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82
άνδρες

24
γυναίκες
(22.6%)

ΔΟΕ:106 μέλη
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Η διαχρονικότητα του
γυναικείου αποκλεισμού …

• Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896 δεν υπάρχει
καμία γυναικεία συμμετοχή […] στο Ελσίνκι το 1952 το
ποσοστό συμμετοχής των γυναικών είναι μόνο 10,5% […]
στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 2012 το ποσοστό
ανέρχεται σε περίπου 44.2 % συμμετοχή-ρεκόρ! (Kamberidou
2012),
http://www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/Women_in_
Olympic_Movement.pdf
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Υποεκπροσώπηση του γυναικείου αθλητισμού στα
ΜΜΕ, στην αθλητική ηγεσία, κ.ά.
©‘Women’s

underrepresentation in
leadership’ by Areti

© έργα-σύλληψη της ζωγράφου Αρετής
Καμπερίδου]

©‘Invisible barriers’ and
‘the glass ceiling’ by Areti
© έργα-σύλληψη της ζωγράφου Αρετής
Καμπερίδου]]
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«Ένας κώδικας θηλυκοποίησης επισημαίνεται επανειλημμένα
στα ΜΜΕ για να ουδετεροποιήσει τα αποτέλέσματα της
αθλητικής πράξης και της αθλητικής ταυτότητας»
(Καμπερίδου 2012: 33)
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ = ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greer 2009,
Wiseman 2010, (leadership)
O'Brien 2013,
Glass 2013,
Wiseman, Allen &Foster 2013 (leadership)
Ernst and Young 2013,
Dunn 2014,
Parris, Troilo, Boychet, Peachey & Jon 2014,
Woman-On-Top 2014 (www.Woman-On-Top.com)
Hock 2014
Miragaya & DaCosta (χ.χ.έ).
ΕΥ Women 2015,
Πατσαντάρας 2014
Women Athletes Business Network 2015

• Women-Athletes-Global-Leadership-Network 2015, 2016

• Καμπερίδου 2015α, 2015β
• Kamberidou & Chroni 2016
• κ.ά
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"Επιχειρείν“ (entrepreneurship)
• Τι σημαίνει επιχειρηματικότητα
(entrepreneurship) σήμερα?
• Αθλητική ή Ολυμπιακή επιχειρηματικότητα
(Olympic or sport entrepreneur /sport entrepreneurship)

• «Επιχειρώντας αλλιώς»: κοινωνική
επιχειρηματικότητα (social entrepreneurs- social
entrepreneurship-social enterprises)

• Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

7

Ηγεσία
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• The Multiplier Effect (Wiseman, Allen & Foster
2013)

Πολλαπλασιαστές:

Πώς οι καλύτεροι ηγέτες κάνουν
όλους ευφυέστερους και δημιουργούν ευφυέστερες
ομάδες …

Εμπνευσμένοι
ηγέτες –ηγεσία
(Multipliers)
σε αντίθεση με
τυραννικές
ή
αυταρχικές
συμπεριφορές/τακτικές
των

•

Multipliers vs. Diminishers που απορροφούν/ εξαντλούν
ενέργεια, επίδοση, αποτελεσματικότητα της ομάδας τους , των
υπαλλήλων τους….

•

“Iterate: If it doesn’t work, that’s OK. Learn from it and move
forward …” (Multiplier of the Year Award 2014)

• Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter
(Wiseman 2010)

(Diminishers)

Ο Αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη
ηγετικών δεξιοτήτων

9

Sport Entrepreneurship

Ο αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη
επιχειρηματικών και ηγετικών δεξιοτήτων :
Greer 2009, O'Brien 2013, Glass 2013, Dunn 2014, Parris, Troilo, Boychet, Peachey &
Jon 2014, ΕΥ 2014, 2015; Woman-On-Top 2014, EY Women Athletes Business Network
2015, Miragaya & DaCosta (χ.χ.έ), Καμπερίδου 2015α, 2015β, Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα 2015, Πατσαντάρας 2014, κ.ά.
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«Επιχειρώντας αλλιώς»: κοινωνική επιχειρηματικότητα
(European Commission 2015, WiSE 2015, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 2015)
Organization for Women in Self -Employment (WiSE)

