
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σαράντα χρόνια συµπληρώνονται φέτος (1977-2017) 
από το ψήφισµα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 
(ΟΗΕ) που καθιέρωσε την όγδοη ηµέρα του Μαρ-
τίου ως Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και της 
∆ιεθνούς Ειρήνης. Το 1977 ο ΟΗΕ κάλεσε όλες 

τις χώρες του κόσµου να γιορτάσουν την ηµέρα για τα δικαιώ-
µατα των γυναικών, παρ’ ότι η συγκεκριµένη µέρα είχε αρχίσει 
να εορτάζεται άτυπα στις αρχές του 20ού αιώνα σε Ευρώπη και 
ΗΠΑ από γυναίκες που ζητούσαν ίσα δικαιώµατα, δικαίωµα 
ψήφου, καθώς και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Το πρώτο εργατικό σωµατείο γυναικών
Ήταν 8 Μαρτίου του 1857 όταν οι απάνθρωπες συνθήκες ερ-
γασίας οδήγησαν 20.000 εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας σε 
µαζική απεργία στη Νέα Υόρκη. Οι εργάτριες διεκδικούσαν, 
µεταξύ άλλων, µειωµένο ωράριο εργασίας σε 10 από 16 ώρες, 
καθώς και ίσες απολαβές µε τους άντρες. Οι εργοστασιάρχες 
απάντησαν µε οµαδικές απολύσεις, ενώ η αστυνοµία διέλυσε 
βίαια το πλήθος των γυναικών. ∆ύο χρόνια αργότερα, οι γυναί-
κες που συµµετείχαν στις κινητοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο 
εργατικό σωµατείο γυναικών. Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα οι γυναίκες της εργατικής τάξης κυρίως στις ΗΠΑ, στη 
Μεγάλη Βρετανία, στη Γερµανία και στη Γαλλία οργανώνονται 
στα συνδικάτα. Πολλές από αυτές τις ενώσεις προσχωρούν στην 
Α΄ ∆ιεθνή. Το 1896 το Συνέδριο του Λονδίνου τονίζει την ανά-
γκη να τεθεί σαφής διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στο γυναι-
κείο εργατικό κίνηµα και στον φεµινισµό. 

Bread and roses
Το 1908 15.000 γυναίκες παρέλασαν στους δρόµους της Νέας 
Υόρκης ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους µισθούς 
και δικαίωµα ψήφου. Υιοθέτησαν το σύνθηµα «Ψωµί και τρι-
αντάφυλλα» (Bread and roses), µε το ψωµί να συµβολίζει την 
οικονοµική ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα µια καλύτερη ποι-

ότητα ζωής. Μάλιστα, ο Τζέιµς Όπενχαϊµ (James Oppenheim, 
1882–1932) έγραψε ένα ποίηµα αφιερωµένο στην απεργία των 
εργατριών. Πάντως, η καθιέρωση της Παγκόσµιας Ηµέρας της 
Γυναίκας υιοθετείται το 1910, στη 2η ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη των 
Σοσιαλιστριών Γυναικών στην Κοπεγχάγη, µετά από πρόταση 
της Γερµανίδας σοσιαλίστριας Κλάρα Τσέτκιν (Clara Zetkin). 
Η Ηµέρα της Γυναίκας εορτάστηκε πρώτη φορά το 1911. Στη 
Ρωσία, µετά το τέλος της Οκτωβριανής Επανάστασης, η φεµι-
νίστρια Αλεξάνδρα Κολοντάι (Alexandra Kollontai) έπεισε τον 
Λένιν να καθιερώσει την 8η Μαρτίου ως επίσηµη αργία, η οποία 
στη συνέχεια επεκτάθηκε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι πρώτες γυναικείες απεργίες
Η πρώτη γυναικεία απεργία που έχει καταγραφεί έγινε στην 
αγγλική πόλη Ουόρτσεστερ το 1804 από τις εργάτριες που κα-
τασκεύαζαν γάντια και το 1831 τις ακολούθησαν οι Γαλλίδες κα-
πελούδες. Στις ΗΠΑ η πρώτη γυναικεία απεργία έγινε το 1820 
στις βιοτεχνίες ενδυµάτων στη Νέα Αγγλία, ενώ το 1828 εφηµε-
ρίδα κάλεσε την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει την πολιτοφυλακή 
κατά τη διάρκεια απεργίας των υφαντριών στο Ντόβερ, προκει-
µένου να προλάβει την επιβολή γυναικοκρατίας. Το 1834 και το 
1836 έγιναν δύο ακόµη µεγάλες απεργίες, από τις εργάτριες της 
βιοµηχανίας Lowell, στη Μασαχουσέτη. Στην Ελλάδα η πρώτη 
απεργία εργατριών έγινε στις 13 Απριλίου του 1892, στο εργοστά-
σιο υφαντουργίας των αδελφών Ρετσίνα, στον Πειραιά. Εκείνη 
τη χρονιά η συγκεκριµένη υφαντουργία αποφάσισε να µειώσει 
την αµοιβή που κατέβαλλε στις εργάτριες, από 80 σε 65 λεπτά. 
Η είδηση είχε δηµοσιευτεί στην «Εφηµερίδα των Κυριών» της 
Καλλιρρόης Παρρέν, δεύτερη σε κυκλοφορία εκείνη την εποχή, 
η οποία και είχε υπερασπιστεί τις απεργούς. Σηµειώνεται ότι η 
«Εφηµερίδα των Κυριών» είναι η πρώτη γυναικεία εφηµερίδα, 
κυκλοφορεί το 1887 και επικεντρώνει την προπαγάνδα της γύρω 
από δύο κεντρικές διεκδικήσεις: το δικαίωµα στην εκπαίδευση 
και το δικαίωµα στην εργασία.

