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Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη 

στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών γυναικών 

 

Φίλες και φίλοι 

Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Αιρετών Γυναικών Αυτοδιοίκησης. 

 

Το Συνέδριο αυτό αποτελεί πλέον θεσμό και σημαντικό γεγονός για 

την Αυτοδιοίκηση. 

 

Όλοι μας αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της 

σύγχρονης Ελληνίδας στην καθημερινή ζωή.  

 

Κι αποδεικνύεται ακόμη σημαντικότερος για τις γυναίκες που 

συμμετέχουν ενεργά στα αυτοδιοικητικά ζητήματα.  
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Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας αντιπροσωπευτικός θεσμός,  με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,  όπως η αυτοτέλεια και η άμεση επαφή και 

επικοινωνία με τους δημότες. 

 

Στο Μαρούσι αποδείξαμε στην πράξη πόσο αναγνωρίζουμε το 

σημαντικό ρόλο των γυναικών, τοποθετώντας ως Δημοτική Αρχή 

γυναίκες στη θέση του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού 

μας Συμβουλίου.  

 

Και είμαστε περήφανοι γιατί η πρόταση μας αυτή ψηφίστηκε 

ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Αμαρουσίου. 

Πιστεύω λοιπόν πραγματικά ότι η παρουσία των γυναικών στην 

Αυτοδιοίκηση, αλλά όχι μόνον εκεί αλλά εξίσου και στη Βουλή και 

στην Κυβέρνηση,  εμβολιάζει την πολιτική ζωή της χώρας με τον 

έμφυτο ανθρωπισμό και δυναμισμό που σας διακρίνει, προσδίδοντας 

μία διαφορετική και καινοτόμο διάσταση στους θεσμούς μας.  

 

Θεωρώ πως όσο πιο πολλές γυναίκες συμμετέχουν ενεργά στις 

πολιτικές δραστηριότητες, τόσο πιο ισορροπημένες αποφάσεις θα 

λαμβάνονται στα κέντρα λήψης των αποφάσεων αυτών κι αυτό θα 
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έχει σαν αποτέλεσμα οι λύσεις που θα δίνονται να είναι πραγματικά 

βιώσιμες.  

 

 

Η συμμετοχή των γυναικών διασφαλίζει βιώσιμες λύσεις σε 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και σε ζητήματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών και ίσων 

ευκαιριών.  

Τόσο η ΚΕΔΚΕ όσο και η ΤΕΔΚΝΑ, στα όργανα των οποίων 

συμμετέχω, αλλά και στο Δήμο Αμαρουσίου όπου έχω την τιμή να 

είμαι Δήμαρχος, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που προωθεί το στόχο 

που είναι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των τοπικών κοινωνιών.  

 

Θεωρώ μάλιστα ότι πλέον η ελληνική κοινωνία αποδέχεται ισότιμα 

και αναγνωρίζει την προσφορά της γυναίκας σε όλα τα επίπεδα.  

 

Και μάλιστα μπορώ να πω ότι έχετε καταφέρει με τη δράση σας να 

πετύχετε σήμερα η κάθε γυναίκα υποψήφια, να ψηφίζεται όχι για το 

φύλο της, για το ότι είναι δηλαδή γυναίκα, αλλά για την αξία της. 
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Οι πολίτες , ανεξαρτήτως φύλου, αναγνωρίζουν την αξία των 

γυναικών που διαθέτουν προσόντα και ικανότητες  

και τις επιβραβεύουν με την ψήφο τους.  

 

Φίλες και φίλοι 

Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης είναι ο 

θεσμός που βρίσκεται περισσότερο από τον καθένα εγγύτερα στον 

πολίτη και στα καθημερινά του προβλήματα. 

Μέσα από τις καθημερινές μας δραστηριότητες καλούμαστε να 

δώσουμε λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα που απασχολούν 

όλους τους δημότες μας.  

Το ερώτημα είναι:  

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη συμμετοχή των γυναικών στην 

Αυτοδιοίκηση   

και τι ρόλο μπορεί να παίξει η ίδια σ' όλα αυτά; 

 

Όλοι οι τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  έχουν σχέση με τη 

γυναίκα και την ποιότητα της ζωής της:  
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Το περιβάλλον, η πολεοδομία, το κυκλοφοριακό, η μόρφωση, η 

υγεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η απασχόληση και η ανεργία, η 

κοινωνική πολιτική.  

