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Personal, Executive & Team Coach (ICF), 
ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ, 

ιδρυτής της OTHISSI

Συνέντευξη στη Νίκη Καραθάνου

Σ
τη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Mα-
νόλης Καλογεράκης, Personal, Executive 
& Team Coach (ICF) και ιδρυτής της ε-

ταιρείας OTHISSI, μας μιλά για το coaching 
στην Ελλάδα και τους τρόπους που μπορεί να 
διευκολύνει τους σύγχρονους επαγγελματίες 
να αναπτυχθούν και να πετύχουν.

Tι είναι το επιχειρησιακό coaching, κα-
θώς πρόκειται για μία έννοια η οποία δεν 
είναι ακόμη πολύ γνωστή στο ευρύ κοι-
νό, αλλά που φαίνεται ότι κερδίζει συνε-
χώς έδαφος. 
– Πρακτικά μιλώντας, το coaching είναι ένα 
πολύ δυνατό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και 
τους επαγγελματίες. Σήμερα, μικρές και με-
γάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως αξιοποιούν 
το coaching ως μέσο να πετύχουν τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα και ταυτόχρονα ως μο-
χλό ανάπτυξης και εξέλιξης των στελεχών και 
των ομάδων εργασίας. Χιλιάδες επαγγελματί-
ες πετυχαίνουν γρήγορα τους στόχους τους, 
βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους και ο-
δηγούν οι ίδιοι με αυτοπεποίθηση τη δουλειά 
τους εκεί που ονειρεύονται, με τη συνεργασία 
ενός επίσης επαγγελματία coach. 
Η μεγάλη διαφορά του coaching από την πα-
ραδοσιακή συμβουλευτική (consulting), έγκει-
ται στο γεγονός ότι στο coaching παράγονται 

οι λύσεις και οι δράσεις καλλιεργώντας μια 
ισότιμη σχέση σύμπραξης των ενδιαφερο-
μένων με τον coach, σε μια προκλητική και 
δημιουργική διαδικασία σκέψης μέσα στην 
οποία οι άνθρωποι εμπνέονται, αξιοποιούν 
και αναπτύσσουν τις προσωπικές δυνατότη-
τές τους, και επιπλέον τις δυνατότητες της ο-
μάδας τους αν πρόκειται για team coaching. 
Κατά συνέπεια, κινητοποιούνται και δεσμεύ-
ονται ισχυρά για την υλοποίηση των πλάνων 
δράσης, αφού αυτά έχουν δημιουργηθεί κυ-
ρίως από τους ίδιους. Έτσι οι στόχοι επιτυγ-
χάνονται εγκαίρως και ταυτόχρονα οι άνθρω-
ποι και οι ομάδες μαθαίνουν… να μαθαίνουν 
και να αναπτύσσονται. 
Για τον πιστοποιημένο επαγγελματία coach, 
το coaching είναι κυρίως τέχνη που αξιο-
ποιεί στην πράξη γνώσεις και μεθοδολογί-
ες από επιστήμες όπως η ψυχολογία, η κοι-
νωνιολογία και η νευροεπιστήμη. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι έχει ιστορία πάνω από 50 
χρόνια και ρίζες στην αρχαία ελληνική φι-
λοσοφία και πρακτική, καθώς τον 5ο αιώ-
να π.Χ. ο Σωκράτης εφάρμοζε την μαιευτι-
κή μέθοδό του.

Ποια είναι τα οφέλη που μπορεί να φέ-
ρει το επιχειρησιακό coaching σε έναν ε-
παγγελματία ή μία επιχείρηση;

Ο επαγγελματίας 
coach 
κ. Μανόλης 
Καλογεράκης, 
μέσα από την OTHISSI, 
προσφέρει τα οφέλη 
του coaching 
σε επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες.

