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τουργίας, για να ανταποκρι-
θούν στα νέα δεδομένα της 
αγοράς και στις τεχνολογι-
κές εξελίξεις. Αναθεώρηση 
των δεξιοτήτων των εργαζο-
μένων, επαναπροσδιορισμός 
του προφίλ των ηγετών 
που οδηγούν τις εταιρείες 
στην επόμενη ημέρα. Δια-
φορετική προσέγγιση της 
αξιολόγησης της απόδοσης 
των εργαζομένων, ενίσχυση 
της δέσμευσης, δημιουργία 
ευέλικτων ομάδων υψηλής 
απόδοσης. Καινοτομία, νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες, 
για να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των πελατών και 
των καταναλωτών που δια-
φοροποιούνται. Ενίσχυση 
της κοινωνικής τους ενσυ-
ναίσθησης, γιατί αλλάζει 
δραστικά η κουλτούρα των 
καταναλωτών αλλά και των 
εργαζομένων, ως προς τις 
εταιρείες που επιλέγουν, 
με βάση το κοινωνικό τους 
αποτύπωμα. Νέο οικονομικό 
μοντέλο με διαφορετική 
κατανομή κόστους, με βάση 
την τεχνολογία, την αυτομα-
τοποίηση, την τηλεργασία 
και άλλους αντίστοιχους 
παράγοντες. Έμφαση στην 
αξιολόγηση και στη δια-
χείριση του ρίσκου και την 
παραγωγή εναλλακτικών 
σεναρίων, καθώς η νέα κα-
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 Η πανδημία έφερε ανατροπές σε 
όλα τα επίπεδα. Ένα χρόνο μετά, 

ποια είναι η πρώτη σκέψη που σου έρχε-
ται στο μυαλό;
Τρεις λέξεις: Αλλαγή. Πρόκληση. 
Εξέλιξη. Βιώνουμε μια περίοδο που 
αναθεωρούμε πολλά, σε προσωπικό, 
κοινωνικό κι επαγγελματικό επίπεδο. 
Χρειάζεσαι μερικές φορές «ησυχία» 
για να σκεφτείς και να κοιτάξεις μέσα 
σου, να δεις τι χρειάζεται να αλλάξεις, 
να αφήσεις ή να επιδιώξεις διαφορε-
τικά. Κι αυτή την ησυχία δύσκολα την 
βρίσκεις μέσα στην «φασαρία» όταν 
τρέχεις να προλάβεις τα πράγματα, 
όταν ο κόσμος κινείται γύρω σου με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα.  Είναι δύσκολο 
να πατήσεις το pause από μόνος σου – 
γιατί αισθάνεσαι πως αν το κάνεις θα 
χάσεις πράγματα. Κι όταν αυτό γίνεται 
αναγκαστικά, περνάς από όλα τα στά-
δια συναισθημάτων. Έκπληξη, θυμός, 
άγχος, συνειδητοποίηση, αποδοχή. Το 
ξεκαθάρισμα ξεκινάει από μέσα σου, 
από εσένα τον ίδιο. Και συνεχίζει στο 
στενό σου περιβάλλον  – και βέβαια 
στο επαγγελματικό. Ο Covid 19 είναι 
μια πολύ σκληρή πραγματικότητα που 
βιώνουμε, γιατί καταρχήν χάθηκαν 
πολλές ανθρώπινες ζωές. Αλλά είναι 
και μια μοναδική ευκαιρία ενδοσκό-
πησης, ανασκόπησης, αλλαγής κι 
εξέλιξης.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις 
τις οποίες καλούνται να αντιμετωπί-
σουν οι εταιρείες και οι οργανισμοί;
Θα έλεγα οι άνθρωποι. Με ότι αυτό 
συνεπάγεται. Αλλαγή στο μοντέλο λει-
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δημόσιο τομέα η έννοια της 
αξιολόγησης φαίνεται ότι 
ακόμα είναι μια έννοια που 
δεν ακούγεται ιδιαίτερα 
θετικά. Όμως στον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα και τις 
ΔΕΚΟ, έχει ήδη ξεκινήσει 
να αλλάζει αυτή τη νοο-
τροπία. Για το λόγο αυτό 
βλέπουμε να υλοποιούνται 
έργα αξιολογήσεων των 
εργαζομένων, στα πλαίσια 
του εκσυγχρονισμού, της 
στρατηγικής και των νέων 
μοντέλων λειτουργίας 
που σταδιακά εισάγονται. 
Τώρα, προφανώς και υπάρ-
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νονικότητα θα είναι πλέον 
η αβεβαιότητα και η μετα-
βλητότητα. Όμως και πάλι 
η αλλαγή σε κάθε πυλώνα 
– εξωτερικό περιβάλλον, 
εσωτερική λειτουργία, 
στρατηγική – στο κέντρο 
έχει πάντα τον άνθρωπο, 
ως εργαζόμενο, συνεργάτη, 
πελάτη, καταναλωτή.
Την ώρα, όμως, που η αξι-
ολόγηση και το reskilling 
αποτελούν προϋπόθεση 
και προτεραιότητα για τους 
εργαζόμενους στον ιδιωτι-
κό τομέα, στο δημόσιο δεν 
υπάρχει κουλτούρα αξιολό-
γησης. Αντίθετα, υπάρχει 
φόβος για κάθε τι που «ξεβο-
λεύει» τον εργαζόμενο από 
τη ρουτίνα του. Πώς αλλάζει 
αυτή η συνθήκη;
Θα μου επιτρέψεις να μην 
συμφωνήσω απόλυτα. Τι εν-
νοώ; Πράγματι στον στενό 
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67,16%
κερδίζει ως
"σημαντική δεξιότητα"
η ικανότητα εργασίας
χωρίς επίβλεψη