Οι γυναίκες είναι αυτές που βιώνουν πιο πιεστικά όλα αυτά τα 

ζητήματα.  

Ο χώρος της Αυτοδιοίκησης είναι μια καθημερινή μικρογραφία των 

προβλημάτων που απασχολούν πρώτα από όλα τις γυναίκες και εδώ 

ακριβώς βρίσκεται και η αμφίδρομη σχέση. 

 

Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που θέλει να υπηρετεί τα συμφέροντα των 

δημοτών της πρέπει να φροντίζει για τη λειτουργία  

• βρεφονηπιακών σταθμών, για τους οποίους δε θα 

επιβαρύνονται υπέρμετρα οι οικογένειες  

• κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών  

• κέντρων υπερηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες 

• κέντρων οικογενειακού Προγραμματισμού για την ενημέρωση 

και στήριξη των νέων ζευγαριών 

• δημοτικών ιατρείων για την πρόληψη  

• σχολών γονέων και εφήβων 

Να προωθεί την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων, τα οποία 

αφενός ξεριζώνουν αναχρονιστικά στερεότυπα για τον κοινωνικό 

ρόλο των δύο φύλων και, αφετέρου, ενισχύουν την ουσιαστική 
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ισότητα, μέσω θετικών μέτρων, με ειδική μέριμνα για κοινωνικά 

ευαίσθητες ομάδες γυναικών, όπως οι άγαμες και οι πολύτεκνες 

μητέρες, τα θύματα ενδοοικογενειακής ή άλλης βίας, οι μετανάστριες 

κλπ.  

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» προωθεί με οριζόντιες 

δράσεις την ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο 

το εύρος της Διοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, με έμφαση 

στην ενημέρωση των γυναικών στην Περιφέρεια για τις δυνατότητες 

που τους παρέχονται.  

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να εκμεταλλευθεί τα μέτρα και τις δράσεις 

του προγράμματος αυτού και να το προσαρμόσει στα δεδομένα της 

κάθε τοπικής κοινωνίας. 

 

Όπως πρέπει να εκμεταλλευθούμε μέσα από την ανάληψη κοινών 

δράσεων και πρωτοβουλιών τις ευκαιρίες που προσφέρουν διάφορα 

προγράμματα που είναι σε εξέλιξη από κρατικούς φορείς και 

αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών.  
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Πρέπει να αντιληφθούμε πως οφείλουμε να διευκολύνουμε κάθε 

γυναίκα στην προσπάθειά της να συνδυάσει την οικογενειακή με την 

επαγγελματική ζωή.  

 

Οφείλουμε να αναλάβουμε δράσεις που προωθούν αποτελεσματικά 

τη γυναικεία συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, είναι 

όφελος για την κοινωνία μας να ενδυναμωθεί η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, αλλά και να επέλθει καίριο πλήγμα στα 

κοινωνικά στερεότυπα που έχουν σφυρηλατηθεί εδώ και πολλές 

δεκαετίες και εγκλωβίζουν τη γυναικεία παρουσία σε 

προκαθορισμένους ρόλους που αδικούν τις δυνατότητές της. 

 

 

 

 

 

 

Φίλες και φίλοι 
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Η ενδυνάμωση της γυναικείας εκπροσώπησης στα αιρετά όργανα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με δεδομένη και την αναβάθμιση του ρόλου 

των ΟΤΑ ως πυλώνων περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής 

συνοχής, ιεραρχείται ως πρώτη προτεραιότητα.  

 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρά τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί, η ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στα αιρετά όργανα των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξακολουθεί να αποτελεί 

ζητούμενο, όπως προκύπτει από τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.  

 

 

 

Πρέπει, συνεπώς, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς την 

κατεύθυνση αυτή, καθιερώνοντας και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο 

και αποτελεσματικό μηχανισμό προβολής, καθιέρωσης κινήτρων και 

ενεργού στήριξης της γυναικείας συμμετοχής, με δράσεις και 

πρωτοβουλίες όπως το σημερινό Συνέδριο , σε αγαστή συνεργασία 

με τα κορυφαία όργανα της Αυτοδιοίκησης.  

