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Πρόλογος

Είναι βέβαιο ότι η διαφορετικότητα όταν αξιοποιείται με σω-
στό τρόπο είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη δημιουργικότητα 
και την αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Ο διαφορετι-
κός τρόπος σκέψης, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά προσω-
πικότητας και οι διαφορετικές συμπεριφορές εξασφαλίζουν 
την αλληλοσυμπλήρωση και την ολοκλήρωση μιας περισσό-
τερο ποιοτικής και αποτελεσματικής ολότητας.

Παρ’ ότι είναι αυτονόητο, πολλές επιστημονικές έρευνες 
έχουν τεκμηριώσει ότι οι γυναίκες διαθέτουν αρκετά χρήσι-
μα χαρακτηριστικά για την επιτυχία των οργανισμών και των 
επιχειρήσεων που οι άνδρες δε διαθέτουν ή καλύτερα τα δια-
θέτουν σε μικρότερο βαθμό. Έτσι, εκτός της ισότητας των φύ-
λων που συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη, τις τελευ-
ταίες δεκαετίες είναι πλέον κατανοητή η αναγκαιότητα της 
αξιοποίησης των γυναικών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Βέβαια, αυτό προϋποθέτει, από τη μια, τις σωστές πολιτι-
κές και πρακτικές από τους οργανισμούς και τις επιχειρή-
σεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη των γυναικών στε-
λεχών και η εξέλιξή τους στη διοικητική ιεραρχία και, από 
την άλλη, τις επιλογές καριέρας και την αποτελεσματική άσκη-
ση ηγεσίας από τις γυναίκες.

Στο παρόν βιβλίο, η διακεκριμένη καθηγήτρια Νάνσυ Πα-
παλεξανδρή, με σημαντικό ερευνητικό έργο πάνω στο ζήτη-
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μα της γυναικείας ηγεσίας, παρουσιάζει μια πλήρη ανάλυση 
όλων των σχετικών ζητημάτων με εκτεταμένη βιβλιογραφι-
κή τεκμηρίωση.

Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, πρώ-
τον για τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών στις επιχει-
ρήσεις και στους οργανισμούς, ώστε να αξιοποιούν τις σημα-
ντικές ιδιότητες των γυναικών και να προάγουν τη γυναικεία 
και ανδρική ηγεσία σε ένα ανώτερο ποιοτικά όλον. Δεύτε-
ρον, είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τις γυναίκες που στοχεύουν 
στην επιτυχημένη καριέρα στελέχους ή επιχειρηματία. Από 
τη μια συμβάλλει στην κατανόηση των εμποδίων και των πε-
ριορισμών που θέτει η ανδρική κουλτούρα που κυριαρχεί 
στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, πράγμα απαραίτη-
το για την αντιμετώπισή τους. Από την άλλη, εμπεριέχει χρή-
σιμα μαθήματα για σωστές επιλογές και πρακτικές καριέρας 
και άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας από τις γυναίκες αξιο-
ποιώντας τα ιδιαίτερα σημαντικά γυναικεία χαρακτηριστικά.

Εν κατακλείδι, το βιβλίο αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τό-
σο για τις γυναίκες, τους άνδρες και τις επιχειρήσεις όσο και 
για τα στελέχη, για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της γυναι-
κείας ηγεσίας, για τη διαρκή αποτελεσματικότητα και επιτυχία.

Δημήτρης Μπουραντάς

12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Εισαγωγή

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι σημερινές δύσκολες οι-
κονομικές συνθήκες απαιτούν ριζικές αλλαγές στον τρόπο 
με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. 
Οι αλλαγές αυτές χρειάζονται ικανούς ηγέτες, που να μπο-
ρούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους τους, με χαρακτηρι-
στικά όπως η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η υψηλή κατάρ-
τιση στο αντικείμενό τους και οι ικανότητες κινητοποίησης, 
υποστήριξης και κατανόησης των ανθρώπων.

Η δεξαμενή απ’ όπου μπορούν να αντληθούν τα ηγετικά 
ταλέντα περιλαμβάνει σήμερα τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, 
καθώς από πλευράς τυπικών προσόντων οι γυναίκες δεν 
υστερούν, αλλά μάλλον υπερτερούν ελαφρά των ανδρών. 
Αυτό έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε έντονο ενδιαφέ-
ρον για την προώθηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, ει-
δικά εφόσον πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι γυναί-
κες έχουν διαφορετικούς τρόπους να επιτυγχάνουν αποτε-
λέσματα, αλλά και ηγετικές ικανότητες που καθίστανται όλο 
και πιο απαραίτητες, καθώς οι οργανισμοί τείνουν να μειώ-
νουν την ιεραρχία και να προσανατολίζονται σε νέες, πιο ευέ-
λικτες μορφές οργάνωσης.

