
 

Ειρήνη Καμπερίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας (ΕΚΠΑ ), Εκτελεστική 
Επιτροπή του European Centre for Women and Technology (ECWT). Μέλος του Δίκτυο 
Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS) 

 

 

 

 "Active Women": Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία των Γυναικών,     Δημαρχείο 
Λυκόβρυσης-Πεύκης 28/9/2015  

             Γυναίκα και Τεχνολογία:  
           η Ελληνική πραγματικότητα 

"Active 
Women": Η 
Τεχνολογία 

στην Υπηρεσία 
των Γυναικών,     

Δημαρχείο 
Λυκόβρυσης-

Πεύκης 
28/9/2015  



Παντούλη, Όλγα (2015).  Αφηγήσεις ζωής Ελληνίδων επιστημόνων: η 
εξέλιξη στους τομείς της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Μηχανικής και της 
Τεχνολογίας. Θεσσαλονική: Εκδόσεις Ρώμη. 

2 



 Dunn 2014,  

 Kamberidou 2013,  

 Sandberg 2013,   

  Salamouris 2012, 

  SheSpeaks 2011,  

 Wooley  &  Malone 2011  

 Cox-Wittenberg & Maitland 
2009,   

 Shipman & Kay 2009, κ.ά.  

 

 

 

   «Τι κάνει μια ομάδα 
ευφυέστερη; 
Περισσότερες 
γυναίκες!» (Anita Wooley 

και Thomas Malone 2011) 
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«θηλυκές δεξιότητες»  «Συλλογική νοημοσύνη …» 
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Δείγμα:  3.963 γυναίκες στις ΗΠΑ … 

 «Η γυναίκα θέλει να μοιράζεται και να ακούει και 
όχι απλά να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (ΜΚΔ) ή το διαδίκτυο ως ένα 
μεγάφωνο για να ακούσει τη φωνή της, να 
επιβάλλει την άποψή της ή να προωθήσει την 
προσωπική της ατζέντα …» (SheSpeaks, 2012) 



             Πρωτοποριακές/ μετατρεπτικές γυναικείες ηγετικές δεξιότητες :   

                 “transformational leadership style”  

 

  «Γυναικείες Αρετές»,  «θηλυκές δεξιότητες» 5 

                  WOMEN SHARE 



          Sheryl Sandberg (2013) 

 «Αντί να 
αναρωτιόμαστε 
‘μπορούμε να τα 
έχουμε όλα,’, καλύτερα 
να αναρωτηθούμε 
‘μπορούμε να τα 
κάνουμε όλα;’ Η 
απάντηση είναι και 
πάλι ΌΧΙ !» (Sandberg, 
2013: 191).  
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             Multi-tasking 
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Sheryl Sandberg (2013) 

 

 

 

 

 «Κάντε τον σύντροφό 
σας πραγματικό 
σύντροφο ….» 
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Επαγγελματική επιτυχία σημαίνει 

 

 

 Έρευνα για την 
Επαγγελματική 
Επιτυχία  που 
πραγματοποίησε το 
2013 η  ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. και η 

ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. knowl, σε 
συνεργασία με την ICAP 
GROUP A.E. 
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 Συμβουλές (TIPS): 

 Χρησιμοποιείστε τη 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,  τα ΜΚΔ για να 
συνδεθείτε με μέντορες, 
γυναικεία δίκτυα, φίλες, 
συνεργάτες, πελάτες και 
βασικούς παίκτες από 
διάφορα μέρη του κόσμου.  

 
 Μάθετε να διαχειρίζεστε το 

χρόνο σας: σωστή οργάνωση 
και διαχείριση χρόνου, 
δηλαδή αποφυγετε το multi-
tasking !! 
 

10 



            Συμβουλές (TIPS) 

 Να σκεφτείτε τι σας παθιάζει και να  
ασχοληθείτε με κάτι που αγαπάτε 

 

 Βοηθήστε άλλες γυναίκες  
συνεργάτες, φίλες, επιχειρηματίες, 
συναδέλφους (ομαδική 
προσπάθεια,  συνεργασία) 

 

 Να  δέχεστε συμβουλές και να 
αξιοποιείτε ευκαιρίες. Δείξτε 
εμπιστοσύνη και ακούτε τους 
συνεργάτες, τις συμβουλές, τις 
οδηγίες, κ.λπ.   
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             Συμβουλές (TIPS) 

 Να έχετε θετική σκέψη, Υπάρχει 
πάντα τρόπος να λύσεις κάποιο 
πρόβλημα. 

 

 Να είστε ευέλικτες, 
προετοιμασμένες για όλα και και 
προσαρμοστικές, να ξέρετε πότε 
και με ποιο τρόπο να αλλάζεται 
στάση και πλεύση.  

 Δηλαδή, όταν   αποτυγχάνετε μην 
απελπίζεστε, δεν εγκαταλείπουμε, 
αλλά ανασυγκροτούμαστε και 
συνεχίζουμε. Έτσι γίνεται στον 
επιχειρηματικό κόσμο. 
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Δεξιότητες, εκτός από τεχνολογικές,  που 
συστήνουν: 

 αυτοπεποίθηση, 

  αφοσίωση, 

  επικοινωνία, 

  διαίσθηση,  

 ικανότητα να αναθέτεις 
ευθύνες / οργανωτικές 
ικανότητες 

 Ομαδικότητα (team 
environment) 

 Οραματισμός (vision, ability 
to envision/see victory…)  
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          Entrepreneurship 
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