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Εισαγωγικό σηµείωµα
Στο πέρασµα του προηγούµενου αιώνα, ήταν ραγδαία η ανάπτυξη και η εξέλιξη των
κοινωνιών της ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής Ελλάδας. Στα πλαίσια του
προγράµµατος INTERREG IIIA 2000-2006 (EΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ) και συγκεκριµένα
του έργου «Η εικόνα της Μητέρας µεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής»,
αναζητείται η συνδροµή της γυναίκας σε αυτή την καθολική περιφερειακή αλλαγή.
Ερευνήτριες – συνεργάτιδες του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ) ανέλαβαν το
δύσκολο έργο της πραγµατοποίησης µελετών σχετικά µε το ρόλο της γυναίκας σε
διάφορους τοµείς της κοινωνίας (οικονοµικό, κοινωνικό και θρησκευτικό).
Αναδεικνύεται µέσα από τα αποτελέσµατα των µελετών, η µορφή της γυναίκας ως
καταλύτης εξελίξεων και συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Το ΕΠΠ συγκέντρωσε τα αποτελέσµατα των ερευνητικών µελετών προκειµένου να
καταλήξουν στο κοινό µέσω αυτής της δηµοσίευσης, µέσα από την οποία
σκιαγραφείται η γυναίκα του προηγούµενου αιώνα, δηλαδή µια φιγούρα οικεία και
όχι τόσο µακρινή µας. Η συνεισφορά όµως αυτής της γυναίκας δεν είναι
καταγεγραµµένη, οδηγώντας πολλές φορές τον σύγχρονο άνθρωπο να θεωρεί την
εξέλιξη της κοινωνίας µας ως µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία.
Αυτό το οποίο αποκοµίζει ο αναγνώστης πολύ γρήγορα, από τις µελέτες, είναι οι
δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες συνεισέφερε η γυναίκα του προηγούµενου
αιώνα στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Χαρακτηρίζεται η πορεία της από µόχθο,
προσπάθειες, λάθη και πολλές φορές τραγικές επιλογές. Στην ίδια χρονική περίοδο, η
παραγωγική εξέλιξη που χαράχτηκε σε δύο διαφορετικές περιοχές της ∆υτικής
Ελλάδας, διαµόρφωσε διαφορετικές κοινωνίες και τα αποτελέσµατα της ευµάρειας
και της τοπικής ανάπτυξης είναι πλέον ορατά, επιτρέποντας την αξιολόγηση των τότε
επιλογών. Επιπλέον, µελετώντας δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην Πάτρα,
αποδεικνύεται ότι, σε κοινωνικό επίπεδο, όταν η γυναίκα έχει την ευκαιρία να
δηµιουργήσει συλλόγους, να συµµετάσχει ενεργά στα κοινά και να οργανώσει
δράσεις και εκδηλώσεις, τότε η συµβολή της είναι κρίσιµη και ουσιαστική.
Το παρών βιβλίο κλείνει παρουσιάζοντας ένα πιο συναισθηµατικό ρόλο που
διαδραµατίζει η εικόνα της µητέρας, ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές. Η µορφή της
Παναγίας και ο συµβολισµός της ως καταφύγιο των ταλαιπωρηµένων, των
κατατρεγµένων και γενικότερα όλων όσων ελπίζουν σε µια ριζική αλλαγή µιας
καταπιεστικής για αυτούς συγκυρίας ή κατάστασης, αντανακλά την αναγνώριση και
το σεβασµό που έτρεφε η κοινωνία όχι µόνο για το θρησκευτικό σύµβολο, αλλά και
στο ρόλο της µητέρας.
Ολοκληρώνοντας αυτό το σηµείωµα, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τη συµβολή των
συνεργατριών του ΕΠΠ για την εξαιρετική τους εργασία, για την υποµονή και την
επιµονή που επέδειξαν αλλά και για το ζήλο τους στην εκπόνηση των µελετών.
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