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Ημερίδα «Η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
αναγκαία συνθήκη ανάκαμψης της Τοπικής και Εθνικής
Οικονομίας»

Σεβασμιώτατε,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς,
κυρίες και κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά, χάρις στην αξιέπαινη πρωτοβουλία του
αγαπητού συμπατριώτη μας και εξαίρετης προσωπικότητας της
Πειραϊκής κοινωνίας και όχι μόνο, κ. Γεωργίου
Κασιμάτη, πραγματοποιείται σήμερα στο νησί μας αυτή η
αξιόλογη εκδήλωση.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω θερμά τόσο
τον κ. Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου όσο και τον κύριο Δήμαρχο που οργάνωσαν από
κοινού την αποψινή εκδήλωση, και για την προτίμησή τους να
είμαι εγώ η εισηγήτρια του θέματος που θα σας αναπτύξω.
Το θέμα μας δεν είναι συνηθισμένο. Αντίθετα είναι πρωτότυπο
και κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων μας. Ασχολείται με την
γυναικεία επιχειρηματικότητα, σε μια εξαιρετικά δύσκολη

εποχή για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, και βέβαια για το νησί
μας.
Στην κρίσιμη αυτή περίοδο, κατά την οποία η ανεργία
καλπάζει και ο αριθμός των ανέργων -ιδιαίτερα νέων σε ηλικίαφθάνει σε πρωτόγνωρα ύψη, η έλλειψη ρευστότητας γονατίζει
ιδιώτες και επιχειρήσεις και οδηγεί την πλειοψηφία των
Ελλήνων στην απόγνωση, το θέμα μας καθίσταται εξαιρετικά
επίκαιρο.
Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το κρίσιμο, για να μην πω τραγικό,
οικονομικό περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα, η
απαισιοδοξία, ακόμη και η κατάθλιψη, καλούμαστε όλοι να
προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Να ξεχάσουμε πρακτικές και
νοοτροπίες του παρελθόντος που ευθύνονται σε αρκετό
ποσοστό για την σημερινή κατάσταση που ζούμε και να
κάνουμε μια νέα αρχή.
Να υιοθετήσουμε μεθόδους, που δοκιμασμένες τόσο στην
Ελλάδα, σε λίγες δυστυχώς περιπτώσεις, όσο και στο
εξωτερικό, θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα σημερινά
επικίνδυνα αδιέξοδα.
Ιδιαίτερα, εμείς οι γυναίκες, επωμιζόμαστε μια τεράστια
ευθύνη. Να λειτουργήσουμε ως είναι άλλος πυλώνας, ως
πυλώνας ζωής και δράσης, ο οποίος θα συνεισφέρει –στο
μέγιστο δυνατόν- για το ξεπέρασμα της μεγάλης κρίσης και την
ανάκαμψη της Οικονομίας μας, εθνικής και τοπικής.
Κυρίες και κύριοι,
Η γυναίκα σήμερα δεν θα έλεγα ότι διαφέρει πολύ από την
γυναίκα του χθες. Κι αυτό γιατί πάντα πρόσφερε στην
οικογένεια, στην οικιακή οικονομία, στην τοπική και στην
εθνική ανασυγκρότηση και πρόοδο. Ίσως με πιο πρωτόγονα
μέσα, ίσως βρισκόμενη περισσότερο στην αφάνεια. Σήμερα
όμως στον τομέα αυτό τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η γυναίκα
ως σύζυγος, ως μητέρα, συνεχίζει τον αγώνα της και την
προσφορά της. Όμως σε αυτόν τον αγώνα έχει προστεθεί και η
μισθωτή εργασία στις πιο πολλές περιπτώσεις, ενώ σε λιγότερες
η επιχειρηματική δράση. Κι αυτό το γεγονός είναι

