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Οι γυναίκες στην οικονομία
20 χρόνια προσφοράς στην γυναικεία επιχειρηματικότητα συμπλήρωσε το
Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης & της Επιχειρηματικότητας των ΓυναικώνΕΡΓΑΝΗ, και το επεσήμανε με μια ημερίδα παλαιών και νεότερων στελεχών και
συνεργατών την Δευτέρα, 7 Νοε 2011, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με
τον συντονισμό της κας Πόπης Σουρμαϊδου, τον χαιρετισμό της κας Δέσποινας Καλϊτζή,
την εισήγηση της κας Άννας Τριχοπούλου και του κ Παν. Κετικίδη, ενώ ακουστήκαν
σκέψεις του κ. Μπελίδη, του κ. Θωμαϊδη, του κ. Παπαδόπουλου φίλων, στελεχών και
μεντόρων (ήταν δύο μέντορες παρόντες η κα Δ. Καλαϊτζή αι ο κ. Δ. Μιχαηλίδης).
Το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με μέλη μεταξύ άλλων τον
Δήμο Συκεών, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, το
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Αναπτυξιακή Εταιρεία
Θεσσαλονίκης, με δύο κύριες υπηρεσίες, την Υπηρεσία Απασχόλησης και την Υπηρεσία
Επιχειρηματικότητας. Μερικές από τις πολύ χρήσιμες & σημαντικές ιδέες είναι:
Η επιχειρηματική εκπαίδευση διαμορφώθηκε προς τα τέλη της δεκαετίας 1990.
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα καλείται να συνδυάσει στόχους επιχείρησης με ελεύθερο
χρόνο, οικογενειακή, πολιτιστική & κοινωνική ζωή.
Οι γυναίκες επιζητούν περισσότερο την πρόσληψη εμπειρίας από τους αντίστοιχους
άνδρες στους ίδιους τομείς.
Η δημιουργικότητα είναι το σημαντικότερο στοιχείο της επιχειρηματικότητας.
«Σκοτώνουμε» την δημιουργικότητα μόλις το παιδί αρχίζει να πηγαίνει σχολείο.
Η κουλτούρα (καλλιέργεια) του ανθρώπου τον κάνει, όταν έχει προβλήματα να χαίρεται,
διότι έχει μπροστά του ευκαιρίες.
Παρά το ότι συνήθως ακούγεται ότι η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα δεν
διδάσκονται, ο προσκοπισμός είναι ένα πραγματικό ζωντανό βιωματικό παιχνίδι
κοινωνικής διαπαιδαγώγησης που βελτιώνει πάρα πολύ την δημιουργικότητα των παιδιών
και τα εκπαιδεύει στην διάθεση για επίλυση προβλημάτων που είναι η βάση για την
επιχειρηματικότητα, ενώ τα εθίζει στην εθελοντική προσφορά.
Την επιχειρηματικότητα και βέβαια και την γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν είναι
«ιδιοκτησία» των ιδιωτών, καθόσον έχουμε και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την
συλλογική επιχειρηματικότητα, ακόμα και την κρατική επιχειρηματικότητα. Η
Επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο η ίδρυση μιας επιχείρησης, ή η επίτευξη κέρδους. Το
επιχειρηματικό πνεύμα είναι απαραίτητο για όλους και όχι μόνο για τους επιχειρηματίες.
Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι η ανίχνευση και κινητοποίηση ταλέντων και δυνατοτήτων
για έκφραση και δημιουργία. Είναι η διαχείριση του φόβου και η υπέρβαση των
αναστολών μπροστά στο ενδεχόμενο της αποτυχίας. Είναι η αποδοχή του στοιχείου της
αβεβαιότητας και η μετουσίωσή της σε δράση. Είναι οι επιστημονικές γνώσεις και οι
έξυπνες ιδέες μεταμορφωμένες σε καινοτόμες εφαρμογές. Η επιχειρηματικότητα
εκφράζεται και ως η τόλμη για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και
οικονομικό γίγνεσθαι.
Αξίζει να αναφερθεί η γυναικεία αγροτική επιχειρηματικότητα, όπου η γυναίκα καλείται
να επιτύχει να «διοικήσει» επιτυχώς την αγροτική οικογένεια, να την διατηρήσει σε καλή
κατάσταση υγείας, να την θρέψει αποτελεσματικά και επαρκώς, να κάνει πάρα πολλές
εργασίες και να συνθέσει τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συνδυασμό τους, όπως
λέει η κα Γεωργία Δρόσου-Παγίδα από την Επιτροπή Αγροτισσών της Πανελλήνιας
Ένωσης Νέων Αγροτών, καθ όσον φαίνεται οτι δίνεται μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη
επιχειρήσεων της αγοράς και όχι της κοινωνικής οικονομίας.
Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά με αναδρομές και αξιολόγηση της προσφοράς από πολλά
σημαίνοντα μέλη της τοπικής κοινωνίας που έκλεισε με πρόσκληση για την επίσημη
γιορτή-γενέθλια 20ετίας του Κέντρου ΕΡΓΑΝΗ στις 12 Δεκ 2011. (τηλ 2310 621166)
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