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ΤΑ ΝΕΑ , 15/09/1997 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Να δείξουµε τη σηµερινή Ελλάδα  

Ο άνθρωπος - πολίτης στο επίκεντρο  

Αποτελεσµατικότητα και συνέπεια  

Να αναδείξουµε τα ωραία πράγµατα  

 

Άρωµα γυναίκας  

Προσπάθησαν, επέµειναν και τα κατάφεραν  

 
Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ 

Μια σειρά µε γυναίκες, οι οποίες διαπρέπουν στον τοµέα τους. Οι οποίες ξεχωρίζουν, 

διευθύνουν, παίρνουν πρωτοβουλίες, αποφάσεις, διοικούν, δηµιουργούν, ερευνούν, 

προσφέρουν, προσπαθούν.  

Ποιος θα µπορούσε να είναι ο τίτλος αυτής της σειράς; Μήπως «γυναίκες µε 

εξουσία»;  

Μα δεν είναι µόνο η εξουσία το κριτήριο.  

«Γυναίκες που αποφασίζουν»; Μα καθηµερινά και παντού οι γυναίκες αποφασίζουν 

για τα πάντα. Μήπως «γυναίκες που επηρεάζουν τη ζωή µας;».  

Μα, τέλος πάντων, οι γυναίκες, οι οποίες τα κάνουν όλα αυτά, γιατί µπορεί να 

αποτελούν είδηση;  

Ίσως, γιατί οι αριθµοί κατορθώνουν πάντα να διαψεύδουν αυτά που ξέρουµε 

εµπειρικά. Κανείς πια δεν αµφισβητεί τις ικανότητες των γυναικών. Και όµως, η 

παρουσία τους σε κυβερνητικές θέσεις, σε διευθυντικά κλιµάκια, στη διοίκηση 

κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε θέσεις από τις οποίες µπορούν να 

επηρεάζουν την πορεία ενός ολόκληρου χώρου µπορεί να έχει αυξηθεί, απέχει όµως 

πολύ από το να φθάσει στα επίπεδα που θα δικαιολογούσαν την άποψη ότι υπάρχει 
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ισότητα ευκαιριών. Οι γυναίκες, οι οποίες θα φιλοξενηθούν τις επόµενες ηµέρες στις 

σελίδες των «ΝΕΩΝ», ασχολούνται µε διάφορους τοµείς: Πολιτική, οικονοµία, 

επιχειρήσεις, επιστήµες, τέχνες, αθλητισµό. Κάποιες είναι πολύ γνωστές στο ευρύ 

κοινό, άλλες λιγότερο και ορισµένες καθόλου. Όλες όµως έχουν ένα κοινό: Κάνουν 

πολλά και ενδιαφέροντα πράγµατα ταυτόχρονα, τα οποία σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 

βαθµό επηρεάζουν τη ζωή µας.  

Κανείς όµως να µη γελαστεί. ∆εν είναι «σούπερ γυναίκες», γιατί κάτι τέτοιο δεν 

υπάρχει. Είναι γυναίκες που προσπάθησαν σκληρά, επέµειναν και τα κατάφεραν. Σε 

κάθε µία από αυτές αντιστοιχούν εκατοντάδες άλλες, οι οποίες επέλεξαν 

διαφορετικούς δρόµους  σε καµία περίπτωση λιγότερο σηµαντικούς. Είναι γυναίκες, 

οι οποίες παίζουν ρόλο στη ζωή µας, είτε το ξέρουµε είτε όχι. Τις επόµενες ηµέρες 

(µε αλφαβητική σειρά), θα έχουµε την ευκαιρία να γνωριστούµε καλύτερα µαζί τους, 

µε όσα σκέφτονται, µε ό,τι ονειρεύονται και µε αυτά που κάνουν  για τον εαυτό τους 

και για τους άλλους.  

 

 

Ηλικία: 42 ετών  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης «Αθήνα 2004», που 

έφερε τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα. «Αυτό που 

απάντησα στον Πρωθυπουργό Κώστα Σηµίτη, όταν µου ζήτησε 

να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας, ήταν ότι δεν ήθελα απλώς να 

παρακολουθώ τα πράγµατα, αλλά να συµµετέχω και στην ευθύνη. Συµµετείχα λοιπόν 

ουσιαστικά και καθηµερινά. Άλλαξα τον τρόπο ζωής µου και ήµουν δίπλα και µέσα 

στα πράγµατα. ∆εν ήµουν απλά η πρόεδρος, αλλά η επικεφαλής µιας οµάδας που 

αγωνίστηκε και κέρδισε».  

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Οι πολλές υποχρεώσεις δεν µου επέτρεπαν να βλέπω τακτικά τα παιδιά µου».  

 

Γιάννα Αγγελοπούλου 

∆ασκαλάκη 
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ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Να διοργανώσουµε µια συναρπαστική Ολυµπιάδα, την πιο συναρπαστική της τρίτης 

χιλιετίας, κάτι που πιστεύω ότι µπορούµε».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Να γνωρίσουν οι ξένοι την Ελλάδα τού σήµερα. ∆εν είναι µόνο η κληρονοµιά µας, ο 

πολιτισµός, το φως και η θάλασσά µας. Ελλάδα είναι και µια αποδοτική 

τεχνοκρατική ελίτ, πολλά µεγάλα έργα, υψηλής ποιότητας αθλητικές εγκαταστάσεις, 

σύγχρονη πολιτιστική σκέψη και ζωή. Και πάνω απ' όλα, είναι οι Έλληνες. Αυτή 

είναι η σηµερινή Ελλάδα και αυτήν θέλουµε να δείξουµε προς τα έξω».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

Γεννηµένη στο Ηράκλειο της Κρήτης, σπούδασε Νοµική στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Εξελέγη δηµοτικός σύµβουλος Αθηναίων το 1986 και 

δύο φορές βουλευτής Αθηνών, το 1989 και το 1990. Παραιτήθηκε και παντρεύτηκε 

τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Έχει τρία παιδιά  την 14χρονη Καρολίνα, τον 6χρονο 

Κωνσταντίνο και τον 5χρονο ∆ηµήτρη. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι αντιπρόεδρος 

του Deans Council (του Συµβουλίου των Κοσµητόρων) της Σχολής Κυβερνητικής 

Πολιτικής Τζων Κέννεντυ, στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

«Τους ειλικρινείς ανθρώπους κι εκείνους που έχουν το θάρρος να παραδέχονται τα 

λάθη τους».  
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Ηλικία: 45 ετών  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Βουλευτής, µέλος των Επιτροπών Εθνικής Άµυνας, 

Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

Βουλής. Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας 

«Ελλάδας - ΗΠΑ» και µέλος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Φιλίας «Ελλάδας - 

Ρωσίας». Γραµµατέας ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νέα 

∆ηµοκρατία. Αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Χριστιανοδηµοκρατών. 

Εθνικός συντονιστής της Ελλάδας στο Συµβούλιο Υπουργών για την Καταπολέµηση 

των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρος του Περιφερειακού Άξονα 

«Βαλκάνια - Μέση Ανατολή» της Οµάδας του ∆ουβλίνου της Ε.Ε.  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Η εµµονή στην τελειοθηρική αντιµετώπιση των προβληµάτων».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Το να βρει η Ευρώπη τον πολιτικό ρόλο για τον οποίο την προόρισαν οι 

οραµατιστές και δηµιουργοί της και να θέσει τον άνθρωπο - πολίτη στο επίκεντρο της 

δράσης της. Επίσης, το να πάψει να υφίσταται έλλειψη δηµοκρατίας, πείνα, 

εξαθλίωση και φανατισµός σε όλο τον κόσµο».  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Σχέση άνετη και ευχάριστη όσον αφορά εµένα. Ταυτόχρονα, πλήρης 

συνειδητοποίηση ότι για τον µεγαλύτερο αριθµό των γυναικών η σύγκρουση µε τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εξακολουθεί να υφίσταται. Τελικά, µόνο η µαζική 

είσοδος των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων θα µπορούσε να την αµβλύνει 

πραγµατικά και να ανταποδώσει όσα η κοινωνία µας έχει επενδύσει σε ήθος, γνώση 

και δύναµη προς χάριν των γυναικών».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

 

Μαριέττα Γιαννάκου 
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Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ειδικεύτηκε στη Νευρολογία και την 

Ψυχιατρική. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας ∆ηµοκρατίας, ορίσθηκε 

σύµβουλος τού τότε προέδρου του κόµµατος Ε. Αβέρωφ για οργανωτικά θέµατα 

(1979-1984). Εξελέγη ευρωβουλευτής το 1984 και πρόεδρος της Εξεταστικής 

Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόβληµα των ναρκωτικών. 

Υπήρξε µέλος πολλών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήθηκε σε 

αυτό εκθέσεις, όπως η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το τρίτο πρόγραµµα 

δράσης για τα λιγότερο ευνοηµένα άτοµα στην Ευρώπη, η επίδραση των 

καρκινογόνων ουσιών στους χώρους εργασίας, κατ' επανάληψη τον προϋπολογισµό 

για το Κοινωνικό Ταµείο και τη µεγάλη έκθεση για τις γυναίκες στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων κ.λπ. Το 1989, εξελέγη ευρωβουλευτής, ορίσθηκε επικεφαλής της 

αντιπροσωπείας των ευρωβουλευτών της Ν.∆. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

µέλος του Π.Γ. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος. Το 1990, ανέλαβε υπουργός 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από το 1992 αναλαµβάνει 

γραµµατέας ∆ιεθνών Σχέσεων της Ν.∆. Εκλέγεται βουλευτής Α' Αθήνας στις εκλογές 

του 1993 και του 1996. ∆ιετέλεσε µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

«Αυτούς που ασχολούνται µε την καταπολέµηση των ναρκωτικών, δουλεύοντας 

κοντά στο πρόβληµα. Όσους υπηρετούν την τέχνη και ιδιαίτερα τη ζωγραφική και το 

θέατρο. Και από τους συναδέλφους πολιτικούς, αυτούς που, ανεξάρτητα από τις 

πολιτικές τους ικανότητες, διαθέτουν πραγµατική αγωγή και ευπρέπεια. Ανανεώνω 

καθηµερινά την εκτίµησή µου στους ανθρώπους του στενού οικογενειακού 

περιβάλλοντος, που συµβάλλουν µε την αγάπη και την υποµονή τους στην 

προσωπική µου διαδροµή».  
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Ηλικία: Στη δεκαετία των 50.  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Πρόεδρος του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και 

Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας. Επίκουρος 

καθηγήτρια στον Τοµέα Πολεοδοµίας - Χωροταξίας 

του ΕΜΠ. Ο Οργανισµός Αθήνας είναι υπεύθυνος 

για την παρακολούθηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου 

της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας, δηλαδή 

της Αττικής, την εξειδίκευσή του µε επιµέρους 

υπερτοπικά σχέδια, την παρακολούθηση και τον συντονισµό της εφαρµογής του, 

καθώς και τον σχεδιασµό για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έχει ένα 

επιτελείο, αποτελούµενο από περίπου 65 άτοµα  45 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, οι 

περισσότεροι των οποίων έχουν µεταπτυχιακές σπουδές, µε υπερισχύουσα ειδικότητα 

τους πολεοδόµους.  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Η σωστή κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου είναι πολύ δύσκολο θέµα, είναι όµως 