Η ιστορία της 8ης Μαρτίου Όπως κάθε χρόνο, έτσι και 
φέτος θα πραγµατοποιη-
θούν εκδηλώσεις µε α-

φορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
της Γυναίκας. Τη ∆ευτέρα 6 
Μαρτίου η Ένωση Μικρασια-
τών Μελισσίων οργανώνει α-
φιέρωµα στις Μικρασιάτισσες 
γυναίκες. Η εκδήλωση, µε τίτλο 
«Τιµή στη Μικρασιάτισσα γυ-
ναίκα», θα πραγµατοποιηθεί στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της ∆ηµοτι-
κής Ενότητας Μελισσίων (17ης 
Νοέµβρη & Αγίου Γεωργίου)
και θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. 
Στον φιλολογικό σύλλογο «Παρ-
νασσός» την Τετάρτη 8 Μαρτίου 
η Νένα Βενετσάνου θα δώσει 
συναυλία που θα έχει στον πυ-
ρήνα της γυναικεία πρόσωπα 
από την αρχαία τραγωδία, πρό-
σωπα της ποίησης και τραγού-
δια αναφοράς στο φεµινιστικό 
κίνηµα. Καλεσµένοι της βρα-
διάς θα είναι ο Νότης Μαυρου-
δής και ο Γιώργος Τοσσικιάν. Η 
Θεατρική Οµάδα του Φάρου Τυ-
φλών της Ελλάδος θα παρουσι-
άσει στις 8 Μαρτίου, στις 19.00, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
οµάδας στην οδό Αθηνάς 17 
στην Καλλιθέα, µια παράσταση 
αφιερωµένη σε ιστορίες γυναι-
κών. Πρόκειται για δύο µονό-
πρακτα του Τένεσι Ουίλιαµς, «Το 
πορτρέτο µιας Μαντόνας» και «Η 
Λαίδη Φθειροζόλ».

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η Παγκόσµια 
Ηµέρα της 
Γυναίκας 
(International 
Women’s Day) 
γιορτάζεται κάθε 
χρόνο σε ανάµνηση 
µιας µεγάλης 
διαµαρτυρίας 
που έγινε στις 8 
Μαρτίου του 1857 
από εργάτριες 
κλωστοϋφα-
ντουργίας 
στη Νέα Υόρκη.

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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Στην εποχή 
του πολιτικού 
ορθολογισµού οι 
πολλαπλοί ρόλοι της 
γυναίκας φαίνεται 
να µη χρειάζονται 
επεξηγήσεις. Σίγουρα, 
όµως, απαιτούν 
αποθέµατα ενέργειας 
σούπερ ήρωα.

Φαίνεται πως κατακτήσαµε τα πάντα, 
γκρεµίσαµε οχυρά και προκατα-
λήψεις, πετύχαµε ισονοµία και 
ισότητα, κατοχυρώσαµε δικαιώ-
µατα, δηµιουργήσαµε νέες αντι-

λήψεις. Οι γυναίκες σήµερα βρίσκονται εκεί όπου 
µόλις 30-40 χρόνια πριν θα ήταν αδιανόητο ή απλώς 
µια εξαίρεση. Είναι αρχηγοί κρατών, πρόεδροι πο-
λυεθνικών κολοσσών, επιδραστικές καλλιτέχνιδες, 
επιστήµονες, επιχειρηµατίες. Ωστόσο, όσο κι αν οι 
συνταγµατικές διατάξεις διακηρύσσουν το αντίθετο, 
τα στερεότυπα αντέχουν.

Την πετυχηµένη γυναίκα, συνήθως, συνοδεύ-
ουν ψίθυροι για τη στρυφνή προσωπικότητά της, 
κιτρινισµοί για τον τρόπο που έφτασε στην κορυφή, 
κακοήθειες για την εµφάνισή της. Κακεντρέχειες 
που δεν αναπαράγονται µόνο από άντρες αλλά κυ-
ρίως από άλλες γυναίκες, αφού ακόµη και για τις 
ίδιες είναι, σχεδόν, αδιανόητο πως µια από εµάς τα 
κατάφερε. Είναι λογικό, η κορυφή είναι µοναχική.

Ακόµα όµως και στον µαζικό στίβο, όπου όλοι 
βρισκόµαστε στα ίδια κουλουάρ, η γυναίκα δεν α-
γωνίζεται επί ίσοις όροις. Οφείλει να ανταποκριθεί 
στο τρίπτυχο εργαζόµενη-µητέρα-θηλυκό µε αξι-
ολογήσεις ολυµπιονίκη. Και όταν διεκδικεί, ο χα-
ρακτηρισµός «φεµινίστρια» έρχεται να την απαξι-
ώσει ως νευροφυτική µίσανδρο.

∆εν είναι δηµοφιλής λέξη. Κουβαλάει επίκτητα 
κουσούρια: επιθετικότητα, µίσος, κακογουστιά. O 
φεµινισµός, αφού έδωσε άνισες µάχες, κουράστηκε 
και κούρασε. Έγινε µια άβολη λέξη. Ποινικοποι-
ήθηκε από τις ίδιες τις γυναίκες, που ανεβοκατε-
βαίνοντας στα ψηλά τακούνια τους αρνήθηκαν να 
διεκδικούν, σταµάτησαν να συντηρούν τα κεκτη-
µένα, µε τον φόβο πως θα θεωρηθούν γραφικές. 
Οχυρώθηκαν πίσω από τον όρο «χειραφετηµένη», 
για να επιδοθούν σε µια ξέφρενη κούρσα που τις 
θέλει παντού πρωταθλήτριες: στον εργασιακό στίβο 
και στην κουζίνα, στην πολιτική συνείδηση και στο 
κρεβάτι, στην τέχνη και στην έρευνα.