Γεφυροποιό κοινωνικό κεφάλαιο
Τα γεφυροποιά δίκτυα, δηλαδή
ανοικτά σε ανθρώπους διαφόρων
κοινωνικών στρωμάτων,
ανεξάρτητα από εθνικότητα,
ηλικία, θρησκεία […]
Iσχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης ,
σχέσεις συνεργασίας σε
εργασιακούς χώρους, σε
αθλητικούς συλλόγους, κλπ.

Η κοινωνική
επιχειρηματικότητα
αναφέρετε σε κοινωνικές
επιχειρήσεις με.
• Κοινωνικούς, οικολογικούς,
περιβαλλοντολογικούς ή
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
• Συνήθως προσλαμβάνουν ή
απασχολούν ως υπαλλήλους
μη-προνομιούχες η
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
με στόχο να συμβάλλουν στη
μείωση των κοινωνικών
αποκλεισμών…
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THE FIRST WOMAN OLYMPIC ENTREPRENEUR”
"Monte Carlo Women’s Olympics, 1921 ” ( Miragaya & DaCosta, χ.χ.έ.)
“
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Alice Joséphine Marie
Million, αργότερα
Alice Milliat

(1884-1957)

"Women’s Olympic Games in Paris on August 20, 1922"
20,000 spectators
(Drevon, 2005, Woolum 1998, Γιαννιτσιώτη χ.χ.έ, Καμπερίδου 2011, 2016)
Alice Milliat, pioneer of women's sport
in France and not only. Her lobbying
forced the inclusion of women's events
in the Olympics …

"Ολυμπιακοί Αγώνες
Γυναικών", Παρίσι 1922
με τη συμμετοχή 300
αθλητριών από
Γαλλία, Μ. Βρετανία,
Νορβηγία, Ιταλία,
Ελβετία, Βέλγιο,
Τσεχοσλοβακία.

US TEAM – ομάδα των ΗΠΑ
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«Ολυμπιακοί Αγώνες Γυναικών», Παρίσι 1922
Photo published in the New York World, 1922
http://lits.columbiasc.edu/edenslibrary/LA%20100/Miss%20Ludy/LM1.html

"She was so successful that the
August newspaper edition of Le
Sportif compared Madame Milliat
to Coubertin" (Drevon, 2005)
• Negotiated with the IOC the
participation of women in track & field
in the Amsterdam Olympic Games of
1928: five disciplines were included:
800m, 100m, 4x100, high jump and
discus throw … (Miragaya & Dacosta n.d).
• Μετά από πιέσεις της ΔΟΕ
μετονομάστηκαν «Παγκόσμιοι Αγώνες
Γυναικών» οι οποίοι διεξάγονται ανά
τετραετία
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Tips for Success
“Dare to fly“
Kamberidou, I., & Chroni, S. (Forthcoming
2016). The Greek Experience: Outstanding
Women in the Social Space of Sport. Chapter in
Diketmueller, R. (Ed.), 'Inspirational women:
Making a difference in physical education,
sport and dance'. Publication of the
International Association of Physical Education
and Sport for Girls and Women (IAPESGW)
http://www.iapesgw.org/

[in press]

Nike (Winged Victory) by Areti

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

‘Ethos’
Dare to fly
Follow your passion,
Go after your dream
Never give up, persistence
Believe in yourself
Never perceive your gender as an
obstacle
Never allow anyone to question
your abilities due to gender,
disability, sexual orientation, race,
age, etc.
Support and help other women
Share, collaborate, teamwork
Determination, continuous effort
Faith in your abilities
Show courage, dare, challenge
15

