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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

14-15.01.2013 – Mediterranean Palace Hotel 

 

Εισήγηση για γυναικεία επιχειρηµατικότητα: «Νέα Γυναίκα Επιχειρηµατίας: To 

be or not to be?»  

 

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συµµετέχω στο Πανελλήνιο Συµπόσιο 

Επιχειρηµατικότητας της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του 

Αλεξάνδρειου  Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης, η οποία τιµά 

ιδιαιτέρως εµένα προσωπικά ως επιχειρηµατία, αλλά και την εταιρεία µου, την 

βιοµηχανία υδραυλικών συστηµάτων ανύψωσης BIOFIAL A.E. Αποδέχτηκα την 

πρόσκληση µε χαρά, για δύο λόγους: αφενός λόγω της εγγύτητας που αισθάνοµαι 

ακόµα για την ακαδηµαϊκή κοινότητα και αφετέρου, γιατί µου προτάθηκε η εισήγηση 

να είναι βιωµατική και όχι θεωρητική πάνω στο θέµα της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας.  

Αν και συµµετέχω ενεργά σε φορείς και δράσεις που αφορούν στην γυναικεία 

επιχειρηµατικότητα, οφείλω να οµολογήσω ότι, ιδιαιτέρως τον τελευταίο καιρό που η 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µαστίζεται ανελέητα από τόσους καθοριστικούς 

εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες, όλη η  θεωρία περί εµποδίων, στερεοτύπων 

και δυσκολιών για τις γυναίκες που επιχειρούν, για εµένα προσωπικά αποτελεί 

δευτερεύον ζήτηµα. Πρεσβεύοντας, λοιπόν, την θέση ότι η επιχειρηµατικότητα, και δη 

σε καιρούς κρίσης, δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται σε γυναικεία ή αντρική, αλλά και 

γενικότερα, ότι δεν ωφελεί σε τίποτα να αναπαράγουµε έστω ακούσια, στερεότυπα 

και νοοτροπίες που βασίζονται στο φύλο, την καταγωγή και την ηλικία, θα αναφερθώ 

στις απόψεις, τα βιώµατα, τους προβληµατισµούς και τις εµπειρίες µου ως νέα 

γυναίκα επιχειρηµατίας και όχι ως υποστηρίκτρια του «Νέου Γυναικείου Κινήµατος», 

όπως παρουσιάζεται η αυξανοµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα των γυναικών σε 

πρόσφατο άρθρο της Natalie MacNeil στο περιοδικό Forbes.  

Θα ξεκινήσω αναφέροντας ότι εκπροσωπώ την δεύτερη γενιά επιχειρηµατιών σε µια 

οικογενειακή µικροµεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται εδώ και 40 χρόνια, 

παράγοντας ποιοτικά υδραυλικά συστήµατα ανύψωσης, δηλαδή ένα εξειδικευµένο 

βιοµηχανικό προϊόν. Η επιχείρηση αποτελεί την µεγαλύτερη και αρτιότερη µονάδα 

παράγωγης υδραυλικών συστηµάτων ανύψωσης στην Ελλάδα και πλέον εξάγει σε 

80% της παράγωγης της σε 19 χώρες παγκοσµίως, από την Σουηδία ως την 

Αργεντινή. Όπως µπορείτε εύκολα να καταλάβετε, πρόκειται για έναν 

«ανδροκρατούµενο» κλάδο, οπού πράγµατι, η γυναικεία παρουσία είναι 

περιορισµένη. Βέβαια, αν αναλογιστώ και τα φοιτητικά µου χρόνια και εκεί το αντρικό 

στοιχείο ήταν ισχυρότερο: περισσότεροι καθηγητές απ’ ότι καθηγήτριες και 

περισσότεροι συµφοιτητές, απ’ ότι συµφοιτήτριες. Οι άντρες υπερτερούν αριθµητικά 
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και στα περισσότερα συνέδρια, σεµινάρια και λοιπές επαγγελµατικές οµάδες ή 

δράσεις στις οποίες συµµετέχω, όπως και στο συγκεκριµένο συµπόσιο, άλλωστε.  