Και αν κάποιος αναρωτιέται τι έµεινε να δι-
εκδικήσουν οι γυναίκες σήµερα, τα νούµερα δεν 
λένε ψέµατα.

Οι µισθολογικές ανισότητες, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στην Ε.Ε., σύµφωνα µε στοιχεία που παρου-
σίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015, είναι µια ε-
νοχλητική πραγµατικότητα. Στην Ελλάδα η διαφορά 
των συνολικών αποδοχών µεταξύ των δύο φύλων 
ανέρχεται σε 45,2%. Η µέση ωριαία αµοιβή των γυ-
ναικών στην Ευρώπη είναι κατά 16,3% χαµηλότερη 
από την αντίστοιχη των αντρών, την ίδια στιγµή που 
τα άµισθα καθήκοντα (νοικοκυριό, φροντίδα των 
παιδιών ή συγγενικών προσώπων) αναλογούν σε 
µεγαλύτερη κλίµακα στις γυναίκες απ’ ό,τι στους 

άντρες. Και όλα αυτά παρά το γεγονός, σύµφωνα µε 
έρευνα της Ε.Ε., ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες 
επιδόσεις στο σχολείο και στο πανεπιστήµιο από 
τους άντρες, αντιπροσωπεύοντας το 60% των απο-
φοίτων πανεπιστηµίου στην Ε.Ε.

Είναι η µητρότητα που στερεί από τη γυναίκα 
εργαζόµενη δυνατότητες προαγωγής; Σίγουρα. Όµως 
µια οικονοµία που δεν είναι φιλική προς τις γυναί-
κες εργαζόµενες και καταλήγει να «τιµωρεί» τη µη-
τρότητα στο όνοµα της παραγωγικότητας είναι µια 
οικονοµία υπογεννητικότητας και συνεπώς δηµο-
γραφικού και αναπτυξιακού µαρασµού. Αντίθετα, 
οι προοπτικές είναι καλύτερες για µια οικονοµία 
που αναγνωρίζει αλήθειες, όπως ότι οι γυναίκες 
είναι ένας ισχυρός οικονοµικός παράγοντας. Εκτι-
µάται ότι οι γυναίκες επηρεάζουν έως και το 80% 
των καταναλωτικών δαπανών διεθνώς, δηλαδή µια 
αγορά 15 τρισ. ευρώ.

Το νέο φεµινιστικό κίνηµα δεν διεκδικεί πλέον 
µόνο τη νοµική κατοχύρωση στοιχειωδών δικαιω-
µάτων για τις γυναίκες αλλά µάχεται ενάντια στη σε-
ξουαλική αντικειµενοποίησή τους, στην αορατότητά 
τους, στην κάθε µορφή βίας και γενικότερα σε ό,τι 
στέκεται εµπόδιο στην κοινωνική ισότητα. ∆ιεκδι-
κεί µια κοινωνία όπου όλοι έχουν ίσα δικαιώµατα 
και ευκαιρίες, ανεξάρτητα από το φύλο, τη σεξου-
αλικότητα ή τις όποιες προκαταλήψεις.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Οι γυναίκες 
σήµερα
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Σκληρή δουλειά, 
αφοσίωση και 
υψηλό µορφωτικό 
επίπεδο τα κλειδιά 
για επαγγελµατική 
ανέλιξη, τροχοπέδη 
ακόµη η οικογένεια.

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε και πάλι 
η γυναικεία επιχειρηµατικότητα το 
2016, σύµφωνα µε τη σχετική µε-
λέτη της ICAP Group, η οποία συ-
µπεριλαµβάνεται στην ετήσια έκ-

δοση «Leading Women in Business», όπου φαίνε-
ται καθαρά ότι χρόνο µε τον χρόνο ενδυναµώνεται η 
τάση διείσδυσης των γυναικών στις ανώτερες βαθµί-
δες της ελληνικής επιχειρηµατικής σκηνής. Η στα-
διακά αυξανόµενη αποδοχή των γυναικών στις δι-
οικήσεις των επιχειρήσεων είναι πλέον παγιωµένη 
και σήµερα 3.757 εταιρείες έχουν στο τιµόνι τους 
γυναίκες, αποτελώντας ποσοστό 22,4% επί συνό-
λου 16.773 εταιρειών που δηµοσίευσαν ισολογισµό 
και µε µερίδιο αυξηµένο σε σχέση µε πέρυσι, ήτοι 
21,1% του συνόλου. Τα αποτελέσµατα δειγµατολη-
πτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για 5η συ-
νεχή χρονιά από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών-Κλα-
δικών Μελετών της ICAP Group για τη «Γυναικεία 
Επιχειρηµατικότητα», µε εστίαση στη γυναίκα-α-
νώτατο στέλεχος, παρουσιάστηκαν για το 2016 α-
ναφέροντας σαφή αύξηση της γυναικείας δράσης 
στο επιχειρείν τη χρονιά που µας πέρασε. Η έρευνα 
έγινε µε σκοπό τη διερεύνηση των βασικών χαρα-
κτηριστικών που διακρίνουν τις γυναίκες επιχει-
ρηµατίες/ανώτατα στελέχη και τα οποία τις οδήγη-
σαν στην κορυφή.

