, αλλά µας έκανε την τιµή να µας κάνει και µια παρουσίαση, ανέδειξε
τα κύρια οφέλη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, καθώς και την ουσιαστική συµβολή
των γυναικών στα οικονοµικά και διοικητικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Επίσης, αναφέρθηκε
στα σηµαντικά αποτελέσµατα έρευνας για τα θέµατα της γυάλινης οροφής και τόνισε ότι
η προώθηση των γυναικών σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις υψηλής ευθύνης, είναι βασικό
αιτούµενο της εποχής µας.
Στη συνέχεια, η κα Άννα Σαΐτη, µας µίλησε για τη δική της προσωπική πορεία, ως
επιχειρηµατίας, και επεσήµανε ότι οι ιστορίες των περισσότερων γυναικών µοιάζουν
από όποια βάση και αν ξεκινάνε, είτε διοικούν την επιχείρηση των γονιών τους είτε την
επιχείρηση, την οποία δηµιούργησαν µόνες τους. Η κα Λεγάκη, οικονοµολόγος και
διευθύνουσα σύµβουλος της εταιρείας Pioneer Hi-Bred Hellas, µε 25 χρόνια εµπειρίας
στην πολυεθνική εταιρεία, αναφέρθηκε στη σηµαντική παρουσία των γυναικών σήµερα
στον αγροτικό τοµέα της οικονοµίας.
Στο τελευταίο πάνελ, µίλησαν οι κύριες Κοντογεώργη, Τσεκούρα και Μάρη. Η κα
Κοντογεώργη αναφέρθηκε γενικά στη συµβουλευτική, η κα Τσεκούρα µας µίλησε για
τα κέντρα λήψης αποφάσεων και την πιλοτική συµβουλευτική, η οποία χρησιµοποιήθηκε
σε αυτό το Πρόγραµµα. Τέλος, η κα Μάρη αναφέρθηκε σε θέµατα κοινωνικής οικονοµίας.
Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλες τις οµιλήτριες και όλους τους οµιλητές,
να ευχαριστήσω όλες και όλους τις/τους Συνέδρους που είχαν την υποµονή να καθίσουν
µέχρι αυτή την ώρα, τους ξένους εταίρους µας, τους µεταφραστές µας και πάνω από
όλα τα στελέχη του Κ.Ε.Θ.Ι., τα οποία εργάστηκαν τόσο σκληρά για να έχει επιτυχία αυτό
το Συνέδριο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις κυρίες Λένα Σακελλαρίου, Βίκυ Γκερµότση,
Άννα Μπαγινέτα και Ελένη Αλέξη για τη συµβολή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.
Θέλω να πιστεύω ότι, µε αυτή τη διοργάνωση, βάλαµε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια
στήριξης των γυναικών στον πολυδιάστατο ρόλο τους για το καλό των ίδιων των γυναικών,
του περιβάλλοντός τους, των τοπικών κοινωνιών τους, της πατρίδας µας, αλλά και για
το καλό ολόκληρης της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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