Η εικόνα, λοιπόν, του να συνεργάζοµαι στο γραφείο µου ή να διαπραγµατεύοµαι 

γύρω από ένα τραπέζι µε άντρες συνεργάτες, όντας συνήθως η µόνη γυναίκα, µου 

είναι ιδιαίτερα οικεία πλέον. Αν και θα ήθελα να συναναστρέφοµαι επαγγελµατικά µε 

περισσότερες ικανές και δραστήριες γυναίκες, ποτέ δεν αισθάνθηκα µειονεκτικά ως 

εργαζόµενη ή ως επιχειρηµατίας λόγω φύλου.  

Οµολογουµένως, υπήρξαν περιστατικά, κυρίως παλαιότερα, που δέχτηκα 

αµφισβήτηση λόγω του γεγονότος ότι είµαι γυναίκα και µάλιστα νέα, αλλά κρατώντας 

µια συνειδητοποιηµένη στάση αυτοπεποίθησης, σοβαρότητας και ευθύνης, µπόρεσα 

να αντιµετωπίσω την οποία διστακτικότητα ή προκατάληψη και τελικά να κερδίσω όχι 

απλά τις εντυπώσεις, αλλά την εµπιστοσύνη και την εκτίµηση όσων µε 

αµφισβήτησαν. Και το συναίσθηµα αυτό είναι πολύ πιο σηµαντικό και υποκινητικό, 

απ’ ότι µια defacto αποδοχή που µπορεί να σου προσφέρει το φύλο, η ιδιότητα ή 

θέση. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίµηση και η πιστή σε αυτό που 

κάνεις και στον τρόπο µε τον οποίο το κάνεις, είναι, αν όχι προαπαιτούµενο, 

τουλάχιστον ένα βασικότατο στοιχείο για την νέα γυναίκα που θέλει να 

δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά.  

Η συναναστροφή µου µε δραστήριες γυναίκες επιχειρηµατίες διαφόρων κλάδων και 

ηλικιών επιβεβαιώνει στην πράξη την άποψη, ότι σχεδόν πάντα, η επιχειρηµατική 

επιτυχία και η αυτοπεποίθηση είναι έννοιες άµεσα και στενότατα συνδεδεµένες. Πως 

όµως αποκτάται αυτή η πολυπόθητη αυτοπεποίθηση; Σίγουρα, ως ένα βαθµό 

σχετίζεται µε την προσωπικότητα, όµως πιστεύω ότι η αυτοπεποίθηση και η 

αυτοεκτίµηση προέρχονται κυρίως από την δράση και όχι το αντίθετο. Η 

αυτοπεποίθηση πηγάζει από την ισχυρή θέληση, από την επιµονή και την υποµονή 

και κτίζεται µε το δραστηριοποιόµαστε, κοινώς, µε το να δουλεύουµε σκληρά και µε 

συνέπεια. Ίσως στην περίπτωση της γυναικάς επιχειρηµατία η αποδοχή και η 

εκτίµηση να  µην είναι δεδοµένες και να χρειάζεται να παράγει ουσιαστικότερο έργο 

για να γίνει αποδεκτή και να εκτιµηθεί, αλλά σε καµία περίπτωση δεν πιστεύω ότι 

µπορεί να µην συµβεί αυτό, αν πράγµατι έχει να επιδείξει έργο και συµπεριφορά που 

αξίζουν αποδοχής και εκτίµησης από συνεργάτες, εργαζόµενους, ακόµα και 

ανταγωνιστές.  

