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Texecutive coaching έχει κερδίσει έδαφος στην Texecutive coaching έχει κερδίσει έδαφος στην Tελληνική αγορά. Οι περισσότερες µεγάλες Tελληνική αγορά. Οι περισσότερες µεγάλες Tελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, έχουν Tελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, έχουν Tπραγµατοποιήσει τουλάχιστον ένα σχετικό Tπραγµατοποιήσει τουλάχιστον ένα σχετικό Tπρόγραµµα και η αυξανόµενη ζήτηση, παρά τις Tπρόγραµµα και η αυξανόµενη ζήτηση, παρά τις Tαντίξοες οικονοµικές και επιχειρηµατικές συγκυρίες, Tαντίξοες οικονοµικές και επιχειρηµατικές συγκυρίες, T
αποδεικνύει πως προσφέρει υπεραξία. Αυτό 
φαίνεται άλλωστε και από τον ολοένα µεγαλύτερο 
αριθµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων: Από 
διήµερα εισαγωγικά µέχρι µεταπτυχιακά διάρκειας 
ενός έτους.
Όπως ήταν αναµενόµενο και πρέπον, η αγορά, 
έµµεσα και άµεσα, αξιολογεί εξονυχιστικά τα 
οφέλη που αποκοµίζει. Και όπως ήταν, επίσης, 
αναµενόµενο και πρέπον, µία µερίδα ανθρώπων 
που οδηγεί τις εξελίξεις στο χώρο µε σύνεση, 
ωριµότητα και σταθερούς ρυθµούς, ανταποκρίνεται 
στην πρόκληση. 
Σχεδόν καθηµερινά, επαγγελµατίες σύµβουλοι, 
εσωτερικοί coach, αλλά και πολλοί ερασιτέχνες 
θιασώτες των υψηλών αποδόσεων και επιδόσεων 
ψάχνουν, βρίσκουν και παραθέτουν (κυρίως 
µέσω των social media, του Hellenic Coaching 
Association αλλά και των συνεδρίων της 
Boussias) διάφορες µεθοδολογίες και τεχνικές 
οι οποίες ενδεχοµένως να κρύβουν το «χρυσό 
δισκοπότηρο». Από παλιότερες και ελαφρώς 
µεταλλαγµένες προσεγγίσεις ψυχολογίας  όπως ο 
Νευρογλωσσικός Προγραµµατισµός-NLP, GROW 
και το ΜΒΤΙ, µέχρι πιο πρόσφατες, πρωτότυπες 
συνταγές, όπως το Solution Focused Coaching, 
FLOW και το Positive Psychology (σε διάφορες 
µορφές και παραλλαγές ακρωνύµιων).
Και αυτό είναι ενθαρρυντικό και ταυτόχρονα 
χρήσιµο. Μπορεί, όµως, να καταστεί 
παραπλανητικό, εάν για ένα λεπτό υποθέσουµε 
πως η επιτυχής κατάληξη µίας συνεργασίας, 
µπορεί να στηριχτεί αποκλειστικά σε µία 
δοµηµένη µεθοδολογία. Παραπλανητικό, τόσο 
για τους νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα (που 
φυσιολογικά θέλουν όσο τίποτα άλλο µία και 
µοναδική, διαχειρίσιµη και απλή στην εφαρµογή 
προσέγγιση ως συµπλήρωµα στην έλλειψη 
εµπειρίας τους) όσο και για τις επιχειρήσεις, 
οι οποίες, επίσης φυσιολογικά, απαιτούν το 
συντοµότερο και σαφέστερο δοµηµένο δρόµο 
προς την επιτυχία.
Τα τελευταία χρόνια, έχω περάσει πολλές ώρες 
συζητώντας ή και διαφωνώντας ακόµα µε 
συναδέλφους –κυρίως νέους στο χώρο- αλλά και 
µε συµµετέχοντες στο Diploma –κυρίως στις αρχές 
του προγράµµατος- όσον αφορά στο ποιο είναι 
τελικά το επίπεδο πολυπλοκότητας που οφείλει 
να χαρακτηρίζει το executive coaching. Όπως 
προανέφερα, θα ήταν εύκολο και ταυτόχρονα 
επιθυµητό, να µπορούσαµε να αυξήσουµε 
την αποδοτικότητα στελεχών, οµάδων και 

επιχειρήσεων ολόκληρων µε τη χρήση κάποιου 
συνταγολογίου. Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε την 
απαιτούµενη εκπαίδευση απείρως λιγότερο 
καταπονητική, την απαραίτητη εµπειρία σαφέστατα 
µικρότερη και την προηγούµενη καριέρα και 
κατάρτιση του εκάστοτε coach ουσιαστικά άσχετη. 