Tips for Success
“Dare to fly"
“Dare to fly“ by Areti

The Greek Experience: Outstanding
Women in the Social Space of Sport

• Reach for the sky
• Dare to fly, cross thresholds
• Enter fields considered male
dominated
• Take action and no longer
remain silent observers
• View sport as a space/activity
that unites genders
• Be proactive in communication
• Pursue visibility

(Kamberidou & Chroni 2016)
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Δεξιότητες που αποκτούνται στην
κοινωνική περιοχή του Αθλητισμού
Απαραίτητες ηγετικές δεξιότητες
για το «επιχειρείν»

•
•
•
•
•

αυτοπεποίθηση,
αφοσίωση,
επικοινωνία,
διαίσθηση,
ικανότητα να αναθέτεις
ευθύνες / οργανωτικές
ικανότητες
• Ομαδικότητα (team
environment)
• Οραματισμός (vision, ability
to envision/see victory…)

(EY Women 2015, et al)
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“Making the connection: women, sport and leadership”

Κάνοντας τη σύνδεση: γυναίκα, αθλητισμός και ηγεσία

(400 γυναίκες στελέχη και επιχειρηματίες)

Έρευνα του espnW και
της EY Women Athletes
Business Network (2014)
Καταξιωμένες στον
επιχειρηματικό κόσμο γυναίκες
υπήρξαν αθλήτριες ή είχαν
κάποια αθλητική
δραστηριότητα…

• 94% ενεργή συμμετοχή

• Η πλειονότητα των γυναικών
υποστηρίζουν ότι η αθλητική
εμπειρία διευκολύνει και
επιταχύνει την
επαγγελματική
σταδιοδρομία, και ειδικά την
αναρρίχηση στην ηγεσία

σε αθλητική ομάδα

• 53% συνεχίζει κάποια
αθλητική δραστηριότητα

(EY Women 2014, Hock 2014)

94% ενεργή συμμετοχή σε αθλητική ομάδα
Mangerial positions/
διευθυντικές θέσεις

49%

51%

C-suite (μέλη διοικητικών
συμβουλίων και Διευθύνων
σύμβουλοι (CEO)

• 52%
κολεγιακό/πανεπιστημιακό
Αθλητισμό
• 3% δεν έχουν καμία αθλητική
εμπειρία (have not played any
sport)
• 75% για να προσλάβουν
αξιολογούν την πειθαρχία που
απαιτεί η αθλητική εμπειρία.

• το 39%
κολεγιακό/πανεπιστημ.ιακό
Αθλητισμό
• 58% αξιολογούν την πειθαρχία
που απαιτεί η αθλητική εμπειρία
όταν είναι να προσλάβουν…
19

20.
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Ηγετικές δεξιότητες
(leadership style)
• 74% υποστηρίζουν ότι η
αθλητική συμμετοχή και
ειδικά το ανταγωνιστικό
(competitive) πνεύμα είναι
απαραίτητο προσόν για την
επαγγελματική επιτυχία…
• 61% υποστηρίζουν ότι η
συμμετοχή τους στον
αθλητισμό, στο παρελθόν,
συνέβαλλε στην σημερινή
τους επαγγελματική
επιτυχία
(EY Women 2014)

• το 67% τονίζει ότι η
αθλητική εμπειρία
των υποψηφίων
επηρεάζει θετικά
την απόφασή τους
να προσλάβουν …

Iσχυρά πρότυπα οι αθλητές/τριες: ισχυρότερα
και από τους πολιτικούς
• το 82% ανέφερε επικεφαλής/ηγέτες στο χώρο των
επιχειρήσεων
• το 71% αθλητές/τριες
• το 69% άτομα της οικογένειάς τους
• 28% celebrities
• 26% κυβερνητικοί/ πολιτικοί
21

Αντιλήψεις περί αθλητισμού και
ομαδικότητας (Ernst & Young 2013, O’Brien 2013)

821 διευθυντικά στελέχη (senior
managers) και ανώτερα στελέχη (executives)— 40% γυναίκες,
60% άνδρες