Αν κάτι χαρακτηρίζει, καθορίζει και διαφοροποιεί, κατά την άποψη µου, την γυναίκα 

επιχειρηµατία συγκριτικά µε τον άντρα, αυτό είναι η πολυπλοκότητα των ρόλων 

στους οποίους καλείται να ανταπεξέλθει. Η γυναίκα επιχειρηµατίας καλείται 

καθηµερινά να συνδυάσει επιτυχώς τρεις απαιτητικότατους και ουσιαστικότατους 

ρόλους: αυτόν της εργαζόµενης, της µητέρας και της νοικοκυράς. Όσο κι αν άλλαξαν 

τα ήθη και όσο κι αν το σύγχρονο ζευγάρι επιµερίζεται την οικονοµική συντήρηση και 

την ευθύνη της οικογένειας και του σπιτιού, ο συνδυασµός και η εκτέλεση των 

συγκεκριµένων ρόλων βαραίνει µονοµερώς σχεδόν πάντα την γυναίκα. Οµολογώ, ότι 

το να καταφέρεις να ισορροπήσεις την οικογένεια και την επιχείρηση είναι ιδιαιτέρως 

δύσκολο, αλλά ευτυχώς όχι ακατόρθωτο. Φυσικά έχει το τίµηµα του, που για την 

κάθε µια γυναίκα επιχειρηµατία είναι διαφορετικό, αλλά αναµφισβήτητα βαρύ. Πολλές 

φορές έχεις την αίσθηση ότι ακροβατείς σε µια λεπτή γραµµή, ότι βρίσκεσαι στην 

µέση και δυο δυνάµεις σε τραβάνε προς αντίθετους πόλους, και χρειάζεται 
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υπερπροσπάθεια για να ισορροπήσεις και να µην καταρρεύσεις παρασύροντας µαζί 

σου ότι υπάρχει από την µια ή την άλλη πλευρά.  

Η ανάγκη σωστού προγραµµατισµού, η αποτελεσµατική διαχείριση του χρόνου, η 

ταυτόχρονη ενασχόληση µε πολλά διαφορετικά πράγµατα, η δυνατότητα να βρίσκεις 

άµεσες και πρακτικές λύσεις που ικανοποιούν µε κάποιο τρόπο αντίθετες πλευρές, 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να µπορέσεις να ανταπεξέλθεις στην 

πολυπλοκότητα και το πλήθος των καθηµερινών απαιτήσεων επιχείρησης και 

οικογένειας. Η γυναίκα επιχειρηµατίας που καλείται να λειτουργήσει στα πλαίσια 

αυτών των ρόλων χρειάζεται να είναι συνειδητοποιηµένη και η δέσµευση της προς 

την οικογένεια, αλλά και προς την επιχείρηση να είναι το ίδιο ισχυρή.  

Επίσης, χρειάζεται να έχει την υποστήριξη τόσο του οικογενειακού, όσο και του 

επαγγελµατικού της περιβάλλοντος, κάτι που στην πραγµατικότητα δεν συµβαίνει 

πάντα, και που την επιφορτίζει σωµατικά, πνευµατικά και ψυχικά. Το να µπορέσει να 

συνεργαστεί οµαλά και αποδοτικά εντός της επιχείρησης, είναι εξίσου σηµαντικό µε 

το να βοηθηθεί ή να συνεργαστεί µε τους καταλλήλους ανθρώπους για την φροντίδα 

της οικογένειας και αναφέροµαι κυρίως στην ανατροφή των παιδιών, όπως και µε το 

να µοιράσει αρµοδιότητες και να εµπιστευτεί. Η συνεργασία και η οργανωτικότητα 

αποτελούν βασικότατη προϋπόθεση για να µπορέσει να ανταπεξέλθει η γυναίκα 

επιχειρηµατίας στον όγκο, στην πολυπλοκότητα και την διαφορετικότητα των 

υποχρεώσεων που συνεπάγεται η επιχείρηση, η οικογένεια και το σπίτι. 

Την προηγούµενη εβδοµάδα σε τηλεοπτική εκποµπή γνωστού δηµοσιογράφου που 

πραγµατεύονταν το αν θα πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι για την 

έκβαση της οικονοµικής κατάστασης στην χωρά µας, µια νεαρή γυναίκα γραφίστας, η 

οποία τα τελευταία χρόνια αδυνατούσε να βρει δουλειά και να ασκήσει το επάγγελµα 

της, εξηγούσε πως αποφάσισε να κάνει στροφή προς την επιχειρηµατικότητα και να 

κατασκευάσει χειροποίητα κοσµήµατα. Ανέφερε, λοιπόν, ότι σαν άνθρωπος αγαπά 

ιδιαίτερα την δηµιουργία, ότι ενηµερώθηκε για τον χώρο του χειροποίητου 

κοσµήµατος και βοηθήθηκε από µια φίλη, ότι παρακολούθησε κάποια σχετικά 

µαθήµατα και εν τέλει, ξεκίνησε να αυτοαπασχολείται,  στοχεύοντας σταδιακά να 

δηµιουργήσει µια µικρή επιχείρηση.  

