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Κρυµµένα Φύλλα

(Hagakure) by Yamamoto Tsunetomo
Fall - Winter 2013 @ALBA
OPEN SEMINARS
October 7- 8, 2013
• Blue Ocean Strategy
October 11, 2013
• Employer Branding
October 16 - 17, 2013
• Finance for Non Finance Managers
November 12-13, 2013
• Fundamental Negotiations
November 14-15, 2013
• Masterful Negotiations

OPEN EXECUTIVE DIPLOMAS
The ALBA Postgraduate Diploma In
Sport Business Management Program

In cooperation with the Sport Business
Institute
October 2013 - June 2014
The ALBA Postgraduate Diploma in
Sport Business Management Program,
is an intensive Program specifically
tailored to the needs of sport business
professionals in Greece and abroad as
well as executives and company leaders
of sport corporations and sports related
companies and organizations.
Diploma in Positive Leadership
Module I: December 5 - 6, 2013
Module II: January 27 - 28, 2014
Module III: February 5 - 6, 2014
This innovative program 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.

του Βασίλη Αντωνά, Psychotherapist-Executive Coach, Principal Consultant, Impact
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Συνεχίζοντας την παράδοση που µας θέλει να
γεφυρώνουµε τους στρατηγιστές του χθες
(Μακιαβέλι, Κλάουσβιτς, Σουν-Τζου, Γκεβάρα
κ.ά.) µε την επιχειρηµατικότητα του σήµερα, η
σηµερινή µας ανασκόπηση θα καταπιαστεί µε
το κλασσικότερο εγχειρίδιο σαµουράι που γράφτηκε ποτέ. Τα «Κρυµµένα Φύλλα» γράφτηκαν
περί το 1700, σε µία περίοδο όπου οι πολεµικές δεξιότητες της µέχρι τότε κυρίαρχης τάξης
των σαµουράι, είχαν αρχίσει να γίνονται περιττές, δεδοµένου του ότι η Ιαπωνία εισέρχετο σε
περίοδο ειρήνης. Ο συγγραφέας προσπαθεί εν
µέρει να σκιαγραφήσει το προφίλ µίας κατηγορίας ανθρώπων που οδεύουν προς την εξαφάνιση και ταυτόχρονα να προειδοποιήσει πως ο
παντελής εκφυλισµός των αρετών τους, επιφυλάσσει κινδύνους. Σε δεύτερο χρόνο, και εάν ο
έξυπνος αναγνώστης καταφέρει να φιλτράρει
αποτελεσµατικά τα σοβινιστικά, εθνικιστικά,
ταξικά και άλλα απολυταρχικά στοιχεία που
εµπεριέχει το ανάγνωσµα και να διυλίσει τα
πολλαπλά διδάγµατα, θα ωφεληθεί από µία
ωδή στην αποφασιστικότητα, την ακεραιότητα,
τις αδιαπραγµάτευτες αρχές και την ετοιµότητα.
Οι περισσότεροι από εσάς έχετε ήδη αντιληφθεί
πως ο Tsunetomo θα µπορούσε κάλλιστα να
είχε συγγράψει τα «Κρυµµένα Φύλλα» περιγράφοντας την κοινωνική και επιχειρηµατική
πορεία της χώρας τον τελευταίο περίπου µισό
αιώνα. Μίας περιόδου όπου οι φαινοµενικά
παχιές αγελάδες µας επέτρεψαν να επαναπαυθούµε, να σκουριάσουµε, να γίνουµε διστακτικοί και να εφευρίσκουµε δικαιολογίες για να
αποτυγχάνουµε παρά κίνητρα για να πετύχουµε. Το εγχειρίδιο περιλαµβάνει δεκάδες -αν
όχι εκατοντάδες - αρχές, οι οποίες µπορούν να
ενδυναµώσουν τους ηγέτες των επιχειρήσεων.
Ξεχωρίζω ενδεικτικά τις παρακάτω:
Περί έντιµης ανατροφοδότησης (feedback):
Το να µοιραστείς την άποψή σου για κάποιον µε
τον ίδιο, για να διορθώσει τα λάθη του, είναι
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σηµαντικό. Είναι σπλαχνικό και έρχεται πρώτο
σε θέµατα παρεχόµενων υπηρεσιών.
Περί επικέντρωσης στο στόχο: Είναι κακό
όταν ένα πράγµα γίνεται δύο.
Περί στρατηγικής πωλήσεων: Στις συναντήσεις µας πρέπει άµεσα να αντιλαµβανόµαστε
το ρυθµό και το ταπεραµέντο του απέναντί
µας. Ειδικότερα µε κάποιον φαινοµενικά ισχυρογνώµων, αφού ενδώσουµε αρκετά, θα πρέπει µετά να τον πείσουµε µε ανώτερη λογική
αλλά άνευ σκληρότητας.
Περί ετοιµότητας: Εάν κάποιος διαφοροποιεί
µεταξύ του χώρου άσκησης πολεµικών τεχνών
(tatami) και του πεδίου της µάχης, όταν έρθει η
ώρα δεν θα είναι έτοιµος.
Περί πειθαρχίας: Αρχικά είναι καταπιεστικό
να τρέχεις µέχρι να µην µπορείς να αναπνεύσεις. Αλλά το αίσθηµα που ακολουθεί είναι
εξαιρετικό.
Και τέλος το αγαπηµένο µου απόσπασµα:
Περί πληροφόρησης: Ο Τσουνετόµο παραθέτει µία ιστορία και στο τέλος σηµειώνει: ∆εδοµένου του ότι ο Τσουνετόµο δεν θυµάται καλά
αυτή την ιστορία, καλό είναι να ρωτήσετε και
άλλους σχετικά µε αυτήν.
Στόχος µου δεν ήταν να προωθήσω το κείµενο
ή τον τρόπο σκέψης του αλλά, να κάνω εύκολο
το να αποφασίστε αν θα το προµηθευτείτε.
Ελπίζω να τα κατάφερα.

Διαβάστε στο επόµενο τεύχος...
τεύχος
Special Reports
In a spinning world,
leaders are eager to learn.
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