• 90% των γυναικών έπαιζαν κάποιο σπορ (played sports)
•

76% των γυναικών υποστηρίζουν ότι όταν υιοθετούν
αθλητικές τεχνικές, στρατηγικές ή συμπεριφορές στο
εταιρικό ή εργασιακό περιβάλλον βελτιώνεται η
αποτελεσματικά /επίδοση (performance) της ομάδας τους. …
22

H συνταγή της επιτυχίας:
Ένας αθλητικός προσανατολισμός ή ένα ιστορικό
αθλητικής εμπειρίας μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο
εργαλείο, και ειδικά για τις γυναίκες που
προσδοκούν να ανέβουν στην ιεραρχία/κορυφή:
•
•
•
•
•
•

Επιμονή
Φιλοδοξία
Αυτοπεποίθηση
Επίλυση προβλημάτων,
Δεξιότητες επικοινωνίας,
Προσαρμοστικότητα

EY’s Women Athletes Business Network 2015, Hock 2014, Ernst & Young 2013,
O’Brien 2013, κ.ά
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Women-Athletes-Global-Leadership-Network
(EY’s Women Athletes Business Network 2015, 2016)
Women Athletes
Business Network
(τελευταία πρόσβαση 2/27/2016).

• Ιnterviews with 29
successful women
entrepreneurs
(leaders), all former
professional athletes
“Athlete Interviews”
(τελευταία πρόσβαση 2/27/2016).
http://www.ey.com/BR/pt/About-us/Oursponsorships-and-programs/WomenAthletes-Global-Leadership-Network---Inthe-locker-room-with

Anita L. DeFrantz
Σήμερα Πρόεδρος και μέλος του
Δ.Σ. του LA84 Foundation
(http://www.la84.org/)
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Michelle Marciniak, US
(basketball)

Fabiola Molina, Βραζιλιάνα
κολυμβήτρια και Ολυμπιονίκης
Ολυμπιακοί Αγώνες 2000, 2008 και 2012

• Co-Founder and Co-CEO
of SHEEX, Inc.
"performance fabrics"

• Συν-ιδρύτρια και
Διευθύνων Σύμβουλος της
παγκόσμιου εταιρείας
Fabiola Molina Swimwear
• EY Entrepreneurial
Winning Women
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H Yang Yang, Ολυμπιονίκης
(Κίνα) Chinese speed-skating
champion
Shang Hai Fei Yang Skating
Centre

Claire Harvey, Great Britain
Charity Youth Sport Trust
Sitting volleyball captain
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Olympic beach volleyball player
turned cyber security specialist
-Master of Arts degree in
Management with Business Law
from Heriot Watt University
- Master of Science degree in
Marketing, University of Bath

Shauna Mullin, UK

Esther Vergeer, Netherlands
Wheelchair champion in
basketball and tennis;
--Ιδρύτρια και Διευθύντρια
του ιδρύματος: Esther
Vergeer Foundation

Δεξιότητες : αθλητικό επιχειρείν
• Ικανότητα να αναθέτεις
ευθύνες / οργανωτικές
ικανότητες
• Ομαδικότητα (team
environment)
• Οραματισμός (vision,
ability to envision / see
victory…)
• Αυτοπεποίθηση
• Αφοσίωση,
• Επικοινωνία,
• Διαίσθηση

Tips
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Συμβουλές (TIPS)
30

• Όταν η αθλητική σας καριέρα
τελειώσει να σκεφτείτε τι σας
παθιάζει, ή να ασχοληθείτε με
κάτι που αγαπάτε
• Βοηθήστε άλλες γυναίκες
επιχειρηματίες να μάθουν τι
σημαίνει να είσαι μέλος μιας
ομάδας, τι σημαίνει η ομαδική
προσπάθεια, η συνεργασία
• Να είστε προετοιμασμένες για
όλα, να δέχεστε συμβουλές και να
αξιοποιείτε ευκαιρίες.
(Καμπερίδου 2015)

Συμβουλές (TIPS)
31

• Να έχετε θετική σκέψη, κάτι
μου μάθαμε στον
αθλητισμό. Υπάρχει πάντα
τρόπος να λύσεις κάποιο
πρόβλημα.
• Όταν αποτυγχάνετε μην
απελπίζεστε. Στον
αθλητισμό όταν χάναμε
έναν αγώνα δεν
εγκαταλείπαμε, αλλά
ανασυγκροτούμασταν και
συνεχίζαμε. Έτσι γίνεται και
στον επιχειρηματικό κόσμο.

