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Λεφτά -αντίθετα µε όσα µια φορά κι έναν καιρό ειπώθηκαν- δεν 

φαίνεται να υπάρχουν ή, και να υπάρχουν, µάλλον τελούν υπό 

απαγόρευση της κυκλοφορίας. Τι συµβαίνει, όταν καλούµαστε 

βίαια να απογαλακτιστούµε από την υλιστική ταύτιση της αξίας 

µας µε το «έχω» και άµεσα να ξαναθυµηθούµε το παλιό, καλό 

«είµαι»; Μπορεί ένας µάνατζερ που έχει συνηθίσει να κινητοποιεί 

τους ανθρώπους του κυρίως µε τη χρηµατική επιβράβευση να 

διαχειριστεί τώρα την οµάδα του διαφορετικά; 

Και η οµάδα που έχει συνηθίσει να δουλεύει µε πρωταρχικό 

κίνητρο τις χρηµατικές απολαβές µπορεί να διατηρήσει την πίστη 

και την απόδοσή της; Ευθύνη για παλαιές συµπεριφορές υπάρχουν 

και σε ατοµικό και σε συλλογικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και η 

ευκαιρία για αλλαγή. Οτι θέλουµε µπορούµε να το αλλάξουµε µε 

αφοσίωση, υποµονή, στρατηγική σκέψη και ένστικτο. 

Στο πλαίσιο πρόσφατων οµαδικών συναντήσεων coaching είχα την 

ευκαιρία να βιώσω την ανάγκη που ξεπηδά µέσα από την κρίση 

για επικοινωνία, αυθεντικότητα και αλληλεγγύη. Τρεις έννοιες που 

είναι στο χέρι µας το αν θα παραµείνουν ροµαντικές ή θα γίνουν 

µέρος της καθηµερινής δράσης µας. Οι σχέσεις, οι ανάγκες και οι 

επιθυµίες στον εργασιακό χώρο πόσο διαφέρουν τελικά από τις 

υπόλοιπες στην προσωπική µας ζωή;

Οταν δεν µπορείς να δώσεις κάτι χειροπιαστό στον άλλον, µήπως 

αρκεί το να είσαι εκεί για εκείνον όσο µπορείς; Με την έγκαιρη 

αναγνώριση της προσπάθειας, τη διάθεση ποιοτικού χρόνου 

συζήτησης για την επίλυση προβληµάτων και για ανάπτυξη, τις 

ευκαιρίες για οµαδικές δραστηριότητες χωρίς αλόγιστα κόστη, 

την εκπαίδευση έστω και µέσω εσωτερικών συνεργατών, την 

ανοικτή επικοινωνία για τους φόβους του παρόντος και τα όνειρα 

του µέλλοντος. Στις περισσότερες έρευνες ικανοποίησης του 

ανθρώπινου δυναµικού, άλλωστε, παράγοντες όπως το κακό κλίµα 

συνεργασίας, η έλλειψη επιβράβευσης και σεβασµού, όπως και η 

µη ειλικρινής επικοινωνία, αποδεικνύονται πολύ πιο καθοριστικοί 

από τα χρήµατα.

Μας υποσχέθηκε κάποιος ότι η διοίκηση ανθρώπων είναι εύκολη 

υπόθεση; Τελικά µήπως η κάλυψη των βασικών, «απλών» 

αναγκών είναι το µεγαλύτερο στοίχηµα;

Μόνο τα λεφτά φέρνουν 
την (εργασιακή) ευτυχία;

coaching
Η IBM γνωστοποίησε πρόσφατα 

την έναρξη λειτουργίας του IBM 

Institute for Advanced Security in 

Europe, µια προέκταση της συνο-

λικής πρωτοβουλίας της εταιρείας 

για την παροχή σε κυβερνήσεις και 

σε άλλους βασικούς οργανισµούς 

ενός παγκόσµιου δικτύου έρευνας, 

υπηρεσιών, λογισµικού και τεχνο-

λογίας σχετικά µε την ασφάλεια. 

