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εργασία. Ο Terry Pearce, περιγράφει την Ηγεσία ως 
«την αναγνώριση των ανθρώπινων αναγκών, µε τους 
ηγέτες να είναι πιο κοντά στους εργαζόµενους, να επι-
κοινωνούν 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. Ποιες είναι βασικές περιοχές των προσόντων 
στην «Υποβλητική Ηγεσία» και το µάνατζµεντ;
Την απάντηση θα δώσει o Bernd C. Leygraf που δια-
θέτει έναν µοναδικό τρόπο επικοινωνίας και µετάδοσης 
µηνυµάτων. Αεικίνητος και ταυτόχρονα ήρεµος, µε δια-
περαστικό αλλά συνάµα ήπιο βλέµµα, σοβαρός αλλά 
προσηνής, ο Bernd C. Leygraf σε κατακτά από τα 
πρώτα λεπτά επαφής µαζί του. 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 ανθρώ-
πους να γιορτάσουν αυτό που είναι». Είναι ο άνθρω-
πος που αποκαλύπτει τις πιο σκληρές και δύσκολες 
πραγµατικότητες για την προσωπικότητα των στελε-
χών. Εδώ και πέντε χρόνια, το πράττει για δεκάδες στε-
λέχη της ελληνικής  αγοράς, στο πλαίσιο του Diploma 
in Executive Coaching and Organisational 
Development της Impact. Παρόλαυτα, σπάνια κάποιος 
θυµώνει µαζί του και οι παρεµβάσεις του έχουν βοη-
θήσει εκατοντάδες ηγέτες παγκοσµίως να βελτιωθούν. 
Το µυστικό κρύβεται στο χρόνο που επιλέγει για να 
παρέµβει (timing), στη εµπεριστατωµένη στήριξη 
αυτών που λέει µε γεγονότα (phenomenology), στην 
καλή πρόθεση αλλά κυρίως στον τρόπο που προκα-
λεί και προσκαλεί τη δέσµευση του συναισθήµατος 
στον συνοµιλητή του (evoke). Η πρόσκληση αυτή 
κάνει τη διαφορά µεταξύ στιγµιαίας εµπειρίας και βιώ-
µατος, κριτικής και στήριξης και αποφυγής και ανταπό-
κρισης. ∆εν είναι κάτι το οποίο περιγράφεται εύκολα 
και σίγουρα ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει κάποιος 
να το εφαρµόζει, είναι πρώτα να το βιώσει. Και την 
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου θα µας δοθεί αυτή η 
ευκαιρία·και ίσως έτσι καταφέρουµε να βρούµε τη 
χρυσή τοµή µεταξύ της ηγεσίας του χθες και της ηγε-
σίας του σήµερα και να περάσουµε, επιτέλους στην 
επόµενη µέρα. 
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Ατον ΑJack Welch ΑJack Welch Α και Dave Ulrich, όλοι είχαν κάποια 
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(Μακιαβέλι, Σουν Τζου, Κλάουσβιτς κ.λπ.), το πράγµα 
«µαλάκωσε πολύ» (δεν είναι σύµπτωση άλλωστε που 
ο µετριοπαθής, µη απειλητικός όρος που έχουµε επιλέ-
ξει ως συνώνυµο της ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων, 
είναι το «soft skills» δηλαδή µαλακές δεξιότητες).

Οι σύγχρονοι ηγέτες
Μετά από τα κλισέ των «η διαφορά µεταξύ manager 
και ηγέτη», «αύξησε τη συναισθηµατική σου νοηµο-
σύνη» και διαφόρων άλλων έξυπνων και εν µέρει χρή-
σιµων τοποθετήσεων, ακόµα υπάρχει µια ασάφεια και 
ένα αδιευκρίνιστο τοπίο στις δεξιότητες που πρέπει να 
έχει ο σύγχρονος ηγέτες. Η επικρατούσα τάση είναι ότι 
οι ηγέτες πρέπει να διαθέτουν καλούς τρόπους, σεβα-
σµό για τη γνώµη των υφισταµένων τους και την ικανό-
τητα να δίνουν ανατροφοδότηση χωρίς να πληγώνουν 
τους άλλους. Όλα τα παραπάνω είναι και καλά και 
ωραία, ταυτόχρονα όµως έχουν κατορθώσει να αφαιρέ-
σουν χειρουργικά τη «σπονδυλική στήλη» από αυτούς 
που θα έπρεπε να µας οδηγούν στην επόµενη µέρα. 
Πολλοί από εσάς σίγουρα θα διαφωνήσετε µε µία ενδε-
χόµενη επιστροφή σε ένα ηγετικό προφίλ αυταρχικό, 
συγκεντρωτικό. Ποια µπορεί λοιπόν να είναι η λύση 
που ακροβατεί µεταξύ της διατήρησης αµοιβαίου σεβα-
σµού και της δεινής, αποτελεσµατικής εκτέλεσης;

Απάντηση στις προκλήσεις
Το σεµινάριο διερευνά µια εναλλακτική πρόταση που 
θα µπορούσε να χαρακτηριστεί έως και προκλητική-
προβοκατόρικη, σε σχέση µε το συνηθέστερο και πιο 
διαδεδοµένο 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 τη µικρότερη προσπά-
θεια, το µέγιστο αντίκτυπο και την αποφυγή των συνη-
θέστερων λαθών των ηγετών. 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 

Η παγκόσµια κοινότητα αντιµετωπίζει πρωτοφανείς κοινωνικές, οικονοµικές και επιχειρηµατικές προκλήσεις. 
Κάποιος θα µπορούσε να πει, πως όλα τα «σύγχρονα» εγχειρίδια «µοντέρνας» ηγεσίας που τα απανταχού 

στελέχη καταβροχθίσανε µε µανία, τα τελευταία πενήντα χρόνια δεν πέτυχαν όσα έπρεπε.
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 20 Λέξεις πρέπει να πρέπει να 
διαθέτει την ικανότητα διαθέτει την ικανότητα 

να προσαρµόζει το να προσαρµόζει το 
πρόγραµµα και πρόγραµµα και 

εργαλεία του στις εργαλεία του στις 
ιδιαίτερες ανάγκες τουιδιαίτερες ανάγκες του
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