(Καμπερίδου 2015)

TIPS
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Δείξτε εμπιστοσύνη και ακούτε
τους συνεργάτες σας. Στον
αθλητισμό μάθαμε να ακούμε
τις συμβουλές, τις οδηγίες και να
εμπιστευόμαστε τους
προπονητές/τριες, την ομάδα,
κ.λπ.
• Καλλιεργήστε την αυτογνωσία,
δηλαδή να είστε ευέλικτες και
προσαρμοστικές, να ξέρετε πότε
και με ποιο τρόπο να αλλάζεται
στάση και πλεύση.

(Καμπερίδου 2015)

Συμβουλές (TIPS):
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• Χρησιμοποιείστε την
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 multitasking !!
(Καμπερίδου 2015)

Multi-tasking
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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 today
Η Ιταλίδα ευρωβουλευτής
Licia Ronzulli ψηφίζει τις
προτάσεις για τη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας για
τις γυναίκες ….
• Η Licia Ronzulli γεννήθηκε το
1975 στο Μιλάνο. Εξελέγη
ευρωβουλευτής το 2009 και
έχει γίνει γνωστή για την
απόφασή της να παίρνει την
μικρή Βιτόρια μαζί της στο
ευρωκοινοβούλιο…
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Sheryl Sandberg (2013)

«Κάντε τον σύντροφό
σας πραγματικό
σύντροφο ….» (Sandberg 2013:
194)
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Πρέσβειρα της Παγκόσμιας Ημέρα Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας Όλγα Σταυροπούλου
• «Επαγγελματική επιτυχία
σημαίνει να προάγουμε
από κοινού την
επιχειρηματικότητα στην
χώρα μας, γυναίκες και
άνδρες μαζί, χωρίς
διαχωρισμούς, χωρίς
περιορισμούς, μόνο με την
δημιουργία που
χαρακτηρίζει τόσο τους
Έλληνες όσο και την
επιχειρηματικότητα…»
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«θηλυκές δεξιότητες»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dunn 2014
Sandberg 2013,
Salamouris 2012,
SheSpeaks 2011,
Wooley & Malone 2011
Cox-Wittenberg & Maitland
2009,
Shipman & Kay 2009,
Kamberidou 2012, 2013
Καμπερίδου 2014, 2015
κ.ά.

«Συλλογική νοημοσύνη
αυξάνετε όταν συμμετέχουν
γυναίκες…»

«Τι κάνει μια ομάδα
ευφυέστερη;
Περισσότερες
γυναίκες!» (Wooley &
Malone 2011)
[βλ. Harvard Business
Review, June 11 issue:
“Defend Your Research: What
Makes a Team Smarter? More
Women !
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Aνεκμετάλλευτη πηγή Kοινωνικού Kεφαλαίου,
The ‘Stupid Curve’: wastage of
talent

Chief Executive Women (CEW) released a
report, February 2009, according to which
Australian organisations select 90% of their
leaders from their male employees,
specifically from only 50% of their workforce
(the male half) … the other 50% (the female
half) of the workforce is overlooked,
underutilised and devalued.

The “Stupid Curve”—a phrase
coined by former Deloitte USA
Chairman Mike Cook— emphasizes
this significant wastage of internal
talent.
Namely, by failing to recognise and promote
women as leaders, organizations miss out on a
significant and measurable competitive
advantage and the Stupid Curve refers to the
extent of this wastage of talent in Australian
companies

(Kamberidou 2011)
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