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Ειρήνη Καμπερίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας:
Κοινωνικό Φύλο & Αθλητισμός(ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ )

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Greer 2009,
O'Brien 2013,
Glass 2013,
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
Καμπερίδου 2015

ο Γερμανός πρώην Ολυμπιονίκης Christian Schulte πετυχημένο στέλεχος
στο AIMS International Talent Acquisition & Talent Management Worldwide,
Gerd Wellen Sportstiftung …
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«Οι δεξιότητες που κάνουν τους
ανθρώπους πετυχημένους ηγέτες
(leaders) συνδέονται άμεσα με τον
ομαδικό αθλητισμό και με τον
υψηλό ανταγωνισμό…» σε


“As

an Olympian (Hockey, Athens 2004,
Beijing 2008), the lessons & skills learnt
through my experiences in a team
environment have been fundamental to
my success in dealing with people and
commercial business development. I
have a fierce determination to succeed
and a disciplined work ethic.”,

συνέντευξή του Christian Schulte στο
ηλεκτρονικό περιοδικό www.WomanOn-Top.com

"Επιχειρείν“ (entrepreneurship)
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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

Sport Entrepreneurship
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Ο αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικών και
ηγετικών δεξιοτήτων

Greer 2009, O'Brien 2013, Glass 2013, Dunn 2014, Parris, Troilo, Boychet, Peachey και Jon
2014, ΕΥ 2014, Woman-On-Top 2014, EY Women Athletes Business Network 2015, Ana
Miragaya και ο Lamartine DaCosta (χ.χ.έ), κ.ά.
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Αθλητικές Επιστήμες
και
Επιχειρηματικότητα
http://www.dualathletescareer.gr/

“Διπλή Σταδιοδρομία
Αθλητών - Αθλητριών”

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας…
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (τμήμα
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού), σε
συνεργασία με τα τμήματα ΤΕΦΑΑ, του ΕΚΠΑ,
του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής και της Επιτροπής
Αθλητών, υλοποιεί το Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα [για περισσότερες λεπτ.
aπευθυνθείτε στον καθηγητά Γ. Αυθίνο, Email:
iafthinos@phed.uoa.gr)

“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)
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US TEAM – ομάδα των ΗΠΑ

20.000 θεατές

-

-

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

«Ολυμπιακοί Αγώνες Γυναικών», Παρίσι 1922
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"She was so successful that the
August newspaper edition of Le
Sportif compared Madame
Milliat to Coubertin" (Drevon,
2005)

Photo published in the New York World, 1922

http://lits.columbiasc.edu/edenslibrary/LA%20100/Miss%20Ludy/LM1.html

«Επιχειρώντας αλλιώς»: κοινωνική επιχειρηματικότητα
(European Commission 2015, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 2015, WiSE 2015)
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Myrtillo cafe (Social Enterprise) στο
Νέο Ηράκλειο (άνοιξε 29.1.2013)

Εναλλακτική μορφή
επιχειρηματικότητας

Φιλοξενεί στο χώρο του και live μουσική, εκθέσεις ζωγραφικής,
παρουσιάσεις βιβλίων, κ.ά.

B-Fit entrepreneurs :
κοινωνική – αθλητική Επιχειρηματικότητα

(κοινωνικές επιχειρήσεις)
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Βλ. Πρόγραμμα Changemakers:
http://www.changemakers.com/

Turkey's Changemakers: B-Fit
sports center encourages women
to become entrepreneurs




Η Τουρκάλα Bedriye Hülya

b-fit sports center, αυτή η
θυγατρική εταιρία ιδρύθηκε
ειδικά για γυναίκες
Δίνει την ευκαιρία στις
γυναίκες της Τουρκίας να
ανοίξουν δίκη τους
επιχείρηση ενώ τις
ενθαρρύνει να γυμναστούν

Ο αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη
ηγετικών δεξιοτήτων
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Εμπνευσμένοι
ηγέτες –ηγεσία

σε αντίθεση με
τυραννικές
ή
αυταρχικές
συμπεριφορές
των

«Diminishers»



The Multiplier Effect (Wiseman, Allen & Foster 2013)
Multipliers: How the Best Leaders Make
Everyone Smarter (Wiseman 2010)
[Πολλαπλασιαστές: Πώς οι καλύτεροι ηγέτες κάνουν όλους
ευφυέστερους και δημιουργούν ευφυέστερες ομάδες]
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 …”
(Multiplierof the Year Award 2014)

WOMEN SHARE
«Γυναικείες Αρετές», «θηλυκές δεξιότητες»
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Πρωτοποριακές/ μετατρεπτικές γυναικείες ηγετικές δεξιότητες :

transformational leadership style”

“

"transformational leadership style”
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«θηλυκές δεξιότητες»









