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«Η ηγεσία είναι ένα δηλητήριο 
για όλους εκτός από 
αυτόν που έχει το αντίδοτο 
στην καρδιά του» Rumi{ }

Μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι βιώνουμε μία κρίση της Ηγεσίας σε πολιτικό, 
πνευματικό και επιχειρηματικό επίπεδο; Με δεκάδες απτές αποδείξεις της κρίσης 
τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική μας ζωή, ο επιχειρηματικός κόσμος 
θα μπορούσε να περιγραφεί ως ασταθής, αβέβαιος, πολύπλοκος και αμφιλεγόμενος.

Για να αντιμετωπιστούν η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και οι πιεστικές προκλήσεις ενός 
ανεξάρτητου και «ανοικτού» κόσμου, δεν είναι πλέον αρκετό να ηγούμαστε με τις μέχρι σήμερα, 
γνωστές παραμέτρους. Οι Ηγέτες πρέπει να υπερβούν τα γνωστά τους όρια 
και τις δυνατότητές τους αν θέλουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να 
ευδοκιμήσουν «κοινότητες καινοτομίας» και «ομάδες δημιουργικότητας».

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, 10:30-17:30, Αθήνα

THE EVOLUTION OF LEADERSHIP

Presented by



Evocative Leadership
                 A seminar by Bernd C. Leygraf{
Θεματολογία 
Το σεμινάριο διερευνά μια εναλλακτική πρόταση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως 
και προκλητική-προβοκατόρικη, σε σχέση με τα συνηθέστερα και πιο διαδεδομένα στιλ 
ηγεσίας. Ο Edwin C. Nevis (1987) ονόμασε το νέο αυτό μοντέλο ηγεσίας «Υποβλητική 
Ηγεσία» (Evocative Leadership) και το όρισε ως «την Ηγεσία που χαρακτηρίζεται από 
την μικρότερη προσπάθεια, το μέγιστο αντίκτυπο και την αποφυγή των συνηθέστερων 
λαθών των ηγετών», μερικά από τα οποία είναι:
• micro-managing
• έλλειψη καινοτομίας στην ομάδα των υψηλόβαθμων στελεχών
• βραχυπρόθεσμη λογική
 • υιοθέτηση εξουσιαστικών και παρωχημένων μοντέλων ηγεσίας
  •  ανικανότητα συνεργασίας εξαιτίας πολιτιστικών διαφορών 

(σημαντικό πρόβλημα των πολυεθνικών).

Η λατινική ρίζα της λέξης «Ηγεσία» σημαίνει «προκαλώ». Η «Ηγεσία» σε συνδυασμό 
με το «υποβλητική» αναφέρεται στο να μπορεί κάποιος να προκαλεί το πνεύμα 
των άλλων και να τους εμψυχώνει ώστε να εκπληρώνουν το νόημα της ζωής τους 
στην εργασία. Ο Terry Pearce, περιγράφει την Ηγεσία ως «την αναγνώριση των 
ανθρώπινων αναγκών, με τους ηγέτες να είναι πιο κοντά στους εργαζόμενους, να 
επικοινωνούν καλύτερα και να είναι πιο ευαίσθητοι». 

Ευθυγραμμισμένος με αυτό, ο Bernd C. Leygraf (2008) χαρακτηρίζει την οικειότητα 
ως ακρογωνιαίο λίθο ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού board of directors. 
Και κανένα MBA, από την πληθώρα των διαθέσιμων, δεν προετοιμάζει τον Ηγέτη 
για την οικειότητα. Αντίθετα, η Ηγεσία ευρέως ορίζεται με εντελώς αντίθετους όρους 
με πιο χαρακτηριστικό την «ανάγκη για έλεγχο». Όμως, ποιες είναι οι βασικές περιοχές 
των προσόντων στην «Υποβλητική Ηγεσία» και το μάνατζμεντ; 
Μεταξύ άλλων ο Bernd C. Leygraf επισημαίνει τις εξής:
1) Παρουσία  2) Πρόθεση  3) Πρόβλεψη  4) Μεταμόρφωση.