Αναδεικνύεται μια νέα προσέγγιση στην ηγεσία, η οποία 
βεβαίως δεν περιορίζεται στις γυναίκες, αλλά έχει έντονα γυ-
ναικεία χαρακτηριστικά. Συνδυάζει τη διαίσθηση με τη λογι-
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κή και την ικανότητα ενασχόλησης συγχρόνως με πολλαπλά 
καθήκοντα. Περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση στις ανάγκες 
και στα συναισθήματα των ανθρώπων, καθώς και την ικα-
νότητα δημιουργίας σχέσεων και επικοινωνίας.

Οι γυναίκες καλούνται να σταματήσουν να μιμούνται τα 
παραδοσιακά ανδρικά χαρακτηριστικά ηγεσίας, αλλά μαζί με 
τους άνδρες συναδέλφους τους να υιοθετήσουν το νέο μο-
ντέλο ανθρωποκεντρικής ηγεσίας που είναι απαραίτητο στη 
σημερινή πραγματικότητα.

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:
Το πρώτο κεφάλαιο εξηγεί γιατί είναι επιβεβλημένη η αύ-

ξηση της συμμετοχής των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, όχι 
μόνο για λόγους δίκαιης μεταχείρισης ή ίσων ευκαιριών, αλ-
λά και για λόγους ανάπτυξης και βελτίωσης των οικονομι-
κών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στον πλα-
νήτη μας.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει, βάσει στοιχείων από 
σχετικές έρευνες, τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα στιλ 
ηγεσίας και πώς αυτά τείνουν να υιοθετούνται από τα στελέ-
χη και των δυο φύλων, καθώς και τις απόψεις των συνερ-
γατών για τον αποτελεσματικό ηγέτη.

Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τους παράγοντες εκείνους που 
περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, 
με έμφαση στην κουλτούρα, στα στερεότυπα και στις πρακτι-
κές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Το τέταρτο κεφάλαιο προτείνει λύσεις σε φορείς και επι-
χειρήσεις για την αντιμετώπιση του χάσματος ηγεσίας ανά-
μεσα στα δυο φύλα, αλλά συγχρόνως ενθαρρύνει όσες γυ-
ναίκες διαθέτουν ηγετικό ταλέντο και το επιθυμούν να διεκ-
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δικήσουν τη θέση που τους αξίζει, αξιοποιώντας το πολύτι-
μο κεφάλαιο που κρύβουν μέσα τους.

Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη συμμετοχή σε 
θέσεις ευθύνης των γυναικών στην Ελλάδα σε σχέση και με 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και αναλύει τις ελληνικές 
ιδιαιτερότητες.

Ο κύριος στόχος αυτού του βιβλίου είναι να πείσει τα στε-
λέχη, άνδρες και γυναίκες, καθώς και τα νέα παιδιά που ξε-
κινούν τη σταδιοδρομία τους πως ο χώρος της ηγεσίας έχει 
ανάγκη από τις ικανότητες και το δυναμικό όλων και πως 
αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα από τη συνεργασία των 
δυο φύλων και από τον συνδυασμό των ταλέντων τους ο χώ-
ρος της εργασίας μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινος και οι ορ-
γανώσεις πιο αποτελεσματικές προς όφελος όλων.
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1

Η ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε πρώτα στην έννοια και 
στο περιεχόμενο της ηγεσίας γενικά και, στη συνέχεια, στη 
γυναικεία της διάσταση και στα οφέλη από την αξιοποίηση 
του γυναικείου ηγετικού ταλέντου.

Α. Έννοια και περιεχόμενο ηγεσίας

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 ο ορισμός της λέξης «ηγε-
σία» έχει απασχολήσει τους επιστήμονες και έχει οδηγήσει σε 
εκτεταμένες συζητήσεις. Όπως αναφέρει ο γνωστός καθηγη-
τής Warren Bennis (1989) «η ηγεσία είναι το πλέον ορατό κα-
θημερινό φαινόμενο στη γη που έχουμε κατανοήσει ελάχιστα».

