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υτό το παιχνίδι άλλωστε το γνωρίζουµε 
πολύ καλά και το έχουµε εµπεδώσει 
παρακολουθώντας την επιβίωση της 
οικογενειοκρατίας στα πολιτικά µας δρώµενα 
επί δεκαετίες. Στον επιχειρηµατικό χώρο, 
τα πράγµατα είναι κάπως πιο περίπλοκα και 
σαφέστατα διαδραµατίζονται σε ένα πιο 
διακριτικό πλαίσιο. Οι πελατειακές σχέσεις, 

όµως, να είστε βέβαιοι, πως κρατούν όµηρους τους οικονοµικούς και 
επιχειρηµατικούς πόρους της χώρας και εµποδίζουν την ανάπτυξη ταλέντου 
και φυσικά και των ηγετών µας. Από αυτή τη λήθη αν και ενδεχόµενος 
απαιτείται µία «επανάσταση» (revolution), ίσως επαρκής για την αφύπνισή µας 
να ήταν µία εξέλιξη (evolution). Τα τελευταία χρόνια µου δόθηκε η ευκαιρία 
µέσα από τις συνεργασίες µου µε εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να 
ξεχωρίσω τα γνωρίσµατα των στελεχών που κατά τη γνώµη µου µπορούν να 
πετύχουν αυτή την ανατροπή. Και δανειζόµενος τη γνώση που µοιράστηκαν 
µαζί µου, ξεχώρισα 10 χαρακτηριστικά που πιστεύω πως θα χρειαστούν οι 
ηγέτες του αύριο. Τα παρουσιάζω, λοιπόν, για πρώτη φορά περιεκτικά στην 
παρούσα έκδοση της Boussias Communications:
1) Ανάληψη Ευθυνών: Πρώτη και κύρια προϋπόθεση για τους ηγέτες 
που επιθυµούν να έχουν λόγο για τις εξελίξεις του οργανισµού τους και 
που ουσιαστικά θα έπρεπε να αποτελεί την ουσιαστική διαφορά µεταξύ 
υψηλόβαθµων και µεσαίων στελεχών. Απαγορευµένες φράσεις είναι οι «δεν 
το γνώριζα», «δεν έφταιγα», «δεν ήταν δική µου ευθύνη/δικαιοδοσία». 
2) Στρατηγική Πειθαρχία: Δεύτερο σε σειρά, ειδικά για την ελληνική 
πραγµατικότητα, όπου οποιαδήποτε απόπειρα να τεθούν προτεραιότητες, να 
κατανεµηθούν εργασίες, να τηρηθούν χρονικά πλαίσια και να οργανωθούν 
συστήµατα, θεσµοί και διαδικασίες αποτελούν το συνώνυµο της έλλειψης 
φαντασίας (στην καλύτερη περίπτωση) και του φασισµού (στη χειρότερη). 
Απαγορευµένη φράση, το «και αύριο µέρα είναι». 
3) Αυθεντικότητα: Και πάλι µε οδηγό τη χώρα µας, ο ηγέτης του αύριο θα 
πρέπει να σταµατήσει να θεωρεί πως πρέπει να παρουσιάζεται ως «πανταχού 
παρών και τα πάντα πληρών» (ενώ ουσιαστικά δεν είναι) και να µάθει να 
δέχεται βοήθεια, ανατροφοδότηση και να επιδιώκει τη διαρκή επαγγελµατική 
ανάπτυξη µέσω εκπαίδευσης. Απαγορευµένη φράση: «Το ήξερα αυτό».
4) Κινητοποίηση: Η δυνατότητα να ενδυναµώνουµε την οµάδα µας 
παραδόξως επιτυγχάνεται κατά το ήµισυ µε έναν απλό καλό λόγο και λίγη 
αναγνώριση. Ειδικά αν αυτό συνοδεύεται µε την έλλειψη κατηγοριών και 
κουτσοµπολιού κατά την απουσία στελεχών περί των οποίων ο λόγος, τότε 
µπορούµε να πετύχουµε θαύµατα. Απαγορευµένη φράση « Ο Χ. (Ψ., Ω.) δε θα 
πάρει ποτέ προαγωγή, γιατί δεν κάνει ότι του λέω»! (Και ούτε και εσύ, αλλά 
αυτό θα το πω µετά στον Χ.).
5) Δέσµευση: Η ικανότητα να αποδοθεί νόηµα στη συνεισφορά του 
εργαζόµενου, η αξιοκρατία και ο σωστός σχεδιασµός διαδοχής, είναι µερικοί 
από τους τρόπους για να εξασφαλίσουν οι ηγέτες δέσµευση και αφοσίωση 
από τα µέλη της οµάδας τους. Για αντίθετα αποτελέσµατα, ενηµερώστε 

