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TΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η

Τ ο στερεότυπο θέλει τη γυναίκα 
δύο φορές καλύτερη από έναν 
άνδρα συνάδελφό της προκειμέ
νου να θεω ρείται επιτυχημένη στο 

επάγγελμά της. Πόσο καλύτερη «οφεί
λει», όμως, να είναι μια εκπρόσωπος του 
αποκαλούμενου «ωραίου φύλου» στη... 
ζούγκλα των επιχειρήσεων, ώστε να γίνει 
κοινώς παραδεκτή η αξία της; Και πόσο 
δυσκολότερο καθίσταται το να επιτευ
χθεί το εγχείρημα αυτό στη χώρα μας, 
όπου γενικότερα η επιχειρηματικότητα 
έχει σχεδόν ταυτιστεί με το... προπατορι
κό αμάρτημα;

Το γεγονός ότι η παρουσία των Ελλη
νίδων στο συγκεκριμένο τομέα είναι πε
ριορισμένη το μαρτυρά και η πρόσφα
τη έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών 
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για το 
20102011, όπου κατεγράφη πως μόνο 
το 3,7% του πληθυσμού από δεκαοχτώ 
μέχρι εξήντα τεσσάρων ετών ήταν ταυ
τοχρόνως και γένους θηλυκού και επι
χειρηματίας αρχικών σταδίων, δεν είχε 
κληρονομήσει, δηλαδή, οικογενειακή 
επιχείρηση, αλλά τόλμησε να πάρει το 
ρίσκο να δημιουργήσει από το μηδέν 
δική του εταιρεία. Εξάλλου, και σε άλλες 
έρευνες διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες 
οδηγούνται στην επιχειρηματικότητα εξ 
ανάγκης και όχι από επιλογή, ενώ ξεκι
νούν τη δραστηριότητά τους σε μεγαλύ
τερες ηλικίες απ’ ό,τι οι άνδρες. Κι αυτό, 
μολονότι πλέον το 54% των αποφοίτων 
πανεπιστημίου είναι κυρίες...

Τι λείπει, όμως, από τις γυναίκες; Όσοι 
γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στην επι

Τα «Επίκαιρα» 
συνομιλούν 
με επιτυχημένες 
εκπροσώπους 
του «ωραίου 
φύλου»!

Γυναίκες 
επιχειρηματίες
που νίκησαν 
την κρίση
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χειρηματική σφαίρα συγκλίνουν στην 
άποψη ότι υστερούν σε αυτοπεποίθηση 
και αισιοδοξία, ενώ αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα τόσο στη χρηματοδότησή τους 
όσο και στην παροχή των αναγκαίων κι-
νήτρων, που θα τις βοηθήσουν να συν-
δυάσουν την επαγγελματική επιτυχία με 
τις υποχρεώσεις της συζύγου και της μη-
τέρας. Οι γυναίκες επίσης είναι λιγότερο 
δικτυωμένες στα κέντρα λήψης αποφά-
σεων, ενώ καλούνται να αντιμετωπίσουν 
και κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία 
έχουν μεν υποχωρήσει, αλλά δεν έχουν 
εξαλειφθεί. Με βάση όλα αυτά τα δεδο-
μένα, είναι λογικό να βρισκόμαστε πολύ 
πίσω ακόμα και από χώρες του λεγόμε-
νου Τρίτου Κόσμου, ιδίως από τη στιγμή 
που δεν έχουμε αξιοποιήσει και το ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα 
στη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε θε-
σμικό επίπεδο αλλά και σε ό,τι αφορά σε 
παροχή κονδυλίων...

Θέμα ανταγωνιστικότητας
«Η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρη-

ματικότητας δεν είναι μόνο θέμα πολι-
τισμού, αλλά και ανταγωνιστικότητας, 
από τη στιγμή που η χώρα πρέπει να 
αξιοποιήσει το σύνολο του ανθρώπινου 
δυναμικού της. Δεν είναι τυχαίο πως οι 
πιο ανταγωνιστικές οικονομίες του πλα-
νήτη ενισχύουν τη γυναικεία παρουσία 
σε όλους τους τομείς. Γι’ αυτό και είναι 
απαραίτητο να ξεκινήσει ο δημόσιος διά-
λογος, ώστε να εντοπιστούν οι λόγοι που 
αποτρέπουν το θηλυκό πληθυσμό από 
την επιχειρηματικότητα και να αντιστρα-
φεί το κλίμα», τονίζει στα «Επίκαιρα» 
η κυρία Λιάνα Γούτα, συνιδρύτρια της   
«i for U», Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, 
η οποία στοχεύει στην καθοδήγηση και 
παρότρυνση των γυναικών που θέλουν 
να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην 
επιχειρηματική σφαίρα. «Πρέπει οι ίδιες 
οι γυναίκες να πιστέψουν στις ικανότητές 
τους και να ρισκάρουν και, από την άλλη, 
η κοινωνία οφείλει να αντιληφθεί το 
όφελος που θα έχει η ελληνική οικονο-
μία από την ενδυνάμωση της παρουσίας 
τους σε όλους τους τομείς», παρατηρεί η 
κυρία Γούτα.