Στην ελληνική γλώσσα ο όρος «ηγεσία» συχνά ταυτίζεται 
με την κορυφή της ιεραρχίας, όπως με τον πρόεδρο ενός ορ-
γανισμού ή μιας επιχείρησης, τον αρχηγό του στρατού, τον 
υπουργό, τον διοικητή μιας τράπεζας κ.λπ. Στις κοινωνικές 
επιστήμες ο όρος έχει ευρύτερη έννοια. Ηγεσία μπορεί να 
παρατηρηθεί σε μια φιλική συντροφιά, σε μια οικογένεια, σε 
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μια μικρή κοινότητα, σε άτυπες ομάδες ή σε ιεραρχικά δο-
μημένα τμήματα. Ηγετικό ρόλο μπορεί να αναλάβουν άτομα 
με ή χωρίς διοικητικές ευθύνες, ενώ καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης συχνά οδηγούν στη στιγμιαία ανάδειξη ενός ηγέτη.

Στη Διοικητική Επιστήμη και για τις ανάγκες αυτού του βι-
βλίου εστιάζουμε στην ηγεσία που ασκείται από άτομα που 
έχουν αναλάβει διοικητικά καθήκοντα, όπως αυτά καθορίζο-
νται από τη θέση που κατέχουν (positional leadership). Τα άτο-
μα αυτά παράλληλα με τα διοικητικά τους καθήκοντα καλού-
νται να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τα μέλη της ομά-
δας τους για την ολοκλήρωση κοινών στόχων.

Με βάση τα ανωτέρω, από τους εκατοντάδες ορισμούς 
που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία για την ηγεσία θα υιοθε-
τήσουμε τον ακόλουθο:

Ηγεσία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να ασκεί επιρροή στα 
μέλη της ομάδας του, ώστε αυτά εθελοντικά και πρόθυμα να 
συμμετέχουν και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την 
ολοκλήρωση των κοινών στόχων της ομάδας.

Από αυτό τον ορισμό προκύπτουν τα επιμέρους θέματα 
της ηγεσίας, όπως οι ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να διαθέτει ο ηγέτης, ο τρόπος που πρέπει να συμπε-
ριφέρεται, ώστε να μπορεί να εμπνεύσει τους ανθρώπους 
της ομάδας του, και τα αποτελέσματα που πρέπει να ολοκλη-
ρώσει, ώστε να θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει στη θέση του.

Καθώς αναφερόμαστε σε ηγέτες που έχουν ήδη αναλάβει 
διοικητική ευθύνη (μάνατζερ), πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρό-
λος του ηγέτη εμπεριέχει και τον ρόλο του μάνατζερ. Η ηγεσία 
και το μάνατζμεντ είναι λειτουργίες που συμπληρώνουν η μια 
την άλλη. Η ηγεσία αναφέρεται στην οικειοθελή κινητοποίηση 
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των ανθρώπων για την επίτευξη κοινών στόχων, ενώ το μά-
νατζμεντ περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργιών (προγραμ-
ματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος) που απαιτούνται για 
την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που διαθέτει ένας 
οργανισμός για την επίτευξη των στόχων του. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Harvard John Kotter (1990), 
η ηγεσία και το μάνατζμεντ είναι αλληλοσυμπληρούμενες και 
αλληλοεπηρεαζόμενες λειτουργίες, καθώς το μάνατζμεντ 
αντιμετωπίζει κυρίως την πολυπλοκότητα της καθημερινής 
διαχείρισης, ενώ η ηγεσία εξασφαλίζει τις υψηλότερες επι-
δόσεις και συγχρόνως την υψηλότερη ικανοποίηση των αν-
θρώπων. Πολλά έχουν λεχθεί για τις διαφορές ανάμεσα σε 
μάνατζμεντ και ηγεσία.

Οι Bennis και Nanus (1985) υποστηρίζουν ότι οι μάνατζερ 
κάνουν τα πράγματα σωστά ενώ οι ηγέτες κάνουν τα σωστά 
πράγματα. Ο Zaleznik (1977), στο άρθρο του στο Harvard 
Business Review «Managers and Leaders: are they dif-
ferent?», προσδιορίζει τις διαφορές τους σε τέσσερις τομείς: 
στους στόχους, στο έργο, στις σχέσεις με τους άλλους και 
στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. 

Ο καθηγητής Δ. Μπουραντάς (2005) αναφέρει τα ακόλουθα:

• Για τους μάνατζερ οι στόχοι είναι αντικειμενικοί και προ-
κύπτουν από τις ανάγκες του οργανισμού, ενώ οι ηγέτες 
έχουν προσωπική αντίληψη για τους στόχους, οι οποίοι 
εκφράζουν και δικά τους οράματα, πιστεύω και ιδανικά. 

• Για την υλοποίηση του έργου, οι μάνατζερ εξετάζουν 
εναλλακτικές λύσεις και επιλέγουν την πιο ικανοποιητι-
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κή, ενώ οι ηγέτες βρίσκουν νέους, καινοτόμους τρόπους 
επίλυσης των προβλημάτων, που ξαφνιάζουν και εντυ-
πωσιάζουν. 