Για την Ρεβέκκα Πιτσί-
κα, η νέα κανονικότητα
θα είναι πλέον η αβεβαι-
ότητα και η μεταβλη-
τότητα.

χει κάποια αντίσταση. Γι’ 
αυτό και είναι σημαντικό 
να διευκρινίσουμε τον 
σκοπό της αξιολόγησης και 
βέβαια να την επικοινωνή-
σουμε κατάλληλα. 
Τι σημαίνει αξιολόγηση; Ο 
σκοπός της είναι προφα-
νής. Πώς επιτυγχάνεται 
όμως;
Ας δούμε τι δεν σημαίνει. 
Δεν σημαίνει κριτική για 
το παρελθόν, «να σου πω τι 
δεν κάνεις καλά, να σε επι-
πλήξω.» Η σύγχρονη αξιο-
λόγηση είναι στενά δεμένη 
με την ανάπτυξη του εργα-

«ΟΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 
ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ. Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ».  

ζόμενου – «έλα να δούμε τι 
κάνεις καλά, ώστε να συ-
νεχίσεις να το κάνεις και τι 
χρειάζεται να βελτιώσεις, 
ώστε να είσαι πιο αποτε-
λεσματικός, να κάνεις την 
δουλειά σου πιο εύκολα, 
με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων της εταιρείας  και 
άρα την προσωπική ανά-
πτυξη του καθενός.» Και 
σε αυτό το πλαίσιο μιλάμε 
για reskilling και upskilling 
– δηλαδή τι; Την ανάπτυξη 
και την ενίσχυση των δεξι-
οτήτων κάθε εργαζόμενου, 
με βάση τις απαιτήσεις του 
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ακριβώς για να μπορούν 
έγκαιρα να βλέπουν αυτό 
που έρχεται και να παρά-
γουν προτάσεις και εναλ-
λακτικά σενάρια. Για να 
μειώσουμε τις πιθανότητες 
να βρεθούμε απροετοίμα-
στοι στην επόμενη μεγάλη 
ανατροπή.  Τι θέλω να πω 
λοιπόν: η εκπαίδευση και 
σε θέματα sustainability 
είναι πρωταρχικής σημα-
σίας και συνδέεται με την 
ίδια μας την συνέχεια. Και 
δεν είναι και τυχαίο ότι 
πιο νέες γενιές επιλέγουν 
ακόμα και προϊόντα που 
θέλουν να αγοράσουν, με 
βάση το κοινωνικό αποτύ-
πωμα της εταιρείας.  
Σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα της McKinsey, την 
ώρα που οι γυναίκες απο-
τελούν το 39% της παγκό-
σμιας αγοράς εργασίας, οι 
δουλειές που χάθηκαν λόγω 
της πανδημίας και αφορούν 
γυναίκες, ανέρχεται στο  
54%. Μιλάμε για ίσα δικαι-
ώματα και ίσες ευκαιρίες, 
που προϋποθέτουν οι στό-
χοι αειφόρου ανάπτυξης, 
όμως τα νούμερα δείχνουν 
ότι ακόμη απέχουμε πολύ. 
Πώς αντιμετωπίζεται αυτή 
η ανισότητα;
Είναι θέμα κουλτούρας. Για 
αυτό και συχνά λέω ότι οι 
ίσες ευκαιρίες δεν έχουν να 
κάνουν με πολιτικές ποσό-
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H αλλαγή σε κάθε 
πυλώνα στο κέντρο

