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Ω

ς μάχιμη γυναίκα επιχειρηματίας, η Ολγα Σταυροπούλου - Σαλαμούρη έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πολυάριθμα έργα
και δράσεις, που ενισχύουν, προάγουν
και προωθούν τη γυναικεία, κυρίως, επιχειρηματικότητα. Ενας από τους κύριους στόχους της έντονης δραστηριοποίησης και άμεσης επαφής της με
ποικίλα ακροατήρια σε διάφορα συνέδρια και fora, είναι η καταπολέμηση
των στερεοτύπων, που περιορίζουν τις
γυναίκες από θέσεις ευθύνης, καθώς
και η αύξηση της συμμετοχής τους
στην αγορά εργασίας και ειδικότερα
σε υψηλές διοικητικές θέσεις, όπως
επίσης και στον χώρο των επιχειρήσεων.
Τον Οκτώβριο του 2000 ιδρύει μαζί
με την ομάδα των συνεργατών της τη
«Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες &
Υπηρεσίες», όπου κατέχει τη θέση της
Γενικής Διευθύντριας.
Δείγμα της συνεχούς δραστηριοποίησής της στον χώρο των ευρωπαϊκών
θεμάτων, ότι από το 2001 έως και σήμερα είναι η Εθνική Συντάκτρια του
Τακτικού Ευρωβαρομέτρου.
Πρόσφατα και συγκεκριμένα το 2011,
ανέλαβε ως Συντονίστρια του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηματίες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το ίδιο έτος ανέπτυξε μαζί
με τους συνεργάτες της το μοντέλο
καθοδήγησης feel the mentoring© και
είναι και πιστοποιημένη practictioner
στην προσέγγιση δυνατών σημείων.
Τα έργα της επιχείρησης έχουν σκοπό
να προσφέρουν λύσεις οι οποίες επιτρέπουν στους ανθρώπους να επωφεληθούν από το δωρεάν υλικό και την
εθελοντική δράση που τους προσφέρονται. Στην παρούσα φάση η εταιρεία υλοποιεί μια σειρά από έργα που
αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες
για διάφορες επαγγελματικές ομάδες,
όπως για τους:

Η Ολγα
Σταυροπούλου
- Σαλαμούρη
δημιούργησε
τη «Μίλητο»,
με κύριο στόχο την
καταπολέμηση
των στερεοτύπων
που περιορίζουν
τις γυναίκες
από θέσεις ευθύνης
και την αύξηση
της συμμετοχής
τους στην αγορά
εργασίας

•Ο
 δηγούς ταξί ώστε να βελτιώσουν
τις υπηρεσίες τους και τα πρότυπα ασφάλειας που βοηθούν στην
αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και σχετίζονται με θέματα όπως αυτά της
ατομικής, επαγγελματικής και οδικής ασφάλειας, επείγοντα περιστατικά και θέματα εγκληματικότητας
(www.taxistars.eu).
• Δημοσιογράφους που εργάζονται
σε όλους τους τομείς της Ενημέρωσης, παρέχοντάς τους έναν κύκλο
ειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης στα Νέα Ψηφιακά Μέσα (www.
mediahackers.eu).
• Ανειδίκευτους και/ή ημιειδικευμένους εργαζομένους που είναι άνεργοι, αλλά επιθυμούν να εργαστούν
στον τομέα του τουρισμού, όσο
και σε όσους εργάζονται ήδη στον
τουριστικό κλάδο, αλλά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και
ικανότητες που συμβάλλουν στην
επαγγελματική τους εξέλιξη (www.
corevet.eu).
• Αγρότες ώστε να τους ενθαρρύνουμε να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά
την παραγωγή τους (www.farmsup.
eu).
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η
εταιρεία μελετά συστηματικά και προτείνει σχέδια που ενισχύουν, διευκολύνουν και αναπτύσσουν την επιχειρηματικότητα εν γένει, όπως τη γυναικεία
και τη νεανική. Η ίδια αναφέρει:
«Εχουμε δώσει αρκετή έμφαση, ούσα
η ίδια γυναίκα επιχειρηματίας και
δραστήρια, τόσο στον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών,

ΤΙ ΕΠΕΝΔΥΣΑ

>> Τον Οκτώβριο του 2000 ιδρύει μα-

ζί με την ομάδα των συνεργατών της τη
«Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες», όπου κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας.