• Οι μάνατζερ βλέπουν τους συνεργάτες τους ως υφισταμέ-
νους (σχέσεις εξουσίας), ενώ οι ηγέτες αναπτύσσουν μα-
ζί τους και συναισθηματικές σχέσεις μέσω της δημιουρ-
γίας του οράματος, της έμπνευσης, του ενθουσιασμού κ.λπ. 

• Οι μάνατζερ κυρίως επιδιώκουν τη σταθερότητα του ορ-
γανισμού και των αρχών του, ενώ οι ηγέτες δεν έχουν 
τίποτα ως δεδομένο και βρίσκονται συνεχώς σε μια ανα-
ζήτηση του διαφορετικού και του καινούργιου. Διαπνέο-
νται από ριζοσπαστικό πνεύμα και είναι προσανατολι-
σμένοι στο μέλλον.

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές ανάμε-
σα στον μάνατζερ και τον ηγέτη.

Σχήμα 1

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ – ΗΓΕΤΗ

Μάνατζερ – Προϊστάμενος Ηγέτης

Διορίζεται. Αναδεικνύεται.

Χρησιμοποιεί νόμιμη/«δοτή» 
δύναμη (εξουσία).

Χρησιμοποιεί προσωπική 
δύναμη.

Δίνει οδηγίες-εντολές, 
ανταμοιβές-τιμωρίες.

Περνά όραμα,  
εμπνέει, πείθει.
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Ελέγχει. Κερδίζει την εμπιστοσύνη.

Δίνει έμφαση στις 
διαδικασίες, στα συστήματα 
και στη λογική/μυαλό.

Δίνει έμφαση στους 
ανθρώπους, στα 
συναισθήματα/καρδιά.

Κινείται σε προκαθορισμένο 
τυπικό πλαίσιο.

Ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει 
το πλαίσιο.

Δέχεται και διαχειρίζεται  
την κατεστημένη κατάσταση 
(status quo).

Προκαλεί το κατεστημένο, 
κάνει αλλαγές.

Αποδέχεται την 
πραγματικότητα.

Ερευνά την πραγματικότητα.

Βραχυπρόθεσμη προοπτική. Μακροπρόθεσμη προοπτική.

Κάνει τα πράγματα σωστά. Κάνει τα σωστά πράγματα.

Ένας ηγέτης για να θεωρηθεί επιτυχημένος πρέπει να 
μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Η απόδοση του ηγέτη κρίνε-
ται από δυο παράγοντες: Από τα αποτελέσματα που επιτυγ-
χάνει και από την ηγετική του συμπεριφορά. Αν ένας από τους 
δυο παράγοντες πάσχει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απο-
τελεσματική ηγεσία.

Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ισορροπημένα για όλες 
τις ομάδες ενδιαφερομένων, ώστε να ικανοποιούν εκτός από 
τον οργανισμό και τις ανάγκες των μετόχων, των εργαζομέ-
νων, των πελατών, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Η ηγε-
τική συμπεριφορά περιλαμβάνει το περιεχόμενο της εργα-
σίας (τι κάνει ο ηγέτης), αλλά και τον τρόπο που αυτή ολοκλη-
ρώνεται (συμπεριφορά του ηγέτη).
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Η δεύτερη διάσταση, δηλαδή η συμπεριφορά ενός ηγέτη, 
είναι καθοριστική στο να πείσει τους ανθρώπους να τον ακο-
λουθήσουν «εκούσια και πρόθυμα» για την επίτευξη των στό-
χων της ομάδας του. Η ηγετική συμπεριφορά είναι αυτή που 
μπορεί να εμπνεύσει σεβασμό, να κερδίσει την εκτίμηση ακό-
μα και τον θαυμασμό και την αγάπη των μελών της ομάδας. 

Πολύ μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας για την ηγεσία 
ασχολείται με τα διάφορα ηγετικά στιλ και με τα στοιχεία που 
συνθέτουν τον χαρακτήρα της ηγετικής συμπεριφοράς. Ο κα-
θηγητής Δ. Μπουραντάς (2005) αναφέρει κάποια χαρακτηρι-
στικά που θεωρούνται απαραίτητα. Πρώτο είναι η υιοθέτη-
ση κατάλληλου στιλ ανάλογα με την περίπτωση του έργου 
προς υλοποίηση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. 