τους πως ακόµα και η πεντάχρονη κόρη σας θα 
µπορούσε να κάνει τη δουλειά τους και προσλάβετε 
τελειωµένο στέλεχος λόγω υποχρέωσής σας σε 
εταιρεία ανακύκλωσης στελεχών αντί να αναπτύξετε το 
υπάρχον ταλέντο.
6) Αντίληψη: Ο ηγέτης του αύριο θα κληθεί να 
ανακαλέσει απόψεις για το «πώς πρέπει να είναι 
τα πράγµατα». Ο µόνος τρόπος να το κάνει αυτό, 
είναι µε το να κατανοήσει σχήµατα, συστήµατα 
και πληροφορίες χωρίς να χαθεί στο θόρυβο του 
περιεχοµένου. Απαγορευµένη φράση το «δε µε 
ενδιαφέρει».
7) Επιρροή: Εάν η αντίληψη δίνει πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τότε η επιρροή µας επιτρέπει να 
τις χρησιµοποιήσουµε. Κανάλια πληροφοριών, 
στρατηγικές συµµαχίες και γενικότερη Μακιαβελική 
σκέψη, εξασφαλίζουν βιωσιµότητα. Απαγορεύονται δια 
ροπάλου οι άδειες υποσχέσεις. 
8) Διαχείριση Ταλέντου: Επενδύστε στην 
εκπαίδευση, στην ανάπτυξη, το σχεδιασµό διαδοχής 
και το σωστό πάντρεµα θέσης-στελέχους. Εάν 
θέλετε να περιτριγυρίζεστε από «καµένα» στελέχη την 
επόµενη δεκαετία, επενδύστε το λιγοστό εναποµείναν επόµενη δεκαετία, επενδύστε το λιγοστό εναποµείναν 
training budget σας σε ανακύκλωση στελεχών ή 
«ρουσφετικές» προσλήψεις. 
9) Αυτογνωσία: Μπορείτε να οδηγήσετε κάποιον  Μπορείτε να οδηγήσετε κάποιον 
µόνο µέχρι εκεί που βλέπετε ο ίδιος. Στηριχτείτε στην µόνο µέχρι εκεί που βλέπετε ο ίδιος. Στηριχτείτε στην 
ανατροφοδότηση κολάκων για εγγυηµένη αποτυχία. ανατροφοδότηση κολάκων για εγγυηµένη αποτυχία. 
10) Όραµα: Μην το µεταδώσετε απλά. Συν-
δηµιουργήστε το. Με πρόθεση και δυναµισµό.
Περισσότερα στο Diploma in Executive Coaching and Περισσότερα στο Diploma in Executive Coaching and 
Organisational Development της Impact. 

Τα τελευταία χρόνια ο 
πολιτικός, κοινωνικός και 
εν µέρει ο επιχειρηµατικός 

κόσµος πληρώνουν το 
τίµηµα του φόβου και 

της διστακτικότητας που 
χαρακτηρίζει µεγάλο 

ποσοστό των ηγετών µας. 
Χωρίς αυτό να σηµαίνει 

πως δεν υπάρχουν 
φωτεινές εξαιρέσεις, 
ως επί το πλείστον οι 

σηµερινοί ηγέτες κρύβονται 
πίσω από έννοιες όπως 

ο «πλουραλισµός», οι 
«συνέργιες» ή σε ορισµένες 

περιπτώσεις ακόµα και η 
«δηµοκρατία» (κυρίως στο 
χώρο της πολιτικής) για να 

αποφύγουν οποιαδήποτε 
ανάληψη ευθύνης και να 
βεβαιωθούν πως αν κάτι 
πάει λάθος θα µπορούν 

να στρέψουν το δάχτυλο 
σε κάποιον βοηθό τους ή 

ακόµα και σε ολόκληρο το 
επιτελείο τους.
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