Η «Μίλητος» ξεκίνησε χωρίς κάποιο ουσιαστικό κεφάλαιο εκκίνησης (για να μην
πω μηδενικό) και πολλοί αναρωτιούνται τι
αλήθεια επένδυσα; Λογικό το ερώτημα, για
όσους δεν ξεχωρίζουν την επιχειρηματικότητα από το κεφάλαιο.
Η απάντηση είναι απλή: Επένδυσα το προσωπικό μου κεφάλαιο: το μυαλό μου, τον
χρόνο μου, την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Δεν μπορώ να γνωρίζω βέβαια πώς
θα είχαμε εξελιχθεί, η «Μίλητος» κι εγώ, αν
ξεκινούσαμε διαφορετικά, δηλαδή από μια
υποσχόμενη και αναπτυξιακή οικονομική
αφετηρία. Απολογιστικά όμως, κι εκ του
ασφαλούς πλέον, κρίνω ότι μόνο καλό μας
έκανε τελικώς. Γιατί μόχθησα, αντιλήφθηκα και ένιωσα την επιχειρηματία μέσα μου.
Πίεσα δημιουργικά το μυαλό μου για να
εξελιχθώ, κι εγώ και η επιχείρησή μου μαζί.
Είμαι αυτοδημιούργητη. Και μου αρέσει ως
προσωπικό επίτευγμα.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑ

Πειραιώς και Περιχώρων όσο και στον
Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕ). Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε
για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους ή επιχειρηματίες. Γι’ αυτό
και έχουμε υποβάλει («Μίλητος») και
σχετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να μη στερούνται ίσων ευκαιριών
κατάρτισης, που τους επιτρέπουν να
αναπτύξουν δεξιότητες, για να παραμείνουν δραστήριοι στην αγορά εργασίας. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τις στερεότυπες απόψεις ότι οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν είναι πλέον

>> Η Ολγα
Σταυροπούλου
- Σαλαμούρη
έχει σχεδιάσει
και υλοποιήσει
πολυάριθμα
έργα και δράσεις,
που ενισχύουν,
προάγουν και
προωθούν τη
γυναικεία, κυρίως,
επιχειρηματικότητα.

ΟΙ ΦΟΒΟΙ μου
Η δύναμη της γυναικείας επιχειρηματικότητας αξιοποιεί, προς
όφελος της κοινωνίας, την παρελθοντική ανυπαρξία της και αναδεικνύει -χωρίς απωθημένα- συνεργατικά σχήματα που συμπεριλαμβάνουν και τους άνδρες.
Στη δική μου περίπτωση, τα τελευταία χρόνια έχω στο πλευρό
μου τον Φίλιππο Καραμανλή, Διευθύνοντα Εταίρο της «Μιλήτου», με τον οποίο έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα
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Νέοι επιχειρηματίες

Το θηλυκό δαιμόνιο
στις συμβουλές...
toy Γιάννη Αγουρίδη
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συμπληρωματικό και αποτελεσματικό δίπολο, που αποδεσμεύει τη «Μίλητο» από τα κοινωνικά στερεότυπα. Με αφετηρία την
κοινή βάση αξιών, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά γυναίκας άνδρα, μπορούν να συνθέσουν ένα νέο ευέλικτο πρότυπο σχήμα unisex επιχειρηματικότητας. Ομολογώ, με ανακούφιση και
υπερηφάνεια, ότι η «Μίλητος» δεν θα είχε φθάσει ως εδώ χωρίς
τον Φίλιππο.

χρήσιμοι, με τη δικαιολογία ότι δεν
είναι το ίδιο παραγωγικοί με τους νεότερους».
Εξάλλου, η κ. Σταυροπούλου - Σαλαμούρη επισημαίνει ότι αν λάβουμε υπόψη ότι ο πληθυσμός της Ε.Ε.
γηράσκει, ειδικά λόγω της αύξησης
του προσδόκιμου ζωής και της υπογεννητικότητας, αντιλαμβανόμαστε
την πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει, τόσο η ελληνική όσο και η
ευρωπαϊκή οικονομία.
Συγκεκριμένα, η Ευρώπη έχει το
υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων
στον κόσμο και μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι ο αριθμός των ατόμων
ηλικίας 65+ αναμένεται να αυξηθεί
κατά 70%. «Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η κοινωνία μας, προσθέτει, και ειδικότερα οι επιχειρήσεις,
θα ωφεληθούν ουσιαστικά από τη
σοφία και την εμπειρία των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων».
Η «Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες» (www.militos.org)