Σχήμα 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

• Κατάλληλο στιλ ανάλογα με την περίπτωση
• Ευαισθησία – ενδιαφέρον για τους ανθρώπους
• Αυστηρότητα
• Ακεραιότητα
• Ταπεινότητα

Όπως επισημαίνεται, το στιλ ηγεσίας που κάνει αποτελε-
σματικό τον ηγέτη διαφέρει κατά περίπτωση, ενώ η ευαισθη-
σία προς τους ανθρώπους, η ακεραιότητα, η αυστηρότητα και 
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η ταπεινότητα είναι απαραίτητα στοιχεία στην προσωπικότητα 
ενός ατόμου για την αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά.

Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν την αποτελεσματικότητα 
του στιλ ηγεσίας, όπως η φύση του έργου προς επίτευξη, αλλά 
κυρίως οι ικανότητες, οι στάσεις και η διάθεση των συνεργατών 
να ακολουθήσουν τον ηγέτη στην επιτυχία του στόχου. 

Η ηγεσία είναι μια σχέση επιρροής του ηγέτη προς τους 
συνεργάτες του (followers), και η ποιότητα της σχέσης καθο-
ρίζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. 
Μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας ασχολείται με τα χαρακτηρι-
στικά της προσωπικότητας και τις ικανότητες του ηγέτη. Ο κα-
θηγητής Δ. Μπουραντάς (2005) αναφέρεται στο μείγμα των 
στοιχείων που συνθέτουν τον ηγέτη, τα οποία συνοψίζει στο 
Σχήμα 3.

Σχήμα 3

ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ
Τι απαιτεί η ηγετική συμπεριφορά

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
• Ανάγκες – κίνητρα
• Αξίες – πιστεύω
• Στοιχεία της προσωπικότητας 

και του χαρακτήρα του ηγέτη

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
• Ικανότητες άσκησης  

των ηγετικών ρόλων
• Μετα-ικανότητες
• Λήψη δημιουργικών 

αποφάσεων
• Συστημική σκέψη
• Επικοινωνία
• Συναισθηματική νοημοσύνη
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Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αναπτύσσονται 
σε μεγάλο βαθμό πριν το άτομο ξεκινήσει τον εργασιακό του 
βίο και κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της καριέρας 
του. Αντίθετα, οι ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν ανε-
ξαρτήτως ηλικίας με βάση τις εμπειρίες αλλά και τη διάθεση 
του ατόμου να διδαχτεί από αυτές.

Υπάρχει, όμως, και η σκοτεινή πλευρά των ικανοτήτων και 
των χαρακτηριστικών, που μπορεί να προκαλέσει εκτροχια-
σμό (derailment) και αποτυχία. Η σκοτεινή πλευρά, όπως 
διαπιστώνουν οι W. Gentry et al. (2007), του Κέντρου Δημιουρ-
γικής Ηγεσίας των ΗΠΑ, αφορά περιπτώσεις όπου θετικά χα-
ρακτηριστικά, όπως η ικανότητα για επιτεύγματα και η αυτο-
πεποίθηση, όταν αναπτύσσονται υπερβολικά, μπορεί να κά-
νουν τον ηγέτη αλαζόνα, απρόθυμο να ακούσει τους συνερ-
γάτες του και αυταρχικό.

Επίσης, αναφέρονται παραδείγματα όπου η αναλυτική ικα-
νότητα μπορεί να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων με μεγά-
λες καθυστερήσεις, η δημιουργική σκέψη σε ανέφικτες και-
νοτομίες και η μεγάλη ευαισθησία για τους ανθρώπους σε 
μεγάλη χαλαρότητα.

Είναι απαραίτητο για τα στελέχη να κατανοήσουν νωρίς 
στην καριέρα τους τις αιτίες του εκτροχιασμού, ώστε να μπο-
ρέσουν να τις προλάβουν. Η γνώση σχετικών παραδειγμά-
των μπορεί να βοηθήσει, ώστε να μην επιτρέψουν στις όποιες 
επιτυχίες τους να τους κάνουν αλαζονικούς, αλλά να διατη-
ρήσουν την απαραίτητη ταπεινότητα. 

Ο J. Collins στο βιβλίο του Good to Great (2011) θεωρεί, 
βασιζόμενος σε εμπειρικά δεδομένα, την ταπεινότητα (humility) 
βασικό χαρακτηριστικό ηγεσίας, το οποίο, σε συνδυασμό με 
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ισχυρή θέληση, ευθύνεται για τη δημιουργία εξαιρετικών επι-
χειρήσεων. 

Ένα ερώτημα που συχνά απασχολεί τη συζήτηση περί ηγε-
σίας είναι το αν ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται. Με βάση όσα 
αναφέρθηκαν, η απάντηση είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να 
γεννιέται με κάποια έμφυτα ταλέντα, αλλά αυτά δεν οδηγούν 
πουθενά αν δεν αναπτυχθούν στην πράξη. 