Τα βασικά σηµεία
Βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας 
στο τιµόνι των επιχειρήσεων είναι ότι αυτή εντο-
πίζεται κυρίως σε εταιρείες µικρότερου µεγέθους. 
Έτσι, συναντάµε γυναίκες στην κορυφή στο 25% 
του συνόλου των πολύ µικρών εταιρειών (µε κύκλο 
εργασιών <2 εκατ.), ενώ στις µεγάλου µεγέθους ε-
ταιρείες (>50 εκατ.). το ποσοστό των γυναικών που 
διοικούν περιορίζεται σε 11%.

Το έτος 2015 αποτέλεσε έτος-ορόσηµο για ο-
λόκληρο τον εταιρικό τοµέα, µε την επάνοδο στην 
κερδοφορία του συνόλου των εταιρειών µετά από 
µια µακρά περίοδο καταγραφής ζηµιών. Σε µια τέ-
τοια ευνοϊκή συγκυρία οι εταιρείες µε γυναίκες ε-
πικεφαλής παρουσίασαν πολύ καλύτερες επιδόσεις 
κερδοφορίας σε σύγκριση µε το σύνολο των επιχει-
ρήσεων. Συγκεκριµένα, το 2015 εµφάνισαν εντυ-
πωσιακή αύξηση (80%) καθαρών κερδών, µε συνέ-
πεια τα κέρδη τους να καλύψουν µερίδιο σχεδόν 
26% στα κέρδη που αντιστοιχούν στο σύνολο των 
εταιρειών. Επίσης, πέτυχαν ένα περιθώριο κέρδους 

EBITDA 10,3% έναντι αντίστοιχου δείκτη 8,8% του 
συνόλου των εταιρειών. Οι υψηλές επιδόσεις σε ε-
πίπεδο κερδοφορίας επιβεβαιώνονται και σε άλλη 
έκδοση της ICAP µε τις 500 πιο κερδοφόρες εται-
ρείες του 2015: από τις 500 αυτές εταιρείες, το 9% 
διοικείται από γυναίκες, οι οποίες µάλιστα πέτυχαν 
περιθώριο EBITDA 19% έναντι 13% του συνόλου.

Όπως έδειξε επιπλέον πρόσφατη έρευνα που α-
πευθύνθηκε στις 680 µεγαλύτερες εταιρείες µε γυ-
ναίκες επικεφαλής, αυτές είναι υψηλού µορφωτι-
κού επιπέδου, αφού πάνω από το 1/3 διαθέτει µε-
ταπτυχιακό τίτλο σπουδών. ∆είχνουν επιµονή και 
εργατικότητα, ενώ σηµαντικότερη ανταµοιβή τους 
θεωρούν την προσωπική ανάπτυξη, την καταξίωση 
και την αναγνώρισή τους στο επαγγελµατικό περι-
βάλλον. Παράλληλα, σε πολύ µεγάλο ποσοστό θε-
ωρούν ότι ο βασικότερος παράγοντας που οδηγεί 
στην καταξίωση είναι η ισχυρή επιθυµία για επι-
τυχία και πραγµατοποίηση καριέρας (82%) και η 
αξιοποίηση ευκαιριών (81%). Επιπλέον, οι γυναί-
κες επικεφαλής εργάζονται σκληρά (το 50% αυτών 
εργάζεται πάνω από 50 ώρες την εβδοµάδα), ενώ 
παράλληλα έχουν αυξηµένες οικογενειακές υπο-
χρεώσεις. Επίσης, χαρακτηρίζονται από αισιοδο-
ξία, ενώ θεωρούν ότι υπερτερούν των ανδρών συ-
ναδέλφων τους στον τοµέα της καλύτερης κατανό-
ησης συναδέλφων, στις επικοινωνιακές δεξιότητες 
και στο επίπεδο της διορατικότητας. Όλα τα παρα-
πάνω αποδεικνύουν τις δυνατότητες των γυναικών, 
συνεπώς τόσο η πολιτεία όσο και οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να αξιοποιήσουν περισσότερο το πολύ-
τιµο κεφάλαιο που λέγεται «γυναίκες».

Ταυτότητα της έρευνας
Πραγµατοποιήθηκε από 25 Οκτωβρίου έως 28 Νο-
εµβρίου 2016 µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε ερω-
τήσεις: i) µιας µόνο απάντησης ii) πολλαπλών απα-
ντήσεων και iii) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά 
σηµαντικότητα µε βάση συγκεκριµένη κλίµακα. Στις 
ερωτήσεις απάντησαν οι γυναίκες επιχειρηµατίες 
ή/και ανώτατα στελέχη των εταιρειών του δείγµα-
τος. Το ερωτηµατολόγιο απεστάλη στις 680 µεγα-
λύτερες εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες 
(βάσει κύκλου εργασιών 2014-2015). Το δείγµα που 
εξετάστηκε αφορά 82 επιχειρήσεις (12,1% του πλη-
θυσµού της έρευνας) από διάφορους κλάδους της 
ελληνικής οικονοµίας (βιοµηχανία, εµπόριο, υπη-
ρεσίες) που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την 
ελληνική επικράτεια.