ταυτόχρονα και ένας σηµαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων µας, τόσο 

στον τοµέα της εργασίας όσο και στους υπόλοιπους τοµείς της ζωής µας. Θα έλεγα 

ότι ακόµα, δυστυχώς, στην Ελλάδα είµαστε "απαίδευτοι" στα θέµατα οργάνωσης, 

ενώ συχνά ορισµένοι το θεωρούν και πλεονέκτηµα συνδεδεµένο µε τον χαρακτήρα 

των Ελλήνων. Κατανοµή χρόνου και οργάνωσης δραστηριοτήτων αποτελούν 

ζητούµενα για τα οποία βρίσκονται κάθε φορά λύσεις µέσα στις υπάρχουσες 

συνθήκες».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Μεγάλη προσδοκία είναι ο ικανοποιητικός συνδυασµός της επαγγελµατικής και 

προσωπικής ζωής και η µέσα από αυτά τα δύο ανάπτυξη της προσωπικότητας».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

 

Αυγή Μαρκοπούλου 
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«Η αποτελεσµατικότητα και η συνέπεια. Αν δεν προκύπτει ένα αξιοσηµείωτο 

αποτέλεσµα από τη δουλειά που κάνουµε, δεν ανταποκρινόµαστε στις στοιχειώδεις 

απαιτήσεις της κοινωνίας µας. Το αποτέλεσµα έρχεται ύστερα από επίµονη και 

συνεπή οµαδική δουλειά, στην οποία καλό είναι να αξιοποιούνται τα ειδικότερα 

πλεονεκτήµατα του καθενός. Πρόκειται βέβαια για έµµονη ιδέα, όχι για γεγονός!».  

ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Η συµµετοχή γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι πολύ µικρότερη από το 

ποσοστό συµµετοχής τους στην παραγωγική διαδικασία. Πέρα από το γεγονός ότι 

αυτό οφείλεται στην απροθυµία των ανδρών να επιλέγουν γυναίκες για διευθυντικές 

θέσεις, υπάρχουν δύο ακόµη παράγοντες: Πρώτον, οι γυναίκες, παλαιότερα, δεν 

προετοιµάζονταν από άποψη εξειδίκευσης αντίστοιχα µε τους άνδρες για να 

καταλάβουν διευθυντικές θέσεις και αυτό αποτυπώνεται ως αποτέλεσµα στη 

σηµερινή κατάσταση. Και δεύτερον, οι γυναίκες δεν διεκδικούν αντίστοιχα µε τους 

άνδρες αυτό που λέµε "καριέρα" και κάνουν  δεν θα έλεγα καλώς ή κακώς  

διαφορετικές επιλογές. Με την πάροδο του χρόνου, οι δύο αυτοί παράγοντες 

υποχωρούν και πιστεύω πως σύντοµα η συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων θα είναι σηµαντικότερη, όπως άλλωστε έχει ήδη συµβεί στον δικό µου 

επαγγελµατικό χώρο, όπου οι γυναίκες-µηχανικοί, καλύτερα προετοιµασµένες, έχουν 

υψηλότερη από το σύνολο συµµετοχή στα κέντρα αποφάσεων, αν και όχι ακόµη 

ίση».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

Μετά την αποφοίτηση από την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ, µετεκπαίδευση και 

εργασία στη Γαλλία στον τοµέα της Πολεοδοµίας, διδακτορικό από το ΕΜΠ στον 

τοµέα Πολεοδοµίας - Χωροταξίας, πέντε χρόνια συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε για 

την προώθηση της Επιχείρησης Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης και από το 1994 

στον Οργανισµό Αθήνας.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

«Τους πνευµατικούς ανθρώπους. Αυτούς που σκέπτονται πολύ, γράφουν αρκετά και 

µιλάνε λιγότερο. Αυτούς που προβληµατίζονται για το µέλλον των παιδιών µας και 
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προσπαθούν να βρουν διεξόδους, ψάχνοντας για νέους ορίζοντες και ταυτόχρονα 

αγωνίζονται στο δικό τους επίπεδο για να τους κάνουν πραγµατικότητα».  

 

 

Ηλικία: 45 ετών  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Βουλευτής Β' Αθήνας, µέλος των Επιτροπών Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, δηµοτικός σύµβουλος στην Αθήνα - 

επικεφαλής του συνδυασµού «Πολίτες για την Αθήνα», 

ιδρυτικό µέλος του Παρατηρητηρίου για τα ∆ικαιώµατα των 

Γυναικών, ενός προγράµµατος που έχει σκοπό να εκπονεί έρευνες, να προτείνει 

λύσεις και να υποδεικνύει τρόπους υπέρ της προώθησης τής ισότητας των ευκαιριών 

µεταξύ των δύο φύλων.  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Η αναµέτρηση µε τον χρόνο. Ο χρόνος ποτέ δεν φθάνει. Και µας γερνάει κιόλας».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Η επανάκαµψη της πολιτικής µε αξιοπιστία, η ανασυγκρότηση της σύγχρονης 

Αριστεράς».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Η υπεράσπιση ενός προσωπικού χώρου, ο συνδυασµός δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής 

µε τρόπο που να προφυλάσσει την ψυχική ισορροπία».  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Στα κέντρα αποφάσεων είµαστε ήδη. Ξεπεράσαµε τη φάση της άρνησης και της 

απώθησης. Τώρα τι κάνουµε; Πώς υπερασπιζόµαστε το φύλο µας; Το πιο σηµαντικό: 

Να µην αντιγράψουµε  µε έναν ψεύτικο µάλιστα τρόπο  τα πρότυπα της ανδρικής 

 

Μαρία ∆αµανάκη 
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διαχείρισης, της επιβολής, της ισοπέδωσης, της εξουσιολαγνείας. Υπάρχουν και άλλα 

ωραία πράγµατα στη ζωή! Οι γυναίκες µπορούµε να τα αναδείξουµε».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

«∆εν έχω παράπονο».  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

«Πολλά από διάφορους χώρους: Τον άνδρα µου, τις φίλες και τους φίλους µου, 

πολλούς απλούς καθηµερινούς ανθρώπους που είναι ο εαυτός τους, ανθρώπους της 

τέχνης και της σκέψης που έχουν κάτι να πουν».  

 



 1

ΤΑ ΝΕΑ , 16/09/1997 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Να κερδίσουµε τη µάχη του ανταγωνισµού 

Το βιβλίο µπορεί ν' αλλάξει τη ζωή µας 

Το ανώνυµο µεγαλείο των ταπεινών 

∆ίκαιη κατανοµή εξουσίας, αλλά και υποχρεώσεων 

 

Άρωµα γυναίκας 

Περισσότερες γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

 
Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ 

 

ΗΛΙΚΙΑ: 38 ετών  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Υφυπουργός Ανάπτυξης µε 

ευθύνη στη βιοµηχανική πολιτική (επενδύσεις, υποδοµές, 

ποιότητα, χρηµατοοικονοµικοί θεσµοί, µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, ιδιωτικοποιήσεις). Βουλευτής Κοζάνης  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ: «Η δυσκαµψία της 

γραφειοκρατίας».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ: «Να κερδίσουµε ως χώρα τη µάχη του 

ανταγωνισµού, που σηµαίνει υγιή ιδιωτικό τοµέα και αποτελεσµατικό ∆ηµόσιο. Που 

σηµαίνει νέες θέσεις εργασίας».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:«Να τελειώνω στον σωστό χρόνο ό,τι αρχίζω».  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 

«Πολλές γυναίκες παντού. Τα κέντρα λήψης αποφάσεων πειθαρχούν µόνο στην ισχύ 

των αριθµών».  
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: «Η ενασχόλησή µου µε τα κοινά ξεκίνησε σε ηλικία 

16 ετών στο µαθητικό κίνηµα του 1975». Πτυχίο πολιτικού µηχανικού στη 

Θεσσαλονίκη και µεταπτυχιακές σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το 

Πάντειο Πανεπιστήµιο, ελεύθερο επάγγελµα και διευθύνουσα σύµβουλος 

επιχειρήσεων, νοµάρχης, γενικός γραµµατέας τριών υπουργείων, πρόεδρος στον 

ΕΟΜΜΕΧ, σε δηµόσιες θέσεις, µέλος της Κεντρικής Επιτροπής και γραµµατέας 

Επιτροπής ∆εοντολογίας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Κοζάνης. Παντρεµένη µε τον 

Γιάννη Σαβαλάνο, έχει ένα 4χρονο αγοράκι.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

«Τους ανθρώπους που έχουν αρχές, ευφυΐα και παλεύουν για στόχους».  

 

ΗΛΙΚΙΑ: 48 ετών  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Χάραξη και άσκηση 

κρατικής πολιτικής για το βιβλίο µέσα στο πλαίσιο µιας 

συνολικής πολιτιστικής πολιτικής (που θα έπρεπε να 

υπάρχει για όλα τα πολιτιστικά προϊόντα και τις 

υπηρεσίες). ∆ιευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ: «Πολλές... α) Η αρχική 

δυσκολία να συντεθεί θεωρητικά και πρακτικά το 

πλαίσιο και οι βασικές συντεταγµένες του πεδίου της συγκεκριµένης πολιτιστικής 

πολιτικής, δηλαδή να τη δηµιουργήσουµε εκ του µηδενός πάνω σε ένα έδαφος µε 

χρόνια αρνητικά προηγούµενα. β) Να διαµορφωθεί µια οµάδα συνεργατών µε αγάπη 

για το βιβλίο, γνώση και υψηλή επαγγελµατική και εργασιακή συνείδηση. γ) Να 

εξασφαλίζεται η θετική πολιτική βούληση, ώστε να υπάρχει συνέχεια παρά τις 

αλλαγές των υπουργών. δ) Να εργαζόµαστε, δηµιουργώντας τις απαραίτητες 

υποδοµές (που απαιτούν χρόνο), και ταυτόχρονα να δίνουµε δείγµατα δουλειάς που 

να µπορούν να είναι άµεσα, χρήσιµα και κατανοητά. ε) Να ξεπερνάµε την εκ 

προοιµίου δυσπιστία που υπάρχει απέναντι σε κάθε νοµικό πρόσωπο, το οποίο 

στηρίζεται από το ∆ηµόσιο. στ) Να ξεπερνάµε τη γραφειοκρατία και τις 
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απαρχαιωµένες δοµές, µε τις οποίες είµαστε υποχρεωµένοι να συνεργαζόµαστε. ζ) Να 

επιτύχουµε τον διάλογο, τη συναίνεση και τη συνέργεια όσων εργάζονται στον χώρο 

του βιβλίου, καθώς και των επαγγελµατικών φορέων. η) Να συνεχίζουµε να είµαστε 

αισιόδοξοι και δηµιουργικοί, µε δοµηµένο πρόγραµµα, αλλά και έµπνευση, παρά τις 

δυσκολίες. θ) Να επιµένουµε να είµαστε τολµηροί και ανθεκτικοί στο προσωπικό 

κόστος που έχει η εφαρµογή νέων και ριζοσπαστικών ιδεών, οι οποίες θίγουν 

συµφέροντα και κατεστηµένα».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ: «Να υπάρξουν καλύτερες ηµέρες για το βιβλίο και τους 

αναγνώστες στην Ελλάδα, να οικοδοµηθεί µια πραγµατικά σύγχρονη και συνεπής 

πολιτιστική πολιτική που θα στρέφεται στη µείωση της πολιτιστικής ανισότητας, να 

υπάρξει µια συνεπής πολιτική καταπολέµησης του αναλφαβητισµού, να δηµιουργηθεί 

ένα σύγχρονο δίκτυο βιβλιοθηκών και να αρχίζει η σχέση του παιδιού µε το βιβλίο 

από τους πρώτους µήνες της ζωής».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ: «Το βιβλίο µπορεί να αλλάξει τη ζωή µας».  

ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ  

ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: «Οι γυναίκες σκέφτονται πολύ ουσιαστικά για να 

µπορούν να παίζουν το παιχνίδι της εξουσίας µε τον κυνισµό που απαιτεί η µε κάθε 

θυσία προσέγγιση και διατήρηση στα κέντρα. Γι' αυτό και είναι πολύτιµη η παρουσία 

τους και αισθητή η απουσία τους από αυτά».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: «Μια προλεταριακή διαδροµή, µε πολλή ιδεολογία και 

πίστη στις αξίες της εργασίας, του ριζοσπαστισµού και της προόδου. Σπουδές 

Νοµικής και Φιλοσοφίας του ∆ικαίου, είκοσι χρόνια εκδότρια και ύστερα ένα άλµα 

στο κενό µε την "Κρατική Πολιτική για το βιβλίο", εργασία που ολοκληρώθηκε το 

1992 και κυκλοφόρησε αργότερα σε βιβλίο. Η ευτυχής συγκυρία της παρουσίας του 

Θάνου Μικρούτσικου στο υπουργείο Πολιτισµού, ο οποίος πρώτος αντιλήφθηκε ως 

έννοια και πρακτική την πολιτιστική πολιτική, έθεσε σε δοκιµασία και σε πράξη τις 

θεωρητικές, ως εκείνη τη στιγµή, απόψεις µου για την κρατική πολιτική για το 

βιβλίο».  
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ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ: «Εκείνους που συναντάς απροσδόκητα και είναι σαν τα 

µικρά νησιά, µε τη δική τους τάξη και τους κανόνες τους αυτοί, µέσα στο γενικό 

χάος. Σ' αυτούς που ακόµη πιστεύουν σε αξίες και τις εφαρµόζουν παρά το 

προσωπικό κόστος, στους ευφυείς και ριζοσπαστικούς, οι οποίοι συγκρούονται µε τη 

συντήρηση, και στους ανθρώπους που ζουν µε έµπνευση, όραµα και από... 

περιέργεια».  

 

ΗΛΙΚΙΑ: «(Πολύ αδιάκριτη ερώτηση, πλην 

αναγκαία): Γεννήθηκα στις 26 Μαρτίου 1944».  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ευρωβουλευτής από τον 

Ιούνιο του 1994, µέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, 

Ασφάλειας και Άµυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και 

συντονίστρια της Οµάδας Ένωση για την Ευρώπη στην 

Επιτροπή αυτή), της Επιτροπής Πολιτισµού, ΜΜΕ, Παιδείας και Νεότητας του Ε.Κ., 

της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, της υποεπιτροπής για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα και της µεικτής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης 

- Νοτιοανατολικής Ευρώπης (χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και Αλβανία). Την 

εποχή αυτή είναι εισηγήτρια για τον προϋπολογισµό του 1998 στην Επιτροπή 

Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου και έχει αναλάβει, για λογαριασµό 

της Επιτροπής Πολιτισµού, την εκπόνηση έκθεσης πρωτοβουλίας για τη θέση του 

Γραπτού Τύπου στο νέο πλαίσιο της Κοινωνίας των Πληροφοριών. Επίσης, 

ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τα θέµατα της ∆ιακυβερνητικής, τα οποία παρακολούθησε 

και στο πλαίσιο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ελληνικής Βουλής, της 

οποίας είναι επίσης µέλος, εκπροσωπώντας την Πολιτική Άνοιξη. Είναι µέλος του 

Κεντρικού Συµβουλίου και εκλεγµένο µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Πολιτικής Άνοιξης. Τον περασµένο Σεπτέµβριο πήρε µέρος, ως µία από τους 16 

παρατηρητές του Ευρωκοινοβουλίου, στις εκλογές στη Βοσνία, ενώ πρόσφατα ήταν 

παρατηρητής στις αλβανικές εκλογές.  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ: «Η δυσκολία που έχουν όλες οι γυναίκες, οι οποίες 

θέλουν να είναι συνεπείς στη δουλειά τους και συµβαίνει να έχουν µια κάπως 

περίπλοκη εργασία (το ίδιο ίσχυε και την εποχή της εφηµερίδας). Πώς να τα 
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προφταίνεις όλα. Κι αν όχι όλα, τουλάχιστον τις βασικές εκφάνσεις της προσωπικής 

και της κοινωνικής  όχι µε την έννοια των επαγγελµατικών κοινωνικών εκδηλώσεων  

ζωής. Και η αδιάκοπη µετακίνηση, φυσικά».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ: «Ταυτίζονται µε την "έµµονη ιδέα", κατά κάποιον τρόπο. Έχουν 

σχέση µε την αφόρητη νοσταλγία του τυπωµένου χαρτιού και µε τη συµµετοχή στην 

τελική του διαµόρφωση. Αυτά, σε προσωπικό επίπεδο. Μου λείπει η γραφή, µε δύο 

λόγια. Προσδοκίες γενικότερα; Λίγο ροµαντικές. Θα ήθελα να πάρει η Ελλάδα έναν 

καλύτερο δρόµο, να ιεραρχεί καλύτερα τις προτεραιότητές της, τα πρωτοσέλιδά της, 

τα "ριάλιτι σόου" της, τους κατά καιρούς "ήρωές" της και τα πάσης φύσεως περίεργα 

λαϊκά είδωλά της».  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 

«Γνωστά τα θέµατα και µάλλον µελαγχολικά. Το πρόβληµα υπάρχει και το ότι 

υπάρχει φαίνεται από το γεγονός πως όλο και αναµασάµε το θέµα σε συνέδρια, 

σεµινάρια, διαλέξεις... Οι γυναίκες είναι λιγοστές στα "κέντρα" αυτά, αυτό είναι 

γενικώς παραδεκτό. Εκείνο που δεν φαίνεται όλοι να οµολογούν, είναι ότι τα 

"κέντρα" δεν τα κατάφεραν και πολύ καλά παραδοσιακώς ανδροκρατούµενα».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: Μαχόµενη δηµοσιογράφος για περισσότερα από 30 

χρόνια, τόσο στον περιοδικό όσο και στον ηµερήσιο Τύπο και το ραδιόφωνο, «µε 

έµφαση τα πολλά τελευταία χρόνια στη διεθνή όσο και ελληνική πολιτική». Η πρώτη 

(και µοναδική µέχρι σήµερα) γυναίκα διευθυντής εφηµερίδας, της «Μεσηµβρινής», 

από το 1991 έως το 1994.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ: «Την Κυρία που µε βοηθά στο σπίτι (εκτός συνόρων), η 

οποία δουλεύει χρόνια και χρόνια και έχει µεγαλώσει µια αριστούχο γιατρίνα... εκτός 

ελληνικών συνόρων. Την Κυρία που µε βοηθά στο σπίτι (εντός συνόρων) κι έχει 

κρατήσει µια οικογένεια, την οποία δεν την έκανε κιόλας η ίδια. Χιλιάδες άγνωστους 

που περνούν καθηµερινά δίπλα µας και δουλεύουν σιωπηρά, κτίζοντας το ανώνυµο 

µεγαλείο ενός κόσµου πέρα από τις φανφάρες που έχουµε συνηθίσει στα λίγο "και" 

θεατρικά µας επαγγέλµατα. Και άλλους, φυσικά. Παλιούς (δηµοσιογράφους) και νυν 

(πολιτικούς εν τη ευρεία εννοία) συναδέλφους µου, τους οποίους ξέρω καλά και δεν 

εµπίπτουν καθόλου στη γενικότερη και ισοπεδωτική αντίληψη τού «δεν βαριέσαι, 

όλοι τους ίδιοι είναι". Τελευταίους άφησα εκείνους που όχι µόνον εκτιµώ, αλλά και 
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θαυµάζω και ζηλεύω, κατά κάποιον τρόπο. Τους εργάτες του πνεύµατος και της 

γνώσης, τους σεµνούς που είναι προορισµένοι να σηµαδέψουν την εποχή. Τους 

δηµιουργούς που κατατρέχονται από την αγωνία και την επίγνωση τού "εν οίδα ότι 

ουδέν οίδα". Α, ναι. Κι όσους ακόµα έχουν αποµείνει να µιλούν και να γράφουν 

ελληνικά».  

 

ΗΛΙΚΙΑ: 50 ετών  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ευρωβουλευτής, µέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, γραµµατέας του Τοµέα 

Γυναικών, αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς των 

Γυναικών, µέλος της Κίνησης Μέτωπο Λογικής κατά του 

Εθνικισµού.  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ: «Να υπερβώ τα εµπόδια (κυρίως εσωτερικά), που η 

κοινωνικοποίησή µου, ως γυναίκα, είχε παρεµβάλει. Να συνδυάσω και να 

ισορροπήσω τις υποχρεώσεις και τις απολαβές του ιδιωτικού και του δηµόσιου βίου».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ: «Μεγάλες! Να επικρατήσουν στην παγκόσµια πολιτική οι 

ευρωπαϊκές, ουµανιστικές και σοσιαλιστικές αξίες, της αλληλεγγύης, της ισότητας, 

της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της 

προστασίας της ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Να επιλύουν οι άνθρωποι και 

οι λαοί τις διαφορές τους µε ειρηνικά µέσα, να σταµατήσουν οι πόλεµοι, οι 

εξοπλισµοί, η βία, οι αρρώστιες και η πείνα, να κλείσει το χάσµα ανάµεσα στις 

πλούσιες και φτωχές χώρες. Η Ελλάδα και η Ευρώπη να διαδραµατίσουν έναν πιο 

δυναµικό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ: «Ότι όλα τα παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν µέσα από δίκαιη 

κατανοµή της εξουσίας και των υποχρεώσεων ανάµεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες, σε όλους τους τοµείς της ιδιωτικής και της δηµόσιας ζωής. Η σύζευξη των 

διαφορετικών αξιών, εµπειριών και ικανοτήτων των δύο φύλων µπορεί να έχει ως 

αποτέλεσµα έναν νέο πολιτικό πολιτισµό και έναν καλύτερο κόσµο για όλους».  
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Η επικρατούσα αναξιοκρατία και το δίκιο του ισχυροτέρου, εµµέσως, αποκλείουν 

τις γυναίκες. Όπου οι διαδικασίες είναι αξιοκρατικές, αντικειµενικές και αδιάβλητες, 

εκεί οι γυναίκες θριαµβεύουν. ∆είτε τη Βουλή των Εφήβων (69% γυναίκες, 31% 

άνδρες), καθώς και τις εισαγωγικές στα ΑΕΙ».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: Γυµνάσιο Θηλέων Πύργου Ηλείας, γάµος στα 20, 