αναμφισβήτητο. Η γυναίκα επιχειρηματίας ξεκίνησε στην
Ελλάδα πριν από μερικές δεκαετίες έντονα δραστηριοποιείται
σε λίγους τομείς. Σιγά – σιγά επέκτεινε τη δράση της. Σήμερα,
βρίσκεται πια παντού. Η γυναίκα επιχειρηματίας ανεξαρτήτως
οικονομικών μεγεθών, δραστηριοτήτων και εξειδικεύσεων
καλείται να λειτουργήσει διαφορετικά από πριν. Να συμβάλει
ουσιαστικά στην έξοδο από την κρίση και να οδηγήσει με τον
τρόπο της την Ελλάδα και ασφαλώς τα Κύθηρα, το νησί μας,
στην ανάπτυξη.
Οι τομείς στους οποίους καλούμαστε εμείς οι γυναίκες να
συνεισφέρουμε και να πρωταγωνιστούμε δεν είναι λίγοι. Ήδη,
εδώ στα Κύθηρα, υπάρχουν γυναίκες ιδιοκτήτες
ενοικιαζομένων δωματίων, ξενοδόχοι, εστιάτορες, ιδιοκτήτες
καταστημάτων πολλών κατηγοριών , όπως τροφίμων,
τουριστικών ειδών, βιβλίων, χειροτεχνίας και άλλων. Υπάρχουν
επίσης γυναίκες μελισσοκόμοι, τυροκόμοι, παρασκευαστές
γλυκών και βέβαια κατ’ εξοχήν αγρότισσες.
Αυτά που ανέφερα σαφέστατα αποδεικνύουν ότι ήδη
υπάρχει πεδίο λαμπρό για τη γυναίκα και την
επιχειρηματικότητα που αναπτύσσει. Αυτό το πεδίο βέβαια
πρέπει να ενισχυθεί, να διευρυνθεί και να εκσυγχρονισθεί. Η
ανταγωνιστικότητα που επικρατεί και το διεθνές ανοιχτό, χωρίς
προστατευτισμό οικονομικό περιβάλλον επιβάλλουν διαρκή
προσπάθεια, συνεχή επαγρύπνηση, βελτιούμενο εκσυγχρονισμό,
επιθετικές πολιτικές.
Όλα αυτά, αναμφίβολα, προϋποθέτουν γνώση, ποιότητα,
έρευνα αγοράς και πάνω απ’όλα γυναικεία ευαισθησία. Σε κάθε
τι που κάνουμε οφείλουμε να δώσουμε το δικό μας μεράκι, τη
δική μας ψυχή. Και να προσθέσω το δικό μας χαμόγελο και τη
δική μας ευγένεια. Αυτά δηλαδή τα χαρακτηριστικά που
αφοπλίζουν και εξουδετερώνουν αντιδράσεις ανοίγοντας νέους
δρόμους, οι οποίοι οδηγούν σε πιο μακρινούς και ανοιχτούς
ορίζοντες. Άφησα τελευταίο ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
γυναικείας επιχειρηματικότητας, την σκληρή δουλειά. Αυτή που
βέβαια δεν λείπει ούτε από το ανδρικό φύλο, αλλά που στην
δική μας περίπτωση κάνει την διαφορά.

Η σκληρά εργαζόμενη επιχειρηματίας είναι πάντοτε
ξεχωριστή και επιτυχημένη. Είναι αυτή που δίνει τον τόνο, τον
βηματισμό στον τομέα της. Είναι αυτή που γίνεται επώνυμη
γρήγορα και δύσκολα ξεχνιέται. Είναι αυτή που στολίζει την
περιοχή της και γίνεται σήμα κατατεθέν του τόπου της. Είναι
αυτή που μπορεί να γίνει πρέσβειρα της ιδιαίτερης πατρίδας
της οδηγώντας παράλληλα τις γυναίκες επιχειρηματίες του
οικονομικού περιβάλλοντός της σε νέες αναζητήσεις και
κατακτήσεις.
Τα Κύθηρα, για να αναφερθώ ειδικότερα σ’ αυτά, αφού εδώ
δραστηριοποιούμαι ως επιχειρηματίας και από την 1/1/2011 και
ως Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, αποτελούν έναν
ιδανικό τόπο για την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Οι
καινοτόμες δράσεις μπορούν να αυξηθούν. Την πλούσια
κυθηραϊκή κληρονομιά, στην μαγειρική, στην παρασκευή
γλυκών και άλλων προϊόντων, να την εκμεταλλευθούμε
στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Να δώσουμε μεγαλύτερη αξία στα
προϊόντα μας, στον κόπο μας στις ομορφιές του νησιού μας, στη
δράση που συνδέεται με το περιβάλλον. Να οργανωθούμε
δραστήρια σε ομάδες παραγωγών και να προχωρήσουμε σε
διεπαγγελματικές συμπράξεις ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια και
να αποκτήσουμε διαπραγματευτική δύναμη.
Δεν πρέπει να ζούμε με ψευδαισθήσεις. Το μέλλον στις
αγορές, εντός και εκτός Ελλάδος, θα παιχθεί με σκληρούς
ανταγωνιστικούς όρους. Άριστη ποιότητα, όπως ανέφερα και
πιο πάνω, αλλά και προβολή των προϊόντων μας με σύγχρονους
τρόπους, π.χ. διαδικτυακά, θα διαδραματίσουν καθοριστικό
ρόλο για το αύριο. Για την επιτυχία των στόχων μας. Για την
επιβίωσή μας και την πρόοδό μας.
Προσωπικά, εμπιστεύομαι την τσιριγώτισσα, την
συμπατριώτισσά μας που ήδη αγωνίζεται στον επιχειρηματικό
στίβο ή προτίθεται να αναλάβει ρόλο σ’αυτόν. Είμαι βέβαιη ότι
με την σκληρή δουλειά, την συνεργασία, την αύξηση της
γνώσης, την οργάνωση και τον σωστό σχεδιασμό η γυναικεία
επιχειρηματικότητα στα Κύθηρα, αλλά και στον Πειραιά και
την υπόλοιπη Ελλάδα θα ανθήσει.

