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αφιέρωμα

πλούτος. 

8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας. Πιστεύετε ότι έχουμε ανάγκη 
οι γυναίκες από μία Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας;

Φυσικά, αλλά όχι για να μας λένε 
χρόνια πολλά στον δρόμο και να μας 
προσφέρουν λουλούδια. Η μέρα αυτή 
υπάρχει ως φόρος τιμής στα επιτεύγματα 
των γυναικών σε πολιτικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο. Μας 
υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της ισότητας 
των δύο φύλων. Πέρα από την υπενθύμιση 
αποτελεί έκκληση στο να δράσουμε για 
την επιτάχυνση της ισότητας, στο να 
συνεχίσουμε τις ενέργειες για την άρση 
των φραγμών. 

Υπάρχει διαφορά όταν σε μια τέτοια 
θέση σαν και την δική σας, βρίσκεται 
μία γυναίκα;

Σίγουρα ναι. Μολονότι η συμμετοχή 
των γυναικών στην πολιτική αυξήθηκε τα 
τελευταία χρόνια, η πρόοδος εξακολουθεί 
να είναι πολύ αργή. Οι γυναίκες βρίσκουν 
διαρθρωτικά, πολιτιστικά και θεσμικά 
εμπόδια, όλα παρόντα και αλληλένδετα 
στην ενασχόληση τους με την πολιτική. 
Ένα από αυτά είναι ο αντίκτυπος της 
κοινωνικής κουλτούρας, συγκεκριμένα η 
εμμονή που υπάρχει ακόμη ότι η πολιτική 
είναι αποκλειστικά αντρική δραστηριότητα. 
Για τις περισσότερες γυναίκες δεν είναι 
εύκολο να αντιμετωπίσουν τόσο βαθιά 
ριζωμένα στερεότυπα. Επιπλέον, υπάρχουν 
οι προσδοκίες στο να διατηρήσουν όλη την 
οικογενειακή τάξη. Το άγχος και η ενοχή 
έμμεσα δυσκολεύουν και αποτρέπουν τις 
γυναίκες από τη διεκδίκηση πολιτικής 
σταδιοδρομίας.

Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να 
στείλετε στους πολίτες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας;

Να βρίσκουν τρόπους όσο μπορούν να 
συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην 
εξέλιξη. Είτε πρακτικά, είτε νοητικά, 
ατομικά ή ομαδικά, πιστεύουμε στις πολλές 
δυνατότητες που έχουν οι πολίτες της 
Στερεάς Ελλάδας. Έχουμε ήδη σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο σε έργα οδικών υποδομών, 
περιβάλλοντος, πολιτισμού,  τουρισμού, 
προώθησης αγροτικών προϊόντων και 
συνεχίζουμε καθημερινά να πετυχαίνουμε 
σημαντικές βελτιώσεις σε κάθε τομέα. 
Όλα αυτά δεν τα καταφέραμε μόνοι μας, 
αλλά σε συνδυασμό με τις δημιουργικές 
και δυναμικές φωνές των πολιτών. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας θα δώσετε μια ευχή για τις 
γυναίκες που μας διαβάζουν;

Πρέπει να γίνει συνειδησιακό κτήμα 
όλων μας πως το θέμα της ισότητας των 
δύο φύλων δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, 
αλλά πρόκειται για επιχειρηματικό 
και κοινωνικό ζήτημα, απαραίτητο για 
την εξέλιξη των οικονομιών και των 
απανταχού κοινοτήτων. Σε ατομικό 
επίπεδο, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος 
για τις δικές του ενέργειες και σκέψεις 
καθημερινά. Σε συλλογικό επίπεδο όμως, 
μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στη 
δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο θα 
έχει καθιερωθεί αυτή η ισότητα. Ευχή μου 
λοιπόν, αλλά και παρότρυνση προς όλες 
τις γυναίκες είναι να βρουν τη δύναμη 
και να εντοπίσουν εκείνες τις ευκαιρίες 
που θα έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία, 
που θα κάνουν τη διαφορά προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Θωμαΐς Οικονόμου:  
«Η γυναίκα είναι το κύτταρο της κοινωνίας»

Η πλαστική χειρουργός 
Θωμαΐς Οικονόμου 
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δώσει διαλέξεις σε ελληνικά και 
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και σε κοινωνικές εκδηλώσεις 
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Ποια είναι η σημερινή θέση της γυναίκας στο εργασιακό 
περιβάλλον και τα κοινά;

Η γυναίκα είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Η γυναίκα έχει 
αποδείξει διαχρονικά την αξία της, έχει αποδείξει τον σημαντικό 
της ρόλο στην κοινωνία γενικότερα. Στην οικογένεια, στην 
ανατροφή των παιδιών, στον χώρο της εργασίας. Σήμερα οι 
γυναίκες διαπρέπουν στον επαγγελματικό χώρο, διαπρέπουν στον 
χώρο της επιστήμης, της πολιτικής, στην τέχνη, στον αθλητισμό. 
Είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και έτσι αντιμετωπίζονται. 
Υπάρχουν βέβαια, στον τρίτο κόσμο, λυπηρά φαινόμενα 
άνισης μεταχείρισης της γυναίκας, αλλά νομίζω ότι γίνεται μία 
προσπάθεια να βρούνε οι γυναίκες, μέσα από τους Διεθνείς 
Οργανισμούς και τις προσπάθειες όλου του πολιτισμένου Δυτικού 
κόσμου, να βρούνε κι αυτές οι γυναίκες τη θέση που τους αρμόζει 
στην κοινωνία.