µητέρα στα 22, υπάλληλος στον ΟΤΕ, ένταξη στο ΠΑΣΟΚ το 1974, µέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής το 1977 και ταυτόχρονα σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και δραστήρια συµµετοχή στο συνδικαλιστικό και γυναικείο 

κίνηµα. Γενικός γραµµατέας της Οµοσπονδίας Εργαζοµένων ΟΤΕ και µέλος της 

Γραµµατείας Γυναικών της ΓΣΕΕ. Εµπειρογνώµων του Τµήµατος Ίσων Ευκαιριών 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εθνική εκπρόσωπος σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την 

προώθηση των δικαιωµάτων των γυναικών (1982-1996). Γραµµατέας του Τοµέα 

Γυναικών του ΠΑΣΟΚ και Γενικός Γραµµατέας Ισότητας (1996). Ευρωβουλευτής 

από 3.2.97, µετά την υπουργοποίηση του Γιάννου Κρανιδιώτη.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ: «Πολλά και διαφορετικά από την πολιτική ζωή και όχι 

µόνον. Εκτιµώ τους ανθρώπους που είναι ειλικρινείς, ακέραιοι, τολµηροί και 

καινοτόµοι, µε χιούµορ, φαντασία και όραµα. Η χώρα µας, ευτυχώς, διαθέτει πολλά 

τέτοια άτοµα, τα οποία λειτουργούν ως θετικά πρότυπα και προσωπικά έχω την τύχη 

να γνωρίζω πολλούς απ' αυτούς, άνδρες και γυναίκες». 
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ΤΑ ΝΕΑ , 22/09/1997 

 

ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Εξίσου φιλόδοξες µε τους άνδρες 

Μακριά από τη µιζέρια 

 

Άρωµα γυναίκας 

Επενδύσεις και ανάπτυξη 

 
Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ 

 

Ηλικία:   

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Γενικός διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας 

Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ). 

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ 

και Επιχειρηµατιών, µέλος του ∆.Σ. των εταιρειών Ελληνική 

Εταιρεία Χάλυβος, Ελληνικά Κλωστήρια Πέλλης και Έψιλον 

Κεφαλαίου και µέλος του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Οικονοµικών και 

Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). «Αποστολή του Ινστιτούτου 

Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών είναι να 

συµβάλλει έµπρακτα στην προώθηση, ανάδειξη και καθιέρωση 

στην Ελλάδα όσο το δυνατόν περισσότερων γυναικών που είναι επιχειρηµατίες και 

υψηλόβαθµα στελέχη στο ∆ηµόσιο και σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του 

ευρύτερου δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Μέσα στους στόχους του ΙΑΓΜΕ είναι η 

προώθηση των γυναικών µάνατζερ και επιχειρηµατιών στο οικονοµικό περιβάλλον 

µε ίσους όρους, η ανάλογη ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κόσµου, η ανάπτυξη της 

συνεργασίας και η ενθάρρυνση των γυναικών στην ανάληψη πρωτοβουλιών, η 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν από τον διττό ρόλο της γυναίκας ως 

επαγγελµατία και µητέρας και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών µε συναφείς 

ελληνικούς και διεθνείς οργανισµούς».  
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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Στη χώρα µας, όπως έδειξε και µια έρευνα της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοικήσεως 

Επιχειρήσεων, υπάρχουν ακόµη βαθιά ριζωµένες αντιλήψεις που θέλουν τη γυναίκα 

να λειτουργεί µόνο σαν µητέρα και οικοδέσποινα και να µη συµµετέχει στην 

παραγωγική διαδικασία. Η νέα όµως γενιά γυναικών φιλοδοξεί να κατακτήσει υψηλές 

θέσεις και πιστεύει ότι θα ξεπεράσει τα εξωτερικά εµπόδια, χωρίς να υποβαθµίζει 

βέβαια τη σηµασία τους».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Το έτος 2000 οι γυναίκες θα αριθµούν το 75% του εργατικού δυναµικού της 

Ευρώπης, σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα κατέχουν άνω του 

50% των πτυχίων που χορηγούν τα Business School της Ευρώπης. Οι επιχειρήσεις 

δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να αντλήσουν το δυναµικό τους από τον 

αυξανόµενο πληθυσµό των εργαζοµένων γυναικών και θα αναγκαστούν εκ των 

πραγµάτων να βρουν τρόπους για να βοηθήσουν τις γυναίκες να διατηρήσουν την 

εργασία τους κατά τη διάρκεια της µητρότητας ή της ανατροφής των παιδιών στην 

προσχολική ηλικία».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Οι γυναίκες είναι έξυπνες, δραστήριες, εργατικές, οργανωτικές, επιµελείς, µπορούν 

να αποσοβούν κρίσεις, πιστεύουν στη συλλογική εργασία εφαρµόζουν κρατικές 

λύσεις όπου είναι αναγκαίο, χρησιµοποιούν τη φαντασία τους, όπου η καινοτοµία 

είναι θέµα επιβίωσης. Αν οι επιχειρήσεις δεν το κατανοήσουν, θα πληρώσουν ακριβό 

τίµηµα, γιατί στον ανταγωνιστικό κόσµο που ζούµε καµία αξία  και οι γυναίκες είναι 

πανάξιες  δεν πρέπει να πάει χαµένη».  

ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Οι γυναίκες είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, φιλόδοξες και αποφασιστικές από 

τους άνδρες. Αναγνωρίζουν τα προβλήµατα που ενδεχόµενα θα αντιµετωπίσουν στο 

να συνδυάσουν καριέρα και οικογένεια, αλλά δεν είναι διατεθειµένες  ιδιαίτερα αυτές 

της νέας γενιάς  να θυσιάσουν την πρώτη χάριν των ευθυνών της δεύτερης. Από µια 

άλλη έρευνα, που έκανε η ΕΕ∆Ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν φραγµοί στην είσοδο 
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των γυναικών, υπάρχουν όµως διακριτά εµπόδια στην εξέλιξή τους. Τα στοιχεία που 

έχουµε δεν είναι επαρκή, θα έλεγα όµως ότι στον ελληνικό οικονοµικό χώρο µόνο το 

14% των µάνατζερ είναι γυναίκες».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

Πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Πειραιά στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, µάστερ στο 

Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ, υπότροφος του Ιδρύµατος Αϊζενχάουερ των ΗΠΑ. 

Προελήφθη στην Τράπεζα το 1974 και πέρασε από πολλές στελεχικές θέσεις. Μέρος 

της σηµερινής της δραστηριότητας είναι ο συντονισµός και η εποπτεία των 

παραγωγικών διευθύνσεων της τράπεζας, που ασχολούνται και µε την εκπόνηση 

µελετών σκοπιµότητας αναπτυξιακών επενδύσεων δηµοσίου και ιδιωτικού 

χαρακτήρα για την εξασφάλιση, µέσω του ΥΠΕΘΟ και των οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, επιδοτήσεων και χρηµατοδότησης από κοινοτικούς πόρους.  

 

ΗΛΙΚΙΑ: 53 ετών  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Υπουργός Αιγαίου, βουλευτής. Στην ευθύνη της βρίσκεται 

«η ανάπτυξη και προβολή του Αιγαίου, ενός χώρου µε ένα 

λαµπρό παρελθόν, πολλές δυνατότητες, αλλά και ιδιαίτερες 

απαιτήσεις». Πρόκειται για το εκτενέστερο νησιωτικό 

σύµπλεγµα της Ευρώπης, µε περισσότερα από 2.000 νησιά 

και νησίδες, από τα οποία τα 48, κατοικηµένα νησιά, µε 

οργανωµένη πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, βρίσκονται στη 

δικαιοδοσία του υπουργείου Αιγαίου. «Στο Αιγαίο κάθε νησί 

είναι και ένας κόσµος, µε διαφορές στο µέγεθος, τους διαθέσιµους πόρους, τον 

πληθυσµό, τις κυρίαρχες οικονοµικές δραστηριότητες, αλλά και τα προβλήµατα. 

Κοινό σηµείο, πάντως, αποτελεί η διαπίστωση ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι ακριβοί 

τόποι όχι µόνο για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις, αλλά και το κράτος. Το κάθε 

νησί απαιτεί τουλάχιστον ένα λιµάνι, αεροδρόµιο ή ελικοδρόµιο, αυτόνοµο 

πετρελαϊκό σταθµό για παραγωγή ενέργειας, υποδοµές τηλεπικοινωνιών, ιατρείο, 

 

 



 4

κέντρο υγείας ή νοσοκοµείο, Γυµνάσιο και Λύκειο. Ενδεικτικά, στον χώρο του 

Αιγαίου υπάρχουν αυτή τη στιγµή 18 αεροδρόµια και 28 ελικοδρόµια, δίκτυο που 

αντιστοιχεί σε υποδοµές αεροµεταφορών κεντροευρωπαϊκού κράτους. Στον εθνικά 

ευαίσθητο χώρο του Αιγαίου, η κυβερνητική πολιτική αποσκοπεί στη συγκράτηση 

του πληθυσµού και ειδικά των νέων, αλλά και στην ενθάρρυνση της επιστροφής 

όσων οδηγήθηκαν στη µετανάστευση. Για τον λόγο αυτό θωρακίζει τα νησιά όχι 

µόνο αµυντικά, αλλά και αναπτυξιακά, µέσα από ένα ευρύ πρόγραµµα έργων και 

δράσεων στην υλοποίηση του οποίου συντονιστικό και επιτελικό ρόλο έχει αναλάβει 

το υπουργείο Αιγαίου. Στις προτεραιότητες του υπουργείου βρίσκεται η προώθηση 

της ανάπτυξης που σέβεται και αξιοποιεί τα δύο βασικά κεφάλαια του Αιγαίου, το 

πανέµορφο, αλλά και εύθραυστο νησιωτικό περιβάλλον και την τεράστια πολιτισµική 

κληρονοµιά, αρχαία και σύγχρονη».  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Να αποφασίσουµε ότι τίποτα δεν κατακτάται αν δεν τολµήσουµε πειραµατισµούς 

και αλλαγές, αν δεν πεισθούµε να διακινδυνεύσουµε, αν φοβηθούµε την 

αβεβαιότητα».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Να ξαναβρούν οι τοπικές κοινωνίες τον χαµένο τους δυναµισµό, που στο παρελθόν 

οδήγησε τα νησιά να µεγαλουργήσουν. Να κινητοποιηθεί ο νησιωτικός κόσµος και να 

πάρει ενεργά µέρος στη µεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια της Πολιτείας στην 

περιοχή».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Να ξεφύγουµε από τη µιζέρια του συµβατικού και να εφεύρουµε έξυπνες και 

δηµιουργικές λύσεις. Να αποκατασταθεί πλέον η κοινή λογική».  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Παρ' ότι οι γυναίκες είναι όλο και περισσότερο παρούσες στις αίθουσες 

Πανεπιστηµίων, στους επαγγελµατικούς και επιχειρηµατικούς χώρους, οι µεγάλες 

αποφάσεις του παρόντος, αλλά και ο σχεδιασµός του µέλλοντος, γίνεται κυρίως από 
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άνδρες, οι οποίοι κατέχουν τις θέσεις-κλειδιά στην πολιτική και την οικονοµία. Η 