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

Female Entrepreneurs and Sport:
Καμπερίδου 2015, EY Women 2015, Hock
2014, Dunn 2014, Woman-On-Top 2014,
O'Brien 2013, Glass 2013, Greer 2009 …

«Συλλογική νοημοσύνη …»

«Τι κάνει μια ομάδα
ευφυέστερη;
Περισσότερες
γυναίκες!» (Anita Wooley
και Thomas Malone 2011)
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Δείγμα: 3.963 γυναίκες στις ΗΠΑ …
 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)
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Το 82% ακούει προσεκτικά την γνώμη τρίτων, αντί να έρχεται σε
αντιπαράθεση και να προσπαθεί να επιβάλλει την δική του
άποψη.
Το 86% μοιράζεται πληροφορίες και προσφέρει υποστήριξη και
βοήθεια.
Το 89% προτιμά την προσωπική επαφή σε σχέση με το 67% που
προτιμά να μοιράζεται μέσω των ΜΚΔ.
Το 93%, η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών όλων των
ηλικιακών ομάδων, συμφωνεί ότι η τεχνολογία τις βοηθά να
συνδέονται και να επικοινωνούν.
(SheSpeaks 2012)

Multi-tasking
17

Sheryl Sandberg (2013)
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«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).

Επαγγελματική επιτυχία σημαίνει
19



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.

Δεξιότητες που αποκτούνται στην
κοινωνική περιοχή του αθλητισμού
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Sport Entrepreneurship
Entrepreneurship










Social Entrepreneurship

αυτοπεποίθηση,
αφοσίωση,
επικοινωνία,
(EY Women 2015, et al)
διαίσθηση,
ικανότητα να αναθέτεις
ευθύνες / οργανωτικές
ικανότητες
Ομαδικότητα (team
environment)
Οραματισμός (vision, ability
to envision/see victory…)

“Making the connection: women, sport and leadership”
(400 γυναίκες στελέχη και επιχειρηματίες)
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Έρευνα του espnW και
της EY Women Athletes Business
Network (2014)

δείχνει ότι πετυχημένα στελέχη και
καταξιωμένες στον επιχειρηματικό
κόσμο γυναίκες υπήρξαν αθλήτριες ή
είχαν κάποια αθλητική
δραστηριότητα, και όχι μόνο…


94% ενεργή συμμετοχή σε
αθλητική ομάδα.







Αυτή η παγκόσμια έρευνα
που δημοσιοποιήθηκε στις
10 Οκτωβρίου του 2014,
δείχνει ότι
η πλειονότητα των γυναικών
υποστηρίζουν ότι η αθλητική
εμπειρία διευκολύνει και
επιταχύνει την
επαγγελματική
σταδιοδρομία, και ειδικά την
αναρρίχηση στην ηγεσία
(EY 2014 Women, Hock 2014).

94% ενεργή συμμετοχή σε αθλητική ομάδα
Μanagerial positions
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C-suite (μέλη διοικητικών
συμβουλίων και διευθύνων
σύμβουλοι (CEO) …








(διευθυντικές θέσεις 51%

49%

πλειοψηφία (52%) των «C-suite»
γυναικών συμμετείχαν στον
κολεγιακό/πανεπ. Αθλητισμό

3% των C-suite γυναικών δεν
έχουν καμία αθλητική εμπειρία
(have not played any sport)
75% αξιολογούν στις
προσλήψεις (για να
προσλάβουν) την πειθαρχία
που απαιτεί η αθλητική
εμπειρία.
37% ανταγωνιστικότητα



το 39% των γυναικών
συμμετείχε στον
κολεγιακό/πανεπιστημ.
Αθλητισμό



58% αξιολογούν την πειθαρχία
που απαιτεί η αθλητική
εμπειρία όταν είναι να
προσλάβουν



26% ανταγωνιστικότητα

Ηγετικές δεξιότητες (leadership style)
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το 74% συμφώνησαν ότι η
αθλητική συμμετοχή και
ειδικά το ανταγωνιστικό
(competitive) πνεύμα είναι
απαραίτητο προσόν για την
επαγγελματική επιτυχία…



το 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
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το 82% ανέφερε επικεφαλής/ηγέτες στο χώρο των
επιχειρήσεων
το 71% αθλητές/τριες



το 69% άτομα της οικογένειάς τους
28% celebrities



26% κυβερνητικοί/ πολιτικοί



Αντιλήψεις περί αθλητισμού και
ομαδικότητας (Ernst & Young 2013. O’Brien 2013)
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821 διευθυντικά στελέχη (senior managers) και
ανώτερα στελέχη (executives)— 40% γυναίκες, 60% άνδρες




90% των γυναικών έπαιζαν κάποιο σπορ (played sports)
Το 76% των γυναικών συμφωνούν ότι όταν υιοθετούν
αθλητικές τεχνικές ή συμπεριφορές στο εταιρικό ή
εργασιακό τους περιβάλλον βελτιώνεται αποτελεσματικά
και επίδοση (performance) της ομάδας τους.