Επιχειρηματίας, σύζυγος, μητέρα...
Από την πλευρά της, η κυρία Νόνη Στε-

ριώτη-Καλλίτση, η οποία εκπροσωπεί 
στην Ελλάδα τη CMA, εταιρεία διακίνη-
σης κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά, 

δηλώνει στα «Επίκαιρα» πως το βασικό 
πρόβλημα της γυναικείας επιχειρηματι-
κότητας είναι ο συνδυασμός εργασίας 
και οικογενειακής ζωής. Η ίδια, άλλωστε, 
έχει το δικαίωμα να μιλά με βάση την 
εμπειρία σαράντα χρόνων που διαθέτει 
στη ναυτιλία. Όταν, μάλιστα, ξεκινούσε 
το 1972 την ενασχόλησή της με την οι-
κογενειακή επιχείρηση, οι γυναίκες επι-
χειρηματίες στο ναυτιλιακό κλάδο ήταν 
κυριολεκτικώς μετρημένες στα δάχτυλα 
του ενός χεριού.

«Ήταν πολύ δύσκολο να γίνεις αποδεκτή 
στον κύκλο, ο οποίος ήταν καθαρώς αν-
δροκρατούμενος. Γι’ αυτό και ήταν πολ-
λά τα προβλήματα που αντιμετώπισα την 
πρώτη δεκαετία. Έπρεπε οι συναλλασσό-
μενοι μαζί μου να πειστούν ότι γνωρίζω 
το αντικείμενο της εργασίας μου, ενώ πα-
ραλλήλως όφειλα να είμαι καλή σύζυγος 
και μητέρα... Ωστόσο, δεν σκέφτηκα ούτε 
δευτερόλεπτο να τα παρατήσω, αφού 
πάντοτε με έλκυε ο πλούτος γνώσεων 
που παρέχει η ναυτιλία. Για μια γυναίκα, 
άλλωστε, που ξέρει το αντικείμενο της 
εργασίας της είναι πιο εύκολο να πετύχει 
απ’ ό,τι για έναν άνδρα. Είμαστε περισσό-
τερο μεθοδικές, δημιουργούμε πολύ κα-
λές σχέσεις με το προσωπικό μας, ενώ τα 
πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα αν 
έχουμε και μια συμπαθητική εξωτερική 
εμφάνιση», αναφέρει η κυρία Στεριώτη-
Καλλίτση. Εν τω μεταξύ, προχωρώντας σε 
μια σύγκριση του παρελθόντος με το πα-
ρόν, η επιχειρηματίας υπογραμμίζει ότι 
πλέον οι συναδέλφισσές της είναι πάρα 
πολλές, προσθέτοντας πως δεν ξενίζει 
πια μια γυναίκα στη θέση της διευθύ-
ντριας επιχείρησης.

Η κυρία Ιωάννα Κούκλη ίδρυσε το 2000 
την εταιρεία «Pharmassist», η οποία πα-
ρέχει υπηρεσίες σε φαρμακοβιομηχανίες. 
Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει το διαδικα-
στικό κομμάτι της έγκρισης φαρμακευτι-
κών σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργα-
νισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τις αντίστοι-
χες ευρωπαϊκές Αρχές. Η ενασχόληση της 
κυρίας Κούκλη με τη φαρμακοβιομηχανία 
δεν προέκυψε «από το πουθενά», αφού 
είχε εργαστεί γι’ αυτή επί μία ενδεκαετία 
–κυρίως στον τομέα των γενοσήμων– 
προτού αποφασίσει να γίνει επιχειρη-
ματίας του χώρου, αρχικά ως ελεύθερος 
επαγγελματίας και στη συνέχεια μετατρέ-
ποντας την εταιρεία της σε ΕΠΕ, η οποία 
απασχολεί επιστήμονες όλων των ειδικο-
τήτων του τομέα της υγείας.

Οι γυναίκες οδηγούνται 
στην επιχειρηματικότητα 
εξ ανάγκης και όχι από 
επιλογή, ενώ ξεκινούν  
τη δραστηριότητά τους  
σε μεγαλύτερες ηλικίες 
απ’ ό,τι οι άνδρες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η κυρία Λιάνα Γούτα.

Η κυρία Νόνη Στεριώτη-Καλλίτση.

Η κυρία Ιωάννα Κούκλη.
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Η κυρία Κούκλη δεν αισθάνεται αδικη
μένη από το γεγονός ότι είναι γυναίκα, 
συμπληρώνοντας, ωστόσο, πως και η 
ίδια έχει βρεθεί ενώπιον των δυσκολιών 
που έχει αντιμετωπίσει ο οποιοσδήπο
τε επιθυμεί να αναπτύξει μικρομεσαία 
επιχείρηση στην Ελλάδα, αφού το οικο
νομικό περιβάλλον δεν είναι καθόλου 
ευνοϊ κό. 

«Στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε λιγό
τερα ζητήματα διάκρισης των φύλων 
σε σχέση με άλλα κράτη. Είχα, πάντως, 
από πριν “καλό όνομα” στην αγορά, ενώ 
αξιοποίησα και το γυναικείο τρόπο δια
χείρισης μιας επιχείρησης. Η μετάβασή 
μου από εργαζόμενη σε επιχειρηματία 
ήταν ομαλή, διότι απολάμβανα και της 
πλήρους στήριξης του συζύγου μου. 
Έδωσα, ωστόσο, μεγάλο αγώνα για να 
είμαι κοντά τόσο σε εκείνον, που επίσης 
είναι επιχειρηματίας, όσο και στο γιο 
μου. Είναι χαρακτηριστικό πως τα πρώ
τα δύο με τρία χρόνια έβαζα λεφτά και 
δεν έπαιρνα σχεδόν τίποτα πίσω...» ση
μειώνει χαρακτηριστικά στα «Επίκαιρα» 
η κυρία Κούκλη. 

να τα καταφέρουν με πολύ λιγότερα έως και 
καθόλου εμπόδια, αρκεί να το αποφασίσουν 
και να το τολμήσουν οι ίδιες», επισημαίνει με 
νόημα η κυρία Κούρτογλου.

Σύμφωνα με έρευνες της «Focus Bari» 
σχετικώς με τις γυναίκες σε υψηλές βαθ
μίδες καριέρας, εδώ και τουλάχιστον δέκα 
χρόνια έχουν καταξιωθεί με μεγάλη επιτυχία 
σε κορυφαίες διευθυντικές αρμοδιότητες. 
Επιπλέον, εδώ και είκοσι και πλέον έτη η ελ
ληνική οικογένεια δίνει την υποστήριξή της 
για ανώτατη μόρφωση εξίσου στα αγόρια και 
τα κορίτσια, ενώ είναι πλήρως αποδεκτή από 
τους συζύγους/συντρόφους η καριέρα της 
γυναίκας, ειδικώς μεταξύ ηλικιών έως σαρά
ντα πέντε χρόνων.

Με βάση τις ίδιες έρευνες, στην εποχή 
της κρίσης αναδεικνύονται ολοένα και πε
ρισσότερες γυναίκες στους διοικητικούς και 
επιχειρηματικούς χώρους τόσο στην Ελλά
δα όσο και διεθνώς. Κι αυτό επειδή όσο πιο 
ισόρροπες ως προς το φύλο είναι οι ομάδες 
διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανι
σμών, τόσο πληρέστερες ως προς την αποτε
λεσματικότητά τους είναι. Διεθνείς μελέτες, 
εξάλλου, αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις 
που έχουν σημαντική συμμετοχή γυναικών 
στα Διοικητικά τους Συμβούλια έχουν σαφώς 
καλύτερη κερδοφορία και δια τηρησιμότητα.

Η κυρία Ξένια Κούρτογλου, πάντως, πρόε

δρος και διευθύνουσα σύμβουλος της 
«Focus Bari», μιλώντας στα «Επίκαιρα» πα
ραδέχεται ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισε 
ξεκινώντας την καριέρα της ήταν αρκετές, 
δεδομένου ότι είκοσι και πλέον χρόνια πριν 
η συμμετοχή των γυναικών σε στελεχια
κές θέσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, πολλώ 
δε μάλλον σε επίπεδο ιδρυτή εταιρείας ή 
διευ θύνοντος συμβούλου. «Εκτός από την 
ειρωνική έως και απαξιωτική διάθεση των 
ανδρών προς την αποδοχή μιας νέας γυναί
κας στο χώρο τους, έπρεπε συνεχώς να προ
σπαθώ το διπλάσιο και παραπάνω απ’ ό,τι θα 
χρειαζόταν ένας άνδρας για να αποδεικνύω 
την αξία της δουλειάς μου. Στην πράξη, δού
λευα κάθε project πολύ περισσότερο και με 
πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια, αυτό, όμως, 
τελικώς ήταν που με βοήθησε να ξεχωρίσω. 
Οπουδήποτε έπρεπε να παρουσιαστώ για 
πρώτη φορά η υποδοχή ήταν επιφυλακτική, 
ωστόσο μετά την παρουσίαση της δουλειάς 
μου η καταξίωση ήταν σαφώς μεγαλύτερη. 
Επομένως, το μήνυμα είναι θετικό προς όλες 
τις νεαρές Ελληνίδες που οραματίζονται είτε 
τη δική τους επιχείρηση είτε καριέρα σε υψη
λόβαθμες θέσεις. Είναι σίγουρο ότι μπορούν 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έρευνες: Αλλαγή προς το καλύτερο την τελευταία δεκαετία

Η κυρία Ξένια Κούρτογλου, διευθύνουσα 
σύμβουλος της «Focus Bari».