Ταυτόχρονα, θα µπορούσε να αποτελέσει και 
ιδανικό κρησφύγετο για τον λιγότερο καταρτισµένο 
επαγγελµατία.
Η άποψή µου είναι, πως το coaching είναι –
ή πρέπει να είναι- µία πολυδιάστατη δεξιότητα. 
Εσκεµµένα διστάζω να χρησιµοποιήσω τον 
όρο επάγγελµα, δεδοµένου του ότι από µόνο 
του, ξεχωριστά δηλαδή από την Οργανωτική 
Ανάπτυξη, δεν έχω καταλήξει αν είναι -ή αν 
πρέπει να είναι-. Όπως και να έχει, όµως, απαιτεί 
αυτογνωσία, υψηλή δυνατότητα δηµιουργικότητας, 
αντοχή στην αβεβαιότητα, κατάρτιση σε πολλές 
και διαφορετικές προσεγγίσεις, προθυµία για 
δηµιουργία ποιοτικών σχέσεων, ευελιξία, τη 
δυνατότητα να ξεχωρίζεις τη διαδικασία από το 
περιεχόµενο, ρίσκο, αυτοσχεδιασµό και πολλά 
άλλα ακόµη. Και αυτές οι δεξιότητες, στηρίζονται 
σε κάτι πολύ πιο περίπλοκο από οποιαδήποτε 
µαγική συνταγή.
Ίσως θα ήταν χρήσιµο να παραθέσω το πώς 
αντιλαµβάνοµαι το executive coaching: Για εµένα, 
κύριο καθήκον του executive coach είναι να 
συλλέξει πληροφορίες για τον πελάτη του (και το 
σύστηµα στο οποίο κινείται φυσικά), πρωτίστως 
µέσα από την επαφή µαζί του, κατά δεύτερο λόγο 
µέσα από την ανατροφοδότηση τρίτων (360°) και 
τέλος, και λιγότερο, µέσα από τα λεγόµενα και 
τις αφηγήσεις του. Έχοντας µεταφέρει αυτές τις 
πληροφορίες, µε τη µορφή ανατροφοδότησης, 
ο coach και ο πελάτης είναι συνυπεύθυνοι για τη 
δηµιουργία σχεδίου δράσης, προσαρµοσµένου 

στις ανάγκες που 
διαγνώστηκαν µε 
στόχο τη βελτίωση και 
την αλλαγή. Και, τέλος, 
είναι συνυπεύθυνοι για τη 
βιωσιµότητα της παρέµβασης µέσα 
από συχνές αναµνηστικές αξιολογήσεις. 
Οι τεχνικές, ενηµερώνουν, δεν καθοδηγούν. 
Και ενηµερώνουν ως επί το πλείστον στο πλαίσιο 
υποσυνείδητης κατάρτισης και όχι ως λάβαρο 
µεθοδολογικής υπεροχής.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι σαφές πως σχεδόν 
τίποτα δεν µπορεί να είναι συνταγογραφούµενο, 
προσχεδιασµένο, µεθοδευµένο και πως τα πάντα 
είναι ρευστά, συν-δηµιουργηµένα και απολύτως 
εξαρτώµενα από τις πληροφορίες που προκύπτουν 
σε κάθε στάδιο. Εν κατακλείδι, εν µέσω µίας τόσο 
δυναµικής και ευµετάβλητης διαδικασίας, είναι 
απορίας άξιον, πως µπορούµε να προσποιούµαστε 
πως οποιαδήποτε µεθοδολογική προσέγγιση 
µπορεί να παραµείνει άρτια και εξολοκλήρου 
εφαρµόσιµη.
Τα κακά νέα είναι πως αυτό είναι κάτι το οποίο 
πολύ δύσκολα µπορεί να επικοινωνηθεί στον 
εκάστοτε HR Director, ο οποίος παράλληλα και µε 
τη σειρά του, επιθυµεί να µεταφέρει µε ακρίβεια 
στον CEΟ του πώς θα επενδυθεί ανά λεπτό και 
το τελευταίο ευρώ που µε κόπο και µόχθο έχει 
εξασφαλίσει. Και έτσι διατρέχουµε τον κίνδυνο, 
στο βωµό της πώλησης, να είµαστε σαν executive 
coach τόσο χρήσιµοι και δηµιουργικοί όσο ο 
Τσελεµεντές όταν παραθέτει συνταγές για τοστ.
Εκτός εάν ο χρόνος και οι πόροι που ξοδεύουµε 
στο κυνήγι του «χρυσού δισκοπότηρου», 
επενδυθούν στο να βρούµε το θάρρος να 
απαντήσουµε «θα το µάθουµε όλοι µαζί», όταν µας 
ρωτούν ποια µέθοδο coaching θα εφαρµόσουµε.
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