Η αθλητική εμπειρία, το αθλητικό υπόβαθρο, η αθλητική
επίδοση/απόδοση (performance):
26





Το 90% των γυναικών συμφωνούν ότι η αθλητική εμπειρία
και η ομαδικότητα (teamwork) είναι ο καλύτερος τρόπος να
αντιμετωπίσεις τα σημερινά αυξανόμενα περίπλοκα
επιχειρηματικά προβλήματα
87% των γυναικών των ανώτερων βαθμίδων συμφωνούν ότι
ο αποτελεσματικότερος τρόπος να βελτίωσης την επίδοση
της ομάδας είναι η “ανοικτή/ευέλικτη/δημοκρατική ηγεσία”
(inclusive leadership) … Εν ολίγοις, η «εμπνευσμένη ηγεσία»
(Καμπερίδου 2015).

Συμπερασματικές παρατηρήσεις- η συνταγή
της επιτυχίας (Leadership success):
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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

Women-Athletes-Global-Leadership-Network
(EY’s Women Athletes Business Network 2015)
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Women Athletes
Business Network 2015:
Αναλυτικότερα βλ.

http://www.ey.com/BR/pt/Ab
out-us/Our-sponsorships-andprograms/Women-AthletesGlobal-Leadership-Network--In-the-locker-room-with



21 interviews with women
entrepreneurs (female
leaders) all former
professional athletes:

(τελευταία πρόσβαση 12/1/2015)

http://www.ey.com/BR/pt/Ab
out-us/Our-sponsorships-andprograms/Women-AthletesGlobal-Leadership-Network--In-the-locker-room-with
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Michelle Marciniak, US
(basketball)
Co-Founder and Co-CEO of SHEEX,
Inc. "performance fabrics"

Βραζιλιάνα κολυμβήτρια και
Ολυμπιονίκης Fabiola Molina
Συν-ιδρύτρια και Διευθύνων
Σύμβουλος της παγκόσμιου
εταιρείας Fabiola Molina
Swimwear
Ολυμπιακοί Αγώνες 2000, 2008 και 2012
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H Yang Yang, Ολυμπιονίκης (Κίνα)
Chinese speed-skating champion

Claire Harvey, Great Britain

Shang Hai Fei Yang Skating Centre

Sitting volleyball captain

Charity Youth Sport Trust

Olympic beach volleyball player
turned cyber security specialist
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-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

ATHENS TRAINERS
http://www.athenstrainers.gr/proteinoyme.html
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Βαρβάρας Σολομωνίδου (ΤΕΦΑΑ) ,
αθλήτρια στίβου

www.athenstrainers.g


POWER YOGA
Τι πρέπει να ξέρω για το Σίδηρο
PILATES 4 KIDS
Μυστικά για να χάσουμε κιλά πριν το
καλοκαίρι
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΑΣ
Καφές: Αλήθειες και μύθοι
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις δίαιτες
PILATES στο σπίτι σας
Γυμναστική μέσα στο νερό
Γυμναστική στο σαλόνι σας
ΟΛΙΣΤΙΚΗ YOGA
Γυμναστική για οστεοαρθρίτιδα
Ρεφλεξολογία
Colostrum

http://www.kathimerini.gr/793622/article/oikonomia/epixeirhseis/eptalepta-sfhnakia-gnwshs-giath-gynaikeia-epixeirhmatikothta

Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, στις 19 Νοεμβρίου 2015,
Αθήνα
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TIPS
34

TIPS
35



Όταν η αθλητική σας καριέρα
τελειώσει να σκεφτείτε τι σας
παθιάζει και 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

TIPS
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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.



Δείξτε εμπιστοσύνη και ακούτε τους
συνεργάτες. Στον αθλητισμό μάθαμε να
ακούμε τις συμβουλές, τις οδηγίες και να
εμπιστευόμαστε την ομάδα, τους
προπονητές/τριες, κ.λπ.

TIPS
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Χρησιμοποιείστε τα ΜΚΔ για
να συνδεθείτε με μέντορες,
συνεργάτες, πελάτες και
βασικούς παίκτες από διάφορα
μέρη του κόσμου.



Καλλιεργήστε την αυτογνωσία
για την ενίσχυση των ηγετικών
σας δεξιοτήτων: να είστε
ευέλικτες και προσαρμοστικές,
να ξέρετε πότε και με ποιο
τρόπο να αλλάζεται στάση και
πλεύση.

TIPS
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Μάθετε να διαχειρίζεστε το
χρόνο σας: σωστή οργάνωση
και διαχείριση χρόνου,
δηλαδή αποφυγετε το multitasking !!

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
39
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