έχει πάντα 
τον άνθρωπο, 

ως εργαζόμενο, 
συνεργάτη,

πελάτη, καταναλωτή.
 - Ρεβέκκα Πιτσίκα

σύγχρονου εργασιακού περιβάλλο-
ντος και τις ανάγκες της σύγχρονης 
αγοράς. Γιατί είναι σημαντικό να 
έχουμε όχι μόνο κερδοφόρες ιδιωτικές 
επιχειρήσεις – αλλά και κερδοφόρες 
ΔΕΚΟ. Αλλά και  αποτελεσματικό 
δημόσιο τομέα, που να μην «ρουφάει» 
πόρους, αλλά να προσθέτει αξία, να 
διευκολύνει τη ζωή των πολιτών. Με 
άλλα λόγια να έχουμε οικονομική και 
κοινωνική ευημερία, γιατί αυτό είναι 
όφελος για κάθε πολίτη, σε μια χώρα 
που θέλει να αναπτύσσεται, να πάει 
μπροστά. Για να ζούμε σε μια κοινω-
νία που είμαστε χαρούμενοι εμείς 
πρώτα από όλα, αλλά και για να δώ-
σουμε στα παιδιά μας μια χώρα στην 
οποία θα θέλουν να μείνουν, να εργα-
στούν και να δημιουργήσουν.   
Οι έρευνες δείχνουν το δρόμο προς 
ένα νέο μοντέλο εργασίας που δεν 
έχει καμία σχέση  με εκείνο στην προ 
Covid-19 εποχή. Όμως οι άνθρωποι 
είμαστε κοινωνικά όντα, έχουμε ανά-
γκη την φυσική επαφή. Ποια είναι η 
γνώμη σου;
Η αγορά εργασίας είναι βέβαιο ότι θα 
αλλάξει  - έχει ήδη αλλάξει. Σε πολ-
λές ευρωπαϊκές χώρες το «οικιακό 
γραφείο» είναι ήδη ο κανόνας. Οι αλ-
λαγές αυτές θα είναι τόσο σε επίπεδο 
λειτουργίας όσο και σε επίπεδο νέων 
δεξιοτήτων. Χρειάζεται όμως λίγος 
χρόνος για να ισορροπήσει το σύστη-
μα – καθώς σε πρώτη τουλάχιστον 
φάση, φαίνεται ότι θα υπερισχύσει 
ένα υβριδικό μοντέλο, με κάποιες 
ημέρες απομακρυσμένης εργασίας 
και κάποιες ημέρες εργασίας με φυ-
σική παρουσία. Και αυτό είναι επίσης 
σημαντικό μέχρι να βρεθούν οι νέες 
ισορροπίες. Απομακρυσμένη εργασία 
δεν σημαίνει «μεταφέρω τον τρόπο 
εργασίας στον σπίτι». Μιλάμε για 
νέο μοντέλο, άρα θα χρειαζόμαστε 
εργαζόμενους με αυξημένο βαθμό 
ατομικής υπευθυνότητας, με αυτοϋ-
ποκίνηση. Με ικανότητα προσωπικής 
οργάνωσης και προγραμματισμού. 
Με ικανότητα ψηφιακής επικοινωνί-
ας.  Με κουλτούρα έμφασης και στο 
αποτέλεσμα και στη μέτρησή του. Το 
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να πάρει ένα τέτοιο πρό-
γραμμα από ότι ο αντίστοι-
χος άντρας. Και αντίστοιχα 
συνήθως ένας εργοδότης 
πιο εύκολα θα «αποχωρι-
στεί» μια γυναίκα από έναν 
άντρα με τα ίδια χαρακτη-
ριστικά.
Πώς όμως μπορεί να αλλά-
ξει η κουλτούρα; 
Όταν η γυναίκα πάψει να  
είναι συνώνυμο με τις οι-
κογενειακές υποχρεώσεις 
– ταυτόχρονα με τις επαγ-
γελματικές της. Γιατί τελι-
κά εκεί εντοπίζεται το πρό-
βλημα στο δυτικό κόσμο: 
στην έλλειψη κοινωνικών 
και οικογενειακών δομών 
υποστήριξης, έλλειψη που 
αποτελεί σημαντικότατο 
εμπόδιο στην καριέρα της 