∆έκα ώρες καθηµερινά στο γραφείο…
H πρώτη ερώτηση στην οποία κλήθηκαν να απα-
ντήσουν οι γυναίκες ανώτατα στελέχη αφορούσε το 
πόσες ώρες απασχολούνται κατά µέσο όρο ηµερησίως 
στην εταιρεία τους. Τα αποτελέσµατα καταδεικνύ-
ουν ότι η µεγάλη πλειονότητα εργάζεται πέραν του 
καθιερωµένου οκτάωρου ωραρίου, ενώ 50% παρα-
µένουν στο γραφείο τους πάνω από 10 ώρες. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι µόλις το 6% εργάζεται λιγότε-
ρες από 8 ώρες. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
ευρήµατα δεν προκαλεί εντύπωση το ότι η επιµονή/
εργατικότητα κατέλαβε τα 2/3 των απαντήσεων στην 
ερώτηση που αφορά τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
που διακρίνουν τις γυναίκες ανώτατα στελέχη.

Ηθικές και όχι οικονοµικές οι απολαβές
Η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί τη σηµαντικότερη 
ανταµοιβή για τις γυναίκες. Σχεδόν 3 στις 4 επέλεξαν 
τη συγκεκριµένη απάντηση, ενώ πιο χαµηλά, αλλά 
µε µεγάλο ποσοστό (58%), ακολούθησαν η καταξί-
ωση και η αναγνώριση. Επίσης, η δυνατότητα και-
νοτοµίας (42%) που τους παρέχει η υψηλή διοικη-
τική τους θέση αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για µια 
επιτυχηµένη καριέρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι µόλις το 16% των ερωτηθεισών επέλεξε 
τις οικονοµικές απολαβές, εύρηµα που εν µέρει κα-
ταρρίπτει το στερεότυπο ότι οι οικονοµικές απολα-
βές αποτελούν το µεγαλύτερο κίνητρο για µια επι-
τυχηµένη καριέρα. Η ισχυρή επιθυµία για επιτυχία 
και πραγµατοποίηση καριέρας αποτελεί τον κυριό-
τερο παράγοντα που συνέβαλε στην επαγγελµατική 
καταξίωση των γυναικών ανώτατων στελεχών, σύµ-
φωνα µε το 82% του δείγµατος.

«Εµπόδιο» η οικογένεια στην καριέρα
Εντούτοις, ο δρόµος προς την κορυφή της επαγγελ-
µατικής ιεραρχίας δεν υπήρξε εύκολος. Παραπάνω 
από τις µισές γυναίκες (54%) απάντησαν ότι οι οι-
κογενειακές υποχρεώσεις τους αποτέλεσαν εµπό-
διο στην καριέρα τους, ενώ ένα αρκετά σηµαντικό 
ποσοστό (46%) αντιµετώπισε προκαταλήψεις λόγω 
φύλου. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες 
είχαν να αντιµετωπίσουν µια εταιρική κουλτούρα 
που δεν συνέβαλλε στην επαγγελµατική τους ανέλιξη 
(45%). Είναι προφανές ότι πολλοί εργοδότες πιστεύ-
ουν ακόµη ότι οι γυναίκες, εξαιτίας των οικογενει-
ακών τους υποχρεώσεων, δεν µπορούν να αφιερώ-
σουν στην εργασία τους τον χρόνο και την ενέργεια 
που απαιτούνται στον ίδιο βαθµό µε τους άνδρες.

ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Σταθερά ανοδικά η γυναίκα στο επιχειρείν
ΓΥΝΑΙΚΑ
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Η αντίληψη 
των ευρύτερων 
επιχειρηµατικών 
στόχων του 
οργανισµού στον 
οποίο εργαζόµαστε, 
και όχι µόνο της δικής 
µας θέσης εργασίας, 
και η προσήλωση 
στην επίτευξή τους 
αναλαµβάνοντας 
πρωτοβουλίες και 
σκεπτόµενοι πέρα από 
την πεπατηµένη (out 
of the box) είναι το 
πρώτο βήµα. 

Το πρώτο βήµα προς την επαγγελµατική 
επιτυχία είναι να µην την προσεγγί-
ζουµε µε στερεότυπα. Κάθε θέση έχει 
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προα-
παιτούµενα και το  θέµα είναι αν ένας 

άνθρωπος µπορεί να αντεπεξέλθει ή όχι, άσχετα αν 
είναι γυναίκα ή άντρας. Είναι λάθος προσέγγιση, κατά 
τη γνώµη µου, να συζητάµε, στην εποχή µας και στη 
χώρα µας βεβαίως, εξειδικευµένα για το τι πρέπει να 
κάνει µια γυναίκα για να επιτύχει, σαν να απαιτεί-
ται κάτι διαφορετικό από τις γυναίκες στον εργασι-
ακό χώρο. Η εµπειρία µού έχει δείξει ότι µόνοι µας 
βάζουµε όρια στον εαυτό µας και τελικά διαµορφώ-
νουµε τον τρόπο που µας αντιλαµβάνονται οι άλλοι 
και κυρίως, στην προκειµένη περίπτωση, οι άνθρω-
ποι που παίζουν αποφασιστικό ρόλο για την επαγ-
γελµατική ή προσωπική µας εξέλιξη.

Η αντίληψη των ευρύτερων επιχειρηµατικών στό-
χων του οργανισµού στον οποίο εργαζόµαστε, και όχι 
µόνο της δικής µας θέσης εργασίας, και η προσήλωση 
στην επίτευξή τους αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες 
και σκεπτόµενοι πέρα από την πεπατηµένη (out of 
the box) είναι το πρώτο βήµα. Η συνεχής προσπά-
θεια να διευρύνουµε τις γνώσεις µας, πέρα από το συ-
γκεκριµένο εργασιακό αντικείµενό µας, είναι επίσης 
απαραίτητη, καθώς µας ανοίγει νέους ορίζοντες και 
µας επιτρέπει να µπορούµε να εκµεταλλευτούµε ε-
παγγελµατικά ευκαιρίες που µπορεί να προκύψουν. 

