
110

Π Έ Γ ΚΥ  Β Έ Λ Λ Ι Ώ Τ ΟΥ

KPMG

Γενική διευθύντρια Συμβουλευτικού Τμήματος KPMG. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιλογή στελεχών  

και ταλέντων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά. Μέλος του ΔΣ των αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών και της επιτροπής Women in Business του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.



Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο επίτευγ-
μά σας μέχρι σήμερα;

Δεν θεωρώ πως υπάρχουν επιτεύγματα, 
αλλά διαδρομές, που καθεμιά σε μαθαίνει διαφορε-
τικά πράγματα. Αυτό για το οποίο αισθάνομαι τυχε-
ρή είναι το ότι εργάζομαι με αμείωτο ενδιαφέρον με 
την ομάδα μου για κάτι που θεωρώ σημαντικό. Ειδικά 
τα τελευταία χρόνια, που κάθε ρόλος στις επιχειρή-
σεις είναι μοναδικά σημαντικός, αυτή η νέα πραγ-
ματικότητα κάνει τον δικό μας ρόλο της επιλογής 
στελεχών πιο προκλητικό αλλά και ενδιαφέροντα.

Πιστεύετε ότι για να εξελιχθούν οι γυναίκες στον χώρο 
της δουλειάς πρέπει να βελτιωθούν οι ίδιες ή το πλαί-
σιο που τις περιβάλλει;

Και τα δύο! Αυτό που θεωρώ σημαντικό για κάθε 
επαγγελματία, οποιουδήποτε φύλου, είναι πρώτα η 
δουλειά που πρέπει να κάνει με τον ίδιο του τον εαυ-
τό. Εάν αυτό γίνει, οι υπόλοιπες μάχες κερδίζονται με 
στρατηγική, ορθολογική σκέψη και εποικοδομητικό 
διάλογο. Στο τέλος της ημέρας, στον κόσμο των επι-
χειρήσεων μετράνε τα αποτελέσματα. Το θέμα είναι 

να σου δοθεί η ευκαιρία, και αυτό αφορά τον καθέ-
να από εμάς, την ωριμότητα του περιβάλλοντος και 
ενός καλά οργανωμένου πλαισίου.

Τι σας δυσκολεύει όταν καλείστε να εξισορροπήσετε τη 
δουλειά με την ιδιωτική σας ζωή; 

Η εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής 
είναι διαφορετική σε κάθε περίοδο. Πιστεύω στα 
τρία Π: προτεραιότητα, προετοιμασία, πείσμα! Σε 
κάθε εποχή της ζωής μας οι προτεραιότητες αλλά-

ζουν, και αυτό είναι απολύτως υγιές. Σε κάθε αλ-
λαγή στη ζωή μας χρειάζεται η κατάλληλη 

προετοιμασία για τη νέα πραγματικότη-
τα, και αυτό είναι συνεχές, γιατί αλ-
λαγές θα προκύπτουν με ή χωρίς τη 
θέλησή μας. Και, περισσότερο απ’ 
όλα, είναι σημαντικό το πείσμα να 
πετύχουμε σε ό,τι έχουμε βάλει ως 
στόχο κάθε φορά. Το βασικό είναι να 

βρούμε από πού θα αντλούμε κάθε φο-
ρά τη δύναμή μας.

Ποιες πρακτικές επιστρατεύετε σε περιόδους κρίσης 
όπως αυτή;

Δεν θυμάμαι ποια ήταν η περίοδος που δεν βιώ-
ναμε κάποια κρίση, οπότε η κρίση είναι η σημερι-
νή μας κανονικότητα. Αυτά που με βοηθούν να συ-
νεχίσω με ενδιαφέρον είναι οι δικοί μου άνθρωποι, 
η σημασία που έχει για εμένα η συγκεκριμένη ερ-
γασία, η συνεργασία μου με μια απίθανη ομάδα και 
μια, χωρίς λόγο, αισιοδοξία πως όλα πάνε καλύτερα 
εάν προσπαθείς γι’ αυτό. 

Σύμφωνα και με την έρευνα της KPMG «Global 
Female Leaders Outlook», oι γυναίκες σε ηγετικές 
θέσεις παγκοσμίως βλέπουν και θετικές πλευρές 
στην κρίση της Covid-19: θεωρούν ότι η πανδημία 
θα μπορούσε να δράσει εξισωτικά για ένα ανθρώ-
πινο δυναμικό χωρίς αποκλεισμούς, αναφέρουν ως 
βασικό τους κίνητρο τον θετικό αντίκτυπο που θέ-
λουν να έχουν και υιοθετούν την ψηφιακή ατζέντα 
περισσότερο από ποτέ.

Nα βρούμε  
από πού  
θα αντλούμε  
τη δύναμή μας
κάθε φορά