Συμμετέχοντες
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν εντοπίσει την ανάγκη για αλλαγή και άμεσα 
αποτελέσματα στον τρόπο που ηγούνται. Στο πλαίσιο του workshop, θα εξεταστούν με 
κριτική διάθεση τα υπάρχοντα μοντέλα ηγεσίας και θα συγκριθούν με κάποια νεότερα 
και πιο καινοτόμα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον «Υποβλητικό τύπο Ηγεσίας» 
και θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ευθυγραμμισμένες με αυτόν. Ταυτόχρονα, 
θα διδαχθούν βασικές ικανότητες παρεμβάσεων Gestalt και μάλιστα μέσα από έναν 
δυναμικό συνδυασμό διαδραστικών παρουσιάσεων, εκπαίδευσης και διαλόγου.
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Γνωρίστε τον Bernd C. Leygraf
Διευθυντής Προγράμματος Diploma 
in Executive Coaching and OD Consulting
Αεικίνητος και ταυτόχρονα ήρεμος, με διαπεραστικό αλλά συνάμα 
ήπιο βλέμμα, σοβαρός αλλά προσηνής, ο Bernd C. Leygraf σε κατακτά 
από τα πρώτα λεπτά επαφής μαζί του. Μια λογική εξήγηση είναι ότι με 
πάνω από 25 χρόνια εμπειρία ως σύμβουλος ψυχοθεραπείας, τόσο σε 
προσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, έχει έναν μοναδικό τρόπο να 
συναναστρέφεται και να μεταδίδει τα μηνύματά του στους ανθρώπους. 
Ωστόσο, η αμεσότητά του θα μπορούσε να οφείλεται και στο γεγονός ότι 
υπήρξε ιερέας αλλά εγκατέλειψε τον εκκλησιαστικό βίο για να ασχοληθεί 
με την ψυχοθεραπεία. Ο ίδιος υποστηρίζει: «θεωρώ ότι εξακολουθώ 
να κάνω πνευματική εργασία καθώς μέσα από τη δουλειά μου βοηθάω 
τους ανθρώπους να γιορτάσουν αυτό που είναι».  Ο Bernd C. Leygraf, 
Διευθυντής Εκπαίδευσης της Impact, έχει εκπαιδευτεί στη Γερμανία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ (Ινστιτούτο Gestalt, Cleveland Ohio 
και Lucent Technologies) ως Οργανωσιακός Σύμβουλος και έχει 
συνεργαστεί με πολλούς οργανισμούς (κρατικούς, μη κερδοσκοπικούς 
και εμπορικούς) στην Ευρώπη, Αφρική και Ασία, όπως οι British Airways, 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Metropolitan Police. Σήμερα, 
είναι επισκέπτης καθηγητής για την Ουγγρική OD Society και διδάσκει 
σε συμβούλους οργάνωσης (όπως θεραπευτές και executive coaches) 
σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει συγγράψει πολλά επαγγελματικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων διαφόρων Masters 
και έχει διατελέσει Διευθυντής Σπουδών και Λέκτορας στη South Bank 
και το Middlesex University. Πιο πρόσφατα, διορίστηκε Διευθυντής 
Εκπαίδευσης για την Ουγγρική Ένωση Gestalt και το Bath Centre for 
Psychotherapy and Counseling. Επί του παρόντος, το ενδιαφέρον του 
εστιάζεται σε μεγάλους οργανισμούς που έχουν προσαρμοστεί στην 
«παγκοσμιοποίηση» και σε θέματα ισότητας των φύλων στην εργασία. 



• Οι συμμετοχές πρέπει να προπληρωθούν • Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως έως τις 14/10/11 , ειδάλλως θα χρεωθεί το 50% του 
κόστους συμμετοχής 
• Σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς έγγραφη ενημέρωση της ακύρωσης έως τις 20/10/11, θα τιμολογηθεί το 100% του κόστους συμμετοχής.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ......................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ........................................................................................ΠΕΡΙΟΧΗ: .................Τ.Κ.: ...............................................................................

ΤΗΛ.: .....................................................................................................FAX: .................................................................................................................

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ...........................................................................................................................................................................................

ΑΦΜ: ....................................................................................................ΔΟΥ .................................................................................................................

Παρακαλώ συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, κατόπιν συνεννόησης με το 

λογιστήριο σας. 

Email εντολέα: ........................................................................................................................@ ...................................................................................

Email λογιστηρίου: ..................................................................................................................@ ...................................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: .........................................................................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ................................................................................................

Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό:

 EUROBANK: 0026-0053-74-0200168594  ALPHA: 184.00.2320.001039 

 ΓΕΝΙΚH ΤΡAΠΕΖΑ: 98003881350  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 178-470-437-12 

Για τη δική σας εξυπηρέτηση σας ενημερώνουμε ότι οι πιο πάνω τραπεζικοί λογαριασμοί είναι στο όνομα ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Μετά 

την κατάθεση στείλτε μας το καταθετήριο με τη δήλωση συμμετοχής στο fax: 210-6617778. Μετά την κατάθεση στείλτε μας το καταθετήριο με τη δήλωση 

συμμετοχής στο fax: 210-6617778.

Χρέωση πιστωτικής κάρτας:

 VISA  MASTERCARD ΠΟΣΟ: €  ..........................................................................................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ:     /     /     /                       ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ:   /   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

 Online payment στο www.easypay.gr

Στοιχεία Εταιρείας

Τρόποι Πληρωμής

1.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .....................................................................ΘΕΣΗ: ...............................................................................................................

 E-MAIL: .....................................................................................................................................................................................................................

2.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .....................................................................ΘΕΣΗ: ...............................................................................................................

 E-MAIL: .....................................................................................................................................................................................................................

3.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .....................................................................ΘΕΣΗ: ...............................................................................................................

 E-MAIL: .....................................................................................................................................................................................................................

4.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .....................................................................ΘΕΣΗ: ...............................................................................................................

 E-MAIL: .....................................................................................................................................................................................................................

5.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .....................................................................ΘΕΣΗ: ...............................................................................................................

 E-MAIL: .....................................................................................................................................................................................................................

   Σημείωση: σε περίπτωση περισσότερων από πέντε συμμετοχών, μπορείτε να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα ονόματα σε ξεχωριστή σελίδα.

     ΝΑΙ, επιθυμώ να λάβω πιστοποιητικό παρακολούθησης σε pdf, στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

     ΝΑΙ, επιθυμώ αυτόματη διερμηνεία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Στοιχεία Συμμετεχόντων

1

2

3

Κόστος Συμμετοχής: 400 € (Η τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ειρήνη Φαφούτη, Τ: 210 661 77 777 (εσ.229), Ε: ifafouti@boussias.com
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Δήλωση Συμμετοχής
(Επιστρέψτε τη φόρμα συμπληρωμένη στο fax 210 661 7778)
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