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ΜΜετά από µελέτη των Μακιαβέλλι, Τσε Γκε-ΜΜετά από µελέτη των Μακιαβέλλι, Τσε Γκε-Μβάρα, Κλαούσεβιτς, Σουν-Τζου και άλλων Μβάρα, Κλαούσεβιτς, Σουν-Τζου και άλλων Μµεγάλων στρατηγιστών, το να πέφτει στα χέρια Μµεγάλων στρατηγιστών, το να πέφτει στα χέρια Μσου ένα σύγγραµµα περί πολέµου γραµµένο Μσου ένα σύγγραµµα περί πολέµου γραµµένο Μ
από ένα δηµοσιογράφο µόνιµο κάτοικο του 
Λος Άντζελες, είναι περίπου το ίδιο σε αίσθηση 
µε το να έχεις δειπνήσει στο Noma (εστιατόριο 
της Κοπεγχάγης, επί σειρά ετών βραβευµένο 
ως το καλύτερο στον κόσµο) και για επιδόρπιο 
να σου φέρνουν... snow-cones (τριµµένος 
πάγος µε περιχυµένο σιρόπι διαφόρων γεύ-
σεων). Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, ο συγ-
γραφέας έχει κάνει ακόµα δύο, χαρακτηρι-
στικά σε pop-gender, ατοπήµατα: Χρησιµο-
ποιεί αριθµό στην επικεφαλίδα (κάτι για το 
οποίο µόνο το 7 Habits of Highly Effective 
People του Stephen Covey µπορεί να συγχω-
ρεθεί όσον αφορά σε τίτλους Business 
Psychology) και µε αλαζονεία, χωρίς να έχει 
την παραµικρή άµεση εµπειρία σε θέµατα 
µάχης ή πολέµου, κατονοµάζει τις 33 στρατη-
γικές που παραθέτει (δανείζεται είναι ο ακρι-
βής όρος) ως «ακριβής» (concise). Συνήθως 
αυτοί θα ήταν αρκετοί λόγοι για να µε κάνουν 
να επιστρέψω ένα βιβλίο στο ράφι του, κάτι 
όµως το ιδιαίτερα βολικό, µικρό σχήµα (pocket 
size) και λίγο το ενδιαφέρον που µου κίνησε το 
ξεφύλλισµα του, τελικά το αγόρασα. Και δεν 
το µετάνιωσα ούτε λεπτό. Καταρχάς η επιλογή, 
παρουσίαση και οργάνωση υλικού είναι εξαι-
ρετικά χρήσιµη ως σηµείο αναφοράς. Το βιβλι-
αράκι περιέχει µερικές από τις καλύτερες τοπο-
θετήσεις φιλοσόφων, στρατιωτικών και συγ-
γραφέων που έχω διαβάσει ποτέ, εκτυπωµέ-
νες µε κόκκινο στο πλάι της κάθε σελίδας. 
Αυτό σηµαίνει πως οπουδήποτε και αν ανοί-
ξεις το βιβλίο τυχαία, θα έχεις στη διάθεσή σου 

αποστάγµατα σοφίας 
από Νίτσε, Σαλβαντόρ 
Νταλί, Αίσωπο, Ναπο-
λέων και πολλούς 
άλλους. Το δεύτερο 
είναι η απλότητα της 
προσέγγισης. Ιδιαί-
τερα για όσους από εµάς έχουν αναλωθεί σε 
περίπλοκα, ακαδηµαϊκά συγγράµµατα, το να 
µπορείς να διαβάσεις µία σελίδα µία φορά και 
να µπορείς να την καταλάβεις ξεκάθαρα, είναι 
µία ευπρόσδεκτη πολυτέλεια. Ακόµα και αν 
πολλά από αυτά που διαβάζεις είναι σχετικά 
αυτονόητα. Τέλος, υπάρχουν αποφθέγµατα 
στο κείµενο που δείχνουν πως ο συγγραφέας 
έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί και πιο περί-
πλοκες έννοιες, απλά έχει επιλέξει να µην το 
κάνει. Θέµατα όπως η επιφυλακτικότητα που 
χρειάζεται απέναντι σε άτοµα που στηρίζουν 
πως δεν ενδιαφέρονται να κερδίσουν, η ανα-
πλήρωση των κενών µας µέσω συνεργασίας 
µε άλλους, το ανασφαλές υπόβαθρο µαταιό-
δοξων ατόµων κ.λπ. παρέχουν επαρκή ερεθί-
σµατα για τον αναγνώστη. Το The Concise 33 
Strategies of War είναι ένα βιβλίο που σχεδόν 
υπεραπλουστεύει πράγµατα τα οποία πολλοί 
από εµάς έχουµε µοχθήσει να κατακτήσουµε 
µέσω σκληρής µελέτης. Είναι κάπως προκλη-
τικά εκνευριστικό αυτό; Φυσικά και είναι. Ταυ-
τόχρονα όµως η πρόταση του R. Greene είναι 
έντιµη σε επίπεδο αξίας-τιµής και ζητάει λιγό-
τερα από τον αναγνώστη από αυτά που του 
δίνει. Και στη σηµερινή εποχή, ποιος µπορεί να δίνει. Και στη σηµερινή εποχή, ποιος µπορεί να 
πει όχι σε µία τέτοια πρόταση; πει όχι σε µία τέτοια πρόταση; 

του Βασίλη Αντωνά, Psychotherapist-Executive Coach, Principal Consultant, Impact

The Concise 33 
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τερα για όσους από εµάς έχουν αναλωθεί σε 
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In a spinning world, leaders are eager to learn.

“Managing 
with Resilience” 
Series @ ALBA

Resilient Companies Conference @ ALBA
in cooperation with the Hellenic Association 
of Positive Psychology 

Conference Themes:
•  The Application of Positive Psychology in 

the Workplace: Foundations for a successful 
Organization

•  Organizational Positivity and Resilience

•  Building a Positive & Resilient Organizational Culture

•  Building Resilience & Renewal in your Organization

•  Positive Leadership

•  Promoting Resilience & Creativity

•  Building Resilience & Renewal in your Organization

•  Intrapreneurship

•  Strategy & Resilience: The case of Value Innovation 
Strategy

•  Corporate Testimonials of Resilience

Executive Seminar in Resilience, 
Creativity & Growth
This four day seminar aims at arming executives with 
the competencies and the mindset that will empower 
them to overcome current adversities, face ongoing 
challenges and constructively prepare for the future.

Diploma in Positive Leadership 
This six day innovative program that is delivered for the 
second year by ALBA, explores the history, theory and 
tools of positive organizational theory: the program 
focuses on the study of positive emotions, strengths-
based character, virtues, optimism, resilience and 
healthy institutions.

Senior Executive Program: 
Managing with Resilience
This ten days executive management program, 
examines how to build a resilient Organization, able 
to cope successfully with dramatic and unexpected 
business developments. Strategic focus, organizational 
capabilities such as flexibility, agility, adaptability, 
innovativeness, positivity and management of change, 
are some key aspects of a resilient Organization.  
The curriculum includes the following sessions: 
Value Innovation Strategy, Organizational Agility, 
Operational Flexibility, Resilient Corporate Culture & 
Crisis Management.

Stay Tuned!