«Εργαλείο 
επιτυχίας 

και ανάπτυξης 
για επιχειρήσεις 

και επαγγελματίες 
τo coaching»

Mανόλης 
Καλογεράκης 
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Ειδήσεις

– Στην εποχή μας αντιμετωπίζουμε συνεχείς 
αλλαγές, αβεβαιότητα και πολύπλοκες κατα-
στάσεις. Σε αυτές τις συνθήκες οι άνθρωποι 
σε μια επιχείρηση αντιμετωπίζουν διαφορετι-
κές προκλήσεις ανάλογα με τη θέση εργασίας 
τους. Αντίστοιχα εξειδικεύεται και το coaching 
όταν παρέχεται στους ηγέτες (Leadership 
coaching), στα στελέχη (Executive coaching) 
και στους εργαζόμενους (Personal coaching). 
Ένας επιτυχημένος ηγέτης, έχοντας μεγάλη 
αυτοπεποίθηση, ακούει μεν, ωστόσο δυσκο-
λεύεται να ακολουθήσει συμβουλές από τρί-
τους. Στο coaching δεν δίνουμε συμβουλές. 
Διευκολύνουμε τον άνθρωπο να διερευνήσει 
και να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματά του, θέτοντάς του και τις ερωτήσεις 
που συχνά ο ίδιος αποφεύγει να κάνει στον 
εαυτό του. Και πιστέψτε με, αυτό είναι απε-
λευθερωτικό και διαφωτιστικό με έναν πολύ 
ευπρόσδεκτο τρόπο. 
Η συνεργασία με έναν πιστοποιημένο επαγ-
γελματία coach προσφέρει στον ηγέτη τη δυ-
νατότητα να αποκτήσει καλύτερη επίγνωση 
των καταστάσεων, να ανακαλύψει περισσό-
τερες επιλογές, να πάρει εγκαίρως αποφά-
σεις καλής ποιότητας, να δημιουργήσει ένα 
πλαίσιο συναισθηματικής ασφάλειας για να 
τολμήσει τις αλλαγές που χρειάζονται, να 
αναπτύξει ψυχική ανθεκτικότητα, να δια-
τηρήσει ισορροπημένη εργασιακή και προ-
σωπική ζωή κ.ά. Τα στελέχη συχνά ανακα-
λύπτουν στην πράξη, με πολύ σκληρό τρό-
πο, σημαντικές ελλείψεις τους σε δεξιότη-
τες απαραίτητες για την επιτυχία στον απαι-
τητικό εργασιακό στίβο. Όταν υποστηρίζο-
νται με coaching, τα στελέχη μαθαίνουν να 
αφουγκράζονται, να κάνουν τις κατάλληλες 
ερωτήσεις, να θέτουν σωστά τους στόχους 
για τα άτομα και τις ομάδες, να εμπνέουν, να 
κινητοποιούν και να στηρίζουν τους υφιστα-
μένους τους σε συμφωνημένες δράσεις, να 
τους κάνουν να θέλουν να γίνονται συνεχώς 
καλύτεροι, να τους εμπλέκουν σε διεργασί-
ες μάθησης, να προστατεύουν τις ομάδες α-
πό τις τοξικές συμπεριφορές των μελών και 
να καλλιεργούν θετικό κλίμα ακόμα και στις 
δυσκολίες. Μαθαίνουν να αναπτύσσουν τους 

ανθρώπους που τους εμπιστεύθηκε η επι-
χείρηση, και αυτός –νομίζω– είναι ο πολυ-
τιμότερος ρόλος ενός διευθυντικού στελέ-
χους, διότι δημιουργεί κεφάλαιο ανεκτίμη-
της αξίας για την επιχείρηση. 
Οι εργαζόμενοι, επίσης, αντιμετωπίζουν 
συχνά σημαντικές προκλήσεις όπως είναι 
οι ενδεχομένως προβληματικές σχέσεις με 
τον προϊστάμενο ή συναδέλφους, η αδυνα-
μία να συνεργαστούν ως μέλη μιας ομάδας, 
η χαμηλή δημιουργικότητα, η αδυναμία ε-
στίασης στο στόχο, η έλλειψη δεξιοτήτων, η 
απροθυμία να εκπαιδευτούν, να εξελιχθούν 
και να αναλάβουν νέους ρόλους και μερικές 
φορές η υπερβολική αντίσταση στις αλλαγές 
που όλοι οι άνθρωποι εμφανίζουμε ενστι-
κτωδώς σε ένα βαθμό. Πώς μπορεί μια επι-
χείρηση να διαχειριστεί τέτοια θέματα με ε-
πιτυχία που διαρκεί στο χρόνο; Δουλεύοντας 
με τους ανθρώπους σε ένα πλαίσιο coaching. 
Επιπλέον, σύνθετες και απαιτητικές προκλή-
σεις αντιμετωπίζουν οι ομάδες εργασίας που 
συχνά συγκροτούνται μέσα στις επιχειρήσεις.  
Είναι γεγονός ότι η προσαρμογή των εταιρει-
ών στις απαιτήσεις της εποχής μας και η και-
νοτομία επιτυγχάνονται από ομάδες ανθρώ-
πων που μαζί αποδίδουν πολλαπλάσια από 