Αλλαγή, λοιπόν! Η αλλαγή οδηγείται, είτε από το άρµα της ανάγκης, είτε από το άρµα 

της λύσης. Η νέα γυναίκα επιχειρηµατίας πρέπει να είναι αποφασιστική, να τολµήσει 

και να µην φοβηθεί την αλλαγή. Στην περίπτωση που προανέφερα, η νεαρή γυναίκα 

τόλµησε την αλλαγή και γιατί υπήρχε ανάγκη, αλλά και γιατί βρήκε την λύση. Η 

ανάγκη, είτε είναι επιβίωσης, είτε οικονοµικής ανεξαρτητοποίησης, είτε προσωπικής 

ανάπτυξης, είναι διάχυτη σήµερα στο οικοσύστηµα µας. Οι λύσεις όµως; Οι λύσεις 

είναι πιθανότερο να βρεθούν και να αποδώσουν όταν εµπεριέχουν ορισµένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά όπως: την δηµιουργικότητα, την γνώση και την στήριξη. Το 

παράδειγµα της νεαρής γυναίκας  που προανέφερα είναι εύγλωττο και 

αντιπροσωπευτικό: αγαπά την δηµιουργία, ενηµερώθηκε και βοηθήθηκε (δηλαδή 

στήριξη) και παρακολούθησε µαθήµατα (δηλαδή γνώση). ∆ηµιουργία - στήριξη - 

γνώση.  

Ο καιρός των τίτλων έχει περάσει ανεπιστρεπτεί. Η γνώση είναι απαραίτητη, όχι 

όµως αποκλειστικά  µε την µορφή των πτυχίων και των τίτλων, αλλά µε την ουσία της 
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γνώσης, η οποία αποκτάται τόσο µέσω της εκπαίδευσης, αλλά και µέσω των 

εµπειριών, της προϋπηρεσίας, της καλλιέργειας δεξιοτήτων και ταλέντων, της 

δραστηριοποίησης, της συµµετοχής και της δικτύωσης. Ίσως στο παρελθόν οι 

γυναίκες να ήταν λίγο περισσότερο επαναπαυµένες σε σύγκριση µε τους άντρες και 

να πίστευαν ότι το να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα αποτελούσε ικανή συνθήκη για 

µια καλή επαγγελµατική σταδιοδροµία. Κάτι τέτοιο µπορεί να ήταν κάποτε αρκετό για 

µια επαγγελµατική αποκατάσταση συνώνυµη µε την πρόσληψη στο δηµόσιο, αλλά 

θεωρώ ότι δεν επαρκούσε ποτέ για να διακριθείς και να ανελιχτείς στον ιδιωτικό 

τοµέα, πόσο άλλωστε για να επιχειρήσεις και να πετύχεις.  

Η αλλαγή, λοιπόν, της νοοτροπίας αποτελεί σήµερα αδήριτο ανάγκη. Είναι επιτακτική 