είναι μια δυναμική, ευρηματική και
σύγχρονη επιχείρηση που ξεχωρίζει
για το ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων
και καινοτόμων συμβουλευτικών
υπηρεσιών, σε θέματα όπως η Επιχειρηματικότητα, η Απασχόληση, η Κατάρτιση, η Καθοδήγηση (Mentoring)
και η Ευαισθητοποίηση.
Πρόκειται στην ουσία για μια επιχείρηση με προσωπικότητα, που έχει
λόγο, πρόσωπο και συναίσθηση, η
οποία γεννά και υλοποιεί ιδέες και
συνεργασίες με γρήγορη ταχύτητα.
Με περισσότερα από 30 συγχρηματοδοτημένα έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η «Μίλητος» έχει
πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση
και την αποτελεσματική, αποδοτική
και διαφανή διαχείριση μεγάλων και
πολύπλοκων έργων. Μεταξύ άλλων,
η «Μίλητος» είναι:
• Ο Αποκλειστικός Σύμβουλος της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα στον τομέα Επικοινωνίας και Εκστρατειών
Ενημέρωσης.

Την ελευθερία της δημιουργίας! Η επιχειρηματικότητα έχει τις δυσκολίες της
και κυρίως την ανάληψη ευθύνης σε
περίπτωση που το ομαδικό αποτέλεσμα
δεν είναι το επιθυμητό, αλλά έχει και τη
μοναδικότητα των αποφάσεων, ειδικά
όταν πιάσεις το τιμόνι του πλοίου, έχεις
την ελευθερία να χαράξεις την πορεία.
Γενικότερα, η επιχειρηματικότητα, όπως την αντιλαμβάνομαι προσωπικά,
και πάντα σε σχέση με το αντικείμενο
της «Μιλήτου», έχει φύση ελεύθερη. Εδώ, γεννάμε περιεχόμενο και το υλοποιούμε με ταχύτατους ρυθμούς, με αρχή
την ομαδικότητα, τη λεπτομέρεια και
την ποιότητα. Για να «γεννήσεις περιεχόμενο», πρέπει πρώτα να ανοίξεις τη
σκέψη σου, να εμβαθύνεις την έρευνα
και την κατανόηση, να εμπλουτίσεις τις
γνώσεις σου και να απελευθερώσεις τη
δυναμική και την αξία της ιδέας στο επιχειρηματικό της ταξίδι.

 Αποκλειστικός Σύμβουλος του
•Ο
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (σε κοινοπραξία), για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, για τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση εκδηλώσεων
και δράσεων επικοινωνίας.
• Ο Εθνικός Συντάκτης του Τακτικού
Ευρωβαρομέτρου για την ανάλυση
και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα, από το 2001
έως και σήμερα.
• Ο Εθνικός Αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων για
τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

>> Η «Μίλητος
Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες» (www.
militos.org) είναι
μια επιχείρηση
με προσωπικότητα, που έχει λόγο, πρόσωπο και
συναίσθηση, η
οποία γεννά και
υλοποιεί ιδέες
και συνεργασίες
με γρήγορη ταχύτητα.

ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩ
Να ενηλικιωθεί η «Μίλητος». Δηλαδή να γείρει η πλάστιγγα στη «Μίλητο» ώστε να με
χρειάζεται λιγότερο από όσο θα τη χρειάζομαι εγώ. Οπως και με τα παιδιά, η σχέση του
επιχειρηματία με την επιχείρηση πρέπει να
διατηρείται σε υγιή βάση.
Η «Μίλητος» βρίσκεται στην εφηβεία της,
καθώς διανύει το 13ο έτος λειτουργίας, και
διαπιστώνω ότι παραμένω απαραίτητη για τα
επόμενα στάδια της δυναμικής ανάπτυξής
της. Εγωιστικά, αυτό σίγουρα με κολακεύει.
Αλλά η αγάπη μου για τη «Μίλητο» είναι ανιδιοτελής. Προσδοκώ να ανοίξει τα φτερά της
και να συνεχίσει το ταξίδι της, χωρίς να έχει
συνέχεια εμένα ως βασικό σημείο αναφοράς.

