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Πρόλογος 

Ο προϊστάμενος είναι το στέλεχος που διαθέτει εξουσία για 
να ασκεί αποτελεσματικό μάνατζμεντ ώστε να ανταποκρίνε-
ται στην ευθύνη που έχει να επιτυγχάνει αποτελέσματα μέ-
σω των συνεργατών, αξιοποιώντας αποδοτικά και αποτελε-
σματικά τους διαθέσιμους πόρους. Όμως, για να το επιτύχει 
αυτό, εκτός από τις επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, 
απαιτούνται γνώσεις και ικανότητες μάνατζμεντ. Ένας άριστος 
πωλητής δεν μπορεί να είναι άριστος προϊστάμενος πωλή-
σεων· ένας άριστος μηχανικός δεν μπορεί να είναι ένας άρι-
στος προϊστάμενος παραγωγής· ένας άριστος λογιστής δεν 
μπορεί να είναι ένας άριστος προϊστάμενος λογιστηρίου και 
ένας άριστος γιατρός δεν μπορεί να είναι άριστος διευθυντής 
κλινικής αν ταυτόχρονα δε γνωρίζει και δεν μπορεί να διοι-
κεί αποτελεσματικά.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το μάνατζμεντ είναι τέχνη, ενώ 
άλλοι ότι σήμερα είναι επιστήμη. Θεωρώ ότι είναι και τα δύο. 
Η επιστημονική γνώση του μάνατζμεντ μας είναι απαραίτη-
τη για να βιώνουμε μαθησιακά τις εμπειρίες μας, να κατα-
νοούμε και να χρησιμοποιούμε πρακτικές, τεχνικές και με-
θόδους, καθώς και να αναπτύσσουμε τις διοικητικές μας ικα-
νότητες διαρκώς, αφού αυτό απαιτούν οι συνεχείς αλλαγές 
και η επιτυχημένη καριέρα μας από τη θέση του στελέχους.

Το παρόν βιβλίο, χωρίς συνταγές, αφού τέτοιες δεν υπάρ-
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χουν, μας εφοδιάζει με πολύ χρήσιμες και πρακτικές ιδέες, 
γνώσεις, αρχές και μεθόδους για να ασκούμε πιο αποτελε-
σματικό μάνατζμεντ και να επιτυγχάνουμε τα αποτελέσματα 
που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της επιχείρησης και 
του κάθε στελέχους.

Μπορούμε να βελτιώσουμε το μάνατζμεντ που ασκούμε 
αν για κάθε χρήσιμη ιδέα ή γνώση, τεχνική ή μέθοδο που 
μας προσφέρει το βιβλίο αναρωτηθούμε σε ποιο βαθμό εμείς 
την εφαρμόζουμε στην πράξη. Μέσα από αυτό το ερώτημα 
μπορούμε να επιλέξουμε εκείνες που θεωρούμε πιο χρήσι- 
μες στη δική μας περίπτωση και την επιθυμητή καριέρα, και 
να δεσμευτούμε να τις εφαρμόσουμε. Μέσω της επαναλαμ-
βανόμενης εφαρμογής τους, θα μας γίνουν συνήθειες, δη-
λαδή αρετές, όπως υποστήριξε και ο Αριστοτέλης. Έτσι, μπο-
ρούμε ως προϊστάμενοι ή μάνατζερ να εργαζόμαστε πιο έξυ-
πνα και λιγότερο σκληρά για εμάς τους ίδιους, την επιχείρη-
σή μας και τους συνεργάτες μας.
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1
Όλα ξεκινούν από εσάς

Η πρώτη μου θέση μάνατζμεντ ήρθε γύρω στα είκοσι πέντε μου, 
όταν το τότε αφεντικό μου μου ανακοίνωσε ότι θα ήμουν υπεύ-
θυνος τριών γραφείων και προσωπικού τριάντα υπαλλήλων 
σε τρεις διαφορετικές πόλεις. Θυμάμαι να μπαίνω σε ένα δω-
μάτιο όπου όλοι συζητούσαν απορροφημένοι, και, ξαφνικά, να 
τους βλέπω να σιωπούν, καθώς διέσχιζα τον χώρο για να φτά-
σω στο μικρό μου γραφείο, που βρισκόταν στην άλλη του άκρη.

Οι περισσότεροι ήταν μεγαλύτεροί μου σε ηλικία και γνώ-
ριζαν τη δουλειά πολύ καλύτερα από μένα. Μάλιστα, κάνα 
δυο από αυτούς πίστευαν (και πιθανώς είχαν δίκιο) ότι εκεί-
νοι έπρεπε να είχαν πάρει τη θέση. Δεν είχα καμία εκπαίδευ-
ση, μέχρι που, ενάμιση χρόνο αργότερα, με έστειλαν σε μια 
σειρά ειδικών μαθημάτων για «νέους» μάνατζερ που διορ-
γάνωνε η εταιρεία. Τώρα γνωρίζω ότι τίποτα δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει το Πανεπιστήμιο της Ζωής, αλλά το να «σε 
ρίχνουν στα βαθιά για να μάθεις να κολυμπάς» δεν είναι και 
η καλύτερη μέθοδος για να προετοιμάσεις κάποιον για μια 
υψηλόβαθμη θέση.