συνολικά για το επιχειρείν, αλλά κυρίως, είναι απαραίτητη για την γυναίκα 

επιχειρηµατία. Οι ιδέες, που είναι η πεµπτουσία της επιχειρηµατικότητας, δεν 

µπορούν να εξασφαλιστούν µόνο µε την συσσώρευση της ακαδηµαϊκής γνώσης. Οι 

ιδέες και τα οράµατα για να εκκολάπτουν χρειάζεται συνδυασµός γνώσης, πάθους, 

αγάπης για δηµιουργία, εµπειριών, δεξιοτήτων. Η στήριξη είναι επίσης, 

ουσιαστικότατη, ιδίως για το ξεκίνηµα της επιχειρηµατικότητας. Η νέα γυναίκα 

επιχειρηµατίας σήµερα πρέπει συνειδητά να αναζητήσει αυτήν την στήριξη, είτε 

πρόκειται για υλική ή άυλη στήριξη. Οι ιδέες και τα σχέδια που παρουσιάζουν 

επιχειρηµατικό ενδιαφέρον µπορούν πλέον να χρηµατοδοτηθούν κάπως ευκολότερα, 

το πλήθος των φορέων και των δράσεων που παρέχουν ενηµέρωση, συµβουλευτική, 

mentoring, δικτύωση αυξάνονται ταχέως, και οι επιτυχηµένες γυναίκες επιχειρηµατίες 

είναι ολοένα και περισσότερες και µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν πρότυπα και 

να εµπνεύσουν ή να εµψυχώσουν τις νεότερες. 

Άφησα για το τέλος να αναφερθώ στο πως αποφάσισα εγώ να ασχοληθώ µε την 

επιχειρηµατικότητα. Θα σας αναφέρω, λοιπόν, ότι θεωρητικά, είχα την επιλογή και 

την δυνατότητα να αποφασίσω τι θέλω να σπουδάσω, µε τι θέλω να ασχοληθώ 

επαγγελµατικά, αν θέλω να συµµετέχω στην οικογενειακή επιχείρηση ή όχι, ακόµα-

ακόµα αν θέλω να εργαστώ. Έχοντας µεγαλώσει, όµως, µέσα σε µια οικογένεια που 

θεωρούσε την επιχείρηση αν όχι κοµµάτι της, τουλάχιστον προέκταση της, µου ήταν 

αδιανόητο να µην συµµετέχω σε αυτήν, από ένα προσωπικό αίσθηµα καθήκοντος 

και δέσµευσης προς την οικογένεια, και κατά προέκταση προς την επιχείρηση. Αυτή 

η συναισθηµατική δέσµευση δεν είναι αυτονόητη, αλλά καλλιεργείται και κτίζεται. Η 

ενασχόληση µου µε την επιχείρηση δεν ξεκίνησε στα 25 που τέλειωσα τις σπουδές 

µου, ή στα 30 που θεωρούνταν τότε µια καλή ηλικία για να κάνεις το επαγγελµατικό 

σου ξεκίνηµα, αλλά πολύ νωρίτερα, από τότε που ήµουν έφηβη και καθ΄ όλη την 

διάρκεια των σπουδών µου. Και σε αυτή την δέσµευση θέλω να σταθώ ιδιαιτέρως και 

θέλω να επισηµάνω ότι είναι καθοριστικότατη για το επιχειρείν.  

Όταν, λοιπόν, αποφάσισα να σπουδάσω οικονοµικά και διοίκηση επιχειρήσεων, 

σπουδές που θα µε βοηθούσαν στην µετέπειτα επιχειρηµατική µου δραστηριότητα, 

αισθανόµουν ότι ναι µεν κάνω το σωστό, αλλά ίσως όχι αυτό που θέλω πραγµατικά, 

µιας και µε ενδιέφεραν άλλες επιστήµες όπως η φιλολογία, η ψυχολογία. Όταν όµως 

ξεκίνησα να αναλαµβάνω πλέον ευθύνες, να παίρνω αποφάσεις, να σχεδιάζω και να 

υλοποιώ και έχω απτά αποτελέσµατα των προσπαθειών µου, όταν δηλαδή άσκησα 

την επιχειρηµατικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της, ακόµα κι όταν αντιµετώπισα 

προβλήµατα και βρήκα επιτυχηµένες ή αποτυχηµένες λύσεις, διαπίστωσα µε πολύ 

ενθουσιασµό ότι τελικά δεν θα ήθελα να κάνω τίποτα άλλο στην ζωή µου, παρ’ όλες 
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τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που ενέχει το επιχειρείν. Θέλω, λοιπόν, να 

επισηµάνω ότι η επιχειρηµατικότητα επιβάλει στον επιχειρηµατία την δέσµευση µε 

την ιδέα και το όραµα της επιχείρησης, την αγάπη για αυτό που παράγει ή 

προσφέρει, το πάθος για εξέλιξη και την αφοσίωση στην οντότητα της επιχείρησης. 