ελληνική κοινωνία χρειάζεται γυναίκες στα κέντρα εξουσίας, οι οποίες να τιµούν τη 

γυναικεία τους υπόσταση και όχι ανδρικά κακέκτυπα εξουσίας».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

Απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μεταπτυχιακές σπουδές στη 

Χωροταξία. Αγροτική Οικονοµία και Κοινωνιολογία και Εφαρµοσµένη 

Πληροφορική στο Παρίσι και επαγγελµατική επιµόρφωση στο Ισραήλ, την Πολωνία 

και την Ολλανδία. ∆ιετέλεσε νοµάρχης Κυκλάδων (1982-'86) και υπήρξε η πρώτη 

γυναίκα πρέσβης της Ελλάδας (Κούβα 1987-'89). Εκλέγεται πρώτη βουλευτής µε το 

ΠΑΣΟΚ στις Κυκλάδες από το 1989 µέχρι σήµερα. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων από το 1993 έως το 1996 µε αρµοδιότητες σε 

θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ∆ιεθνή και Κατοικίας. Προώθησε το Εθνικό 

Κτηµατολόγιο, την προστασία των παράκτιων ζωνών και των νησιών, τη διαχείριση 

του φυσικού περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων και την αξιοποίηση ήπιων 

µορφών ενέργειας. Ως αντιπρόεδρος του Μεσογειακού Προγράµµατος ∆ράσης του 

ΟΗΕ, προώθησε την αποπυρηνικοποίηση της Μεσογείου και των Βαλκανίων.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

«Τους ανθρώπους που αντιστέκονται στον κυνισµό, οι οποίοι καταφέρνουν να 

διαφυλάξουν την ανθρωπιά τους και προτάσσουν την αλληλεγγύη απέναντι στην 

απληστία και το κυνήγι του κέρδους».  
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ΤΑ ΝΕΑ , 23/09/1997 

 

ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Αλλαγή της κοινωνίας 

Ελλείψεις που πληγώνουν 

 

Άρωµα γυναίκας 

Οι αξίες στη ζωή µας 

 
Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ 

ΗΛΙΚΙΑ: 53 ετών.  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Υπουργός Ανάπτυξης, µε ευθύνη τη Βιοµηχανία, 

το Εµπόριο και τον Τουρισµό. Βουλευτής Β' Αθήνας, 

µέλος της Πολιτικής Γραµµατείας του Εκτελεστικού 

Γραφείου του ΠΑΣΟΚ.  

Η ΜΕΓΑ- ΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Αυτό που µε ενοχλεί είναι η κρίση αξιών. Η απουσία 

οράµατος, ο θρίαµβος των διευθετήσεων. Έχουµε γίνει 

µια κοινωνία πολύ ανεκτική».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Να πετύχει η κυβέρνηση Σηµίτη, να πετύχει η Ελλάδα τη σύγκλιση, να µειωθεί η 

κοινωνική ανισότητα στην Ευρώπη».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Η αλλαγή της κοινωνίας. Την είχα από φοιτήτρια, όταν θεωρούσα την πολιτική ως 

απλό µέσο. Ήθελα να κάνω τη δουλειά τής πανεπιστηµιακού, γιατί µέσω της 

Παιδείας πολλά µπορείς ν' αλλάξεις. Κάποια στιγµή στη ζωή µου ήµουν και στα δύο, 
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αλλά τελικά επέλεξα την πολιτική, γιατί εκεί το αποτέλεσµα το βλέπεις πιο άµεσα. 

Και η δυνατότητα αλλαγής της κοινωνίας είναι πιο µεγάλη».  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Το πιο δύσκολο κοµµάτι είναι το ξεκίνηµα. Όταν ξεκινά κάποιος, υπάρχει µια 

διαφορετική αντιµετώπιση και η γυναίκα πρέπει να αποδείξει δύο και τρεις φορές 

περισσότερο ότι είναι ικανή. Πιστεύω ακράδαντα ότι η µεγαλύτερη συµµετοχή των 

γυναικών στα κοινά, θα εξυγιάνει σε κάποιο βαθµό τη δηµόσια ζωή. Γιατί οι γυναίκες 

δέχονται πιο πολύ κάποιον κώδικα αξιών. Έχει αποδειχθεί ότι στις βόρειες χώρες της 

Ευρώπης, όπου η συµµετοχή των γυναικών είναι 30%-40% σε όλες τις υψηλές 

θέσεις, η κοινωνία είναι τελικά πιο ανθρώπινη. Οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερη 

κοινωνική ευαισθησία και νοµίζω µεγαλύτερες αντοχές στη συναλλαγή...».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

Γεννήθηκε στα Βαλιµίτικα του Αιγίου, τρίτο παιδί µιας αγροτικής οικογένειας. 

Πτυχίο από την Ανωτάτη Εµπορική, όπου πρωτοασχολήθηκε µε τον συνδικαλισµό. 

Μεταπτυχιακά στο Λονδίνο, όπου είναι από τα δραστήρια µέλη του ΠΑΚ και λίγο 

αργότερα από τα ιδρυτικά µέλη του ΠΑΣΟΚ. Μετέχει στο πρώτο Εκτελεστικό 

Γραφείο και είναι µέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1974. Από το 1989 έως το 

1992 διατελεί επίτροπος της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, υπεύθυνη για 

την Απασχόληση, τις Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις, το Ανθρώπινο 

∆υναµικό, την Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Ισότητα των δύο Φύλων. «Η 

παραµονή µου στις Βρυξέλλες ήταν µια πολύ µεγάλη εµπειρία. Ήταν µια εποχή 

σηµαντικών αλλαγών για την Ευρώπη και η ίδια η Κοινότητα ήταν τότε σε µια 

πορεία πολύ αισιόδοξη, παρ' ότι λειτουργούσαµε σ' ένα περιβάλλον πολύ 

ανταγωνιστικό, σε µια συνεχή διαπραγµάτευση. Κρινόσουν κάθε στιγµή. Θεωρώ την 

κοινωνική χάρτα που προώθησα, ως ένα ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα».  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

Όσους έχουν το θάρρος της γνώµης τους και όσους δεν επιχειρούν να της 

καλλιεργήσουν τη µαταιοδοξία.  
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ΗΛΙΚΙΑ: 40 ετών  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

∆ικηγόρος. Από τον Φεβρουάριο του 1994, γενική 

γραµµατέας του ∆.Σ. της Εταιρείας Προστασίας 

Ανηλίκων. «Έχω δεθεί ιδιαίτερα µε το έργο της 

εταιρείας, δέθηκα µε τα παιδιά που φιλοξενούµε στη 

Στέγη Ανηλίκων του Περισσού και η απασχόλησή 

µου εκεί ένα αναγκαίο, για εµένα, αντίβαρο στον 

γκρίζο κόσµο της δικηγορίας». Η Εταιρεία 

Προστασίας Ανηλίκων έχει σκοπό να συµβάλει στην 

πρόληψη της παραπτωµατικότητας και της 

αντικοινωνικής συµπεριφοράς των ανηλίκων, προσφέροντας στο µέτρο των 

δυνάµεών της υλική και κοινωνική στήριξη, επαγγελµατική κατάρτιση, εκπαίδευση, 

πολιτιστική καλλιέργεια, ψυχαγωγία, περίθαλψη σε νέους µέχρι 18 ετών, που, λόγω 

δυσµενών κοινωνικών και οικογενειακών συνθηκών, δεν έχουν δεδοµένα τα 

στοιχειώδη αυτά αγαθά. Η γραµµατεία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων 

στεγάζεται στο Εφετείο Αθηνών, στη Σωκράτους. «Εκεί απευθύνονται τα ίδια τα 

παιδιά, οι γονείς ή οι συγγενείς τους, ο εισαγγελέας Ανηλίκων ή οποιοσδήποτε 

ευαίσθητος πολίτης ή φορέας, για να αναθέσει στην εταιρεία περιπτώσεις νέων που 

χρειάζονται βοήθεια. Η κοινωνική µας υπηρεσία, µε τους κοινωνικούς της 

λειτουργούς και τους εθελοντές δικηγόρους της, επιλαµβάνεται κάθε υπόθεσης. 

Τέλος, στη Στέγη µας, στον Περισσό, φιλοξενούνται σε συνθήκες ανοικτής 

φιλοξενίας, αγόρια σχολικής ηλικίας, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον δεν 

µπορεί, δεν θέλει ή δεν πρέπει να έχει τη φροντίδα τους. Η µεγαλύτερη έλλειψή µας 

είναι µια αντίστοιχη Στέγη για κορίτσια σχολικής ηλικίας. Και το µεγάλο καµάρι µας 

είναι ότι το σηµερινό ∆.Σ. κατάφερε να βάλει εµπρός ένα σχέδιο που έµενε για πολλά 

χρόνια εκκρεµές: Η Στέγη των κοριτσιών βρίσκεται ήδη υπό ανέγερση. Από εκεί και 

πέρα ο κατάλογος των ελλείψεων δεν έχει τέλος: αντιµετωπίζουµε κάθε χρόνο 120 

νέες περιπτώσεις παιδιών και τις αντιµετωπίζουµε µε τρεις µόνον κοινωνικούς 

λειτουργούς! Μας λείπουν πόροι, ειδικευµένοι άνθρωποι  παιδοψυχολόγοι για 

παράδειγµα  µας λείπουν µέσα για να εκπληρώσουµε την αποστολή µας. Καµιά φορά 
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αυτές οι ελλείψεις µάς πληγώνουν. Αλλά αρκεί να έλθετε µία φορά σε µία εκδήλωση 

της Στέγης, για να δείτε τα µάτια των παιδιών µας και θα αποζηµιωθείτε».  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Να χωρέσω στις µόνο 24 ώρες µίας ηµέρας επαγγελµατικές υποχρεώσεις, φροντίδα 

για τα παιδιά της Στέγης µας, τις πολλές ώρες που µε χρειάζεται η κόρη µου η Μυρτώ 

 και µέσα σε όλα αυτά να διασταυρώσω κάποιες ελεύθερες ώρες µε τις ακόµη 

λιγότερες ελεύθερες ώρες του συζύγου µου... Τα καταφέρνουµε, συνήθως».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑ:  

«Να λειτουργήσει η Στέγη Θηλέων της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων  ένα σχέδιο 

το οποίο έµενε στα χαρτιά δεκαετίες ολόκληρες, που έλειψε τραγικά, και δυστυχώς 

πια, ανεπανόρθωτα από πολλά κορίτσια τα οποία είχαν ανάγκη και που επιτέλους θα 

γίνει πραγµατικότητα...».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Καµία  εκτός ίσως από τα εκτεθειµένα, ανυπεράσπιστα παιδιά».  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Αν ήταν στενότερη, ο κόσµος θα ήταν µάλλον καλύτερος».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

Αρσάκειο, Νοµική Θεσσαλονίκης, Ρήγας Φεραίος, ∆ικηγορία, γάµος µε τον Παύλο 

Τσίµα, µια κόρη τη Μυρτώ.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

«Όλους εκείνους που δείχνουν ευαισθησία και βοηθούν τα παιδιά τα οποία µένουν 

µόνα, τα παιδιά που κανείς δεν θέλει, τα παιδιά τα οποία µένουν εκτεθειµένα στη βία, 

µε οποιαδήποτε µορφή της. Αν προσθέσω ότι εκτιµώ και τον Παύλο, θα ακουστεί... 