Κατάφερα να επιβιώσω (έστω και μετά βίας) και, τελικά, 
να διαπρέψω. Εργάστηκα ως μάνατζερ σε διάφορους οργα-
νισμούς, μέχρι που έγινα διευθυντής εκπαίδευσης με προϋ-
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πολογισμό 12 εκατομμύρια λίρες, και έπειτα αποδέχτηκα την 
πρόκληση να γίνω επιχειρησιακός διευθυντής, με το ένα δέ-
κατο του προϋπολογισμού αλλά με πολύ περισσότερες πραγ-
ματικές ευθύνες.

Μάθαινα συνεχώς, και συνεχίζω να μαθαίνω ακόμα και 
τώρα. Έμαθα από την πρώτη εκείνη προαγωγή και από τα 
περίπου δεκαπέντε χρόνια που καθόμουν στο φρεσκογυαλι-
σμένο μου γραφείο, με τον εντυπωσιακό μου τίτλο και έναν 
ολόκληρο οργανισμό που περίμενε σπουδαία πράγματα από 
μένα. Ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο είπε ότι εμπειρία είναι το όνο-
μα που δίνουν οι ηλικιωμένοι στα λάθη τους, και, όπως όλοι, 
διδάχτηκα από αυτή. Επίσης, έμαθα πολλά διευθύνοντας μια 
ομάδα που έγινε η καλύτερη στη χώρα στο αντικείμενό της.

Κι αν δε με συμπαθήσουν;

Για τους περισσότερους, η πρώτη ηγετική θέση προκύπτει 
ως αποτέλεσμα εσωτερικής προαγωγής. Με άλλα λόγια, κά-
ποιος, συνήθως ο μάνατζέρ μας, αναγνωρίζει τις δυνατότητές 
μας και μας δίνει την ευκαιρία να αρχίσουμε να επιβλέπουμε 
άλλους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τους 
εντυπωσιάσαμε με τη στάση μας στη δουλειά και την ικανό-
τητά μας να πετυχαίνουμε, αφού οι εταιρείες δίνουν προα-
γωγή μόνο σε όσους θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν 
με τη δουλειά τους.

Γιατί, λοιπόν, πολλοί νεαροί ή νέοι μάνατζερ βρίσκουν τό-
σο δύσκολη την πρώτη τους θέση μάνατζμεντ; Παρεμπιπτό-
ντως, αυτό ισχύει και για πολύ πιο έμπειρους μάνατζερ, πολ-
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λοί από τους οποίους μου έχουν μιλήσει για το αποκαλού-
μενο «Σύνδρομο του Απατεώνα», λέγοντας ότι κάθονται στο 
γραφείο τους με κλειστή την πόρτα, με το όνομά τους και τον 
εντυπωσιακό τους τίτλο στην επιγραφή, και με τη μοίρα ενός 
ολόκληρου οργανισμού στα χέρια τους, και αναρωτιούνται: 
«Έχουν ιδέα ποιον έβαλαν επικεφαλής; Πώς μπόρεσαν να 
διαλέξουν εμένα;» Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους τους 
ανθρώπους που έχουν μέσα τους ένα ίχνος ταπεινοφροσύ-
νης, και πιστεύω ότι, αν δε σε παραλύσει εντελώς, είναι γε-
νικά καλό να σκέφτεσαι με μετριοπάθεια, και αυτό δείχνει ότι 
αντιλαμβάνεσαι την ευθύνη που έχεις αναλάβει.

Όταν μπήκα στο δωμάτιο και όλοι σιώπησαν, υπέθεσα ότι 
μιλούσαν για μένα. Ξέρω ότι ακούγεται εγωκεντρικό, αλλά, 
κατά πάσα πιθανότητα, είχα δίκιο. Επίσης, υπέθεσα ότι δεν 
έλεγαν τίποτα καλό. Και για αυτό πρέπει να είχα δίκιο. Είχε 
σημασία; Ναι, εκείνη τη στιγμή αρκετή. Ήμουν καινούργιος 
στη θέση, δεν είχα λάβει κανένα είδος εκπαίδευσης, καθο-
δήγησης ή στήριξης, και η αλήθεια είναι ότι ήθελα να με συ-
μπαθήσουν. Έτσι, μου φάνηκε σημαντικό, ανησύχησα, και, 
επειδή ένιωσα αρκετά άβολα, προσπάθησα να τους κάνω 
να με συμπαθήσουν. Φυσικά, απέτυχα, γιατί δεν μπορείς να 
κάνεις τους άλλους να σε συμπαθήσουν.

Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έμαθα στο μάνατζμεντ: 
κάποιοι δε θα σε συμπαθήσουν. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι 
θέλουν τη θέση σου, ή επειδή δεν είσαι ακόμη πολύ καλός 
μάνατζερ. Ή, ίσως, αυτή είναι η φυσική τάξη των πραγμά-
των, και μέρος του ρόλου του μάνατζερ είναι να τον σχολιά-
ζουν, να τον επικρίνουν, ή, ακόμα, και να τον κοροϊδεύουν. 
Μπορείτε να πείτε με ειλικρίνεια ότι εσείς δεν το έχετε κά-
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νει ποτέ; Ή ότι δεν το κάνετε ακόμα και σήμερα; Ήμουν σί-
γουρος! Παρ’ όλα αυτά, σε κανέναν δεν αρέσει να τον σχο-
λιάζουν ή να τον κρίνουν αρνητικά· επομένως, πώς πρέπει 
να αντιδράσουμε;

Το μάθημα που πήρα από αυτή την εμπειρία (αρχικά επί-
πονη, όπως συμβαίνει πολλές φορές όταν αντιδρούμε σω-
στά) είναι ότι, αν και είναι πάντοτε πιο ευχάριστο να σε συ-
μπαθούν από το να σε αντιπαθούν, η συμπάθεια και η αντι-
πάθεια δεν έχουν καμία σχέση με το αποτελεσματικό μάνατζ-
μεντ. Ως μάνατζερ, αυτό που χρειάζεστε είναι να σας σέβο-
νται, όχι να είστε δημοφιλείς. Φυσικά, ο σεβασμός δεν είναι 
κάτι που απαιτείται, αλλά που κερδίζεται. Ωστόσο, οι συμπε-
ριφορές που θα σας εξασφαλίσουν τον σεβασμό είναι πολύ 
διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες ίσως μπείτε στον πει-
ρασμό να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε απλά να σας συμπα-
θήσουν. Αν αποζητάτε την αποδοχή, ίσως αρχίσετε να καλο-
πιάνετε τους άλλους, κάτι που οδηγεί σε αυτοϋπονομευτικές 
συμπεριφορές, όπως να υποκύπτετε σε παράλογες απαιτή-
σεις, να παρακάμπτετε τους κανόνες ή να προσφέρετε κά-
τι χωρίς ανταλλάγματα. Δυστυχώς, αυτές οι πρακτικές δε θα 
σας κάνουν δημοφιλείς· αντίθετα, θα δώσουν την εντύπωση 
ότι είστε αδύναμοι. Ως τακτική, ο κατευνασμός δε φέρνει πο-
τέ αποτέλεσμα! Ο σεβασμός χρειάζεται χρόνο για να καλλιερ-
γηθεί και κερδίζεται επιδεικνύοντας χαρακτηριστικά όπως η 
συνέπεια, η ακριβοδικία και η ακεραιότητα, που, αν και απα-
ραίτητα για να κερδίσετε τελικά τον σεβασμό των άλλων, δεν 
εξασφαλίζουν ότι θα σας συμπαθήσουν.

Είναι απαράβατος νόμος ότι, από τη στιγμή που θα στα-
ματήσεις να ανησυχείς για κάτι, αυτό σταματάει να είναι ση-
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μαντικό και, άρα, να σε επηρεάζει. Από την άλλη, όσο περισ-
σότερο σε απασχολεί, τόσο σημαντικότερο γίνεται, μέχρι που 
κυριαρχεί σε τέτοιο βαθμό στη σκέψη σου, που προκαλείς 
αυτό ακριβώς που προσπαθείς να αποφύγεις. Επιτρέψτε μου 
να εξηγήσω καλύτερα αυτό το φαινόμενο.

Όταν ανησυχείτε ότι δε σας συμπαθούν, γίνεστε υπερευαί-
σθητοι σε οποιαδήποτε προσβολή. Έτσι, αρχίζετε να αναζητά-
τε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, ή να αντιλαμβάνεστε 
ως υπερβολικές τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζε-
τε. Επειδή πιστεύετε ότι κάτι είναι αλήθεια, αναζητάτε στοι-
χεία που να στηρίζουν αυτή την πεποίθηση. Και, όπως είναι 
γνωστό, όταν αναζητάς κάτι, το βρίσκεις, και τότε σε επηρεά-
ζει ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά βλάπτουν την αυτοεκτίμησή 
σας και, επομένως, υπονομεύουν την αυτοπεποίθησή σας, 
κάτι που δημιουργεί μεγαλύτερη ανασφάλεια και σας ωθεί 
σε συμπεριφορές που επιδεινώνουν τα πράγματα. Έτσι, αυ-
τοϋπονομεύονται οι άνθρωποι και προκαλούν ακριβώς αυ-
τά που προσπαθούν τόσο πολύ να αποφύγουν. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο, σε άλλους τομείς της ζωής, κάποιος 
που, για παράδειγμα, φοβάται τη μοναξιά, συχνά καταλήγει 
μόνος του, ή κάποιος που ανησυχεί συνεχώς για τα λεφτά, 
δεν έχει ποτέ αρκετά.

Η μόνη απάντηση στον φόβο ότι το προσωπικό ή οι συνά-
δελφοί σας δε σας συμπαθούν –ακόμα κι αν είναι αλήθεια– 
είναι να το αποδεχτείτε ως ένα φυσικό στάδιο τόσο της δικής 
τους, όσο και της δικής σας, εξέλιξης. Καθώς η σχέση σας 
εξελίσσεται, θα καταλάβουν ότι δεν είστε αυτοί που πίστευαν, 
και θα αρχίσουν να βλέπουν το αληθινό σας πρόσωπο.