Έχει σημειωθεί πρόοδος μέχρι σήμερα στην Ελλάδα στα 
θέματα ισότητας;

Στην Ελλάδα δε νομίζω ότι υπάρχει θέμα πραγματικής 
ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Η γυναίκα έχει κερδίσει 
αργά και προοδευτικά τη θέση της στην ελληνική κοινωνία. 
Αν εξαιρέσουμε κάποιες περιοχές ενδεχομένως στην επαρχία 
που παραμένει ένα χαμηλό μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο, 
ίσως δούμε ότι η γυναίκα παραμένει λίγο πίσω κοινωνικά και 
πολιτιστικά, σ’ αυτούς τους χώρους. Γενικά έχει μία ισότιμη θέση 
στην ελληνική κοινωνία, η οποία είναι μια κατεξοχήν μητριαρχική 
κοινωνία. Ο ρόλος της γυναίκας είναι πολύ σημαντικός στην 
ελληνική κοινωνία και οικογένεια.

Το ότι πρόσφατα «πανηγυρίσαμε» την εκλογή της πρώτης 
γυναίκας προέδρου της Δημοκρατίας, δεν μαρτυρά το πόσο 
πίσω είμαστε ακόμη σ’ αυτό το θέμα;

Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στο ανώτατο πολιτειακό 
αξίωμα και γι’ αυτό θα πρέπει να συγχαρώ τον πρωθυπουργό 
για την απόφασή του αυτή. Είναι μια απόδειξη του ότι αναγνωρίζει 
και ο πολιτικός κόσμος τον ρόλο της γυναίκας, την εμπιστοσύνη 
που μπορεί να της δείξουν σε σημαντικά θέματα. Η εκλογή της κ. 
Σακελλαροπούλου είναι ένα φωτεινό παράδειγμα της ανάληψης 
μίας σημαντικής θέσης στον ελλαδικό χώρο από γυναίκα για 
πρώτη φορά. Έχουμε χαρεί όλοι και της ευχόμαστε καλή επιτυχία 
στα καθήκοντά της και να ‘στε σίγουροι ότι θα τα καταφέρει.

Είστε ικανοποιημένη από την παρουσία των γυναικών στην 
πολιτική;

Η γυναίκα έχει να δώσει πολλά στην πολιτική. Με τον ίδιο 
τρόπο, την ίδια υπευθυνότητα, σοβαρότητα και δυναμισμό, που 
χειρίζεται όλα τα υπόλοιπα θέματα, μπορεί να χειριστεί κι αυτά της 
πολιτικής. Πιστεύω στην Ελληνίδα γυναίκα πολιτικό. Δυστυχώς η 
εκπροσώπηση της γυναίκας στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν είναι 
ικανοποιητική, δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Στον χώρο της 
διακυβέρνησης της χώρας νομίζω ότι η συμμετοχή των γυναικών 
είναι λίγο περιορισμένη. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί να 
αλλάξει. Προσβλέπουμε όλοι και στην εκτίμηση που τρέφει ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη γυναίκα πολιτικό 
κι είμαστε σίγουροι πως αργά και προοδευτικά θα αυξηθεί ο 
αριθμός των γυναικών που θα συμμετέχουν στο κυβερνητικό 
έργο, αλλά και γενικότερα σε πολιτικές θέσεις ευθύνης.

Τι χρειάζεται για να αλλάξουν τα δεδομένα και να εκλείψει 
αυτή η ανισότητα των δύο φύλων, όπου υπάρχει;

Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας για να πάρει την απολύτως 
ισότιμη θέση η γυναίκα στις κοινωνίες. Να φύγουμε από τις 
παλαιοκομματικές απόψεις της ανδροκρατίας στον χώρο της 
πολιτικής. Να ανέβει κι άλλο το μορφωτικό επίπεδο. Πρέπει 
να καταλάβει κι η ίδια η γυναίκα πόσο μεγάλη δύναμη έχει, 
σαν προσωπικότητα, σαν αξία στον κοινωνικό χώρο. Πρέπει να 
προσπαθήσει κι η ίδια, με τους προσωπικούς της αγώνες, να 
κατακτήσει τα σκαλιά τα οποία δεν έχει φτάσει ακόμα. Είναι στο 
χέρι της γυναίκας και της κοινωνίας γενικότερα να καταλάβει 
πόσο σημαντική είναι η προσφορά της μέχρι τώρα και δυνητικά 
στο μέλλον, σε όλους τους κοινω
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