σοβινιστικό;».  
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ΤΑ ΝΕΑ , 24/09/1997 

ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Ανταγωνισµός καθηµερινός 

 

Κοινωνία αναγνωστών 

 

Άρωµα γυναίκας 

Όραµα πίσω από τις κάµερες 

 

Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ 

 

ΗΛΙΚΙΑ: «Τι ερώτηση είναι αυτή από µια 

εφηµερίδα µε τόσο µεγάλη κυκλοφορία;»  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Παραγωγός τηλεοπτικών προγραµµάτων, «θηριοδαµαστής, ψυχοθεραπευτής, 

ισορροπιστής. ∆ιότι, ως γνωστόν, ο σωστός παραγωγός πρέπει να τα κάνει όλα. Από 

18 χρόνων σε αυτή τη δουλειά, έχοντας κάνει πάρα πολλές εκποµπές, έχοντας 

συνεργαστεί µε τους περισσότερους καλλιτέχνες, έχοντας δουλέψει σχεδόν µε όλα τα 

τηλεοπτικά κανάλια, ανακαλύπτω ότι ο τοµέας απασχόλησής µας είναι... να κρατάµε 

τις ισορροπίες, ακόµη και όταν το σκοινί είναι χαλαρό. Και τα καταφέρνουµε να 

εµψυχώνουµε και να κινητοποιούµε ανθρώπους µπρος και πίσω από την κάµερα, για 

να δίνουν κάθε φορά τον καλύτερό τους εαυτό». Στο ενεργητικό της έχει πολλά από 

τα σίριαλ που άφησαν εποχή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Από τη 

«Γειτονιά» (11,5 χρόνια µε 550 επεισόδια), τον «Ονειροπαρµένο», «Ο Χριστός 

Ξανασταυρώνεται», «Οι Πάνθεοι», «Οι Φρουροί της Αχαΐας» έως τους «Μεν και 

∆εν», τις «Τρεις Χάριτες», τους «Απαράδεκτους» και το «Εσύ αποφασίζεις». Πολλά 

shows, µε πιο πρόσφατο το «Μπράβο». Επίσης, δηµοσιογραφικές εκποµπές και 

τηλεπαιχνίδια. Πάντως, η ίδια δεν τα θεωρεί όλα αυτά προσωπικές επιτυχίες, καθώς  

όπως λέει  «ανήκω σε µια µεγάλη οικογένεια  την οικογένεια του ΑΤΑ, που ξεκίνησε 

µαζί µε την τηλεόραση και επιτυχία µας είναι η διάρκεια». Στην ιστορία της 
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ελληνικής τηλεόρασης από τις 10 παραγωγές µε την υψηλότερη θεαµατικότητα, οι 8 

είναι του ΑΤΑ! «Νοµίζω ότι ο κόσµος όταν ακούει την λέξη "παραγωγός" 

φαντάζεται έναν επιχειρηµατία που απλώς χρηµατοδοτεί. Ε, λοιπόν, όχι! Παραγωγός 

είναι αυτός που έχει όραµα και το κάνει πάση θυσία έργο».  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Σ' αυτή τη δουλειά κάθε ηµέρα ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου και υποχρεώνεσαι να 

ξεπεράσεις τον διχασµό σου κάθε στιγµή, γιατί όλοι γύρω τα περιµένουν όλα από 

σένα: να δώσεις λύσεις όταν υπάρχει αδιέξοδο, να δείχνεις χαρούµενος όταν είσαι 

χάλια, να είσαι αγχωµένος και να ξεαγχώνεις τους άλλους, να φοβάσαι και να δίνεις 

κουράγιο, να ακούς άσχηµα νέα και να τα κρατάς για τον εαυτό σου, να δείχνεις 

δυνατός όταν είσαι έτοιµος να βάλεις τα κλάµατα. Να ξαπλώνεις το βράδυ και να 

σκέφτεσαι ότι "αύριο είναι µια άλλη ηµέρα"».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Να κερδίσω το στοίχηµα που έχω βάλει µε τον εαυτό µου. Να καταφέρω κάποια 

ηµέρα να κάνω πράγµατα που δεν θα τα δουν µόνο Έλληνες. Να κάνω µια ταινία και 

να χαζεύω τον κόσµο που θα γεµίζει τις αίθουσες».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Να πραγµατοποιήσω όσα έχω ονειρευτεί για το ΑΤΑ και να γυρίσω στα γρήγορα 

σελίδα, κρατώντας ένα µέρος ζωής για τον εαυτό µου. Να ταξιδέψω ως το πιο 

απάτητο µέρος της Γης που υπάρχει».  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Ευτυχώς, που υπάρχουµε ως γυναίκες γιατί αν δεν υπήρχαµε δεν θα υπήρχαν ούτε 

κέντρα ούτε αποφάσεις... Το θετικό είναι ότι οι γυναίκες δεν είναι ανταγωνιστικές µε 

τους άνδρες, είναι γαλίφες, φλερτάρουν µε τη δουλειά τους, είναι πιο 

συναισθηµατικές, γι' αυτό είναι αποφασιστικές. ∆ιάβαζα τις προάλλες για την 

υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, για το πώς χειρίστηκε έναν πολιτικό της αντίπαλο, 

στέλνοντάς του ένα "τρυφερά διπλωµατικό ραβασάκι" και σκεφτόµουν πως οι 

γυναίκες ακόµη και σε ένα τόσο δύσκολο πόστο καταφέρνουν χρησιµοποιώντας το 
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γυναικείο µυαλό τους να επιτυγχάνουν τον στόχο τους. Γιατί οι γυναίκες είναι και 

εφευρετικές!».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

«Ενδιαφέρουσα, δύσκολη, συναρπαστική, ανυπόφορη, ερωτική, απρόβλεπτη, τυχερή, 

αγχωτική, γεµάτη φίλους, γέλιο, συγκινήσεις. Γεµάτη».  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΩ:  

«Όσους δεν είναι µίζεροι, µικρόπνοοι, τσιγκούνηδες και ψεύτες. Όσους έχουν 

χιούµορ, φαντασία, ταλέντο και καλή προαίρεση. Ας αποφύγω τα ονόµατα, γιατί ο 

κατάλογος κινδυνεύει να είναι πολύ µικρός...».  

 ΗΛΙΚΙΑ: 36 ετών.  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Σκηνοθέτις, παραγωγός. Μέλος του ∆.Σ. 

του Σωµατείου Σκηνοθετών - Παραγωγών 

Κινηµατογράφου και της Επιτροπής για 

τη χάραξη της Κινηµατογραφικής 

Πολιτικής του υπουργείου Πολιτισµού. 

Εισηγήτρια της Επιτροπής για την 

Παιδεία στα Οπτικοακουστικά του 

Συµβουλίου της Ευρώπης.  

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Ήταν και είναι να συµφιλιωθώ µε τους κανόνες του παιχνιδιού και εκείνους της 

ηθικής των συναλλαγών. Ενώ θεωρητικά κατανοώ τη δοµή και λειτουργία των 

συστηµάτων που επιβάλλουν και θρέφονται από διαστρεβλωµένη ηθική, αντιδρώ σε 

όλα εκείνα που θεωρούνται αυτονόητα και έτσι αντιµετωπίζω προφανείς δυσκολίες 

σε συναλλαγές που διέπονται από τέτοιους ηθικά εύκαµπτους οικονοµικούς 

κανόνες».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  
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«Να απεµπλακώ όσο γίνεται από την κοινωνία των καταναλωτών και να συνταχθώ 

στην περιορισµένη, αλλά καθόλου περιοριστική, κοινωνία των αναγνωστών. Να 

αφήνοµαι στην περιπέτεια της ανάγνωσης και να καταφέρω κάποτε να προσεγγίσω 

την τέχνη της συγγραφής, την τέχνη που σου δίνει απόλυτη εκφραστική ελευθερία 

και γι' αυτό είναι και η πιο απαιτητική σε ταλέντο και αφοσίωση».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Έχω ανάγκη τον σύντροφό µου, το άγγιγµα της επιδερµίδας του όσο γίνεται πιο 

κοντά, όσο γίνεται πιο συχνά. Η περιπέτεια των χαδιών είναι η έµµονη ιδέα µου».  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Ανδροκρατούνται. Και οι γυναίκες, όταν συµµετέχουµε σε αυτά, ενδυόµαστε την 

ανδρική συµπεριφορά και επιχειρούµε να τη µιµηθούµε µε ακρίβεια. Ευτυχώς, µας 

αφυπνίζει το ένστικτο του σώµατος. Ενός σώµατος που γεννάει και έτσι η παράδοσή 

µας στον δελεαστικό κόσµο των κέντρων λήψης αποφάσεων δεν γίνεται άνευ όρων. 

Όσες φορές οι γυναίκες διεκδικούν αυτά τα "απόρθητα" κέντρα, συνήθως τα 

καταλαµβάνουν και είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές. Υπάρχουν όµως εκείνοι οι 

τραυµατισµοί της γυναικείας µας φύσης και η διαίσθησή µας γι' αυτούς, που µας 

κάνει να απέχουµε, έστω και αν φαίνεται να παραπονιόµαστε γι' αυτό».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

Σπούδασε Ιστορία Τέχνης, ξεκίνησε από τη δηµοσιογραφία, εργάσθηκε στο Κέντρο 

Νεότητας του Συµβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, και στη ∆ιεθνή Ένωση 

Νέων για το Περιβάλλον στη ∆ανία. Υπήρξε υπεύθυνη διεθνών σχέσεων στο 

Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και από το 1984 έφτιαξε τη δική της 

εταιρεία παραγωγής «Orama Films». Έχει γυρίσει ντοκιµαντέρ για την τηλεόραση 

και ύστερα από το «Ταξίδι στην Αυστραλία» και «Κουαρτέτο για 4 κινήσεις», 

ετοιµάζει τώρα την τρίτη της ταινία, µεγάλου µήκους, «Συµφωνία Χαρακτήρων». 

Οργάνωσε και παρήγαγε τις πρώτες παραστάσεις stand up comedy στην Ελλάδα. 

Έχει ανεβάσει δύο θεατρικά έργα, τα «Όργια» του Παζολίνι και «Σουρεαλέρως», του 

οποίου υπήρξε και συγγραφέας.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  
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«Τον Θανάση Καστανιώτη, που είναι εξαιρετικός εκδότης, οραµατιστής και 

µοναδικός σύντροφος και τους λιγοστούς εκείνους φίλους και συναδέλφους µε τους 

οποίους τολµούµε έναν ουσιαστικό διάλογο και µια ουσιαστική συνύπαρξη, κάτι σαν 

συµβολική συνωµοσία στο άγριο τοπίο των καιρών».  
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ΤΑ ΝΕΑ , 25/09/1997 

 

ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Κάθε ηµέρα λύσεις 

Ανελέητος ανταγωνισµός 

 

Άρωµα γυναίκας 

Κυρίες της Αυτοδιοίκησης 

 

Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ 

 

ΗΛΙΚΙΑ: «"ΤΑ ΝΕΑ" έχουν πολύ µεγάλη κυκλοφορία για να δηµοσιοποιεί κανείς 

την ηλικία του».  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οποία συµµετέχει τα τελευταία 

33 χρόνια «µε εξαίρεση τα χρόνια της δικτατορίας». Από το 

1978 εκλέγεται συνεχώς δήµαρχος Ζωγράφου, «µια πόλη ο 

πληθυσµός της οποίας αγγίζει πλέον τους 150.000 κατοίκους. 