Για μένα, το σημείο καμπής ήρθε πριν από χρόνια, όταν 
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αποφάσισα πως, αν ήταν να με σχολιάζουν ούτως ή άλλως, 
θα προτιμούσα να με σχολιάζουν επειδή έκανα αυτό που πί-
στευα ότι ήταν το σωστό και όχι επειδή προσπαθούσα να 
τους ευχαριστήσω. Και το ειρωνικό ήταν ότι, σύμφωνα με 
τον «απαράβατο νόμο» που ανέφερα παραπάνω, τη στιγμή 
που σταμάτησα να ανησυχώ για το τι πίστευαν, όλα βελτιώ-
θηκαν. Πάντοτε θα υπάρχει κάποιος που δε σας συμπαθεί, 
αλλά, όσο γνωρίζετε ότι κάνετε το σωστό, η λύση είναι απλή 
– μη δίνετε σημασία!

Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς κατώτερος  
χωρίς τη συναίνεσή σου

Έλινορ Ρούζβελτ

Πώς να τους κάνω να με πάρουν στα σοβαρά;

Η σύντομη απάντηση είναι παίρνοντας τον εαυτό σας στα σο-
βαρά. Γιατί, αν δεν παίρνετε εσείς τον εαυτό σας στα σοβαρά, 
γιατί να το κάνει κάποιος άλλος; Για να γίνω πιο σαφής, δεν 
εννοώ να γίνετε στρυφνοί και να απαιτείτε συνεχώς να σας 
φέρονται με σεβασμό, αλλά να πιστεύετε ότι δικαίως γίνατε 
μάνατζερ και, επομένως, έχετε δικαίωμα να διοικείτε. Επί-
σης, δεν μπορείτε να αναγκάσετε κάποιον να κάνει κάτι. Αν 
δε σας αρέσουν οι αντιδράσεις των άλλων, αλλάξτε τη συ-
μπεριφορά σας. Έχοντας εκείνοι κάτι διαφορετικό να αντιμε-
τωπίσουν, η αντίδρασή τους θα μεταβληθεί. Ο τρόπος με τον 
οποίο επικοινωνείτε μαζί τους συνδέεται άμεσα με τον τρό-
πο που αντιδρούν. Αν είστε διστακτικοί και δεν έχετε αυτο-



 ΤΑ 10 ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 15

© Alan Hester, 2017/© Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018

πεποίθηση, θα τους είναι δύσκολο να εμπιστευτούν τις απο-
φάσεις που παίρνετε. Αν, όμως, μιλάτε με σαφή και ήρεμο 
τρόπο, θα είστε πολύ πιο αξιόπιστοι στα μάτια τους.

Προφανώς, η αυτοπεποίθηση είναι πολύ σημαντική στον 
εργασιακό χώρο, και όχι μόνο για τους μάνατζερ. Ένα από 
τα βασικά θέματα αυτού του βιβλίου είναι η ανθρώπινη ανά-
γκη για ασφάλεια ως προϋπόθεση της ανάληψης του ρίσκου 
που απαιτείται για να προοδεύσουμε και να εξελιχθούμε μέ-
σα σε έναν οργανισμό. Και χωρίς αυτοπεποίθηση δε θα αι-
σθανόμαστε τόσο ασφαλείς. Αυτό ισχύει για όλους – μέλη 
ομάδων, προϊσταμένους, μάνατζερ και ηγέτες. Στο επόμενο 
κεφάλαιο θα εξετάσουμε λεπτομερειακά διαφορετικές προ-
σεγγίσεις για το πώς να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή μας 
ως μάνατζερ, θέμα που θα διερευνήσουμε περαιτέρω στα 
τελευταία κεφάλαια, όπου θα εξετάσουμε τον ρόλο που παί-
ζει ο μάνατζερ στη δημιουργία μιας κουλτούρας εμπιστοσύ-
νης και ασφάλειας, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθε-
ση για να αποδώσει τα μέγιστα μια ομάδα. Με άλλα λόγια, θα 
ασχοληθούμε με το δεύτερο κομμάτι του ορισμού που έδω-
σα παραπάνω για τον ρόλο του μάνατζερ: να δημιουργεί ένα 
περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να δίνουν τον κα-
λύτερό τους εαυτό.

Θα ήθελα να κάνω μια προφανή αλλά σημαντική επισή-
μανση καθώς ξεκινάμε το ταξίδι μας. Οι στιγμές ανασφάλειας 
και αναποφασιστικότητας, και οι κρίσεις αυτοπεποίθησης, δεν 
αποτελούν αποκλειστικό «προνόμιο» των νέων μάνατζερ. 
Νωρίτερα ανέφερα το Σύνδρομο του Απατεώνα, όπου ακόμα 
και μέλη της ανώτερης ηγεσίας ενός οργανισμού που έχουν 
πίσω τους μια ζωή γεμάτη επιτεύγματα, μπορεί να αρχίσουν 
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ξαφνικά να αμφισβητούν την ικανότητά τους να κάνουν τη 
διαφορά. Μέχρι και οι ανώτεροι μάνατζερ αμφιβάλλουν για 
τον εαυτό τους. Μπορεί να χάσουν το θάρρος τους πριν από 
μια σημαντική συνάντηση, να αναρωτιούνται πώς μπορούν 
να πείσουν τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μια επίμα-
χη αλλαγή, ή να απελπιστούν όταν οι μάνατζερ και οι ομά-
δες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι δε φαίνεται να παίρνουν 
στα σοβαρά ούτε τους ίδιους ούτε τις οδηγίες τους. Οι μάνα-
τζερ, τα μέλη των ομάδων και τα διευθυντικά στελέχη, είμα-
στε όλοι άνθρωποι, κάτι που σημαίνει ότι είμαστε πολύπλο-
κα και αντιφατικά όντα. Επίσης, σημαίνει ότι είμαστε ικανοί 
για εκπληκτικά πράγματα αν διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά 
τον εαυτό μας και διατηρούμε καλές σχέσεις με τους άλλους.