Εχοντας την έδρα του στις Βρυξέ-

λες, το IBM Institute for Advanced 

Security της Ευρώπης έχει σχεδια-

στεί έτσι, ώστε να συµβάλλει στην 

αντιµετώπιση και στον περιορισµό 

προβληµάτων που σχετίζονται µε 

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 

µε τους εξής τρόπους: α. διασυνδέ-

οντας οργανισµούς του δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα, ακαδηµαϊκούς 

φορείς και εµπορικούς συνεργάτες 

µε ειδικούς της IBM στους τοµείς 

της έρευνας, των υπηρεσιών, του 

λογισµικού και της τεχνολογίας, β.
παρέχοντας βοήθεια στους οργανι-

σµούς για να αξιοποιήσουν τη νέα 

τεχνολογία ασφάλειας σε τοµείς 

όπως τα εργαλεία ανάλυσης, η 

τεχνολογία ταυτοποίησης µε προ-

στασία του ιδιωτικού απορρήτου 

και η κρυπτογράφηση και γ. παρέ-

χοντας στους οργανισµούς πόρους, 

συµπεριλαµβανοµένων podcast, 

της τεχνογνωσίας της X-Force, ιστο-

λογίων και βέλτιστων πρακτικών, 

που συµβάλλουν στην αντιµετώ-

πιση αναδυόµενων προβληµάτων 

ασφάλειας σχετικά µε την κυβερνο-

ασφάλεια, το cloud computing και 

τη διαχείριση τερµατικών σηµείων. 

Η Διοίκησης της Algonet - Net 
One διακόπτει την παροχή υπη-

ρεσιών µέσω αδεσµοποίητων 

τοπικών βρόχων (LLU) στους οι-

κιακούς πελάτες της. Η εταιρεία 

κατέχει το 0,5% της αγοράς και 

συγκεκριµένα 6.500 κατανα-

λωτές, γεγονός που καθιστά 

ζηµιογόνα τη δραστηριότητά της 

σε αυτόν τον κλάδο. Η Algonet 

– Net One ήρθε σε συµφωνία µε 

την Cyta για την παροχή ειδικής 

προσφοράς, προκειµένου να 

καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές 

ανάγκες των πελατών της. Η 

πρόταση είναι µη δεσµευτική και 

το χρονικό όριο είναι µέχρι τις 31 

Μαΐου. Η εταιρεία θα διατηρήσει 

της δικτυακές υποδοµές της για 

να υποστηρίξει τις ανάγκες των 

εταιρικών πελατών, τοµέα στον 

οποίο θα αναπτυχθεί αυξη-

µένη δραστηριότητα και νέες 

υπηρεσίες.

Αποσύρεται από την αγορά οικιακών 
πελατών η Algonet – Net One
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Πρώτη µεταξύ των δέκα Best Workplaces για 

το 2011 στην κατηγορία των επιχειρήσεων που 

απασχολούν από 50 ως 250 εργαζοµένους στην 

Ελλάδα αναδείχθηκε η Xerox Hellas, στο πλαί-

σιο του σχετικού διαγωνισµού που διενεργείται 

κάθε χρόνο από το Great Place to Work Institute 

Hellas. Είναι η τέταρτη συνεχόµενη φορά που η 

Xerox Hellas βραβεύεται από το Great Place to 

Work Institute Hellas. Η φετινή διάκριση είναι η 

σπουδαιότερη, όσον αφορά στις πολιτικές και πρακτικές διοίκησης του Αν-

θρώπινου Δυναµικού, αν και η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της πολυάριθµες 

βραβεύσεις, τόσο στο συγκεκριµένο θεσµό όσο και από άλλους φορείς.

Πρωτιά για τη Xerox στο διαγωνισµό 
Best Workplaces στην Ελλάδα

Β. Ράµπατ, Πρόεδρος Xerox

Η IBM ιδρύει το Institute for Advanced 
Security στην Ευρώπη 