γυναίκας. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να ενισχυθούν οι 
δομές απασχόλησης για 
τα παιδιά κυρίως σε προ-
σχολικές ηλικίες, ώστε η 
σύγχρονη γυναίκα να μην 
περιορίζεται από στενά 
χρονικά πλαίσια – ενώ 
παράλληλα τα παιδιά να 
εντάσσονται νωρίτερα σε 
εκπαιδευτικά περιβάλλο-
ντα, αναπτύσσοντας δεξι-
ότητες και αξιοποιώντας 
ερεθίσματα.  Εξ ίσου ση-
μαντικό είναι όμως κι ένα 
ισχυρό σύστημα κοινωνι-
κής πρόνοιας, με ουσιαστι-
κή μέριμνα για την τρίτη 
ηλικία, την ευθύνη της 
οποίας κυρίως επωμίζονται 
οι γυναίκες. 
Όταν αξιολογείς ανθρώ-
πους για την ανάληψη κρί-
σιμων θέσεων στον ιδιω-
τικό ή στον δημόσιο τομέα, 
ποιοι είναι, πλην του βιο-
γραφικού, οι καθοριστικοί 
παράγοντες για την επιλογή 
ενός υποψηφίου;
Οι δεξιότητες, οι συμπερι-
φορές ενός ατόμου. Κι εδώ 
πρέπει να πω ότι δεν υπάρ-
χουν «καλοί» και «κακοί» 
υποψήφιοι. Υπάρχουν μόνο 
«ταιριαστοί» υποψήφιοι με 
την κουλτούρα μιας εται-
ρείας, ενός οργανισμού. 
Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι 
τελικά μιλάμε για μια 
«σχέση» με χαρακτηριστι-
κά που πρέπει να ταιριά-
ζουν, να «κουμπώνουν».  
Άρα κάθε φορά ξεκινάμε 
από το να καταλάβουμε και 
την «κουλτούρα» μιας εται-
ρείας αλλά και την «κουλ-
τούρα» ενός υποψήφιου 
-  προφανώς με δομημένη 
μεθοδολογία και συγκεκρι-
μένα εργαλεία. Ταιριάζουν; 
Δένουν μεταξύ τους; Όπως 
και σε όλες τις σχέσεις, δεν 

νέο μοντέλο εργασίας όμως 
θα επιφέρει και αλλαγές 
στον τρόπο λειτουργίας και 
στο οικονομικό μοντέλο 
των εταιρειών. Το περιβαλ-
λοντολογικό αποτύπωμα 
θα είναι μάλλον θετικό, 
από τον περιορισμό των 
μετακινήσεων αλλά και 
άσκοπων επαγγελματικών 
ταξιδιών. Οι εργαζόμενοι 
θα έχουν καλύτερο έλεγ-
χο του προσωπικού τους 
χρόνου – κι εδώ είναι ση-
μαντικό να προσδιοριστεί 
τόσο νομοθετικά όσο και 
σε επίπεδο κάθε εταιρείας 
το πλαίσιο της απομακρυ-
σμένης εργασίας.
Μιλάς για πιο θετικό πε-
ριβαλλοντικό αποτύπωμα 
που θα προκύψει από το 
νέο μοντέλο εργασίας. Τα 
κατεπείγοντα προβλήματα 
κλιματικής κρίσης, όμως, 
απαιτούν βάθος χρόνου 
για να λυθούν – πχ. το απο-
τύπωμα του άνθρακα δεν 
λύνεται μέσα σε μια δεκαε-
τία - και μια επόμενη υγει-
ονομική κρίση μπορεί να 
μην καταπολεμάται με ένα 
εμβόλιο. Γιατί η εκπαίδευση 
σε θέματα sustainability 
δεν έχει τον χαρακτήρα του 
κατεπείγοντος; 
Φαίνεται πιθανό ότι πλέον 
θα υπάρχουν ανατροπές 
που θα σχετίζονται με κρί-
σεις υγειονομικές, με την 
περιβαλλοντολογική κρί-
ση, με την αλλαγή του πλα-
νήτη, με την βιογενετική, 
με την τεχνητή νοημοσύνη, 
με την τεχνολογία. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε ότι, 
με βάση και κατευθύνσεις 
από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, πρόσφατα συστή-
θηκε στην χώρα μας υπό 
τον Πρωθυπουργό, Ομάδα 
Στρατηγικών Προβλέψεων, 

