
 Η φαινοµενική 
έλλειψη πλάνου και 
σειράς, έκρυβε ένα 

καλοµελετηµένο 
σχέδιο για ένα ταξίδι 
στην αυτογνωσία και

 τη βελτίωση.

Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις προέκυψαν µε 
φυσικό τρόπο, πράγµα που αποδεικνύει τόσο την εφι-
κτότητα της προσέγγισης του «Υποβλητικού Ηγέτη», 
όσο και την αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης 
µεθόδου.
Η βαριά εικόνα της τρέχουσας πραγµατικότητας δεν 
αγνοήθηκε, ούτε καλύφθηκε. Ήρθε στην επιφάνεια 
από τον ίδιο τον εκπαιδευτή και αξιοποιήθηκε στην 
ανάδειξη της ανάγκης για Υποβλητικούς Ηγέτες και 
αντίστοιχες προσεγγίσεις.
Έφυγα µε γεµάτη καρδιά από τους παλιούς φίλους 
από το Diploma της IMPACT που συνάντησα και τους 
νέους φίλους που έκανα, µε καθαρότερο µυαλό από 
τις ιδέες που άκουσα, και τέλος µε περισσότερη απο-
φασιστικότητα για τις προκλήσεις που έρχονται. 

ΟΟι 34 συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβλη-ΟΟι 34 συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβλη-Οθούν στα αγαπηµένα «γυµνάσια» του Bernd C. Ley-Οθούν στα αγαπηµένα «γυµνάσια» του Bernd C. Ley-Οgraf, δηλαδή στη συνεχή, ανελέητη και άµεση συµµε-Οgraf, δηλαδή στη συνεχή, ανελέητη και άµεση συµµε-Οτοχή και διαµόρφωση του περιεχοµένου και της διαδι-Οτοχή και διαµόρφωση του περιεχοµένου και της διαδι-Ο
κασίας του σεµιναρίου. Ενδιαφέρον παρουσίασε το 
γεγονός ότι στην αρχή του σεµιναρίου ο εισηγητής 
δέσµευσε το κοινό ως προς την εχεµύθεια όσων θα 
διαδραµατίζονταν εντός της συγκεκριµένης αίθουσας. 
O «Υποβλητικός Ηγέτης», όπως παρουσιάζεται από 
τον E. Nevis, είναι αυτός που καταφέρνει να κάνει το 
σύστηµα (οργανωτική µονάδα) να ενδιαφερθεί για την 
συµπεριφορά του συστήµατος, ώστε να µπορούν να 
καθορίσουν οι ίδιοι τι χρειάζεται να γίνει. 

Ακριβώς αυτό είδαµε να γίνεται στην πράξη 
µέσα από µια προσπάθεια επίτευξης επίγνω-
σης και δηµιουργίας βιώσιµης αλλαγής. Η 
πρόκληση ήταν η σχετικά µεγάλη οµάδα και 
το σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα της 
παρέµβασης. Όµως αυτό κατά τη γνώµη µου 
έκανε το όλο εγχείρηµα ακόµη καλύτερο.
Η φαινοµενική έλλειψη πλάνου και σειράς, 
έκρυβε ένα καλοµελετηµένο σχέδιο για ένα 
ταξίδι στην αυτογνωσία και τη βελτίωση. 
Οµάδες των έξι, των τριών, των επτά, και 
άλλων συνδυασµών έκαναν δυνατή την 
άµεση συµµετοχή και την επικοινωνία όλων 
των παρευρισκόµενων µε την ανταλλαγή 

απόψεων, εµπειριών αλλά και διαδικασίας.

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011, το σεµινάριο µε θέµα 
την «Υποβλητική Ηγεσία» και µε µοντέλο υποβλητικού ηγέτη τον εισηγητή Bernd C. Leygraf.
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Οι επτά αρχές της Υποβλητικής Ηγεσίας
Απλοποίηση (Simplification)
Παρακίνηση (Motivation)
∆ιευκόλυνση (Facilitation)
Καινοτοµία (Innovation)
Κινητοποίηση (Mobilisation)
Προετοιµασία (Preparation)
Αποφασιστικότητα (Determination).
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