Επειδή εδώ εξετάζουμε τα ηγετικά προσόντα που είναι 
απαραίτητα σε μεγάλο αριθμό στελεχών που κατέχουν διοι-
κητικές θέσεις, είναι προφανές ότι ο εντοπισμός ανθρώπων 
με θετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας αλλά, κυρίως, η 
ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων τους δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να περιορίζονται μόνο στους άνδρες, που αποτελούν 
το ήμισυ του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην ηγε-
σία τονίζει την έλλειψη ηγετικών ταλέντων για την κάλυψη 
των αναγκών της οικονομίας, προτείνει τρόπους για την ανά-
πτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών, καθώς και τρόπους δια-
κράτησης των ταλέντων.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η δυνατότητα κά-
λυψης του χάσματος ηγεσίας με την αξιοποίηση γυναικών 
άρχισε να εμφανίζεται δειλά στον χώρο της διοίκησης επι-
χειρήσεων στο πλαίσιο του αιτήματος για ίσες ευκαιρίες 
στον εργασιακό χώρο, ενώ αποτέλεσε επίσης αντικείμενο 
έρευνας, ιδίως στις σπουδές φύλου. Σήμερα είναι κοινή 
διαπίστωση ότι η λύση βρίσκεται στην αξιοποίηση του γυ-
ναικείου ανθρώπινου δυναμικού, σημαντικό μέρος του 
οποίου εξακολουθεί, για ποικίλους λόγους, να παραμένει 
ανεκμετάλλευτο. 
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Στο επόμενο μέρος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με 
τον τρόπο που κατανέμεται η ηγεσία στα δυο φύλα καθώς 
και με τα οφέλη από την ισορροπημένη παρουσία τους στο 
ηγετικό δυναμικό επιχειρήσεων και οργανισμών.

B. Ηγεσία και φύλο

Παρά τη βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου η συμμε-
τοχή των γυναικών παραμένει χαμηλή σε όλα τα επίπεδα 
ηγεσίας. Στις επιχειρήσεις, στην πολιτική, στα πανεπιστήμια, 
οι άνδρες υπερέχουν αριθμητικά. Επίσης, μια γυναίκα έχει 
περιορισμένες πιθανότητες να χαρακτηριστεί ηγέτιδα. Ακό-
μη και σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις η παρουσία των 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια είναι περιορισμένη 
(AAUW, 2016).

Το 2005 μόνο το 5% των εταιρειών στον κατάλογο Standard 
& Poor’s είχε γυναίκα επικεφαλής. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Catalyst (2017), το ποσοστό παραμένει σχεδόν το ίδιο, μόνο 
με 26 γυναίκες (ποσοστό 5,2%) να βρίσκονται σε αυτή τη θέ-
ση. Κάπως καλύτερη εμφανίζεται η θέση των γυναικών στον 
κατάλογο Fortune 500, όπου 32 γυναίκες (6,4%) βρίσκονται 
στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που διεξάγει η Grant 
Thornton (2017), οι γυναίκες παγκοσμίως κατέχουν το 25% 
των θέσεων ανώτατων στελεχών έχοντας σημειώσει αύξη-
ση μόλις 6% σε δεκατρία χρόνια, ενώ το 34% των εταιρειών 
εμφανίζεται χωρίς καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέ-
ση (βλ. Σχήμα 4). 
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Σχήμα 4

Πηγή: Grant Thornton, 2017

Η ίση εκπροσώπηση των γυναικών σε υψηλές θέσεις 
είναι πρώτα απ’ όλα θέμα δικαιοσύνης. Οι ηγέτες διαθέ-
τουν δύναμη, και ο αποκλεισμός των γυναικών από θέ-
σεις υψηλής ευθύνης τούς στερεί τη δυνατότητα να απο-
δείξουν την αξία τους και να κάνουν τη διαφορά με τις πρά-
ξεις τους. Επίσης, οι ηγέτες εμπνέουν με τη συμπεριφορά 
τους, και η έλλειψη γυναικών από τα ανώτερα κλιμάκια 
περιορίζει την παρουσία γυναικείων ηγετικών προτύπων 
που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν νεότερες γυναίκες να 
διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης και να αποδείξουν έτσι τα 
ταλέντα τους.