το άθροισμα των προσωπικών τους αποδόσε-
ων. Γι’ αυτό το team coaching γίνεται ολοένα 
και πιο απαραίτητο. Ένας Team coach διευ-
κολύνει τα μέλη της ομάδας να αποκτήσουν 
συλλογική συνείδηση, να εκτιμούν και να α-
ξιοποιούν τις διαφορετικές απόψεις, να αλ-
ληλοσυμπληρώνονται, να συνεργάζονται αρ-
μονικά με δέσμευση και αμοιβαία λογοδοσία 
και να αναπτύσσονται μαζί, εστιάζοντας στους 
κοινούς στόχους της ομάδας. 
Έτσι, μέσα από τη δύναμη της ομάδας, οι άν-
θρωποι απολαμβάνουν τη χαρά σε περισσό-

τερες και μεγαλύτερες επιτυχίες και ταυτό-
χρονα την ιδιαίτερη σύνδεση που καλλιεργεί-
ται μεταξύ τους με τις διεργασίες του team 
coaching. Αυτή η ανθρώπινη σύνδεση είναι 
ισχυρή, βαθύτερη και ανθεκτική στο χρόνο, 
σε αντίθεση με τη συνήθως επιφανειακή και 
προσωρινή προσέγγιση που προσφέρουν τα 
παιχνίδια του team building. 
Όλα αυτά είναι κεφάλαιο για την επιχείρηση, 
η οποία κερδίζει αυξημένη εστίαση στους 
εταιρικούς στόχους, μεγαλύτερη αφοσίωση 
των εργαζομένων, αυξημένη παραγωγικότητα, 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας, κουλτούρα 
μάθησης και καλές σχέσεις μεταξύ των αν-
θρώπων της. 
Είναι φανερό ότι σε κάθε επίπεδο της οργα-
νωτικής δομής, οι επιχειρήσεις έχουν να ω-
φεληθούν σημαντικά, αξιοποιώντας ακόμη και 
περιστασιακά το coaching. H μέγιστη απόδο-
ση φυσικά επιτυγχάνεται όταν με συστημα-
τική δουλειά σε συνεργασία με έναν πιστο-
ποιημένο επαγγελματία coach, οι άνθρωποι 
της επιχείρησης δημιουργούν και προωθούν 
κουλτούρα coaching σε όλη την οργάνωση. 
 

Οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι και οι ε-
παγγελματίες του ευρύτερου κλάδου του 
ηλεκτρολογικού υλικού, του φωτισμού 
των συστημάτων ασφαλείας κλπ., πώς θα 
μπορούσαν να βοηθηθούν από το επιχει-
ρησιακό coaching;
– Ο εργολήπτης ηλεκτρολόγος, και γενικό-
τερα ο τεχνικός επαγγελματίας, έρχεται αντι-
μέτωπος με θεμελιώδη επιχειρηματικά ερω-
τήματα σε κάθε φάση της σταδιοδρομίας του. 
Στο ξεκίνημά τους οι νεότεροι αναρωτιούνται 
μεταξύ άλλων: «Πώς να στήσω την επιχείρη-
ση μου; Σε τι να εξειδικευθώ; Πώς θα ξεχω-
ρίσω από το πλήθος;» κλπ.. 

