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Οσο ψηλότερα στην ιεραρχία βρίσκεται ένα στέλεχος, τόσο 

συχνότερα ακούµε στο coaching ότι νιώθει µεγάλη πίεση, γιατί 

αναγκάζεται να πάρει πάρα πολλά πράγµατα πάνω του, που δεν 

µπορεί να τα εµπιστευτεί σε κανέναν άλλον.

Σίγουρα, οι ταχύτατοι ρυθµοί της αγοράς και των επιχειρήσεων 

οδηγούν πολλές φορές στη βραχυπρόθεσµη λύση να φέρουµε 

σε πέρας µια εργασία µόνοι µας, αντί να αφιερώσουµε 

χρόνο να εκπαιδεύσουµε κάποιον άλλον, ώστε σταδιακά να 

αποδεσµευτούµε από αυτήν. Επίσης, όλα τα άτοµα µιας οµάδας 

δεν είναι των ιδίων δυνατοτήτων.

Οµως συχνά η δήλωση «Αν δεν το κάνω εγώ, δεν θα γίνει σωστά!» 

αποτελεί δείγµα micromanagement, δηλαδή ενός στυλ ηγεσίας 

που βασίζεται στη σχεδόν ασφυκτική επίβλεψη και παρέµβαση.

Ποια «συµπτώµατα» παρουσιάσει ένας micromanager:

• δεν αναθέτει συνήθως εργασίες

• όταν αναθέτει, παρεµβαίνει σε κάθε βήµα

•  σπεύδει να διορθώσει µε επικριτική διάθεση και όχι µε στόχο 

 την ανάπτυξη

•  αναλώνεται στα εκτελεστικά καθηµερινά καθήκοντα, χωρίς να 

του µένει χρόνος για στρατηγική σκέψη

• αποθαρρύνει τη λήψη πρωτοβουλιών

• σπανίως επιβραβεύει

• ο νους του είναι διαρκώς στη δουλειά

• εµµένει στη λεπτοµέρεια, βλέποντας το δέντρο και όχι το δάσος

Ως αποτέλεσµα καλλιεργείται κλίµα δυσπιστίας και δυσαρέσκειας. 

Στο πλαίσιο της αυτοεκπληρούµενης προφητείας, η οµάδα δεν 

µπορεί τελικά να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις, ούτε να 

δείξει υπευθυνότητα, αφού δεν εκπαιδεύεται ανάλογα. Αρα την 

κρίσιµη στιγµή που η συνεισφορά της απαιτείται, αποδεικνύεται 

παροπλισµένη.

Ο ίδιος ο micromanager καταλήγει αργά ή γρήγορα σε ξεσπάσµατα 

θυµού και κρίσεις άγχους από τον υπερβολικό φόρτο και το 

αίσθηµα ότι δεν µπορεί να εµπιστευτεί κανέναν.

Οι αιτίες που οδηγούν σε αυτό το φαύλο κύκλο είναι η ανάγκη για 

έλεγχο, η τελειοµανία, η δυσπιστία, κυρίως όµως η πηγή όλων 

αυτών: ο φόβος, της απόρριψης και της αποτυχίας. 

Είναι άραγε εξ’ ορισµού µοναχικά στην κορυφή; Ή εµείς 

επιλέγουµε να κινηθούµε µοναχικά για λόγους (αν)ασφάλεια
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Την επιτυχηµένη πορεία της στην αγορά 

συνέχισε και το 2010 η Γερµανός,  σύµ-

φωνα µε όσα ανακοινώθηκαν στο ετή-

σιο Συνέδριο Συνεργατών του Δικτύου. 

Οπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια 

του συνεδρίου, το 2010 πάνω από 17,8 

εκατοµµύρια πελάτες, 7% περισσότεροι 

σε σχέση µε το 2009, πραγµατοποίη-

σαν τις συναλλαγές τους στα Καταστή-

µατα του Δικτύου, ενώ οι επισκέπτες 

των καταστηµάτων ανήλθαν σε 23,5 

εκατοµµύρια. Σύµφωνα µε έρευνα της 

Γερµανός, τα καταστήµατα παραµένουν πρώτα σε αναγνωρισιµότητα 

µεταξύ των αλυσίδων καταστηµάτων κινητής τηλεφωνίας. Επιτεύχθηκε 

επίσης ρεκόρ επταετίας στις συνδέσεις συµβολαίου που ξεπέρασαν τις 

300.000, το 36% των οποίων αποτελούν συνδέσεις φορητότητας. Και 

στην καρτοκινητή τηλεφωνία, οι επιδόσεις της Γερµανός ήταν θετικές, 

καθώς πωλήθηκαν 53% περισσότερα τεµάχια από το 2009. Σε επίπε-

δο σταθερής τηλεφωνίας, σηµαντική ήταν η συνεισφορά της Γερµανός 

στις πωλήσεις του ΟΤΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µε τις επιδόσεις 

του Δικτύου να ενισχύονται αποφασιστικά κατά το 4ο τρίµηνο, περίοδο 

κατά την οποία το µερίδιο της Γερµανός στις πωλήσεις του ΟΤΕ άγγιξε το 

20%. Παράλληλα, κατά το 2010, παρά την πτώση της αγοράς, 570.000 

καταναλωτές, σχεδόν όσοι και πέρσι, αποτάθηκαν στο τµήµα service 

των καταστηµάτων Γερµανός. 

Ανοδική πορεία της Γερµανός το 2010
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Η Βάσω Διακουµή ανέλαβε από 

αρχές Ιανουαρίου 2011, τη θέ-

ση της Γενικής Διευθύντριας της 

SCICOM. Η Β. Διακουµή εργάζεται 

στη SCICOM από το 1986 και προ-

ηγουµένως κατείχε τη θέση της 

Διευθύντριας του τοµέα Επιχειρη-

µατικού Λογισµικού Λειτουργίας 

(ERP, CRM, SCM, RETAIL). Ξεκίνη-

σε την επαγγελµατική της σταδιο-

δροµία στη SCICOM το 1986 σαν 

προγραµµατίστρια, εταιρεία στην 

οποία συµπληρώνει 25 χρόνια 

εµπειρίας. Φέρει εξειδίκευση στις 

πιο διαδεδοµένες Τεχνολογικές 

πλατφόρµες (Microsoft, Oracle) 

και έχει διαχειριστεί τα πλέον 

σύνθετα και πολύπλοκα ΙΤ έργα 

σε µεγάλες ελληνικές και πολυ-

εθνικές επιχειρήσεις. 

H Βάσω Διακουµή Γενική Διευθύντρια 
στη SCICOM 

Η NCR ανακοίνωσε τη δηµιουργία Διεύ-

θυνσης Πωλήσεων αναδυόµενων αγο-

ρών ως µέρος της στρατηγικής της για 

προώθηση της ανάπτυξης µε άµεση από-

κριση στις ανάγκες των εταιρειών και των 

καταναλωτών σε µερικές από τις πιο γρή-

γορα αναπτυσσόµενες οικονοµίες στον 

κόσµο. Ο Στέλιος Φράγκος προήχθη στη 

θέση του περιφερειακού αντιπροέδρου 

της Διεύθυνσης Αναδυόµενων Αγορών, 

που καλύπτει τις χώρες: Βραζιλία, Ινδία, 

Κίνα, Μέση Ανατολή και Αφρική. Ο Σ. Φρά-

γκος θα υπάγεται στη δικαιοδοσία του Peter Leav, ανώτερου αντιπροέδρου 

στις παγκόσµιες πωλήσεις, και θα εστιαστεί στην επέκταση της βάσης πε-

λατών, των εσόδων και της κερδοφορίας της NCR σ’ αυτές τις αγορές. 

Η NCR δηµιουργεί 
Διεύθυνση Αναδυόµενων Αγορών

Στέλιος Φράγκος
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