στωσης, ή πολιτικών – όλα 
αυτά σίγουρα βοηθούν, 
αλλά δεν είναι η λύση. 
Η λύση είναι η αλλαγή 
κουλτούρας της κοινωνίας, 
της αγοράς εργασίας, του 
καθενός από εμάς ξεχω-
ριστά. Ας σκεφτούμε πως 
νιώθουμε για μια «άνεργη 
γυναίκα» σε σχέση με έναν 
«άνεργο άντρα». Για μια 
«άνεργη μητέρα» σε σχέση 
με έναν «άνεργο πατέρα» 
Ακόμα και συμπεριφορικά 
να το δούμε, σε προγράμ-
ματα εθελουσίας εξόδου, 
έχει στατιστικά παρατηρη-
θεί ότι μια μητέρα που έχει 
τα ίδια δημογραφικά κι 
επαγγελματικά χαρακτηρι-
στικά με έναν άντρα, έχει 
περισσότερες πιθανότητες 
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65%
των εταιρειών εφάρμοσε 
την τηλεργασία για 
πάνω από το 80%  
των εργαζομένων του



είναι όλοι για όλους. Και 
αυτό είναι σημαντικό να 
το έχουμε στο μυαλό μας 
κάθε στιγμή. Όπως και το 
ότι οι ανάγκες  - και άρα 
η κουλτούρα και οι συ-
μπεριφορές εταιρειών και 
εργαζομένων– αλλάζουν, 
εξελίσσονται. Ποιος το πε-
ρίμενε ένα χρόνο πριν ότι 
θα μιλάγαμε σήμερα τόσο 
έντονα για «ψηφιακή επι-
κοινωνία» στην επιλογή 
κι αξιολόγηση στελεχών; 
Άρα η απάντηση εδώ δεν 
είναι μονοσήμαντη, έχει 
να κάνει με την κάθε περί-
πτωση ξεχωριστά – με τον 
κάθε «γάμο» μεμονωμένα.
Ποιο στοιχείο της προσω-
πικότητάς του, θα σε έκανε 
να μην τον / την εμπιστευ-
θείς;
Δύο στοιχεία για εμένα εί-
ναι καθοριστικά: η «κλει-
στή» επικοινωνία και η 
αδυναμία κάποιου να ανα-
γνωρίζει αποτυχίες του 
και να μαθαίνει από αυτές. 
Και τα δύο καθορίζουν την 
εμπιστοσύνη που είναι ση-
μαντικό να χτίζεται μεταξύ 
των εμπλεκόμενων μερών. 
Αλλά και την θέληση ενός 
εργαζομένου να μάθει από 
λάθη και παραλείψεις – 
που άλλωστε όλοι κάνου-
με – ώστε να προχωρήσει 
μπροστά σοφότερος. Προ-
τιμώ να ακούσω «έκανα 
λάθος, αλλά έχω πρόταση 
για να το διορθώσω κι έμα-
θα από αυτό» από το «μην 
ανησυχείς, όλα μια χαρά 
πάνε, δεν έχω κανένα πρό-
βλημα» και στην πορεία 
να ανακαλύπτω «τέρατα». 
Για εμένα προσωπικά αυτό 
είναι “deal-breaker”, ένα 
τεράστιο Χ στην σχέση 
εμπιστοσύνης. Τα λάθη 
συγχωρούνται, η διάθεση 
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Μέσα από την εμπειρία 
μου στην αξιολόγηση 
υψηλόβαθμων στελε-
χών, έχω διαπιστώσει 
δύο σημαντικά εμπόδια 
που οι ίδιες οι γυναίκες 
θέτουμε στον εαυτό 
μας:

  Όταν βρισκόμαστε σε 
υψηλόβαθμες θέσεις 
δυσκολευόμαστε να 
ζητήσουμε βοήθεια για 
να μην θεωρηθούμε 
αδύναμες.

