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πριν κάνεις το εργασιακό µπαµ...
πες τα στο JobBlow να ξεθυµάνεις!     
demika_r@yahoo.gr

∆εν παρέχουµε: υψηλούς µισθούς, 
αξιοκρατία, ένσηµα
Παρέχουµε: πλήρη εχεµύθεια, 
ακτιβιστική µατιά, χιούµορ

Η συνέχεια στις µόνιµες στήλες 
του www.hrpro.gr

Τ
στελεχών και φυσικά της αποκαρδίωσης στελε-στελεχών και φυσικά της αποκαρδίωσης στελε-
χών που δεν εξελίσσονται σύµφωνα µε την 
απόδοσή τους. Η δεύτερη, κατά την άποψή 
µου, τοποθέτηση του βιβλίου, η οποία µπορεί 
να χρησιµεύσει σε ηγέτες του ανθρωπίνου 
δυναµικού, είναι η εξής: «Η γνώση του εχθρού, 
µας επιτρέπει να επιτεθούµε, η γνώση του εαυ-
τού µας, µας επιτρέπει να αµυνθούµε. Η επί-
θεση είναι το κλειδί στην άµυνα και η άµυνα ο 
σχεδιασµός της επίθεσης». Αν και θα µπορού-
σαµε για πολλές σελίδες να αναλύουµε τα 
µηνύµατα αυτής της πολυδιάστατης φράσης, ας 
κρατήσουµε ένα και κεντρικό: Το µήνυµα περί 
αυτογνωσίας. Και ενώ η αυτογνωσία είναι προ-
ϋπόθεση επιτυχίας, στην προκειµένη περίπτωση 
ας επικεντρωθούµε στην έννοια της γνώσης του 
οργανισµού µας. Με άλλα λόγια, το επίπεδο 
κινητοποίησης, η µετρήσιµη αποδοτικότητα, η 
σωστή και καίρια τοποθέτηση στελεχών στην 
κατάλληλη θέση και φυσικά η επικοινωνία και 
η ροή πληροφοριών, συνθέτουν το παζλ που 
µας δίνει ανά πάσα στιγµή ακριβή εικόνα για την 
ετοιµότητα των στελεχών µας. Και αυτή η 
γνώση, δίχως άλλο αποτελεί προϋπόθεση επι-
χειρηµατικής επιτυχίας. Το τελευταίο δίδαγµα 
που έχω επιλέξει να παρουσιάσω σε αυτή τη 
δειγµατοληπτική παρουσίαση, έχει να κάνει µε 
την αποφασιστικότητα: «…εάν δεν ενηµερώνε-
σαι για τις κινήσεις του εχθρού και δεν είσαι 
αποφασισµένος να χτυπήσεις καίρια, ο πόλεµος 
θα κρατήσει για πάντα». Αυτό το τελευταίο, 
είναι ίσως το σηµαντικότερο και πιο επίκαιρο 
µήνυµα, δεδοµένου του ότι ο φόβος και η ανα-
σταλτικότατα αντικαθιστούν την τόλµη και µας 
καθιστούν όµηρους του προσωρινού.  Τολµή-
στε λοιπόν το καίριο «χτύπηµα» που θα επιφέ-
ρει την αλλαγή. Μετά από µία µικρή περίοδο 
χάους, θα ορίζετε εν µέσω πλεονεκτήµατος την 
τύχη του οργανισµού σας.