Θέλω να απολαμβάνω τη δουλειά μου

Το θέμα της παρακίνησης θα το συζητήσουμε αργότερα, όταν 
θα δούμε πώς μπορούμε, καλλιεργώντας ένα κλίμα ασφά-
λειας, να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μια αποτελε-
σματική ομάδα που φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Φυ-
σικά, ως βασικό, πρώτο βήμα πρέπει να έχουμε οι ίδιοι κί-
νητρο, και, παρότι θα ήταν ωραίο να ξέρουμε ότι ο προϊστά-
μενός μας θα μας βοηθήσει σε αυτό τον τομέα, πρέπει πά-
ντοτε να λειτουργούμε υποθέτοντας ότι μόνο εμείς μπορού-
με να πάρουμε τον έλεγχο των κινήτρων μας.

Η λέξη «έλεγχος» είναι η κατάλληλη εδώ, αν και ορι-
σμένοι μάνατζερ την αποφεύγουν, πιστεύοντας ότι πρέπει 
να είναι πάντοτε δημοκρατικοί και να δείχνουν πλουραλι-
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σμό. Δε θέλουμε σε καμία περίπτωση να γίνουμε δικτάτο-
ρες (αν και, ασφαλώς, κάποιες φορές θα χρειαστεί), αλλά ού-
τε μπορούμε να δείχνουμε αναποφασιστικότητα και να επι-
τρέψουμε να παρεκκλίνουμε από αυτό που γνωρίζουμε ότι 
πρέπει να κάνουμε. Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξουμε 
κάτι είναι να εστιάσουμε στο αποτέλεσμα που προσπαθού-
με να πετύχουμε και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε 
για να τα καταφέρουμε.

Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό που μας δίνει κίνητρο είναι 
να πετυχαίνουμε πράγματα και να αισθανόμαστε ότι κάναμε 
τη διαφορά. Σε άλλα επαγγέλματα είναι πολύ ευκολότερο να 
αντιληφθούμε τι έχουμε πετύχει: ένας οικοδόμος βλέπει το 
σπίτι να χτίζεται σιγά σιγά από τα θεμέλια και ξέρει ότι σήμε-
ρα οι τοίχοι του είναι ψηλότεροι από χτες, ενώ ένας μάνατζερ 
μπορεί να δουλεύει σκληρά όλη μέρα και να φαίνεται σαν να 
μην έχει καταφέρει τίποτα. Η μόνη ένδειξη που έχουμε είναι 
οι προσωπικοί και οι ομαδικοί μας στόχοι, και η πρόοδος που 
έχουμε σημειώσει προς την επίτευξή τους. Όταν βλέπουμε 
ότι σημειώνουμε πρόοδο, αισθανόμαστε παρακίνηση. Όταν, 
όμως, δεν είμαστε σίγουροι, είναι δύσκολο να παρακινήσου-
με τον εαυτό μας να συνεχίσει την προσπάθεια.

Κανείς δε θέλει να συνεχίσει να χτυπά το κεφάλι του στον 
τοίχο· όλοι θέλουμε να βλέπουμε τις προσπάθειές μας να ευο-
δώνονται. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ορισμένα απλά 
πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αλλά τα οποία συχνά 
παραμελούμε, για να βεβαιωθούμε ότι θα μείνουμε συγκε-
ντρωμένοι στους στόχους μας και ότι δε θα σπαταλήσουμε την 
ενέργειά μας σε πράγματα που εμποδίζουν την επιτυχία μας.
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Η ζωή μας σπαταλιέται στις λεπτομέρειες […]  
Απλοποιήστε, απλοποιήστε

Χένρι Ντέιβιντ Θόρο

Η δουλειά μου με αρρωσταίνει  
– θέλω να παραιτηθώ!

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιμετωπίσετε δύσκολες κα-
ταστάσεις. Το Ερωτηματολόγιο Διάγνωσης Προσεγγίσεων Τό-
μας–Κίλμαν (Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument) 
προσδιορίζει τη στρατηγική που χρησιμοποιείτε συχνότερα 
όταν αντιμετωπίζετε μια σύγκρουση, και περιλαμβάνει πέ-
ντε στιλ αντιμετώπισης: την Αποφυγή, την Προσαρμογή, τον 
Συμβιβασμό, τον Ανταγωνισμό και τη Συνεργασία. Αυτά τα 
στιλ μπορεί να είναι κατάλληλα ή ακατάλληλα ανάλογα με 
την κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Ωστόσο, όπως και με τα 
περισσότερα μοντέλα αυτού του είδους, εκείνο που πρέπει 
να προσέχετε είναι το κατά πόσον ενεργείτε από φόβο ή από 
λογική επιλογή.

