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Τελ εθηίκεζε όηη νη εγεηηθέο ηθαλόηεηεο δελ έρνπλ θύιν ηνλίδεη
ζε ζπλέληεπμή ηεο ζην sofokleousin.gr ε Κάιε Δεκεηξίνπ,
Δηεπζύληξηα Οηθνλνκηθώλ θαη Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ Cyta
Ειιάδνο θαη ηνλίδεη όηη νη γπλαίθεο έρνπλ από ηε θύζε ηνπο
πιενλέθηεκα, αλ απνδερηνύκε ηελ πςειόηεξε θαηά ηεθκήξην
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηνπο.
Γηα πνην ιόγν επηιέμαηε ην ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθό ηνκέα;
Τη ζαο ελέπλεπζε;
Δελ μέξσ αλ εγώ ηνλ επέιεμα ή απηόο κε επέιεμε ηειηθά. Τα
Μαζεκαηηθά θαη ζηελ ελειηθίσζε ηα Οηθνλνκηθά ήηαλ ν δξόκνο
πνπ κε νδήγεζαλ ζε απηόλ ηνλ ηνκέα, ζε ζπλδπαζκό κε ηε δηάζεζε
κνπ λα αδξάμσ θάζε επθαηξία θαη λα κε «θνβεζώ» ηνλ θιάδν ηεο
Τερλνινγίαο.
Πνηεο ζπζίεο ρξεηάζηεθε λα θάλεηε γηα λα απνθηήζεηε κηα ηόζν
ζπνπδαία θαξηέξα;
Σαο επραξηζηώ γηα ηε θηινθξόλεζε, αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε λα
αθαηξέζσ ηνλ ραξαθηεξηζκό ζπνπδαία. Οιεο νη εξγαζίεο είλαη
ζπνπδαίεο γηα ηνλ θαζέλα πνπ αγαπάεη απηό πνπ θάλεη. Οη ζπζίεο
αθνξνύλ θπξίσο ζην ρξόλν πνπ αθηεξώλσ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ
θαζώο θαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν πξνζσπηθό κνπ ρξόλν γηα δξαζηεξηόηεηεο εθηόο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο.
Τη πηζηεύεηε όηη ζπλέβαιε γηα λα είζηε ζηε ζέζε πνπ είζαζηε;
Γηα λα αλειηρζεί θαλείο ζηελ ηεξαξρία θαη ζηηο επζύλεο παίδνπλ ξόιν πνιιά. Εθηόο από ηα ηππηθά πξνζόληα θαη ηελ
εκπεηξία, ζνβαξό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ ε πξνζσπηθόηεηα, ε ηθαλόηεηα λα δηαθξίλεηο ηελ επθαηξία αιιά θαη ε
αθεξαηόηεηα ηνπ ραξαθηήξα.
Πηζηεύσ θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζε θάζε άλζξσπν ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ
ζηαδηνδξνκία ήκνπλ ηπρεξή γηαηί ζπλεξγάζηεθα κε αλζξώπνπο νη νπνίνη πίζηεςαλ ζηηο ηθαλόηεηέο κνπ θαη κνπ
εκπηζηεύηεθαλ επζύλεο θαη αξκνδηόηεηεο από ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ απαζρόιεζεο. Σε απηό ην
ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηε Δηνίθεζε ηεο Cyta Ειιάδνο πνπ κνπ πξνζέθεξε ηε δπλαηόηεηα λα ζαο
κηιάσ ζήκεξα από απηή ηε ζέζε.
Πώο ηζνξξνπήζαηε θαξηέξα θαη πξνζσπηθή δσή; Μπνξνύλ λα ζπκβαδίζνπλ;
Γηα κέλα κπνξνύλ, κε πνιύ ππνζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηα κνπ ηόζν ζηηο απνθάζεηο πνπ έπξεπε λα ιάβσ
αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ εμέιημε όζν θαη ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ κνπ. Η νηθνγέλεηα κνπ πάληα κε
ζηεξίδεη ζηηο επαγγεικαηηθέο κνπ επηινγέο θαη είλαη ζην πιεπξό κνπ θάζε θνξά πνπ ηε ρξεηάδνκαη.
Αθόκα θαη ζήκεξα πνπ θνηηώ ζε έλα κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηα παηδηά κνπ είλαη πνιύ ραξνύκελα γηαηί
ληώζνπλ όηη πεγαίλνπκε καδί «ζρνιείν». Τνπο είκαη επγλώκσλ γηα όιε ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξέρνπλ.