Μια πόλη µε τα προβλήµατα και τις δυνατότητες µιας 

σύγχρονης µεγαλούπολης. Οι προσπάθειές µας θα µπορούσαν να κωδικοποιηθούν 

στους εξής άξονες: α) Ποιότητα ζωής - περιβάλλον - καθαριότητα - εύρυθµη 

λειτουργία της πόλης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. β) Κοινωνική πολιτική: έχουµε 

αναπτύξει ένα δίκτυο για την προστασία των ευπαθών οµάδων της κοινωνίας. Κέντρα 

ανοικτής προστασίας ηλικιωµένων, παιδικούς σταθµούς, συµβουλευτικό κέντρο για 

την οικογένεια, ιατρεία για αλλοδαπούς, κατασκηνώσεις για δωρεάν διακοπές 

απόρων οικογενειών κ.λπ. γ) Νεολαία - πολιτισµός - αθλητισµός: λειτουργεί 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Μαθητών, ∆ηµοτικός Κινηµατογράφος, σχολές µουσικής, 

χορού, θεάτρου, ζωγραφικής, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και τρία Μουσεία (Κοτοπούλη, 

Γουναροπούλου και Στ. ∆ούκα). Κάθε χρόνο γίνονται αθλητικά και πολιτιστικά 
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φεστιβάλ µαθητών και θεατρικοί αγώνες ερασιτεχνικών θιάσων από όλη την 

Ελλάδα».  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Η µεγαλύτερη δυσκολία προκύπτει όταν καλείσαι να αντιµετωπίσεις ένα πρόβληµα, 

για παράδειγµα ανεργία, χωρίς να έχεις την αρµοδιότητα, αλλά ούτε και την 

οικονοµική δυνατότητα».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Η µεγάλη µου προσδοκία είναι να ολοκληρώνεται κάθε προσπάθεια που ξεκινάµε σε 

κάθε τοµέα και έτσι, πλουσιότεροι σε εµπειρίες, να θέτουµε καινούργιους στόχους. 

Σε τελική ανάλυση να λύνουµε κάθε ηµέρα και συνεχώς τα προβλήµατα της πόλης 

και των πολιτών».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«∆εν θα το έλεγα ακριβώς έµµονη ιδέα, αλλά αυτό που µε κρατά σε µια διαρκή 

αγωνία είναι το πώς θα υλοποιούµε προγράµµατα πολιτιστικής πολιτικής και 

παρέµβασης στην κοινωνία. Με απασχολεί πάντα η σχέση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης µε ό,τι συγκροτεί την έννοια πολιτισµός. Όχι µόνο στον τοµέα της 

παραγωγής πολιτιστικού έργου (εκδηλώσεις, συναυλίες κ.λπ.), αλλά κυρίως της 

συµµετοχής των πολιτών. Θέλουµε δηλαδή να φέρουµε τους πολίτες κοντά στα 

πολιτιστικά αγαθά όχι απλά ως θεατές - καταναλωτές, αλλά ως κοινωνούς και 

συµµέτοχους. Και αυτό, γιατί πιστεύω ότι από τον πολιτισµό εξαρτώνται πολλά  

σχεδόν τα πάντα  σε µια κοινωνία».  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Παρά τα πολλά βήµατα που έγιναν, η γυναίκα είναι ακόµη µακριά από τα κέντρα 

λήψης αποφάσεων. Για λόγους αντικειµενικούς, αλλά και υποκειµενικούς. Η ίδια η 

κοινωνία δεν προετοιµάζει όπως θα έπρεπε τις γυναίκες να αναλάβουν τον ρόλο που 

τους αρµόζει, αλλά και οι ίδιες οι γυναίκες δεν διεκδικούν, όπως και όσο θα έπρεπε, 

τον ρόλο τους στην κοινωνία. Βεβαίως, η εξέλιξη και η πρόοδος των κοινωνιών όλα 

τα αλλάζει και οι γυναίκες βρίσκουν σιγά σιγά τον δρόµο τους. Όµως αποµένουν 
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ακόµη πολλά να γίνουν και πολλά εξαρτώνται από τη στάση και των προοδευτικών 

ανδρών».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

«Γεννήθηκα, µεγάλωσα και έκανα οικογένεια σ' ένα περιβάλλον γιατρών, που 

αγαπούσαν και πρόσφεραν πολλά στον άνθρωπο. Γι' αυτό και όταν µπήκα, πολύ 

νωρίς, στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είχα την ίδια επιδίωξη. Μέχρι τώρα 

νοµίζω ότι τα κατάφερα, πιστεύω όµως ότι τα προβλήµατα και οι ανάγκες δεν 

σταµατούν, γι' αυτό και νοµίζω ότι µπορώ και πρέπει να προσφέρω πολλά ακόµη».  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

«Τους εργατικούς, αυτούς που βάζουν πάνω από τον εαυτό τους το κοινωνικό 

σύνολο, αυτούς που προσφέρουν. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι και 

βρίσκονται παντού».  

 
ΗΛΙΚΙΑ: «Ανήκω στη γενιά που γαλουχήθηκε µε τα οράµατα του Πολυτεχνείου και 

κατάγοµαι από την παροικία της Αιγύπτου».  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Γενικός γραµµατέας του υπουργείου Εσωτερικών από το 1995. 

Θεωρεί πως εκείνο που δεν είναι ευρύτερα κατανοητό είναι ότι 

«παρεµβάσεις που προέρχονται από το "θεσµικό πεδίο" του 

υπουργείου Εσωτερικών έχουν τεράστια σηµασία και συµβολή, 

τόσο σ' αυτό που λέµε "αναπτυξιακή διαδικασία" και περιφερειακή ανάπτυξη όσο και 

στην καθηµερινή ζωή και εξυπηρέτηση του πολίτη». Οι µεγάλες παρεµβάσεις που 

επιχειρεί το υπουργείο Εσωτερικών είναι: α) Η αλλαγή του Χάρτη των ∆ήµων και 

Κοινοτήτων της χώρας µας. «Υπάρχουν σήµερα 5.318 κοινότητες, από τις οποίες οι 

2.005 έχουν πληθυσµό κάτω των 300 κατοίκων και αδυνατούν να προσφέρουν στους 

κατοίκους τους ακόµη και στοιχειώδεις υπηρεσίες. Στόχος είναι η δηµιουργία, µέσα 

από τις συνενώσεις, νέων δήµων, που να µπορούν να παρέχουν στους κατοίκους της 
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επαρχίας σύγχρονες υπηρεσίες ιδίου και καλύτερου επιπέδου από αυτές που 

απολαµβάνει ο κάτοικος των αστικών κέντρων». β) Η µετατροπή της περιφέρειας σε 

ανεξάρτητη διοικητική µονάδα, µε τη µεταφορά των κρατικών αρµοδιοτήτων και τη 

µετατροπή των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων σε αµιγείς επιτελικές µονάδες, 

«ένα από τα πιο δύσκολα εγχειρήµατα που επιχειρεί η κυβέρνηση. Είναι εγχειρήµατα 

που εδώ και πολλά χρόνια προετοίµαζε το ΠΑΣΟΚ και είναι απαραίτητο να 

προχωρήσουν. Τώρα ήρθε η ώρα όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς  αυτοδιοίκηση και 

κρατική διοίκηση  να τα στηρίξουν, παρά τις όποιες δυσκολίες που σίγουρα 

υπάρχουν». γ) Η ψήφιση νόµου για την οικονοµική αυτοτέλεια και τη στήριξη 

οργανωτικών αλλαγών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Αυτή που αντιµετωπίζει όποιος ασχολείται µε την πολιτική: ο κίνδυνος να 

µετατραπεί σε "στυγνό επαγγελµατία" πολιτικό. Οι γυναίκες πολιτικοί 

αντιµετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες και κινδύνους. Πέρα από τη συνεχή απαίτηση 

για πολύ υψηλές αποδόσεις, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές (πολύ υψηλότερες από 

τους άνδρες συναδέλφους), ο ανελέητος ανταγωνισµός είναι εύκολο να σε οδηγήσει 

σ' ένα πρότυπο συµπεριφοράς που εκφράζεται σήµερα από τον "άνδρα πολιτικό" και 

έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τον δυναµισµό που αγγίζει τα όρια του αυταρχισµού, 

την υπό όρους εργατικότητα, την έλλειψη ευαισθησίας, τη χωρίς όρια προσωπική 

προβολή, τον αντιφεµινισµό και την αναγωγή της διάθεσης παραµονής στην πολιτική 

σε αυτοσκοπό. Με φαινόµενα άθροισης αντιτιθέµενων ιδεολογικά συµφερόντων, για 

την εξυπηρέτηση µικροκοµµατικών ή προσωπικών επιδιώξεων. Βέβαια, δεν σηµαίνει 

ότι δεν υπήρξαν ή δεν υπάρχουν άνδρες πρότυπα υψηλού πολιτικού ήθους και 

συµπεριφοράς, όπως για µένα αποτέλεσε, για παράδειγµα, ο Γιώργος Γεννηµατάς».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Πρώτα απ' όλα να είµαστε υγιείς. Να µπορέσουµε να διατηρήσουµε το δικό µας 

σύστηµα αξιών µε τα λιγότερα δυνατά τραύµατα. Να διατηρήσουµε την ανθρωπιά 

και τον δυναµισµό µας, να προοδεύσουµε τον τόπο µας».  
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ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Έχω µονίµως την αίσθηση, σε ό,τι κάνω, ότι κάτι έχω παραλείψει. Χωρίς να είµαι 

τελειοµανής, πιστεύω πάντα ότι τα πράγµατα θα µπορούσαν ίσως να έχουν γίνει 

καλύτερα».  

ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΞΟΥΣΙΑΣ:  

«Αριθµητικά είναι καλύτερη από ό,τι το 1981, όχι όµως ιδιαίτερα ικανοποιητική».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

Ήταν η πρώτη γυναίκα, η οποία τοποθετήθηκε σε θέση γενικού γραµµατέα σε 

υπουργείο, το 1984, από τον Γιώργο Γεννηµατά. Το 1988 έγινε γενικός γραµµατέας 

στο υπουργείο Εργασίας. ∆ιετέλεσε επίσης γενικός γραµµατέας Επενδύσεων και 

Ανάπτυξης του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και την περίοδο 1990-1996 µέλος 

της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.  
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ΤΑ ΝΕΑ , 26/09/1997 

 

ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Η ευθύνη για το αύριο είναι της καθεµιάς µας 

Αδυναµίες και ανεπάρκεια του κρατικού µηχανισµού 

∆ιαφορετική ποιότητα 

 

Άρωµα γυναίκας 

Με όραµα και φιλοτιµίαν... 