Η παρόρμηση να τα παρατήσετε ή να εγκαταλείψετε μια 
δυσάρεστη ή αντιπαραγωγική κατάσταση είναι φυσιολογική: 
είναι απολύτως λογικό να θέλετε να αποφύγετε τον κίνδυνο, 
και ένας από τους απλούστερους τρόπους για να τα καταφέ-
ρετε είναι να απομακρυνθείτε από την πηγή της απειλής – στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, τη δουλειά σας. Ο εγκέφαλός σας 
σκέφτεται απολύτως λογικά: η δουλειά με κάνει δυστυχισμέ-
νο, και το να είμαι δυστυχισμένος δε μου κάνει καλό, επομέ-
νως πρέπει να φύγω. Αυτή η αντίδραση βασίζεται στην εξε-
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λικτική μας ιστορία και είναι μέρος του ρεπερτορίου ενστι-
κτωδών αντιδράσεων που διαθέτουμε απέναντι στον κίνδυ-
νο, το οποίο συχνά περιγράφουμε ως αντίδραση μάχης, φυ-
γής ή ακινητοποίησης.

Ωστόσο, προτού υπακούσουμε στο ένστικτό μας, οφείλου-
με να χρησιμοποιήσουμε μια πιο πρόσφατη προσθήκη στο 
βιοφυσικό μας οπλοστάσιο. Μέσω της εξέλιξης, έχουμε απο-
κτήσει την ικανότητα να χρησιμοποιούμε παράλληλα με το έν-
στικτό μας τη λογική· έτσι, έχουμε την επιλογή να σκεφτούμε 
προτού ενεργήσουμε. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να χρη-
σιμοποιήσουμε το ισχυρότερο, κατά τη γνώμη μου, εργαλείο 
που διαθέτουμε: την ικανότητα να λαμβάνουμε λογικές απο-
φάσεις· τη δύναμη της επιλογής. Έτσι, μπορούμε και ξεφεύ-
γουμε από τις επιταγές του πρωτόγονου μέρους του εγκεφά-
λου μας, που είναι ικανό να αντιδρά στα επικείμενα γεγονότα 
μόνο με ενστικτώδη και συναισθηματικό τρόπο. Αντί να αντι-
δράσουμε αυτόματα, μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε και 
να δούμε τα πράγματα καλύτερα. Αφού τα σταθμίσουμε όλα 
προσεκτικά, η φυγή ίσως είναι όντως η καλύτερη εναλλα-
κτική, αλλά αυτό μπορούμε να το αποφασίσουμε μόνο χρη-
σιμοποιώντας το λογικό μέρος του εγκεφάλου μας. Στο βι-
βλίο του The Chimp Paradox, ο ψυχολόγος Καθηγητής Στιβ 
Πίτερς υποστηρίζει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί-
ται από τρεις ξεχωριστές οντότητες. Ο πρωτόγονος εγκέφα-
λος προέρχεται από τους χιμπατζήδες και είναι υπεύθυνος 
για τις εγωιστικές, συναισθηματικές και αμυντικές μας συ-
μπεριφορές. Αυτό το μέρος του εγκεφάλου έχει την ταχύτε-
ρη αντίδραση και είναι το πιο ισχυρό, όντας έξι φορές ισχυ-
ρότερο από το ανθρώπινο μέρος, που διαθέτει την ικανότητα 
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λογικής επεξεργασίας και ανάλυσης. Η ατομική μας επιτυχία 
εξαρτάται από την ικανότητα του «ανθρώπου» να «διαχειρι-
στεί» τον «χιμπατζή», κάτι που ο πρώτος καταφέρνει μέσω 
του καθησυχασμού, της ορθολογικής σκέψης και, πρωτίστως, 
δίνοντας βάση στα δεδομένα και όχι στα συναισθήματα. Το 
τρίτο μέρος του εγκεφάλου είναι ο υπολογιστής που αποθη-
κεύει και αναπαράγει πιστά οποιεσδήποτε πληροφορίες τού 
δίνει ο «χιμπατζής» ή ο «άνθρωπος». Ο υπολογιστής έπειτα 
δημιουργεί μια «κοσμοαντίληψη», ή ένα υπόδειγμα, ένα πα-
γιωμένο μοτίβο, που, ουσιαστικά, προγραμματίζει την αντί-
δρασή μας απέναντι σε μια ορισμένη κατάσταση.

Αν η παρόρμηση να φύγουμε –να ξεφύγουμε από τον 
κίνδυνο– οφείλεται στο ότι ο «χιμπατζής» βλέπει παντού δο-
λοπλοκίες και συκοφαντίες, τότε αυτή μπορεί να μην είναι η 
καλύτερη απόφαση. Αν είναι αποτέλεσμα της λογικής από-
φασης του «ανθρώπου» που πιστεύει ότι θα μπορούσατε να 
αξιοποιήσετε καλύτερα τις ικανότητές σας κάνοντας κάτι που 
θεωρείτε πιο αξιόλογο, τότε η φυγή μπορεί να αποτελεί όντως 
την καλύτερη απόφαση. Μόλις ολοκληρώσετε αυτό το βιβλίο, 
θα μπορείτε να ξεχωρίσετε αν σας μιλάει ο «χιμπατζής» ή ο 
«άνθρωπος».