 

Γιατί η ανάδειξη της ουσιαστικής γυναικείας συμμετοχής είναι 

αναγκαία όχι γιατί απλώς το επιβάλλει ο νόμος και ο νέος κώδικας, 
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αλλά γιατί αυτό απαιτεί η βελτίωση της καθημερινότητας και η 

αποτελεσματική και σε βάθος αντιμετώπιση των τοπικών 

προβλημάτων, μέσα από μια νέα οπτική των πραγμάτων, ικανή να 

συμβάλλει στην περαιτέρω πρόοδο των τοπικών υποθέσεων. 

Οφείλουμε  να καταρτίσουμε ο κάθε αυτοδιοικητικός φορέας, 

πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος, ένα Πρόγραμμα Δράσης για την 

Ισότητα, στο οποίο να καθορίζονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες, 

οι ενέργειες, τα μέσα και οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν για την 

επίτευξη των στόχων.  

Και να βάλουμε στόχο στο επόμενο Συνέδριο να παρουσιάσουμε το 

πρόγραμμα αυτό καθώς και το τι έχουμε πετύχει μέσα από την 

εφαρμογή του.  

Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε από τις γενικές διακηρύξεις 

σε συγκεκριμένους, ποσοτικοποιημένους στόχους που θα θέσει και 

θα προσπαθήσει να επιτύχει μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

ο κάθε αυτοδιοικητικός φορέας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά: 

 

• την αύξηση της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών,  

• την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας,  

• τη ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών όπως οι 

βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί,  
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• την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 

μέσα από τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση κέντρων 

κακοποιημένων γυναικών. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι Αυτοδιοικητικοί θεσμοί, οι 

Δήμοι και οι Νομαρχίες ως θεσμοί αποκεντρωμένης και συχνά 

άμεσης Δημοκρατίας, αποτελούν προνομιακό πεδίο για την πολιτική 

ενασχόληση και δραστηριοποίηση των γυναικών.  

Οι γυναίκες μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης και να 

αποτελέσουν τη ζωογόνο εκείνη δύναμη, που θα ανατρέψει τις 

κατεστημένες νοοτροπίες, τις πελατειακές σχέσεις καθώς και τα 

ριζωμένα στερεότυπα των Τοπικών Κοινωνιών, που αναστέλλουν την 

πρόοδο της Αυτοδιοίκησης.  

Πρέπει να γίνουν οι ίδιες οι γυναίκες φορείς νέων αντιλήψεων και 

νέων προσώπων στην Αυτοδιοίκηση.  

Πρέπει οι ίδιες να δημιουργήσουν και να επιβάλλουν όλες τις 

Πολιτικές Ισότητας σε κάθε Τοπική Κοινωνία. 

 

Αγαπητές φίλες. 

 

Η Ελλάδα διαθέτει γυναίκες δραστήριες, δυναμικές, αποφασιστικές, 

και οφείλει να τις αναδείξει.  

 



 11

Η ισορροπία και η συνεργασία των δυο φύλων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση στην προσπάθεια για μια καλύτερη και δικαιότερη 

κοινωνία.  

 

Ο αγώνας αυτός είναι αγώνας και των δύο φύλων, δεν εξαντλείται 

σε μια ημέρα το χρόνο. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, όσο 

υπάρχουν άνθρωποι που θα ονειρεύονται και θα διεκδικούν το 

καλύτερο.  

 

Εμείς ως θεσμός οφείλουμε να υποστηρίζουμε την συμφιλίωση της 

οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, ενισχύοντας τα κέντρα 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ολοήμερα σχολεία, τους 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας 

ηλικιωμένων, το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, τις μονάδες 

κοινωνικής μέριμνας.   

 

Είμαστε κοντά στην γυναίκα αρχηγό μονογονικής οικογένειας και 

μέσα από την διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων θα 

προωθήσουμε την γυναικεία επιχειρηματικότητα με περισσότερες 

ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, ενισχύουμε από την δική μας 

αυτοδιοικητική πλευρά και όσο μπορούμε περισσότερο το πλαίσιο 

των δικαιωμάτων της εργαζόμενης μητέρας στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα, αλλά και στην αγροτική οικονομία.  
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Σας ευχαριστώ. 

 

 


