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Παρόλο που δεν είµαι πολύ καλός γνώστης των ποδοσφαιρικών θεµάτων δεν µπορώ
να αποφύγω τον πειρασµό να χρησιµοποιήσω κάποιες ποδοσφαιρικές ή αθλητικές
ορολογίες που µπορούν να αποδώσουν τόσο πετυχεµµένα και τα συµβαίνοντα στον
επιχειρηµατικό κόσµο. Θα µας απασχολήσουν λοιπόν σήµερα οι φράσεις « πρέπει να
φτιάξουµε οµάδα» ή «δεν έχουν οµάδα» ή «ο τάδε προπονητής έφτιαξε µια σπουδαία
οµάδα». Τι είναι λοιπόν οµάδα; Σίγουρα δεν είνα απλά ένα σύνολο ανθρώπων.

Αν δηλαδή δώσουµε σε ένα προπονητή ένα σύνολο ανθρώπων, ένα αριθµό παικτών
δηλαδή, δεν του δώσαµε οµάδα. Αυτός θα πρέπει να µετατρέψει αυτό το σύνολο σε
οµάδα. . Να την «φτιάξει». Ανάλογα τώρα µε το πόσο καλά θα το καταφέρει αυτό θα
έχει µια µέτρια οµάδα, µια καλή οµάδα ή µια οµάδα που θα διεκδικεί µε αξιώσεις
τίτλους και περγαµηνές.

Οµάδα λοιπόν είναι µεν ένα σύνολο ατόµων αλλα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.
Για να ονοµασθεί δηλαδή ένα σύνολο «οµάδα» θα πρέπει η εστίαση και η επιδίωξη
της να στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια. Ύστερα, όλα τα µέλη της οµάδας θα
πρέπει να είναι γνώστες και να συµµερίζονται και να αγωνίζονται για τις ίδιες αξίες
και στόχους.Ακόµα, τα µέλη της οµάδας θα πρέπει να αντιλαµβάνονται και να
αποδέχονται ότι η συνολική απόδοση είναι µεγαλύτερη απο το άθροισµα των
ατοµικών αποδόσεων και ότι υπάρχει και ατοµική αλλά και οµαδική υπευθυνότητα
για την γενική απόδοση της οµάδας. Πέρα απο αυτά στην οµάδα υπάρχει ένα υψηλό
επίπεδο αλληλοεπίδρασης µεταξύ των µελών της. Πρόκειται δηλαδή για ένα σύνολο
ανθρώπων στο οποίο ο τρόπος συµµετοχής είναι καθορισµένος, οι στόχοι είναι

καθορισµένοι ξεκάθαροι και συµφωνηµένοι και η αλληλοεξάρτηση και συνεργασία
των µελών αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας.
Όλα αυτά ισχύουν και για την οµάδα στον επιχειρηµατικό κόσµο. Γαιυτόν ακριβώς
τον λόγο η επικοινωνία και η αλληλοεπίδραση πρέπει να είναι, σε µια οµάδα όπως
την έχουµε ορίσει πιο πάνω, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτή ακριβώς η συλλογική
ταυτοποίηση της οµάδας είναι η βάση πάνω στην οποία κτίζεται, απο τον προπονητή
στο ποδόσφαιρο αλλά και τον επιχειρηµατία στην επιχείρηση, η αλλαγή του τρόπου
σκέψης. Απο το «εγώ» στο «εµείς». Με τα λίγα µόνο που έχουµε αναφέρει φαίνεται
ξεκάθαρα ο αρχικός ισχυρισµός µας για οµοιότητα αθλητική και ποδοσφαιρική µε
τις επιχειρήσεις. Ο προπονητής δηλαδή «φτιάχνει» οµάδα για να επιτύχει διακρίσεις
στο πρωτάθληµα. Ο επιχειρηµατίας απο την άλλη,για να ανταγωνισθεί µε επιτυχία,
στο δικό του πρωτάθληµα του ανταγωνισµού, πρέπει να φτίαξει και αυτός τη δική
του οµάδα. Αν η επιχείρηση είναι µεγάλη µπορεί βέβαια να αποτελείται απο πολλές
οµάδες. Για να είναι όµως πετυχεµµένη µια µεγάλη έστω επιχείρηση, θα πρέπει να
αποτελείται απο πολλές καλές οµάδες σύµφωνα µε τα όσο είπαµε πιο πάνω και όχι
απο πολλά σύνολα ανθρώπων που δεν είναι «δεµένα» µεταξύ τους, δεν
αλληλοστηρίζονται και δεν µοιράζονται τις ίδιες αξίες και οράµατα.

