
Μήνυμα για τη συνδιάσκεψη «Η αυτοδιοίκηση, μια πρόκληση για τις 

γυναίκες»

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Σταθερό στοιχείο της πολιτικής μας υπήρξε η αποκεντρωμένη διοίκηση 

και η ισχυρή αυτοδιοίκηση. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η συγκρότηση 

της περιφέρειας σε αυτοδύναμη διοικητική ενότητα και το πρόγραμμα 

«Καποδίστριας» για τη συνένωση δήμων και κοινοτήτων αποτελούν τον 

καταλύτη για την αποτελεσματικότητα της αυτοδιοίκησης και την 

καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Η πολιτική 

εξουσία πρέπει να ασκείται όσο γίνεται πιο κοντά στον πολίτη. Η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της και 

την αποκέντρωση εξουσιών και πόρων αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό 

συγκρότησης της τοπικής δημοκρατίας και ανάπτυξης μιας ισχυρής 

κοινωνίας.

Η δημοκρατία θεμελιώνεται στην αντιπροσώπευση και τη δημιουργική 

συμμετοχή όλων των πολιτών στα κέντρα και στις διαδικασίες 

διαμόρφωσης και λήψης των αποφάσεων. Η αυτοδιοίκηση είναι 

προνομιακός χώρος για την πραγμάτωση της συμμετοχικής αρχής και 

την εγχάραξή της στο πολιτικό μας σύστημα. Η μικρή παρουσία των 

γυναικών στο δημόσιο βίο, στα όργανα και στους θεσμούς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης συνιστά κατά τούτο δημοκρατικό έλλειμμα. Οι γυναίκες 

αποτελούν όχι μόνο το μισό του πληθυσμού αλλά το μισό των 

ανθρώπινου δυναμικού, των γνώσεων, των ικανοτήτων, της ενέργειας 

και της δημιουργικότητας. Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, η 

απελευθέρωση των γυναικείων δυνάμεων και η ενίσχυση της γυναικείας 

πρωτοβουλίας στην κοινωνία και τη δημόσια ζωή αποτελούν 

πρωταρχικούς στόχους της κυβέρνησης και του κόμματος.

Η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στα κέντρα των 

αποφάσεων είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση νέων και διαφορετικών



ιδεών, αξιών και συμπεριφορών προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής 

πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των πολιτών, της αναβάθμισης της 

ποιότητας ζωής και της εδραίωσης ενός νέου και δικαιότερου 

πολιτικού πολιτισμού. Η αξιοποίηση της δημιουργικότητας και της 

κοινωνικής εμπειρίας των γυναικών δεν είναι θέμα ή αίτημα του 

«μισού πληθυσμού», είναι όφελος για το σύνολο της κοινωνίας. Η 

ανάδειξη ενός δυναμικού ρόλου των γυναικών στις προσεχείς δημοτικές 

και νομαρχιακές εκλογές είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία 

των νέων θεσμών αυτοδιοίκησης και αποκέντρωσης.



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΣΟΚ

Οι Τομείς Αυτοδιοίκησης και Γυναικών του ΠΑΣΟΚ σας προσκαλούν σε Πανελλήνια Συνδιάσκεψη, με θέμα: 
"Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ"

Δευτέρα, 6 Απριλίου 1998, ώρα 9:30 π,μ. 
Ξενοδοχείο CARAVEL

Βασικός στόχος της Συνδιάσκεψης είναι η ανάδειξη του δυναμικού ρόλου των γυναικών στη προώθηση
προοδευτικών και αποτελεσματικών λύσεων στα προβλήματα της καθημερινής ζωής, μέσα από την ενίσχυση 

της συμμετοχής τους στα αιρετά όργανα των δήμων και των νομαρχιών.
Εισηγήσεις θα παρουσιάσουν στελέχη που διαθέτουν γνώση και εμπειρία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

μεταξύ των οποίων, οι υπουργοί Ελισάβετ Παπαζώη και Άννα Διαμαντοπούλου, 
η Γενική Γραμματέας Εσωτερικών Ευδοκία Σερέλη, η υποψήφια δήμαρχος Αθήνας Μαρία Δαμανάκη, 

η Νομάρχης Χανιών Αλέκα Μαρκογιαννάκη, η Δήμαρχος Άμφισσας Γιώτα Γαζή, 
η Δήμαρχος Ζωγράφου Φωτεινή Σακελλαρίδου, ο αντιδήμαρχος του Μάλμε Σουηδίας Μανώλης Μορφιαδάκης.

Η συμμετοχή σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.

Για τον Τομέα Αυτοδιοίκησης 
Ο Γραμματέας

Θανάσης Τσούρας

Για τον Τομέα Γυναικών 
Η Γραμματέας

Άννα Καραμάνου