Ο υποσυνείδητος νους μας είναι πανίσχυρος, αλλά κάνει 
και λάθη. Όπως υποστηρίζει ο Πίτερς, ο «χιμπατζής» είναι 
δυνατότερος από τον «άνθρωπο», και γι’ αυτό θα πρέπει να 
προσέχουμε αν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι αποφά-
σεις και οι πράξεις μας είναι αποτέλεσμα λογικής σκέψης 
και δεν προκύπτουν από συναισθήματα όπως εκείνα της 
παράνοιας, της απογοήτευσης ή από τον συχνότερο ένοχο 
και πατέρα όλων των αρνητικών συναισθημάτων: τον φό-
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βο. Είμαστε προγραμματισμένοι να επιδιώκουμε την ευχα-
ρίστηση και να αποφεύγουμε τον πόνο. Έτσι, όταν θεωρού-
με ότι είναι αδύνατο να πετύχουμε σε μια συγκεκριμένη θέ-
ση, η παραίτηση μοιάζει η λογικότερη επιλογή. Επομένως, 
ποιο είναι το πρόβλημα;

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ότι συνδέουμε τα συναισθή-
ματα της ευχαρίστησης και του πόνου με λάθος πράγματα. 
Πάρτε για παράδειγμα κάποιον που αρχίζει δίαιτα προκει-
μένου να χάσει βάρος. Πόσους ανθρώπους γνωρίζετε που 
περνούν όλη τους την ημέρα μιλώντας για τα φαγητά που δεν 
τρώνε ενώ αργότερα ανταμείβουν τον εαυτό τους με κάποια 
λιχουδιά; Ξέρουν ότι δεν πρέπει, αλλά δεν μπορούν να αντι-
σταθούν, και δικαιολογούν τον εαυτό τους λέγοντας «το αξί-
ζω» επειδή ήταν τόσο καλοί, ή ότι «είναι μόνο μια λιχουδιά, 
και χτες δεν έφαγα τίποτα». Μπορείτε να διακρίνετε ποιο εί-
ναι το πρόβλημα με αυτή τη συμπεριφορά; Τα παχυντικά φα-
γητά είναι «λιχουδιά» και «ανταμοιβή», επομένως τι θα σκέ-
φτονται αυτά τα άτομα όλη μέρα; Είναι δύσκολο να ακολου-
θείς δίαιτες· έτσι, κάθε μέρα που «κάνουν δίαιτα» αντιμετω-
πίζουν τον πόνο που αισθάνονται όταν προσπαθούν να ελέγ-
ξουν τις φυσικές τους ορμές και να στερηθούν κάτι που τους 
προσφέρει ευχαρίστηση. Δεν είναι παράξενο, λοιπόν, που το 
ευφυές τους υποσυνείδητο θα προσπαθήσει να τους πείσει 
να ανταμείψουν τον εαυτό τους βρίσκοντας ένα σωρό λόγους 
για τους οποίους η δίαιτα δεν έχει νόημα και δε φέρνει απο-
τέλεσμα. Η ίδια διαδικασία είναι αυτή που κάνει έναν καπνι-
στή να συνεχίζει να καπνίζει παρότι γνωρίζει πολύ καλά τους 
κινδύνους που κρύβει αυτή η συνήθεια για την υγεία του.

Οι αλλαγές που κάνετε στον τρόπο ζωής σας θα έχουν 
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διάρκεια μόνο αν καταφέρετε να συσχετίσετε την ευχαρίστη-
ση με κάτι που θα έχει μεγαλύτερη αξία από την προηγού-
μενη μη υγιή συμπεριφορά σας. Χρειάζεστε έναν καλό λόγο 
για να δεσμευτείτε – ίσως να είστε αρκετά υγιείς για να παί-
ζετε με τα παιδιά σας, ή να ζήσετε αρκετά για να παίζετε με 
τα εγγόνια σας. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, μόλις τον βρείτε, 
θα συνδέσετε την ευχαρίστηση με τη νέα συμπεριφορά και 
τον πόνο με την παλιά.

Τι σχέση έχει αυτό με έναν μάνατζερ που είναι απογοη-
τευμένος από τη δουλειά του και θέλει να παραιτηθεί; Πώς 
θα αισθανόσασταν αν επιτρέπατε στους «άλλους» ή στη «δου-
λειά» σας να σας νικήσει; Και πώς θα αισθανόσασταν όταν θα 
πετυχαίνατε όσα επιθυμείτε; Τι θα σήμαινε για εσάς να συ-
νεργαστείτε με τους άλλους για να πετύχετε κάτι πραγματικά 
σπουδαίο και να μπορείτε να πείτε όλοι μαζί «Τα καταφέρα-
με!»; Άραγε τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε τώρα αποτελούν 
μόνιμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, του ρόλου και 
των συνεργατών σας ή της επιχείρησης στην οποία εργάζε-
στε, ή μήπως αποτελούν προσωρινές ανατροπές και προ-
βλήματα που πρέπει να ξεπεράσετε προκειμένου να επιτύ-
χετε τον στόχο σας; Έχετε ξεκάθαρη εικόνα του στόχου σας; 
Πιστεύετε ότι είναι κάτι που αξίζει να πετύχετε; Το ζήτημα εί-
ναι κατά πόσο συνδέετε τον πόνο και την ευχαρίστηση με τα 
σωστά πράγματα. Αυτό μπορείτε να το γνωρίζετε μόνο εσείς, 
αλλά θα γίνει πολύ πιο ξεκάθαρο όσο προχωράτε στα επό-
μενα κεφάλαια.
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Όλα ξεκινούν από εσάς:  
Τι να κρατήσετε από το Κεφάλαιο 1