Και οι έννοιες αυτές µπορεί να είναι προαπαιτούµενες, δεν είναι όµως αυτονόητες.  

Η δέσµευση και η αφοσίωση συνήθως δηµιουργείται από την αρχή της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ή ακόµα και προγενέστερα, από την σύλληψη της 

ιδέας, αλλά µπορεί να αναπτυχτεί και αφού εκτεθείς πρώτα στην άσκηση της 

επιχειρηµατικότητας, όπως στην περίπτωση µου. Το βέβαιο είναι ότι καλλιεργείται και 

κτίζεται σταδιακά και συνειδητά. Ακόµα και το λάθος και η αποτυχία αποτελούν 

πρόκληση για την επιχειρηµατία και πολλές φορές µάλιστα µπορεί να είναι 

σηµαντικός σταθµός σε µια κατά τα άλλα επιτυχηµένη πορεία, αν µπορεί να διδαχτεί 

από τα λάθη και τις αποτυχίες και να δηµιουργήσει ενσυναίσθηση.  

Θεωρώ ότι η γυναίκα επιχειρηµατίας αναπτύσσει µια πολύ ισχυρή δέσµευση µε την 

επιχείρηση, γιατί εκτός από την δηµιουργικότητα και το πνεύµα οµαδικότητας που 

την χαρακτηρίζουν, ταυτόχρονα δίνει µεγαλύτερη έµφαση στο αίσθηµα της 

αυτοπραγµάτωσης σε σχέση µε τα οικονοµικά κίνητρα και έχει ένα πιο ήπιο, 

επικοινωνιακό και αποκεντρωτικό στυλ διοίκησης. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα 

την δηµιουργία µιας επιχείρησης που στηρίζει και στηρίζεται στον ανθρώπινο 

παράγοντα και ως εκ τούτου, η αφοσίωση και το πάθος καθίστανται συνώνυµα της 

επιχειρηµατικότητας και κατ’ επέκταση της επιτυχίας.  

Κλείνοντας, καλούµαι να απαντήσω και πάλι βιωµατικά στο ερώτηµα που έθεσα ως 

τίτλο της παρούσας εισήγησης, στο αν, δηλαδή, σήµερα πρέπει ή αν αξίζει µια νέα 

γυναίκα να επιχειρήσει. ∆εν αναφέρθηκα στο αυτονόητο γεγονός ότι η ελληνίδα 

γυναίκα πλέον δραστηριοποιείται ενεργητικότερα µε την επιχειρηµατικότητα ή ότι οι 

συνθήκες για την συµµετοχή της γυναίκας αλλάζουν προς το καλύτερο ή το 

δικαιότερο. Όπως δεν αναφέρθηκα καθόλου σε παράγοντες, όπως η γραφειοκρατία, 

η φορολογία, το θεσµικό πλαίσιο, η έλλειψη δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, η 

πρόσβαση στα κεφάλαια, το ασταθές οικονοµικό και πολίτικο κλίµα και όλες τις άλλες 

δυσκολίες που αντιµετωπίζει οποιοσδήποτε θέλει να επιχειρήσει στην Ελλάδα, µιας 

και θεωρώ ότι αυτά τα εµπόδια είναι κοινά τόσο για τον άντρα, όσο και για την 

γυναίκα επιχειρηµατία.  

Η επιχειρηµατικότητα δεν µπορεί να διαχωρίζεται σε φύλα. Είναι όµως δόκιµο να 

διακρίνουµε τις ιδιαιτερότητες, τις διαφορές και τις οµοιότητες στον τρόπο που 

ασκούν την επιχειρηµατικότητα άντρες και γυναίκες, γιατί αυτό ενδεχοµένως να 

µπορούσε να µας προσφέρει χρήσιµα ευρήµατα συνολικά για την 

επιχειρηµατικότητα, αλλά και για την καλύτερη συνεργασία των δυο φύλων µεταξύ 

τους. Θα επισηµάνω και πάλι ότι θεωρώ πως σε αρκετές περιπτώσεις η γυναίκα 

επιχειρηµατίας πρέπει να δουλεύσει σκληρότερα ή αποδοτικότερα για να 

αναγνωριστεί και να εδραιωθεί στην ανδροκρατούµενη, ακόµα, επιχειρηµατική αρένα. 