Επίζεο ζεκαληηθό ξόιν έρεη θαη ην θαηά πόζν ε εηαηξεία πνπ ζε εξγνδνηεί, όπσο ε Cyta, ζέβεηαη ηνλ εξγαδόκελν,
ζε όια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ώζηε λα είλαη δίπια ζηνλ «άλζξσπν» εξγαδόκελν, λα θαηαλνεί ηηο
δπζθνιίεο ηνπ θαη λα ηνλ ππνζηεξίδεη ζε πξνζσπηθό θαη επαγγεικαηηθό επίπεδν.
Πώο είλαη λα μερσξίδεη κία γπλαίθα ζε έλαλ θαηεμνρήλ αλδξηθό ρώξν, όπσο απηόο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο
ηερλνινγίαο; Έρεηε αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ πνξεία ηεο θαξηέξαο ζαο;

Είλαη όλησο ν θιάδνο ηεο Τερλνινγίαο, πηα, «αλδξηθή ππόζεζε»; Όρη, δελ έρσ αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ιόγσ ηνπ
θύινπ κνπ. Έρσ αληηκεησπίζεη πξνθιήζεηο πνπ έπξεπε λα μεπεξάζσ, πξνθιήζεηο πνπ ζεσξώ όηη αληηκεησπίδνπλ
όινη, πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ θάπνηα απνηειέζκαηα.
Νηώζαηε λα ράλεηε ηε ζειπθόηεηά ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ζαο ζην ηνκέα απηό;
Η ζειπθόηεηα γηα κέλα είλαη ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηεο θάζε γπλαίθαο θαη θάηη μερσξηζηό γηα ηελ θάζε κία
από εκάο. Δελ είλαη «εξγαιείν», νύηε «όπιν» γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ή λα ην ράζνπκε. Άιισζηε, ιίγν πξηλ,
ζαο αλέθεξα ην ζηνηρείν ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ ζεσξώ απαξαίηεηα
ζπζηαηηθά επηηπρίαο γηα θάζε εξγαδόκελν θαη, θαη’επέθηαζε, άλζξσπν, αλεμαξηήηνπ θύινπ.
Σε ηη δηαθέξεη ε ζύγρξνλε γπλαίθα από ηε γπλαίθα ηνπ παξειζόληνο ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνκέα;
Δηαθέξεη ζην όηη ηώξα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο, ελώ παιηά έπξεπε λα δεκηνπξγήζεη ηηο επθαηξίεο από ην
κεδέλ. Η γπλαίθα ηνπ παξειζόληνο, έπξεπε λα απνδείμεη όηη αμίδεη ηε ζέζε θαη όηη ην θύιν ηεο δελ ζα είλαη
εκπόδην. Σήκεξα, πξέπεη λα απνδείμεη όηη έρεη ηηο ηθαλόηεηεο γηα ηε ζέζε σο επαγγεικαηίαο, όπσο όινη.
Τα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο είλαη εκθαλή ζε θάζε ηνκέα. Ωζηόζν, ηη ζα ζπκβνπιεύαηε ηνπο γνλείο γηα
ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβεη ην δηαδίθηπν γηα ηα παηδηά;
Από ηελ πιεπξά κνπ, σο γνλέαο, βηώλσ θαζεκεξηλά ηελ αλάγθε λα πξνζηαηέςσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ από παξάλνκν,
αλεπηζύκεην θαη επηβιαβέο πεξηερόκελν. Η ρξήζε ηερλνινγηθά εμειηγκέλσλ ινγηζκηθώλ είλαη ν έλαο ηξόπνο. Η
Cyta, κάιηζηα, πξνζθέξεη δσξεάλ ζηνπο πειάηεο ηεο ηελ Υπεξεζία Safe Internet γηα αζθαιή πινήγεζε.
Ο γνλέαο, έηζη, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηηξέςεη ζην παηδί ηνπ απεξηόξηζηε πξόζβαζε ή λα απαγνξεύζεη ηε ρξήζε
ηνπ δηαδηθηύνπ γηα πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα ή ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ή/θαη εθαξκνγέο. H Cyta, από ηνλ
πξώην θαηξό ιεηηνπξγίαο, έλσζε ηηο δπλάκεηο ηεο κε ηε Δίσμε Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο, πνπ είλαη γλσζηή γηα ηελ
θαηαπιεθηηθή ηεο δνπιεηά θαη ηηο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε.
Tέινο ε Cyta έρεη έλα motto: «Be Online, Live Offline». Με απηό ζέινπκε λα ηνλίζνπκε ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο
ηερλνινγίαο γηα ην ζύγρξνλν άλζξσπν άιια θαη ηε ζεκαζία λα δεη ηε δσή πξαγκαηηθά θαη ζην κέγηζην.