Στο επόμενο στάδιο, οι πεπειραμένοι προ-
βληματίζονται συνήθως με ερωτήματα ό-
πως: «Πώς θα πάρω μεγαλύτερες δουλειές; 
Ποιος δρόμος θα με οδηγήσει σε περισσότε-
ρους πελάτες; Πώς θα μεγαλώσω την τεχνι-
κή μου ομάδα; Πού θα βρω καλά παιδιά που 
πιάνει το χέρι τους και κόβει το μυαλό τους; 
Πώς θα τους κάνω να συνεργαστούν αρμο-
νικά;» και άλλα παρόμοια. 
Τέλος, στη σκέψη των ώριμων πλέον επαγ-
γελματιών στριφογυρίζουν ερωτήματα όπως: 
«Πώς θα παίρνω πιο καλοπληρωμένες δου-

Δεξιά 
ο κ. Μανόλης 
Καλογεράκης 
μαζί με πιστο-
ποιημένους 
από την Διεθνή 
Ομoσπονδία 
coaches.

Στο coaching δεν δίνουμε συμβουλές. 
Διευκολύνουμε τον άνθρωπο να ξεκαθαρίσει 

τις σκέψεις του και να προχωρήσει 
αναπτύσσοντας τις δικές του δυνάμεις
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λειές; Με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσω πιο ήρε-
μη καθημερινότητα και περισσότερο ελεύθε-
ρο χρόνο; Tι θα κάνω με την επιχείρηση όταν 
αποφασίσω να αποσυρθώ;». και αν πρόκειται 
για οικογενειακή επιχείρηση: «Πώς θα εξα-
σφαλίσω την ομαλή μετάβαση της επιχείρη-
σης στα παιδιά μου;”.
Αυτά είναι μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα 
που χρειάζονται τη σωστή απάντηση από τον 
επαγγελματία. Σωστές απαντήσεις ενδεχομέ-
νως υπάρχουν πολλές. Ποιος όμως μπορεί 
να δώσει εκείνες τις απαντήσεις που είναι οι 
σωστές για τον συγκεκριμένο επαγγελματία, 
στη συγκεκριμένη φάση της σταδιοδρομίας 
του; Μόνο ο ίδιος μπορεί! Μπορεί όμως μό-
νος του; Συνήθως όχι. Ένας πιστοποιημένος 
coach είναι καλά εκπαιδευμένος στον τρόπο 
που θα συνεργαστεί με τον επαγγελματία, 
για να τον διευκολύνει να δημιουργήσει ο ί-
διος τις λύσεις που θα δουλέψουν για εκεί-
νον στην κάθε φάση της σταδιοδρομίας του. 
Μέσα στην ισότιμη σχέση που δημιουργεί το 
coaching, ο επαγγελματίας βάζει τις σκέψεις 
του σε μια σειρά, κατανοεί και ελέγχει τα συ-
ναισθήματά του, αποκτά καλύτερη επίγνω-
ση των καταστάσεων και παίρνει αποφάσεις 
καλής ποιότητας. Στη συνέχεια, θέτει σωστά 
τους στόχους του, και με την υποστήριξη και 
την ενδυνάμωσή του από τον coach, φτιάχνει 
και υλοποιεί το σχέδιο δράσης που θα τον ο-
δηγήσει στα αποτελέσματα που θέλει, από το 
δρόμο που σε εκείνον ταιριάζει περισσότερο. 
Μέσα από την συνεργασία με τον coach του, 
ο επαγγελματίας πετυχαίνει τα αποτελέσμα-
τα που θέλει στη δουλειά του, και ταυτόχρο-
να ο ίδιος αναπτύσσεται, βελτιώνεται, γίνεται 
πιο δυνατός και πιο αποδοτικός. 

Μιλήστε μας για την OTHISSI. Πώς ξεκί-
νησε και τι ακριβώς προσφέρετε;
– Η ίδρυση της OTHISSI ήταν ένα φυσιολο-
γικά αναμενόμενο βήμα. 
Αφενός έδωσε εταιρική ταυτότητα στη δε-
καπενταετή πείρα μου ως εκπαιδευτή τεχνι-
κών και μηχανικών σε επιχειρησιακά θέμα-
τα, επικοινωνία, εξυπηρέτηση πελατών, ο-
μαδική συνεργασία, πωλήσεις, διαχείριση 
χρόνου, branding κ.ά. Προσφέρει αναπτυ-