 Δρούμε ανταγωνιστι-
κά μεταξύ μας: όσο πιο 
ψηλά, τόσο πιο ανταγω-
νιστικά βλέπουμε άλλες 
γυναίκες – κυρίως  
ισόβαθμες.

για μάθηση είναι στοιχείο 
συνεργασίας ανεκτίμητης 
αξίας– το «κρύψιμο κάτω 
από το χαλί» ποτέ.
Μιλάμε για τα προτερήμα-
τα των γυναικών στον ερ-
γασιακό χώρο, όπως είναι 
η ευελιξία, το οργανωμένο 
θηλυκό μυαλό, η ενσυναί-
σθηση. Ποια χαρακτηριστι-
κά είναι εκείνα όμως που 
θα σε προβλημάτιζαν στην 
επιλογή μιας γυναίκας για 
τη θέση της επικεφαλής 

σε μια επιχείρηση και ποιο 
είναι – αν υπάρχει – το συ-
γκριτικό μας μειονέκτημα 
σε σχέση με τους άντρες;
Καταρχήν πιστεύω ότι για 
να έχουμε ένα ισορροπη-
μένο οικονομικό, πολιτικό 
και κοινωνικό σύστημα 
χρειαζόμαστε εξίσου γυ-
ναίκες και άντρες  σε υψη-
λές θέσεις – και πράγματι 
το πού μπορεί να είναι 
κάποιος επιτυχημένος 
εξαρτάται από τα προσω-
πικά του χαρακτηριστικά 
και από τον τρόπο που 
αξιοποιεί τις ευκαιρίες που 
του παρουσιάζονται.  Από 
την εμπειρία μου θα έλεγα 
ότι μια γυναίκα στέλεχος 
συναγωνίζεται ισότιμα με 
έναν άνδρα συνυποψή-
φιο, εφόσον διαθέτει τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά 
κάλυψης των αναγκών 
μιας υψηλόβαθμης θέσης, 

καθώς και τα κατάλληλα 
χαρακτηριστικά προσω-
πικότητας. Για αυτό και 
δεν χρειάζεται να υιοθετεί 
ανδρικά πρότυπα για να 
διεκδικήσει μία θέση κύ-
ρους και να κάνει καριέρα. 
Αρκεί να χρησιμοποιήσει 
τη δύναμη που διαθέτει 
και να αξιοποιήσει χαρα-
κτηριστικά πιο κοντά στη 
γυναικεία φύση, όπως η 
διαλλακτικότητα, η ικανό-
τητα ανάληψης ισορροπη-

μένου ρίσκου και η ευχέ-
ρεια να συνδυάζει πολλά 
πράγματα μαζί. Όμως 
στην πράξη τι βλέπουμε; 
Υψηλόβαθμα στελέχη 
γυναίκες που σταδιακά 
χάνουν ένα βασικό χαρα-
κτηριστικό της γυναικείας 
φύσης: την ενσυναίσθηση. 
Ανταγωνισμός, ανασφά-
λεια στο να ζητήσω βοή-
θεια, έλλειψη ενσυναίσθη-
σης: αυτά νομίζω ότι είναι 
τα βασικά στοιχεία που 
με προβληματίζουν  στην 
επιλογή μιας γυναίκας για 
επικεφαλή σε μια επιχεί-
ρηση. Το να προσπαθεί 
να υποδυθεί κάτι που δεν 
είναι γιατί έτσι «απαιτούν 
τα στερεότυπα». Το να 
μην είναι ο εαυτός της 
αλλά αυτό που «απαιτεί ο 
ρόλος». Το να μην βλέπω 
μπροστά μου κάτι γνήσιο 
και αληθινό. 