• Κάποιοι δε θα σας συμπαθήσουν, αλλά δεν πει-
ράζει.

• Ο σεβασμός είναι πιο πολύτιμος από τη συμπάθεια.

• Σταματήστε να προσπαθείτε να είστε δημοφιλείς! 
Οι συμπεριφορές που θα σας εξασφαλίσουν τον 
σεβασμό είναι διαφορετικές από εκείνες που θα 
σας κάνουν δημοφιλείς. 

• Η ανησυχία σάς πηγαίνει πίσω, η σκέψη μπροστά.

• Επιδιώκουμε την ευχαρίστηση και αποφεύγου-
με τον πόνο. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε την ευ-
χαρίστηση με την πιο παραγωγική συμπεριφορά 
και τον πόνο με τη λιγότερο παραγωγική, και όχι 
το αντίστροφο!

• Μην τα παρατάτε πριν καν ξεκινήσετε.
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ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ – ΗΓΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ:
Δημήτρης Μπουραντάς

ALAN HESTER

ALAN HESTER

Απόκτησε αυτοπεποίθηση 
και φέρε αποτελέσματα 
ως ηγέτης και μάνατζερ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΤΑ 10 ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΤΑ 10 ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Ο ALAN HESTER είναι εκπαιδευτής και συγγραφέας. 
Συνεργάζεται με μεμονωμένα άτομα και με ηγέτες 
προκειμένου να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους, 
την αποφασιστικότητα και την επιτυχία τους. To 2002 
δημιούργησε την εταιρεία Alan Hester Associates, η 
οποία οργανώνει διαδραστικά εργαστήρια που απευ-
θύνονται σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Το 
βιβλίο του ΤΑ 10 ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖ-
ΜΕΝΤ βασίζεται σε εμπειρίες από τη συνεργασία του 
με εκατοντάδες στελέχη εταιρειών και οργανισμών, 
και εστιάζει στην επίτευξη αποτελεσμάτων μέσα από 
την αλλαγή της νοοτροπίας, της γνώσης και των 
ικανοτήτων των αναγνωστών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.alanhester.co.uk
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ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Για να γίνεις επιτυχημένος μάνατζερ, πρέπει πρώτα να μάθεις να διαχειρίζεσαι 
τον εαυτό σου…
Οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε πώς να διοικήσουμε τους άλλους, αλλά μπο-
ρούμε να μάθουμε. Η ζωή ενός μάνατζερ γίνεται πιο εύκολη όταν δε σκέφτεται πλέον 
τον αντίκτυπο που έχουν οι ενέργειές του στον εαυτό του, αλλά στους άλλους. Κι αυτό 
γιατί οι άνθρωποι από τη φύση τους δε θέλουν να τους λέει κάποιος τι να κάνουν· 
ωστόσο, επιθυμούν να έχουν την ασφάλεια ενός ηγέτη. Το να κερδίζεις, λοιπόν, τον 
σεβασμό κάποιου είναι πολύ πιο σημαντικό από το να γίνεσαι αρεστός. 

Τα μαθήματα του βιβλίου αυτού, που περιλαμβάνει πραγματικά παραδείγματα 
από τον επιχειρηματικό κόσμο, είναι χρήσιμα σε κάθε μάνατζερ που θέλει:
•  Να γίνει ηγέτης στον επαγγελματικό τομέα του, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. 
•  Να μάθει πώς να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο του, ώστε να επιτυγχάνει τα επιθυ-

μητά αποτελέσματα χωρίς περιττές καθυστερήσεις.
•  Να μάθει πώς θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του.
•  Να διοικήσει σωστά τους συνεργάτες του.
•  Να μάθει πώς να ξεπερνά δύσκολες καταστάσεις μέσα από την επικοινωνία με τους 

συνεργάτες του.

Το βιβλίο αυτό δεν είναι άλλο ένα θεωρητικό ή ακαδημαϊκό εγχειρίδιο. Θα σας δείξει 
πώς να αναλάβετε αμέσως δράση, ακόμα και πριν ολοκληρώσετε την ανάγνωσή του. 
Είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε εύκολα στις κεντρι-
κές ιδέες του, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου συνοψίζονται τα βασικά σημεία του. 

Η σειρά ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ – ΗΓΕΣΙΑ έχει στόχο τη βελτίωση των ηγετικών, διοικητικών και επιχειρηματικών 
ικανοτήτων σας, ώστε να αναπτύξετε την καριέρα σας επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα.