 
Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ 

 

ΗΛΙΚΙΑ: 48 ετών  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Πρόεδρος του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, δηµοτικός 

σύµβουλος Αιγάλεω  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Η µεγαλύτερη δυσκολία για κάποιον, που δεν έχει 

αλλοτριωθεί από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες των 

δηµοσίων Οργανισµών  ουσιαστικός ανασταλτικός παράγοντας για την σύγχρονη 

ανάπτυξή τους  είναι στην πρώτη φάση να πείσει ότι δεν ανήκει σ' αυτές τις 

λειτουργίες. Στη συνέχεια να κατορθώσει να πάρει µαζί του αυτούς που, µέχρι τότε, 

είχαν κάνει τρόπο ζωής το "χθες". Αν καταφέρει να εντάξει στη νέα πορεία έστω και 

µικρό ποσοστό, είναι πλέον σε θέση να δηµιουργήσει την οµάδα πρωτοβουλίας, 

αναγκαίο εργαλείο για τη στήριξη της πολιτικής του. Τότε θα έχει ξεπεράσει τη 

µεγαλύτερη δυσκολία. Θα έχει ανοίξει την κερκόπορτα. Η ευθύνη για το αύριο είναι 

δική του».  
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ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Ένα χαµόγελο, µια καλή κουβέντα, ίσως και λίγα "µπράβο" από εκείνους που τα 

περιµένεις, είναι αρκετά. Οι άλλες "προσδοκίες" δεν µε αφορούν».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Οι σύγχρονες κοινωνίες δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει να εκµεταλλεύονται τις 

ευκαιρίες και να προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα, τεχνολογικά και οικονοµικά. Η 

όποια συµµετοχή µου σ' αυτή την εξέλιξη, πάντα στο πλαίσιο των αρχών και της 

ιδεολογίας µου, αποτελεί για µένα "έµµονη" ιδέα.  

Είναι φυσικό η λειτουργία µου αυτή να δρα ανασταλτικά σε πολλούς παράγοντες, 

που καθορίζουν τις ισορροπίες στην προσωπική µου ζωή. ∆εν είναι εύκολο, όµως, να 

ξεφύγω από αυτή την "έµµονη" ιδέα».  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Θεωρώ πως πλέον είναι ξεπερασµένη η αντιπαράθεση αυτής της σχέσης. Εγώ 

εκτιµώ πως µέχρι σήµερα δεν αντιµετώπισα ιδιαίτερα προβλήµατα».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

«Γεννήθηκα στο ∆ώριο, ένα µικρό χωριό της Μεσσηνίας, όπου τελείωσα το 

∆ηµοτικό. Γυµνάσιο στο Χαϊδάρι και Λύκειο στην Πλάκα. ∆ύσκολα χρόνια. Και πιο 

δύσκολο το ν' ανήκεις σε µια οικογένεια, µε έξι παιδιά, χαρακτηρισµένη "επικίνδυνη" 

από την Ασφάλεια, κάτι που τότε σήµαινε πολλά...  

Φοιτήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Αγώνας όχι µόνο για σπουδές, αλλά και 

για επιβίωση. Καθηγήτρια στην Κόρινθο και στο Αιγάλεω. Εκεί ασχολήθηκα για 

πρώτη φορά µε τον συνδικαλισµό. Με σύζυγο καθηγητή και δύο µικρά παιδιά, εκείνη 

την εποχή αυτό ήταν µεγάλη θυσία. ∆ώδεκα χρόνια από πολλά µετερίζια έδωσα τον 

αγώνα για τη δηµόσια εκπαίδευση». Το 1990 εκλέγεται για πρώτη φορά δηµοτικός 

σύµβουλος στο Αιγάλεω και την περίοδο 1991-94 διατελεί αντιδήµαρχος. Το 1995, 

αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της ΕΘΕΛ Α.Ε. (πρώην ΕΑΣ) και από τον Νοέµβριο του 1996 

πρόεδρος του Οργανισµού Εργατικής Εστίας.  
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ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

 «Θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για µένα ο αριθµός αυτός να αυξανόταν µε τον χρόνο. 

∆υστυχώς, αυτό δεν συµβαίνει. Αν εγώ δεν είµαι η αιτία µε τα κριτήρια που βάζω, 

τότε φαίνεται πως κάτι δεν πάει καλά γύρω µου. Άνθρωποι µε ανοιχτούς ορίζοντες, 

µετρηµένοι στα δάκτυλα, καθόρισαν και επηρεάζουν τη ζωή µου».  

 ΗΛΙΚΙΑ: ∆ηµιουργικής ωριµότητας.  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Ειδική σύµβουλος του υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων σε θέµατα Προστασίας 

Περιβάλλοντος. «Το κύριο πρόβληµα της Αθήνας είναι η 

ατµοσφαιρική ρύπανση. Έχει να κάνει µε τη λειτουργία 

της πόλης, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής και γι' αυτό 

θα πρέπει η Πολιτεία να πείσει για την αξιοπιστία των 

µέτρων που υιοθετεί και για τη συνέπεια κατά την 

υλοποίηση και παρακολούθηση εφαρµογής των µέτρων αυτών. Ο πολίτης θα πρέπει 

να αλλάξει βασικές συνήθειες της καθηµερινής του ζωής και ίσως να "θυσιάσει" 

κάποιες ευκολίες του, προκειµένου να συνεισφέρει στην προσπάθεια για την 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής». Συντονίστρια στη σύνταξη του προγράµµατος 

«ΑΤΤΙΚΗ SOS» (πρόγραµµα µέτρων που αφορούν τον χωροταξιακό και 

πολεοδοµικό σχεδιασµό της Αθήνας, τον έλεγχο εκποµπών από όλες τις πηγές, σε 

συνδυασµό και µε το ωράριο των καταστηµάτων για την καλύτερη λειτουργία της 

πόλης, την αναβάθµιση και δηµιουργία αξιόπιστου συστήµατος µέσων µαζικής 

µεταφοράς) και αντίστοιχου προγράµµατος για τη Θεσσαλονίκη. «Η πιο συνηθισµένη 

αντίδραση των πολιτών για τα εκάστοτε µέτρα είναι ότι "είναι σωστά, αλλά γιατί 

ξεκινάτε από εµάς; Ξεκινήστε από τους άλλους, πρώτα..."». Συντονίστρια της 

συνεργασίας ΥΠΕΧΩ∆Ε µε το ΕΜΠ και Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος 

στην Καλιφόρνια. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων 

Ασπροπύργου, εθνική εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τεχνικές οµάδες που 

ασχολούνται µε θέµατα Προστασίας Περιβάλλοντος και επεξεργάζονται Σχέδια 

Ευρωπαϊκών Οδηγιών (όπως το σχέδιο για την αµόλυβδη, για περιορισµό εκποµπών 
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από οχήµατα και τη βελτίωση ποιότητας του περιβάλλοντος µε συγκεκριµένα µέτρα 

και κίνητρα).  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Το µεν πνεύµα πρόθυµο, η δε σαρξ ασθενεί. Και εννοώ βέβαια τις αδυναµίες και την 

ανεπάρκεια του κρατικού µηχανισµού, που συχνά δυσχεραίνει την υλοποίηση της 

εκφρασµένης και δεδοµένης πολιτικής βούλησης και κάποτε την ακυρώνει. Έχει να 

κάνει µε τη δύναµη της παγιωµένης νοοτροπίας, της µονιµότητας του προσωρινού».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Το πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις, το µετράς µε όσα χάνεις για χάρη του. Θα ήθελα, 

πάντως, το ισοζύγιο της προσφοράς να είναι τελικώς θετικό».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«Η έλλειψη σχεδιασµού και οράµατος  το στρεβλό µοντέλο ανάπτυξης  οι µη 

αναστρέψιµες βλάβες στο περιβάλλον».  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Ιδιόρρυθµη. Κοινό σηµείο, η αναπαραγωγή. Και τα δύο αναπαράγουν: η µεν 

γυναίκα τη ζωή, την ελπίδα, τα δε κέντρα λήψης αποφάσεων την αποξένωση, το 

απρόσωπο. Και δεν είναι τυχαία η ασυµβατότητα, η απόστασή τους. Τα κέντρα 

εξουσίας είναι πράγµατι ασύµβατα µε την ευελιξία, την κίνηση, την ευαισθησία της 

γυναικείας φύσης».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

Από το Αρσάκειο Ψυχικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, απ' όπου 

πήρε πτυχίο στη Χηµεία. Υποψήφια διδάκτωρ του Τµήµατος Χηµικών - Μηχανικών 

του ΕΜΠ. ∆ιευθύντρια παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου σε βιοµηχανία φαρµάκων 

και καλλυντικών προϊόντων. Υπεύθυνη κατάρτισης φακέλων προϊόντων στον Εθνικό 

Οργανισµό Φαρµάκων. Κατόπιν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπου µε πρωτοβουλία της και 

πολλές προσπάθειες ιδρύθηκε το Τµήµα Καυσίµων που παρεµβαίνει ουσιαστικά στον 

καθορισµό των προδιαγραφών ποιότητας των καυσίµων, στον έλεγχο της νοθείας και 
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τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών. 

Μητέρα, "ο δυσκολότερος ρόλος", ενός 14χρονου κοριτσιού και ενός 9χρονου 

αγοριού.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

«Τα µικρά και µεγαλύτερα παιδιά. Άτοµα µε µνήµη, συνέπεια και προπαντός 

φιλότιµο».  

ΗΛΙΚΙΑ: 42 ετών.  

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆ιεύθυνση Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Τµήµα Ισότητας των δύο Φύλων. 

Υπεύθυνη για την προώθηση των γυναικών στα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα µελετών 

στα Ζητήµατα Ισότητας των δύο Φύλων.  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΑ:  

«Η σύνθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της πολιτικής για την ισότητα, δεδοµένων των 

τεράστιων διαφορών ανάµεσα στις χώρες, στις µορφές και στις εκφράσεις της 

ανισότητας των φύλων και στο περιεχόµενο της ίδιας της έννοιας του φύλου».  

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ:  

«Να ενταχθεί η διάσταση του φύλου στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

και η αρχή της ισόρροπης συµµετοχής γυναικών και ανδρών σε όλους τους 

ευρωπαϊκούς θεσµούς. Και τα δύο είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

οικοδόµηση µίας Ευρώπης κοινωνικής και δηµοκρατικής».  

ΕΜΜΟΝΗ Ι∆ΕΑ:  

«... αλλά και όραµα ζωής, ο φεµινισµός».  
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  

«Είναι σχέση δηµιουργική και κοινωνικά ανατρεπτική. Και τα δύο µέρη της σχέσης 

κερδίζουν από αυτή τη συνεύρεση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποτελούν οι 

γυναίκες την κρίσιµη µάζα (τουλάχιστον 40%), ώστε να µπορέσουν να εκφράσουν τη 

διαφορετική ποιότητα στις αποφάσεις που δηµιουργεί η συνειδητοποίηση του φύλου 

τους».  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ:  

Σπουδές Οικονοµικών και Κοινωνιολογία. Στέλεχος εµπορικής επιχείρησης, 

διδακτορικό για τη σχέση εργασίας, φύλου και τεχνολογίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑ:  

«Όσες και όσους κάνουν πράξη την ιδεολογία τους και δεν αλλάζουν πορεία λόγω 

πολιτικών ή οικονοµικών σκοπιµοτήτων. Ζωντανά παραδείγµατα, από τους πιο 

γνωστούς φίλους µου, η Ρένα Λάµψα και ο Άγγελος Ελεφάντης».  
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