Έφτασε πια ο καιρός που με επιλέξιμα προϊόντα και με
σύγχρονη προσφορά υπηρεσιών μπορούμε να διαμορφώσουμε
μια ανταγωνιστική οικονομία η οποία ελάχιστα έως καθόλου
θα εξαρτάται από την κρατική στήριξη ή τις επιδοτήσεις.
Ασφαλώς ζητούμε και απαιτούμε από το κράτος, από την
κυβέρνηση, σύγχρονο κι ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο που θα
επιβραβεύει την γυναικεία επιχειρηματικότητα και δεν θα την
τιμωρεί φορολογικά και γραφειοκρατικά.
Απαιτούμε να εκσυγχρονίσει την κρατική μηχανή, ώστε
εγκρίσεις και αποφάσεις να λαμβάνονται ταχύτατα και να
δημιουργηθεί έτσι ένα υπερσύγχρονο και πρότυπο για όλους
επιχειρηματικό περιβάλλον. Γιατί μόνο έτσι θα ξεφύγουμε μια
ώρα αρχύτερα από τα ελλείμματα, τα υπέρογκα χρέη, τις
μνημονιακές πολιτικές και θα ανοίξουμε τα φτερά μας για τα
Κύθηρα και την Ελλάδα της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης,
της προόδου και της δημιουργίας πλούτου που θα διαχέεται σ’
όλα τα κοινωνικά επίπεδα.
Έφτασε πια ο καιρός να αναζητήσουμε πώς θα έχουμε και στα
Κύθηρα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.
Μήπως πρέπει π.χ. οι μελισσοκόμοι μας να εξετάσουν μια
παλαιότερη πρόταση του Δημάρχου μας για να εντάξουν το
εξαίρετο μέλι μας σ’αυτή την κατηγορία των Προϊόντων;
Μήπως το ίδιο θα μπορούσαμε να κάναμε και για το λαδοτύρι
μας ή και για άλλα νόστιμα, γευστικά και αρωματικά προϊόντα
μας;
Μήπως, τέλος, οι νέες Κυθήριες αντί να αγωνιούν για το
σκοτεινό αύριο, στο οποίο κυριαρχεί ο εφιάλτης της ανεργίας,
πρέπει να τολμήσουν να γίνουν μέλη της γυναικείας
επιχειρηματικότητας;
Με βοήθεια από ευρωπαϊκές ή εθνικές επιδοτήσεις στην αρχή
και με τη δύναμή τους και το μεράκι τους στη συνέχεια να
εξασφαλίσουν το μέλλον τους;
Σεβασμιώτατε, κ. Δήμαρχε, Κυρίες και κύριοι,
ελπίζω να μη σας κούρασα. Ευελπιστώ ότι η μικρή και
αδύναμη φωνή μας εδώ στα Κύθηρα θα ακουστεί και στην

υπόλοιπη Ελλάδα και ασφαλώς θα φθάσει και στα αυτιά των
αρμοδίων Υπουργών. Η κραυγή μας αυτή είναι κραυγή
αγωνίας για το αύριο.
Όσο κι αν στηρίζει η ΕΕ με το ΕΣΠΑ την Ελλάδα, ελάχιστα θα
πετύχουμε, αν εμείς οι ίδιοι και οι ιθύνοντες δεν δουλέψουμε
σκληρά, συλλογικά, και με πρόγραμμα. Κι αν βέβαια δεν
φροντίσει το ίδιο κράτος να εξαλείψει άμεσα τη γάγγραινα της
γραφειοκρατίας.
Πιστεύω ότι εμείς οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούμε να
γυρίσουμε σελίδα. Μπορούμε να πρωτοπορήσουμε και θεωρώ
ότι θα το κάνουμε με επιτυχία. Κι η επιτυχία μας δεν θα αφορά
μόνο στους εαυτούς μας, αλλά και στον τόπο μας, στην Ελλάδα,
στην ελληνική κοινωνία που ειδικά σήμερα δοκιμάζεται σκληρά
και η συνοχή της επικίνδυνα απειλείται.
Τολμώντας θα πετύχουμε. Και θα αποδείξουμε για μια
ακόμη φορά ότι η Ελληνίδα γυναίκα, η Ελληνίδα
επιχειρηματίας αγωνίζεται, πετυχαίνει, ξεχωρίζει, διδάσκει και
καθοδηγεί.

Σας ευχαριστώ πολύ.