Παρά την ύπαρξη στερεοτύπων που ταυτίζουν την ηγεσία 
με ανδρικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η επιθετικότητα, η 
δύναμη, η αποφασιστικότητα και η ετοιμότητα για σύγκρου-
ση, η ηγεσία δεν έχει φύλο. Και τα δυο φύλα μπορούν να 
έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά. Η ιστορία αναφέρει παρα-
δείγματα γυναικών ηγέτιδων, που ωστόσο παραμένουν λίγα 
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και αφορούν κυρίως γυναίκες που λόγω κληρονομικού δι-
καιώματος κατέλαβαν ηγετικές θέσεις.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα οι γυναίκες μπήκαν μαζι-
κά στην αγορά εργασίας συνεισφέροντας στην οικονομική 
ανάπτυξη. Από τις αρχές του 21ου αιώνα και ιδίως μετά την 
οικονομική κρίση του 2008, το ενδιαφέρον για την επανεκτί-
μηση των τρόπων με τους οποίους διοικούνται οι οργανισμοί 
κατέδειξε τα κενά ηγεσίας και την ανάγκη για αλλαγή σε κα-
νονισμούς λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η ισχνή παρουσία των γυναικών στα ηγετικά κλιμάκια 
προβλήθηκε και έγινε ευρύτερα αποδεκτή η θέση ότι μόνο 
με την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα υγιέστερο και ασφαλέστερο μοντέλο βιώ-
σιμου καπιταλισμού.

Η μείωση του χάσματος ανάμεσα στα δυο φύλα έχει συγκε-
ντρώσει την προσοχή διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων. 
Κατά τον ΟΟΣΑ η ίση συμμετοχή των φύλων συμβάλλει μακρο-
χρόνια στην οικονομική ανάπτυξη. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών 
Vladimir Spidla έχει δηλώσει: «Στο σημερινό οικονομικό κλί-
μα, η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι πιο σημαντική από 
ποτέ. Μόνο αξιοποιώντας το δυναμικό όλων των ταλέντων μας 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση» (Economic 
Commission for Europe, 2007). Παρόλο που το 59% των απο-
φοίτων πανεπιστημίου είναι γυναίκες, 78% των ηγετικών στε-
λεχών είναι άνδρες, σύμφωνα με άρθρο της Harvard Business 
Review (2007), ενώ κατά τον ΟΟΣΑ το ποσοστό γυναικών απο-
φοίτων προβλέπεται να ανέλθει στο 63% το 2025.

Μπορούμε να συνοψίσουμε τους λόγους για τους οποίους 
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το χάσμα ηγεσίας ανάμεσα στα δυο φύλα (gender gap) προ-
βληματίζει χώρες και επιχειρήσεις στους εξής τέσσερις:

Ο πρώτος λόγος είναι η αυξημένη ανάγκη για εξειδικευμέ-
νο και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό. Ακόμη και σε επο-
χές υψηλής ανεργίας, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι τα ταλέ-
ντα σπανίζουν και προσπαθούν να εντοπίσουν νέα ή να κρα-
τήσουν αυτά που διαθέτουν. Οι εργοδότες διαπιστώνουν αυ-
ξανόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες-κλειδιά, όπως είναι οι ψη-
φιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Γι’ αυτό προσανατολί-
ζονται προς την αξιοποίηση μέρους του ταλέντου που ήδη δια-
θέτουν, δηλαδή του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού τους.

Ο δεύτερος λόγος έχει σχέση με τις δυσχερείς οικονομικές 
συνθήκες των τελευταίων ετών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
για να αντιμετωπίσουν την κρίση εστιάζουν στην περικοπή των 
εξόδων και τη μείωση του προσωπικού, καταφεύγοντας σε 
τακτικές του παρελθόντος που συχνά έχει αποδειχτεί ότι οδη-
γούν σε αποτυχία. Αυτή η στρατηγική έχει μεγάλο κόστος για 
τις γυναίκες αλλά και για πολλούς άνδρες που θεωρούνται κα-
λοί σε εποχές ευμάρειας αλλά περιττοί σε δύσκολους καιρούς. 
Αντίθετα, μικρότερος αριθμός επιχειρήσεων, έχοντας ήδη ανα-
γνωρίσει τα πλεονεκτήματα της ισορροπημένης συμμετοχής 
των δυο φύλων, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες μπορούν να λει-
τουργήσουν ως φορείς αλλαγής, φέρνοντας νέες ιδέες αλλά 
και βελτιώνοντας τα αποτελέσματα στον χώρο ευθύνης τους. 
Η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις εί-
ναι μια χαμένη ευκαιρία ιδίως σε εποχές κρίσης, ενώ η συμ-
βολή στην ανέλιξή τους μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη 
στρατηγική επιβίωσης μιας επιχείρησης, όπως αποδεικνύεται 
από διάφορα σχετικά παραδείγματα. 
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Ο τρίτος λόγος που απασχολεί το gender gap είναι ότι οι 
γυναίκες εκπροσωπούν πάνω από το 50% της αγοραστικής 
δύναμης. Έρευνα στις ΗΠΑ δείχνει ότι σε ποσοστό 80% οι 
αποφάσεις για αγορά αγαθών, συμπεριλαμβανομένων ειδών 
όπως αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ασφαλιστή-
ρια συμβόλαια, λαμβάνονται από γυναίκες. Η προσέγγιση του 
γυναικείου αγοραστικού κοινού απαιτεί νέες κατευθύνσεις 
στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις. Η έρευνα καταναλωτή και 
η ανάπτυξη προϊόντων βασίζονται στις γυναικείες προτιμή-
σεις και, κατά συνέπεια, η προώθηση γυναικών μάνατζερ στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων κρίνεται πλέον αναγκαία. 