ξιακή εκπαίδευση που σε μεγάλο βαθμό εί-
ναι βιωματική και συνδέεται με την πολυε-
τή εμπειρία μου σε θέσεις με επιχειρημα-
τική, εμπορική και διοικητική ευθύνη στον 
ιδιωτικό τομέα. 
Αφετέρου, ύστερα από τις πιστοποιημένες 
από τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (ICF) 
σπουδές μου, η OTHISSI αποτελεί το όχημα 
με το οποίο κομίζω τα οφέλη του coaching 
στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες. 
Ειδικότερα, η τεχνική κουλτούρα και η εμπει-
ρία που έχω ως μηχανικός, ενισχύουν την 
αντίληψη των προκλήσεων που αντιμετω-
πίζουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματί-
ες στους τεχνικούς κλάδους και μου δίνουν 
τη δυνατότητα να προσφέρω εξειδικευμέ-
νες συμβουλές και mentoring. 
Στο mentoring αξιοποιείται η μεθοδολο-
γία του coaching σε συνδυασμό με συστά-
σεις από την εξειδικευμένη πείρα που έχει 
ο μέντορας στο εκάστοτε αντικείμενο. Σε ό-
λη την επαγγελματική πορεία μου τροφοδο-
τούμαι από την πεποίθηση ότι σχεδόν πάντα 
οι άνθρωποι έχουν αναξιοποίητο δυναμικό 
και δυνατότητες συνεχούς βελτίωσης. Την 
οφείλω μαζί με την ευγνωμοσύνη μου στον 
κ. Στάθη, τον καθηγητή μου στο Λύκειο, με 
την καθοδήγηση του οποίου κατάφερα να 
ανεβάσω κατά 40% σε 3 μήνες τη χαμηλή 
επίδοσή μου στην έκθεση. Έτσι πέτυχα τον 
πρώτο μεγάλο επαγγελματικό μου στόχο: 
την εισαγωγή μου στη Σχολή Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Αυτή η 
πεποίθηση νομίζω ότι είναι ο κύριος λόγος 
που σήμερα είμαι επαγγελματίας coach.

Σε ποια συμπεράσματα έχετε καταλήξει 
μέσα από αυτή τη δραστηριότητά σας; Ποια 
θα λέγατε ότι είναι τα κυριότερα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι τε-
χνικοί επαγγελματίες στην Ελλάδα και τι 
είδους υποστήριξη χρειάζονται;
– Εμείς οι άνθρωποι των τεχνικών επαγγελ-
μάτων πέφτουμε συχνά σε μια παγίδα: Νο-
μίζουμε ότι αν έχουμε άριστες τεχνικές γνώ-
σεις, η επαγγελματική επιτυχία μας είναι ε-
ξασφαλισμένη. Είναι έτσι όμως; 
Έρευνα του Carnegie Institute of Technology, 
από τις αρχές του 20ού αιώνα, έχει δείξει ότι 
το 85% της οικονομικής επιτυχίας μας εξαρ-
τάται από την προσωπικότητά μας και τις ικα-
νότητές μας να επικοινωνούμε, να διαπραγ-
ματευόμαστε και να ηγούμαστε. Μόνο το 15% 
οφείλεται στην καλή τεχνική γνώση. Συνήθως 
όμως αυτές τις ικανότητες δεν μας τις ανα-
πτύσσουν στις τεχνικές σχολές και στα πολυ-
τεχνεία. Εμείς χρειάζεται να φροντίσουμε να 
τις αποκτήσουμε στην επαγγελματική μας πο-
ρεία. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα για εμάς. 
Πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί 
για να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται συνε-
χώς στον τρόπο που ζει και εργάζεται. Τρεις 
δεκαετίες στον επιχειρησιακό στίβο, έχω δει 
και έχω ζήσει πολλά τρανταχτά παραδείγματα. 
Αρκεί να το θέλει και να είναι διατεθειμένος 
να δουλέψει σωστά και συστηματικά, ανακα-
λύπτοντας, καλλιεργώντας και αξιοποιώντας 
όλες τις δυνάμεις που διαθέτει. Σε αυτή τη 
μαγευτική πορεία ανάπτυξης, η συνεργασία 
με έναν πιστοποιημένο επαγγελματία coach 
είναι καταλυτική.

Από ομιλία αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, προς 
τους εργολήπτες 

ηλεκτρολόγους της ΠΟΣΕΗ, 
στο πλαίσιο της έκθεσης 

Elec.tec.  


