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πως μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, να ξεπεράσεις 
κάθε εμπόδιο. Δεν υπάρχει τίποτα που μια μάνα δεν θα 
κατάφερνε για το παιδί της, επομένως γιατί να υπάρχει 
οτιδήποτε που μια γυναίκα δεν μπορεί να επιτύχει! Θεωρώ 
λοιπόν πως, ως γυναίκες, είναι στη φύση μας να παλεύου-
με, να ξανασηκωνόμαστε και να μην τα παρατάμε, οπότε 
το μόνο που χρειάζεται είναι εμείς οι ίδιες να πιστέψουμε 
στον εαυτό μας.

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε μια γυναίκα που ξεκι-
νά σήμερα την επαγγελματική της σταδιοδρομία;
Να πιστεύει στον εαυτό της, να δέχεται και να επιζητά τη 
συνεχή ανατροφοδότηση, να έχει υπομονή και –ίσως το 
πιο σημαντικό απ’ όλα– να μη φοβάται να ρισκάρει και να 
κάνει λάθη. Τα λάθη είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε 
να εξελιχθούμε.

Ως μια γυναίκα-επαγγελματίας, πιστεύετε ότι 
τα μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία για 
προστασία των εργαζομένων γυναικών είναι 
ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε μας επιγραμματικά 
μερικά παραδείγματα-εισηγήσεις.
Το κομμάτι στο οποίο θεωρώ πως πραγματικά χρειαζόμα-
στε μια εντελώς καινούργια προσέγγιση είναι το κομμάτι της 
άδειας μητρότητας, όπου τα βήματα που γίνονται είναι υπερ-
βολικά μικρά και χωρίς πραγματικό αντίκτυπο. Τα υφιστάμε-
να μέτρα ενισχύουν το κομμάτι της ανισότητας, στερώντας 
και από τα δύο φύλα τη δυνατότητα να αναλάβουν τον ρόλο 
που επιθυμούν. Θεωρώ πως αυτό ίσως και να αποτελεί το 
μεγαλύτερο κατάλοιπο της πατριαρχικής κοινωνίας. Αυτό 
που εισηγούμαι είναι σαφώς η αύξηση της άδειας μητρό-
τητας, επιλογές παράτασής της, όπως και η επιλογή για το 
ποιος από τους δύο γονείς θα λάβει την άδεια.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυμάζετε;
Η γυναίκα που θαυμάζω και με ενέπνευσε στα πρώτα μου 
βήματα δεν είναι άλλη από την Άντρεα Αντωνίου, Regional 
Director Central, Eastern & Southern Europe στην Iron 
Mountain. Με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και 
στρατηγική σκέψη, καταφέρνει να εξελίσσεται και να ανε-
λίσσεται συνεχώς σε ένα τρομερά απαιτητικό περιβάλλον. 
Αυτό όμως που την ξεχωρίζει είναι η αυθεντικότητα και η 
πίστη στις αξίες της, με κύριο χαρακτηριστικό το πάθος με 
το οποίο επενδύει στους ανθρώπους που έχουν την τύχη 
να δουλεύουν μαζί της.

ΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΛΕΥ-
ΟΥΜΕ, να ξανασηκωνόμαστε και να μην τα παρατάμε, 
οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι εμείς οι ίδιες να πιστέ-
ψουμε στον εαυτό μας, υπογραμμίζει στο δικό της μήνυμα 
η κ. Χριστιάνα Κοζάκου.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές 
περιπτώσεις έχει σημειωθεί πρόοδος, εντούτοις 
υπάρχουν ακόμα στερεότυπα και διακρίσεις ανά-
μεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;
Πιστεύω πως, μιλώντας για ισότητα, τονίζουμε την ανι-
σότητα. Προσπαθώντας να αποδείξουμε ως γυναίκες ότι 
είμαστε ισάξιες, μειώνουμε την αξία και των δύο φύλων. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε 
πως, προερχόμενοι από πατριαρχικές κοινωνίες και 
θρησκείες και έχοντας στην πλειονότητά μας βιώματα που 
επικυρώνουν την ανισότητα, είναι πολύ δύσκολο να μπο-
ρέσουμε να αποδεσμευτούμε από αντιλήψεις οι οποίες 
είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα μας. Συμφωνώ 
στο ότι έχει υπάρξει αρκετή πρόοδος, όμως αυτό δεν 
αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο, 
αλλά ούτε και την κοινωνία στο σύνολό της.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέμα 
της ισότητας στον εργασιακό τομέα; Δίνονται 
ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής 
ανέλιξης μεταξύ ανδρών και γυναικών;
Όσον αφορά τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης στη 
χώρα μας, πιστεύω πως είναι κάτι που αφορά κυρίως τη 
διοίκηση του κάθε οργανισμού ξεχωριστά. Σχετικά με τη 
μισθολογική ανέλιξη, η οποιαδήποτε ανισορροπία θεωρώ 
πως οφείλεται ως ένα βαθμό και στις ίδιες τις γυναίκες, οι 
οποίες πολλές φορές δεν διεκδικούν αυτό που πραγματι-
κά αξίζουν, έχοντας χαμηλότερες προσδοκίες από αυτές 
που αναλογούν στην εκάστοτε θέση.

Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια που συναντά μια 
γυναίκα στον δρόμο για την κορυφή;
Ο ίδιος της ο εαυτός. Αυτό που μας ξεχωρίζει ως γυναίκες 
είναι η εσωτερική μας δύναμη, κάτι που πηγάζει και από 
την ίδια μας τη φύση. Αναφέρομαι φυσικά στη μητρό-
τητα, το μαγικό αυτό δώρο που σε κάνει να αισθάνεσαι 
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