Ο τέταρτος και σπουδαιότερος λόγος είναι η σημασία της 
δημιουργίας μιας σωστής ηγετικής ομάδας που να μπορεί να 
λειτουργήσει σε ένα πολυπολιτισμικό, ετερογενές και απρό-
βλεπτο περιβάλλον. Κατά κανόνα στις δυτικές χώρες οι ηγετι-
κές ομάδες και τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών απο-
τελούνται από λευκούς άνδρες, άνω των πενήντα ετών, με πα-
ρόμοια εκπαίδευση και νοοτροπία. Οι ομάδες αυτές συχνά δεν 
είναι κατάλληλα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν την πο-
λιτισμική ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα. Οι αποφάσεις 
τους για προαγωγή ανδρών στα ανώτατα κλιμάκια, σε ποσο-
στό 80-90%, έχουν αρχίσει να δέχονται ισχυρές κριτικές. Πολ-
λές μεγάλες, γνωστές εταιρείες, όπως η Anglo American, η 
BP, η Cadbury και η Tesco, κάλεσαν τις γυναίκες να διεκδική-
σουν υψηλές θέσεις. Η οικονομική κρίση έκανε ακόμη πιο εμ-
φανή την απουσία των γυναικών, καθώς τα στελέχη της Wall 
Street και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών (όλοι άν-
δρες) συγκέντρωσαν τις αρνητικές κριτικές και τα φώτα της 
δημοσιότητας για τις καταστροφικές αποφάσεις τους. Όπως 
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ανέφερε σε τίτλο η βρετανική εφημερίδα The Observer: «Αυ-
τό το χάλι δημιουργήθηκε από άνδρες, ας αφήσουμε τώρα τις 
γυναίκες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να το διορθώσουν». 

Με βάση τα παραπάνω, στα επιχειρήματα για τη μείωση 
του ηγετικού χάσματος ανάμεσα στα δυο φύλα, εκτός από την 
ανάγκη δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, περιλαμβάνονται 
κυρίως οικονομικοί λόγοι, όπως δείχνουν διάφορες έρευ-
νες στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
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Σύμφωνα με τις πρόσφατες διεθνείς μελέτες, μόλις το 5-6% των επιχειρήσεων παγκο-
σμίως διοικείται από γυναίκες. 

Οι γυναίκες ηγέτιδες αποτελούν μια σοβαρή πρόκληση για τις σύγχρονες και μελ-
λοντικές συνθήκες των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και των κοινωνιών, αφού 
η συνεισφορά τους είναι σημαντική, παρόλο που αναγνωρίζεται ελάχιστα.

Στο βιβλίο αυτό, η διακεκριμένη καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή, αξιοποιώ ντας την 
παγκόσμια έρευνα και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις, 
απαντά σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα, όπως:

•  Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας ηγεσίας και σε τι διαφέρουν 
από τα αντίστοιχα των ανδρών; Ποια είναι τα οφέλη τους για τις επιχειρήσεις 
και τους οργανισμούς;

•  Ποια εμπόδια και ποιους περιορισμούς αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην άσκη-
ση ηγεσίας και την καριέρα τους και πώς μπορούν να τα διαχειρίζονται αποτε-
λεσματικά;

•  Ποιες πρακτικές χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη της γυναικείας ηγεσίας;

Ένα βιβλίο που θα βοηθήσει τις γυναίκες να αντιληφθούν τα δυνατά τους σημεία, 
και τους άνδρες συνεργάτες τους να τα αναγνωρίσουν και να τα αποδεχτούν, 
προκειμένου μέσα από μια δυναμική ισότιμη σχέση να προκύψουν ποικίλα οφέλη. 
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