Εξίσου σηµαντικό ρόλο παίζει και η ικανότητα 
ανάπτυξης καλών διαπροσωπικών σχέσεων µε συ-
ναδέλφους, υφισταµένους και προϊσταµένους, και 
η κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας, η υπο-
µονή και η ευελιξία. Όσο καλύτερα αντιλαµβανόµα-
στε την προσωπικότητα των συνεργατών µας, τόσο 
πιο εύκολα µπορούµε να αναδείξουµε τις ικανότητές 
τους, να προσφέρουµε αυτό που αναµένουν από εµάς 
και να επιτύχουµε όσο το δυνατόν πιο αρµονική και 
αποτελεσµατική συνεργασία, µε λιγότερες προστρι-
βές. Αυτό, πρέπει να οµολογήσω, είναι και το πιο δύ-
σκολο κοµµάτι, γιατί δεν εξαρτάται µόνο από εµάς και 

τη σκληρή δουλειά µας, η χηµεία δεν υπάρχει πάντα, 
οπότε απαιτείται επιπλέον προσπάθεια και υποµονή. 
Αυτό είναι ενδεχοµένως και το µόνο σηµείο που έχω 
αισθανθεί τη διαφορά των φύλων. Είναι γεγονός ότι 
υπάρχει διαφορά στα ενδιαφέροντα και στα θέµατα 
συζήτησης, οπότε, παλαιότερα κυρίως, ένιωθα την 
καλοπροαίρετη αµηχανία κάποιων συνεργατών όταν 
ήµουν η µόνη γυναίκα σε µια οµάδα µε άντρες. Ει-
δικά δε όταν κάποια στιγµή δεν υπήρχε επαγγελµα-
τική συζήτηση αλλά πιο κοινωνική. Εκεί χρειάστηκε 
να προσπαθήσω να βρω κοινά θέµατα συζήτησης ή 
ακόµα και να φροντίζω να είµαι ενηµερωµένη για 
διάφορα θέµατα, έτσι ώστε να µπορώ να συµµετέχω 
στις συζητήσεις και να είµαι «one of the guys». Ειλι-
κρινά δεν µε ενόχλησε ποτέ αυτό, είναι κατανοητό 
στο πλαίσιο της ανθρώπινης φύσης και άλλωστε συµ-
βαίνει και όταν σε µια οµάδα είναι κυρίως γυναίκες, 
οπότε εκεί χρειάζεται και οι άντρες συνεργάτες να 
προσπαθήσουν λίγο περισσότερο. 

Ένα άλλο στοιχείο που θεωρώ σηµαντικό είναι 
η επιδίωξη, στον βαθµό που είναι εφικτό, να έχουµε 
τους σωστούς συνεργάτες, προϊσταµένους ή υφιστα-
µένους. Είναι ιδιαίτερα ευτυχές αν οι προϊστάµε-
νοί σου έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να 
µην απειλούνται από τις ικανότητές σου αλλά, αντι-
θέτως, να αναγνωρίζουν ότι αυτό υποστηρίζει και 
τους δικούς τους στόχους και την εικόνα τους και να 
σου αφήνουν χώρο για ανάληψη πρωτοβουλιών. Ε-
ξίσου σηµαντικό είναι να επιλέγεις συνεργάτες-υφι-
σταµένους που ξέρουν περισσότερα ή διαφορετικά 
πράγµατα από εσένα και κάνουν, µε αυτόν τον τρόπο, 
ακόµα πιο δυνατή την οµάδα, ανθρώπους στους ο-
ποίους µπορείς να βασιστείς για το καλό αποτέλεσµα 
και µπορείς να αναθέσεις αρµοδιότητες. Η ανάθεση 
εργασιών είναι καίρια για να µην «καείς», αν είσαι 
control freak και one woman (ή man) show, µάλλον 
µακροπρόθεσµα θα αποδειχθεί συνταγή αποτυχίας. 
Η καλή και δεµένη οµάδα είναι η καρδιά της επιτυ-
χίας και λειτουργεί µε τον βέλτιστο τρόπο, τουλάχι-
στον σε ό,τι µε αφορά, όταν ο/η επικεφαλής διοικεί 

µε το παράδειγµά του/της. Με άλλα λόγια, έχοντας 
εµπειρία απ’ όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ι-
εραρχίας, προσπαθώ να µην απαιτώ κάτι που εγώ η 
ίδια δεν έχω κάνει ή δεν είµαι διατεθειµένη να κάνω. 

