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BUSINESS BOOKS

∆ιαβάστε στο επόµενο 
Tεύχος 152

SPECIAL REPORTS

�  Data & Analytics in HR

�  Talent Management & Talent 

Acquisition

�  Business Education

�  Employee Experience

8 Μαρτίου
CIPD Inclusion Series: Gender Pay 

Gap Conference

Τ: Λονδίνο

∆: CIPD

Ε: www.cipd.co.uk

15 Μαρτίου
GDPR for Marketers Conference

Τ: Domotel Kastri

∆: Marketing Week

Ε: www.gdprformarketers.gr

23 Μαρτίου
Education Leaders Awards 2018 - 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Τ: Αθήνα

∆: HR Professional

Ε: www.educationleadersawards.gr

27 -28 Μαρτίου
HR Business Partner Conference 

and Workshop

Τ: Λονδίνο

∆: CIPD

Ε: www.cipd.co.uk

30 Μαρτίου
Talent Management Conference

Τ: Αµφιθέατρο Maroussi Plaza

∆: HR Professional

Ε: www.talentmanagement.gr

20 Απριλίου
Εταιρική Υπευθυνότητα 

στην Πράξη V

Τ: Αµφιθέατρο Maroussi Plaza

∆: Marketing Week

Ε: www.csrconference.gr

25-26 Απριλίου
Learning & Development Show

Τ: Λονδίνο

∆: CIPD

Ε: www.cipd.co.uk 

Τ: Τόπος | ∆: ∆ιοργανωτής | Ε: Επικοινωνία

Events Calendar 2018

«Coaching 
for Impact»

Τ
ο βιβλίο εκδόθηκε στο τέλος 
του 2017 από την Routledge, τον 
κορυφαίο εκδοτικό οίκο παγκο-
σµίως στον τοµέα του Business 
Psychology και αποτελεί ένα ολο-

κληρωµένο θεωρητικό, µεθοδολογικό και 
πρακτικό εγχειρίδιο για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς leadership coach. Πρόκειται για 
ένα εργαλείο από ανθεκτικό αµάλγαµα, το 
οποίο δηµιουργήθηκε εντός µιας ιδιαίτερης 
αλχηµικής χύτρας, που είναι η 10ετής εµπει-
ρία του «Diploma in Executive Coaching and 
Organisational Development (AADCT)», το 
πρώτο Coaching Training diploma παγκο-
σµίως που κατάφερε να λάβει πιστοποίηση 
από το «Association for Coaching». 

Ο συγγραφέας καταπιάνεται στο πόνη-
µά του µε ένα τόσο επίκαιρο όσο και διαχρο-
νικό ζήτηµα για την Ηγεσία: από τη µια, την 
ικανότητα ή την αδυναµία του στελέχους να 
προσαρµόζεται στις συνθήκες της εποχής 
του και να τις αξιοποιεί προς όφελός του και 
από την άλλη, την ικανότητα του coach να 
ενθαρρύνει και να συντηρεί ένα σύστηµα 
εντός του οποίου η επαγγελµατική και η 
οργανωτική εξέλιξη των συνεργατών του να 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος και να αποδίδει 
καρπούς. Μέσα στις 166 σελίδες του βιβλίου 
παρουσιάζονται, αναλύονται διεξοδικά και 
επεξηγούνται τα blueprints του σύγχρονου 
executive coaching, µε βασικό άξονα έννοι-
ες όπως η αυθεντικότητα, η µετασχηµατι-
στική ηγεσία, η επιρροή, η ανθεκτικότητα 
και η καινοτόµος προσέγγιση «leading with 
PRAID», ενώ προτάσσονται οι βασικές δεξι-
ότητες του ικανού ηγέτη, όπως η διατήρηση 
της ισορροπίας, η δηµιουργική ακρόαση, η 
ορθή χρήση του feedback, η διαχείριση της 
(εσωτερικής και εξωτερικής) σύγκρουσης, 
η εµφύσηση κινήτρων στους άλλους και ο 
διαρκής µετασχηµατισµός µε αυτεπίγνωση, 

ταυτόχρονα µε την κατάκτηση της αυτογνω-
σίας.

Η γλώσσα του βιβλίου ρέει µε χαρακτη-
ριστική άνεση στην αγγλική, µαρτυρώντας 
την πλούσια διεθνή εµπειρία του συγγρα-
φέα, καθώς δεν είναι προϊόν µετάφρασης, 
ενώ αποφεύγοντας την υπερβολική και αυ-
τάρεσκη jargon, καταφέρνει να είναι κατανο-
ητή ακόµα κι όταν καταπιάνεται µε σύνθετες 
και εξειδικευµένες έννοιες, από το πεδίο της 
ψυχανάλυσης και της ψυχολογίας. 

Κυρίως, αυτό που καταφέρνει µέσα από 
το βιβλίο του ο Βασίλης Αντωνάς, είναι να δι-
αχωρίζει σαφώς τη διαδικασία από το περι-
εχόµενο, µέσα από την παρουσίαση συγκε-
κριµένων παραδειγµάτων -case studies- που 
αντλούνται από την µακρά και επιτυχηµένη 
σταδιοδροµία του στο executive coaching 
και στο organizational development. Ταυ-
τόχρονα, ο πολυσχιδής συγγραφέας, έχο-
ντας ενσωµατώσει µέσα στις σελίδες του το 
απόσταγµα της φιλοσοφίας που διαπνέει 
την προσωπικότητά του, καθώς ο Βασί-
λης είναι µάστερ των πολεµικών τεχνών 
(Aikido), εξαιρετικός πιανίστας, λάτρης του 
µηχανοκίνητου αθλητισµού, ενθουσιώδης 
ταξιδευτής και µελετητής της στρατηγικής 
και της φιλοσοφίας, έχει δηµιουργήσει ένα 
πρακτικό εγχειρίδιο Ηγεσίας, το οποίο θα 
φανεί απολύτως χρήσιµο σε κάθε στέλεχος 
επιχείρησης, ειδικά σε εκείνους που ενδέ-
χεται να θεωρούν ότι δεν έχουν λόγο να το 
διαβάσουν.

∆εδοµένης της ευρείας αποδοχής από 
το παγκόσµιο coaching community, το βιβλίο 
έχει καταλάβει µόνιµη θέση στο top 20 της 
Amazon στην κατηγορία «Occupational and 
Industrial Psychology», ενώ δεκάδες hard 
cover copies του βιβλίου βρίσκονται ήδη στις 
βιβλιοθήκες πολλών Πανεπιστηµίων ανά 
τον κόσµο. 

Ένα ολοκληρωµένο πρακτικό εγχειρίδιο 
coaching δια χειρός Βασίλη Αντωνά, 
executive coach και ψυχοθεραπευτής.

του Βασίλη Καφίρη


