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5 χρόνια CEO
Clubs Greece

Η μεγαλύτερη επιτυχία του
Club είναι η εξωστρέφεια

Η

έννοια της ηγεσίας είναι πολλές φορές συνυφασμένη με την έννοια της μοναξιάς, κυρίως την εποχή που βιώνουμε, που οι προκλήσεις είναι πολλές και
πρωτόγνωρες. Είναι δύσκολο για τους ηγέτες, λόγω της ευαισθησίας των θεμάτων που χειρίζονται, να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και τα πλάνα τους
με άτομα τόσο μέσα στην επιχείρησή τους όσο και στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους. Από την άλλη, είναι και αυτοί άνθρωποι –και μάλιστα επιφορτισμένοι με την εξαιρετική ευθύνη της βιωσιμότητας της επιχείρησής τους– έχουν την ανάγκη να εξωτερικεύονται, να μοιράζονται και να βρίσκουν άτομα που τα εμπιστεύονται για να τους ακούσουν, να τους κατανοήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, έτσι εκτονώνονται και αναπτύσσονται.

της Γεωργίας Καρτσάνη,
Προέδρου του CEO Clubs Greece

Αυτός ήταν ο λόγος που έφερα το CEO
Clubs στην Ελλάδα το 2009. Για να δημιουργήσω τον θεσμό αυτό που θα έφερνε
κοντά τους CEO και θα τους ενέπνεε να
ανοίγονται, να μοιράζονται, να συνδημιουργούν και να αναπτύσσονται. Δεν ήταν
πια μόνοι στο ηγετικό τους ταξίδι. Πέντε
χρόνια τώρα συμπορευόμαστε, όλοι μαζί, μέσα σε ένα εξαίρετο κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοεκτίμησης και συνεργασίας. Είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον.
Περάσαμε πολλές όμορφες στιγμές, πάνω απ’ όλα όμως μάθαμε και γίναμε καλύτεροι ηγέτες για τους ανθρώπους μας.
Όραμά μου είναι να προαγάγουμε μέσα
από το Club τη μεταμόρφωση της Ελλάδας, δίνοντας νέα διάσταση και ρόλο στην
έννοια της ηγεσίας. Προωθούμε τη δημιουργική σκέψη και τη συνεργασία σε κάθε
μας συνάντηση, σε κάθε μας εκδήλωση.
Είχαμε την τύχη και την ευτυχία να
έρθουν κοντά μας ομιλητές που όχι μόνο
μας μεταλαμπάδευσαν τις γνώσεις και τις

εμπειρίες τους, αλλά πραγματικά μας ενέπνευσαν ώστε να δούμε τα πράγματα
από μια εντελώς νέα προοπτική, μια φρέσκια και ελπιδοφόρα ματιά.
Αν με ρωτήσει κάποιος ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Club, θα απαντήσω η εξωστρέφεια. Οι μοναχικοί ηγέτες
συναντήθηκαν μεταξύ τους και δεν είναι
πια μόνοι. Κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και
αντάλλαξαν τις ιδέες τους, τους προβληματισμούς αλλά και τα προβλήματά τους,
τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους. Έμαθαν ο ένας από τον άλλον και βοήθησε
ουσιαστικά ο ένας τον άλλον.
Έχουμε αυτήν τη στιγμή 120 μέλη, 120
πραγματικούς ηγέτες από διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας, που οι εταιρείες τους ευημερούν ακόμα και μέσα
στην κρίση. Πορευόμαστε στο μέλλον μαζί, με όραμα την αλλαγή του τρόπου σκέψης της ηγεσίας μας, που πιστεύουμε ότι
θα είναι ο βασικός συντελεστής της αναβίωσης της χώρας μας.
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