∆υστυχώς, δεν µπορώ να πω ότι ποτέ δεν µου 
έτυχε έστω και µια διάκριση λόγω φύλου. Στο µα-
κρινό παρελθόν µού έχει συµβεί να αντιληφθώ ότι 
είχα σηµαντικά χαµηλότερες απολαβές από άλλον 
(άντρα) συνάδελφο, ενώ η θέση µου είχε τουλάχι-
στον τις ίδιες ευθύνες. ∆εν το δέχτηκα και, µόλις οι 
συνθήκες το επέτρεψαν, διεκδίκησα και τελικά δι-
καιώθηκα. Θεωρώ όµως ότι αυτό ήταν ένα ατυχές και 
µεµονωµένο περιστατικό. Γενικά θεωρώ τον εαυτό 
µου τυχερό, συνεργάστηκα και συνεργάζοµαι µε αν-
θρώπους που δεν λειτουργούν µε στερεότυπα, που 
αναγνωρίζουν τις ικανότητές µου και µου έδωσαν 
ευκαιρίες, µε συναδέλφους µε οµαδικό πνεύµα και 
κοινό όραµα, χωρίς τη συνεργασία των οποίων δεν θα 
µπορούσα να έχω τα ίδια θετικά αποτελέσµατα. Ει-
δικά η εταιρεία µας, η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ, θεωρώ 
ότι αποτελεί υπόδειγµα ίσων ευκαιριών και αντιµε-
τώπισης σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην πιο ση-
µαντική πτυχή, που δεν είναι άλλη από την επιδίωξη 
της υγιούς ισορροπίας ανάµεσα στην επαγγελµατική 
επιτυχία και την προσωπική ζωή. ∆εν πιστεύω ότι 
µπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο και, ευτυ-
χώς, µέχρι τώρα το έχω καταφέρει, κυρίως χάρη στον 
σύζυγό µου. Αν θα έπρεπε να δώσω µια συµβουλή σε 
άλλες γυναίκες, θα ήταν ότι ο σύντροφός τους, αν βε-
βαίως επιλέξουν να είναι σε µια µακροχρόνια σχέση, 
είναι ο πιο σηµαντικός συνεργάτης που θα έχουν για 
όλη τους ζωή και η σωστή επιλογή είναι καίρια για 
την επιτυχία σε όλες τις άλλες πτυχές της ζωής, ε-
παγγελµατικές ή µη. 

*Η Τερέζα Μεσσάρη κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή 
Οικονοµικών και Εργασιών και είναι εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. της 
εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ. Στο παρελθόν κατείχε υψηλό-
βαθµες θέσεις στον χώρο της ακίνητης περιουσίας τόσο στον  Όµιλο 
της Εθνικής Τράπεζας όσο και της Eurobank.

ΤΗΣ ΤΕΡΕΖΑΣ ΜΕΣΣΑΡΗ*

Γυναίκα και 
επαγγελµατική 
επιτυχία
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Ενώ οι κατακτήσεις 
του γυναικείου 
κινήµατος 
υπερασπίζονται την 
αυτοδιάθεση του 
γυναικείου σώµατος, 
για τα social media οι 
ακάλυπτες γυναικείες 
θηλές παραµένουν 
θέµα ταµπού, ακόµη 
κι αν ανήκουν σε µια 
µητέρα που θηλάζει το 
παιδί της. Επώνυµες 
και ανώνυµες γυναίκες 
διεκδικούν σήµερα το 
δικαίωµα στο τόπλες.

Η κινηµατογραφική λάµψη, µάλ-
λον, δεν κληροδοτείται. Η Σκά-
ουτ Γουίλις, κόρη των Μπρους 
Γουίλις και Ντέµι Μπουρ, δεν 
συγκινεί µε το υποκριτικό της 

ταλέντο. Ωστόσο, διατηρεί έναν δηµοφιλή λογα-
ριασµό στο Instagram. Με τη φρεσκάδα των 26 
χρόνων της, καταγράφει τη ζωή της στη σύγχρονη 
Αµερική. Όταν, πριν από δύο χρόνια, ανέβασε µια 
φωτογραφία της µε διάφανο µπλουζάκι µέσα από 
το οποίο φαίνονταν οι θηλές της, ο µιντιακός κο-
λοσσός αυτόµατα κατάργησε τον λογαριασµό της. 
Το κορίτσι µε το επίθετο που είναι πολύ σκληρό 
για να πεθάνει έδεσε τα κορδόνια στα παπούτσια 
του, πήρε την τσάντα του, φόρεσε µια φούστα και 
βγήκε γυµνόστηθο στους δρόµους της Νέας Υόρ-
κης προκειµένου να διαµαρτυρηθεί για την αυ-
στηρή πολιτική λογοκρισίας του Instagram. Ο τό-
πλες περίπατός της προκάλεσε τον ενθουσιασµό 
των περαστικών και την επέµβαση της αστυνο-
µίας. «Στη χώρα της ελευθερίας τα γυµνά στήθη 
είναι λόγος σύλληψης» σχολίασε η Σκάουτ. Ήταν 
η στιγµή που το κίνηµα «Ελευθερώστε τη Ρώγα» 
(www.freethenipple.com) βρήκε την πρέσβειρά του.

∆εν ήταν η πρώτη που πρόσβαλε την ηθική 
και αισθητική του Instagram. Την ίδια τύχη είχε 
και ο λογαριασµός της στυλίστριας Γκρέις Κόντιν-
γκτον, όταν τόλµησε να ποστάρει ένα… σκίτσο της 
στο οποίο φαινόταν να κάνει ηλιοθεραπεία χωρίς 

το πάνω µέρος του µπικίνι. Αλλά ούτε το Facebook 
έχει δείξει µεγαλύτερη ανοχή στο θέαµα του γυ-
ναικείου στήθους. Για παράδειγµα, απέκλεισε από 
το News Feed φωτογραφίες του τοπ µόντελ Κέ-
νταλ Τζένερ όπου φοράει ένα σιθρού µπλουζάκι 
της νέας κολεξιόν του οίκου Marc Jacobs.