Απαραίτητη λοιπόν η ύπαρξη οµαδικότητας και δυνατής οµάδας στη επιτυχία µια
επιχείρησης. Αν όµως αυτό είναι αλήθεια, πώς το επιτυγχάνουµε ;
Θα έλεγα πως το πρώτο που πρέπει να κάνουµε είναι να βάλουµε γερά θεµέλια
σωστής και επικοδοµητικής επικοινωνίας. ∆εν είναι δυνατό να έχουµε δυνατή οµάδα
χωρίς σωστή, ταχτική και επικοδοµητική επικοινωνία. Είναι δυνατό σε µια
ποδοσφαιρική οµάδα να υπάρχουν παίχτες που να µην γνωρίζουν τη στρατηγική και
τις συγκεκριµένες επιδιώξεις σε κάποο αγώνα ; Πώς θα συντονίζονταν οι ενέργειες

τους και πως θα έφταναν ποτέ στο επιθυµητό αποτέλεσµα ; Και όµως. Σε πολλές
επιχειρήσεις, µικρές και µεγάλες υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα επικοινωνίας.
Σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Το όραµα, οι
στρατηγικές, οι ταχτικές αλλά και οι αποφάσεις και πολιτικές θα πρέπει όχι µόνο να
κοινοποιούνται έγκαιρα και σωστά αλλά να γίνεται προσπάθεια για την οσο το
δυνατό περισσότερη ανάµιξη των εµπλεκοµένων στην ίδια τη διαδικασία λήψης της
απόφασης. Ακόµα, η επιτυχία του κάθε µέλους της οµάδας πρέπει και να
κοινοποιείται και να αναγνωρίζεται. ∆εν σηµαίνει ότι επειδή είµαστε και
λειτουργούµε ως οµάδα ισοπεδώνουµε την ατοµική προσπάθεια και επιτυχία, που
άλλωστε οδηγεί στην επιτυχία της οµάδας.

Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο που βοηθιά στην ειτυχεµένη πορεία µιας οµάδας είναι η
επιδίωξη της διεύθυνσης να ξιοποιεί το δυναµικό της συλλογικής νοητικής της
δύναµης. Η οµάδα δηλαδή θα πρέπει να υποβάλλει εισηγήσεις, να σκέφτεται
συλλογικά και να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα συλλογικά. Το κάθε µέλος θα πρέπει
να απασχολεί το µυαλό του οχι µόνοµε τα δικά του αλλά και µε τα προβλήµατα των
άλλων και να επιδιώκει να συνεισφέρει στην επίλυση τους. Όταν ένα µέλος της
οµάδας έχει πρόβληµα όλοι έχουν πρόβληµα και όλοι προσπαθούν να το λύσουν.
Αυτό βέβαια προυποθέτει την υπάρξη ενός κλίµατος που να επιτρέπει στον όποιο έχει
πρόβληµα και αναζητά ιδέες και στήριξη να το διατυπώνει ελεύθερα Αλλιώς όλοι θα
κρύβονται στα δικό τους επαγγελµατικό µικρόκοσµο.

Το µέγεθος βέβαια των δικών µας επιχειρήσεων, στν πλειοψηφία τους µπορεί να
αποτελείται απο µία και µόνο οµάδα. Πολλές φορές πολύ µικρότερη αριθµητικά απο
µια οµάδα ποδοσφαίρου. Οι αρχές όµως είναι διαχρονικές και ίδιες. Μικροί η µεγάλοι

πρέπει να έχοµε – µιά οι πολλές – οµάδες που να κάνουν «πρωταθλητισµό». Να
έχοµε µια σωστή, «δεµένη» και αποδοτική οµάδα.

Μια τέτοια οµάδα γνωρίζει ποιά είναι, γνωρίζει που βρίσκεται σήµερα, γνωρίζει που
θέλει να πάει και πώς θα πάει εκεί που θέλει. Γνωρίζει ακόµα τι αναµένεται απο αυτή
και ποιά στήριξη χρειάζεται για να επιτύχει την αποστολή. Τέλος η σωστή οµάδα έχει
σύστηµα για να µπορεί να µετρήσει πόσο καλά τα πάει και τέλος µια διεύθυνση που
µεριµνά γαι να δίδεται η σωστή αναγνώριση, οικονοµική ή άλλη στην οµάδα που
αγωνίζεται.

Πόσο καλά τα πάµε στο «φτιάξιµο» µιάς οµάδας – όπως λένε και ποδοσφαιρικά – µε
αξιώσεις. Αν αυτοαξιολογηθούµε απαντώντας τις ερωτήσεις τις προτελευταίας
παραγράφου θα έχουµε κάνει µια καλή αρχή. Τίποτα όµως απο όλα αυτά δεν θα
καταφέρουµε αν δεν έχουµε σαν αρχή µας και ως επιχειρηµατίες και ως µέλη της
επιχείρησης – οµάδας – την αλληλοεκτίµηση και τον αλληλοσεβασµό. Αν δεν
έχουµε σαν πυξίδα των ενεργειών µας τον άνθρωπο. Είτε ως πελάτη, είτε ώς
εργοδοτούµενο, είτε ως συνάδελφο.
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