Αλλά, πιστεύω ακράδαντα, ότι πρωταρχικής σηµασίας για την απόφαση µιας 

γυναίκας να γίνει επιχειρηµατίας δεν µπορεί να είναι τα όποια εµπόδια, 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, αλλά η δίκη της προσωπική, συνειδητή και 

σταθµισµένη απόφαση να εισέλθει στον επιχειρηµατικό στίβο. Αν η γυναίκα διαθέτει 

την ιδέα, το όραµα, την επιµονή, την δέσµευση, τις αντοχές και την 
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αποτελεσµατικότητα, δεν µπορεί η ιδιότητα του φύλου να υπερνικήσει αυτά τα 

χαρακτηριστικά και να καθορίσει την επαγγελµατική πορεία της. Αλλά έστω κι αν 

επιτρέψει την ιδιότητα του φύλου να εξελιχθεί σε εµπόδιο, τότε θεωρώ πως αυτό θα 

αποτελέσει τροχοπέδη και ίσως και τον λόγο αποτυχίας της ως επιχειρηµατία.  

Μη γνωρίζοντας τι µου επιφυλάσσει το µέλλον επιχειρηµατικά, και παρά το τόσο 

αντίξοο επιχειρηµατικό κλίµα µέσα στο οποίο δραστηριοποιούµαι τα τελευταία 

χρόνια, δηλώνω συνειδητά ότι προσωπικά αν ξαναέκανα τις επιλογές µου, θα ήταν 

και πάλι οι ίδιες. Πιστεύω και ελπίζω στις νέες γυναίκες που µπορούν να 

αντεπεξέρχονται δηµιουργικά ή καινοτόµα στις προκλήσεις, που επιζητούν την 

επιτυχία όχι απαραίτητα και µόνο µε λογιστικούς όρους, που δεν διστάζουν να 

δουλέψουν σκληρά, που κατέχουν την γνώση και τις ικανότητες και επιθυµούν να 

συνεργαστούν και να συγκριθούν µε τους άντρες, που εµπιστεύονται τον εαυτό τους 

και τις δυνάµεις τους, που δεν φοβούνται το ρίσκο και την αποτυχία. Έχω, λοιπόν, 

υψηλές προσδοκίες από αυτή τη γενιά των νέων γυναικών και θεωρώ ότι ναι µεν ο 

επιχειρηµατικός κόσµος δεν είναι ένας κόσµος «αγγελικά πλασµένος» στον οποίο 

όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να στραφούµε, αλλά παρ΄ όλα αυτά αξίζει τον κόπο να το 

επιχειρήσουν όσοι µέσα από την επιχειρηµατικότητα µπορούν να ικανοποιήσουν την 

προσωπική τους ανάγκη για ανάπτυξη, για δράση και για δηµιουργία.  

Αναµφισβήτητα, ούτε οι συνθήκες είναι ιδανικές, ούτε ο δρόµος που έχει να διασχίσει 

η νέα γυναίκα επιχειρηµατίας είναι ανεµπόδιστος. Από την άλλη όµως, πότε στο 

παρελθόν δεν υπήρξε καλύτερη περίοδος για την γυναίκα επιχειρηµατία και ακόµα 

και αυτό από µόνο του αποτελεί ένα κίνητρο. Η νέα γυναίκα επιχειρηµατίας µπορεί να 

χρειαστεί να αποτύχει και µια και δυο και τρεις φορές µέχρι να γευτεί τους καρπούς 

της όποιας επιτυχίας, αλλά αν µη τι άλλο, και το γεγονός και µόνο ότι θα µπορεί στο 

τέλος της ηµέρας να πει «I did it in my way», είναι ένα ανεκτίµητο πλεονέκτηµα. 

Σας ευχαριστώ θερµά.    
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