Η ταινία
«Γιατί κάποιος µπορεί να ανεβάσει ανενόχλητος 
στο Facebook βίντεο µε δηµόσιους αποκεφαλι-
σµούς από τη Σαουδική Αραβία ή να πουλήσει όπλα 
µέσω του Instagram, αλλά όταν ποστάρει κάτι στο 
οποίο φαίνεται ένα σηµείο του γυναικείου σώµα-
τος βλέπει τον λογαριασµό του να µπλοκάρεται;» 
ρωτάει η Λίζα Έσκο, σκηνοθέτρια της ταινίας «Free 
the Nipple», που παρουσιάζει την αληθινή ιστο-
ρία µιας οµάδας γυναικών οι οποίες στα ’90s αγω-
νίστηκαν και πέτυχαν την αποποινικοποίηση του 
τόπλες στη Νέα Υόρκη. Ήταν το 1986, κατά τη δι-
άρκεια ενός ενοχλητικά ζεστού καλοκαιριού, που 
επτά γυναίκες ξαπλωµένες στο γρασίδι ενός πάρ-
κου του Ρότσεστερ, στη Νέα Υόρκη, έβγαλαν τις 
µπλούζες τους, για να συλληφθούν λίγη ώρα αργό-
τερα. Έξι χρόνια µετά τη σύλληψη των Rochester 
Seven η υπόθεσή τους έφτασε στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο της Νέας Υόρκης, που απεφάνθη ότι το τό-
πλες θα έπρεπε να νοµιµοποιηθεί στην Πολιτεία. 
Μια υποσηµείωση στην υπόθεση αναφέρει: «Η ε-
πιβολή απόκρυψης του στήθους των γυναικών ενι-

σχύει την πολιτιστική εµµονή µε αυτά, συµβάλλει 
προς τη διαµόρφωση µη υγιών συµπεριφορών για 
τα στήθη και από τα δυο φύλα και, επιπλέον, απο-
θαρρύνει τις γυναίκες να θηλάσουν τα παιδιά τους». 
Η ταινία της Έσκο βασίστηκε σε αυτή την υπόθεση, 
ωστόσο από την αµερικανική Επιτροπή Λογοκρι-
σίας χαρακτηρίστηκε «ακατάλληλη για ανηλίκους». 
«Το τόπλες συµβολίζει πολλές διεκδικήσεις, από 
το δικαίωµα στον δηµόσιο θηλασµό µέχρι τις ίσες 
αµοιβές ανεξαρτήτως φύλου» πιστεύει η Λίζα Έσκο.

Επώνυµη και ανώνυµη συστράτευση
Η Κάρα Ντελεβίν επισκέφτηκε την οικία του Α-
µερικανού πρέσβη φορώντας t-shirt της εκστρα-
τείας µε print δύο γυναικείους µαστούς στο ύψος 
του στήθους. Η Μάιλι Σάιρους ανέβασε στο –λι-
γότερο αυστηρό– Twitter µια γυµνόστηθη φωτο-
γραφία της. Η Κίρα Νάιτλι πόζαρε ηµίγυµνη στον 
φακό του φηµισµένου φωτογράφου Πατρίκ Ντε-
µαρσελιέ για το περιοδικό «Interview». Ανάµεσα 
στα αιτήµατα του Free the Nipple βρίσκεται η προ-
σπάθεια εξοικείωσης του κοινού µε την εικόνα του 
στήθους όπως πραγµατικά είναι και όχι υπερφου-
σκωµένου από µαγικά σουτιέν ή αψεγάδιαστου 
από επεµβάσεις στο photoshop. Αυτή υπήρξε και 
η πρόθεση της Λόρα Ντόντσγουορθ, που φωτογρά-
φισε 100 γυµνόστηθες γυναίκες, σε ένα πρότζεκτ 
που ονόµασε «Γυµνή Αλήθεια» (www.barereality.
net). «Οι εικόνες που βλέπουµε παντού δεν είναι 
αληθινές. ∆ηµιουργούν ένα ανέφικτο πρότυπο. Θέ-
λησα, λοιπόν, να ξαναδώσω στο φύλο µας την αν-
θρώπινη διάστασή του» σχολίασε η φωτογράφος.

Η γυναικεία σεξουαλικότητα
Πριν από τα ρούχα, η ιστορία του γυµνού στήθους 
ήταν η ιστορία της ανθρωπότητας. Από τη µινωική 
Μητέρα-Θεά µέχρι την Ίσιδα και την Κάλι και από 
την Αφροδίτη της Μήλου µέχρι την Αφροδίτη του 
Ουρµπίνο, το γυναικείο στήθος καλύπτεται ή απο-
καλύπτεται ανάλογα µε τη σεξουαλική ευπρέπεια 
της εποχής. Σήµερα τα προοδευτικά social media 
ενοχλούνται από εκείνο το γυµνό που αποκαλύ-
πτει τις γυναικείες θηλές, ακόµα κι αν αυτές δεν 
είναι ερεθισµένες. Η γυναικεία σεξουαλικότητα 
και η έκφρασή της εξακολουθούν να ερµηνεύο-
νται απειλητικά µια εποχή που το γυναικείο στή-
θος, πληθωρικό και αφράτο, άγουρο και εφηβικό, 
χρησιµοποιείται για να διαφηµίσει, να προκαλέ-
σει, να συγκινήσει ή να ευαισθητοποιήσει, ανά-
λογα µε την περίσταση. Όχι ολόκληρο, µέχρι εκεί 
που οι αυτοδιορισµένοι υπερασπιστές της σύγχρο-
νης εποχής επιτρέπουν.

ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ … κι αν είναι ρώγες (;)

ΓΥΝΑΙΚΑ