Τα τελευταία χρόνια ο επιχειρηµατικός κόσµος ΤΤα τελευταία χρόνια ο επιχειρηµατικός κόσµος Τδανείζεται όλο και περισσότερο ιδέες, εφαρµο-Τδανείζεται όλο και περισσότερο ιδέες, εφαρµο-Τγές και έννοιες από στρατηγούς, όπως ο Αλέ-Τγές και έννοιες από στρατηγούς, όπως ο Αλέ-Τξανδρος και ο Ναπολέων και «στρατηγιστές», Τξανδρος και ο Ναπολέων και «στρατηγιστές», Τ
όπως ο Μακιαβέλι και ο Βον Κλάουσβιτς. Υπό 
τις παρούσες συνθήκες µάλιστα, όπου κύριοι 
άξονες ανάκαµψης θα σταθούν χαρακτηριστικά 
όπως η αποφασιστικότητα, η ηγεσία και η 
τόλµη, τα διδάγµατα των ανά των αιώνων στρα-
τηλατών, καθίστανται όχι απλά χρήσιµα, αλλά 
ουσιαστικά απαραίτητα. Έτσι, πολύ σύντοµα θα 
δούµε και κάποιους λιγότερο «συνήθεις ύπο-
πτους» να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
λίστας ανάγνωσης των στελεχών, όπως για 
παράδειγµα ο Τσε Γκεβάρα µε τον «Ανταρτοπό-
λεµο» και ο Θουκυδίδης µε τον «Πελοποννη-
σιακό Πόλεµο».
Το συγκεκριµένο βιβλίο, γραµµένο 2.500 χρό-
νια πριν από τον Κινέζο στρατηγό Σουν Τζου, 
θεωρείται, µαζί µε το «Περί Πολέµου» του 
Κλάουσβιτς, ένα εκ των δύο σηµαντικότερων 
συγγραµµάτων που αναπτύσσουν στρατηγική, 
τακτική και διπλωµατία µε γνώµονα τη νίκη (την 
υπερίσχυση επί του αντιπάλου, την επιβολή της 
θέλησής µας). Το αναγνωστικό κοινό του περι-
οδικού, που αποτελείται κυρίως από επαγγελ-
µατίες του χώρου διοίκησης και ανάπτυξης 
ανθρωπίνου δυναµικού, δικαίως θα αναρωτη-
θεί τι χρησιµότητα µπορεί να έχει κάτι τέτοιο 
ενδοεταιρικά. Αγνοώντας, έστω και προσποι-
ητά, τις µάχες που πρέπει να κερδηθούν εντός 
των τειχών, χρήσιµο θα είναι να κάνουµε ένα 
νοητικό διαχωρισµό, ο οποίος θα µας βοηθήσει 
να εκµεταλλευτούµε τη γνώση που χαρίζει ο 
Σουν Τζου: Ακόµα και αν διαφοροποιούµαστε 
ως προς το στόχο (τη νίκη δηλαδή), µπορούµε 
να ωφεληθούµε εφαρµόζοντας τη µεθοδολο-
γία για την επίτευξή του. Επί τούτου, και για τους 
λιγότερο πολεµοχαρείς συναδέλφους, η πρώτη 
τοποθέτηση του συγγράµµατος, υπαγορεύει ότι 
«Η υπέρτατη πράξη στον πόλεµο, είναι να υπο-
τάξεις τον αντίπαλο χωρίς µάχη». Το κεντρικό 
νόηµα αυτής της τοποθέτησης, νοµίζω ότι οδη-
γεί στη έννοια της προετοιµασίας και της προνο-
ητικότητας. Στην περίπτωση του HR, τέτοιου 
είδους προετοιµασία περιλαµβάνει πράγµατα 
όπως ο σχεδιασµός διαδοχής και η αποτελε-
σµατική διαχείριση ταλέντου. Εάν µάλιστα 
ψάχνουµε και αντίπαλο σε αυτή την πιθανή 
µάχη, τότε θα κοιτάζαµε προς την κατεύθυνση 
του δυσθεώρητου κόστους αντικατάστασης 

Sun Tzu
Εκδόσεις 

Περίπλους,
σελ. 108

του Βασίλη Αντωνά, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Impact∆ιευθύνων Σύµβουλος, Impact∆ιευθύνων Σύµβουλος

Η Τέχνη του Πολέµου
Business dreams, dry
Μεταξύ... ίσων

 -  Μην ανησυχείς, Μίλτο. Η προαγωγή είναι 
δική σου! Σου αξίζει 100%. Άλλωστε 
δείχνεις πια έτοιµος για partner.

-  Πώς το εννοείς;

-  Έχεις πάρει τουλάχιστον 10 κιλά, έχεις χάσει 
τα περισσότερα µαλλιά σου, η γυναίκα σου 
σε χώρισε και είσαι αχώριστος µε τα χάπια 
για το στοµάχι. Θες κι άλλα;

-  Απαπαπα! Έχεις µια µοναδική ικανότητα να 
εστιάζεις στα αρνητικά. Κάνεις την κατάσταση 
να ακούγεται τόσο τραγική!

-  Μα καλά, πώς νοµίζεις ότι πείθω τους 
πελάτες να αγοράσουν τις υπηρεσίες µας και 
να αναδιοργανώσουν τις επιχειρήσεις τους; 
Μαύρη µαυρίλα πλάκωσε, κύριοι... 

-  Ουφ! Έχω άγχος πάντως. 36άρισα, είναι ή 
τώρα ή ποτέ. Μετά η αγορά σε φτύνει σαν 
κουκούτσι από χαλασµένο φρούτο...

-  Ηρέµησε, λέµε. Έχω και inside information
επί του θέµατος. Η µικρή από το HR µιλάει 
στον ύπνο της. Η προαγωγή είναι δική σου, 
κατάδική σου!

- Χµ, κι εγώ µετά κατάδικός τους...

-  Ααα, δεν θέλω υπαρξιακές 
αµπελοφιλοσοφίες τώρα. Τη θέλεις αγόρι 
µου την προαγωγή;

- Ναι...

-∆εν ακούω!

- Ναι!

- Και πάλι δεν σε ακούω!

- ΝΑΙ!!!!!!

-  Έτσι-  Έτσι-  µπράβο! Ambition is everything! Up or 
out, αγόρι µου, up or out!

- Έτσι ακριβώς...

- Αααα, δεν σε βλέπω πολύ σόι. Τι συµβαίνει;

- ∆εν ξέρω. Με έχει πάρει λίγο από κάτω. 


