
Το έχουν όλοι οι µεγάλοι ηθοποιοί, οι µεγάλοι πολιτικοί ηγέτες όπως και οι 
µεγάλοι επιχειρηµατίες.  ∆εν περιορίζεται όµως, µόνο σε ανθρώπους που 
βρίσκονται σε ισχυρές θέσεις. Ένας υπάλληλος σας µπορεί να το έχει, όπως και 
ένας ανταγωνιστής σας.

Σε κάνουν να σταµατάς ότι κάνεις, για να τους προσέξεις. Περιµένεις κάτι 
ενδιαφέρον να συµβεί. Αν και δεν τους φωτίζει κάποιος προβολέας, το 
δωµάτιο φωτίζεται όταν εισέρχονται. Τι είναι αυτό που έχουν;  

Έχουν «Status!».  

Οι περισσότεροι από µας δεν αναζητούµε να είµαστε συνεχώς στο επίκεντρο 
της προσοχής. Αλλά όταν µπαίνουµε σε µία οµάδα ή εισερχόµαστε σε ένα 
δωµάτιο, θέλουµε η άφιξή µας να γίνει αισθητή. Όταν λέµε την γνώµη µας, 
θέλουµε να την µεταχειρίζονται µε σεβασµό. Θέλουµε να µας παίρνουνε στα 
σοβαρά. Θέλουµε η ύπαρξή µας να έχει βάρος και ουσία για τους άλλους, 
γιατί κανείς δεν θέλει να τον αγνοούν. Και όλα αυτά θέλουµε να τα 
πετυχαίνουµε χωρίς την χρήση του φόβου της εξουσίας που πηγάζει από το 
οργανόγραµµα,  θέλουµε να το πετύχουµε µε την παρουσία µας.

Το Status είναι µια έννοια µε µεγάλη σηµασία για το χτίσιµο του ρόλου ενός 
ηθοποιού και στην οποία δίνουν ιδιαίτερη αξία οι θεραπευτές. Το Status εδώ 
δεν σηµαίνει «κοινωνική θέση», «επαγγελµατικό κύρος» ή δύναµη που 
στηρίζεται στην κατοχή γης, όπλων ή χρηµάτων.  Όπως χρησιµοποιείται στο 
θέατρο, το Status αναφέρεται στη συµπεριφορά των ανθρώπων, στο πως 
“παίζουν” µέσα στις σχέσεις τους, παίρνοντας θέσεις κυριαρχίας και υποταγής.

Χρησιµοποιώντας την ιδέα του Status επικεντρωνόµαστε πληρέστερα 
στη συµπεριφορά και στην πρόθεση ενός ατόµου. Αυτό µας επιτρέπει 
να συλλογιστούµε ποιες είναι οι καθοριστικές συµπεριφορές που θα 
µπορούσαν να κάνουν µια ανθρώπινη σχέση να ανθίσει ή να µαραθεί.
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Αυτό που
έχουν οι ηθοποιοί 
και χρειάζονται οι 
ηγέτες



Μόνο και µόνο επειδή, κάποιος κέρδισε έναν 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα έργο ή µία ηγετική θέση 
σε µία εταιρεία δεν σηµαίνει ότι αυτόµατα έχει 
περισσότερη κυριαρχία πάνω στο ακροατήριό του ή 
την οµάδα του. Είναι η «παράστασή του» τόσο µε την 
θεατρική όσο και µε την οργανωτική έννοια, που θα 
του χαρίσει την εξουσία που ο τίτλος ή ο ρόλος 
συνεπάγεται. Η διαχείριση του Status που φέρνει στον 
ρόλο του, δηλαδή, το πώς θα εµφανιστεί, πώς θα 
συνδεθεί, πώς θα µιλήσει, πώς θα ακούσει, πώς θα 
ενεργήσει - κάθε κίνηση στην εταιρική ή την θεατρική 
σκηνή, συµβάλλει στο αποτέλεσµα.

Και ακριβώς αυτή είναι η κεντρική ιδέα: 
Οι ικανότητες που οι ηθοποιοί χρησιµοποιούν για να 
συγκινήσουν, να πείσουν, να εµπνεύσουν, ή να 
ψυχαγωγήσουν έχουν άµεσες και ισχυρές εφαρµογές 
στον κόσµο των επιχειρήσεων. ∆εν είναι απλά  
χρήσιµες σε διοικητικά στελέχη, σε επιχειρηµατίες,σε  
παρουσιαστές και σε οµιλητές, είναι ουσιώδεις. Όσοι 
ηγούνται θα πρέπει να έχουν αξιοπιστία, 
αυτοπεποίθηση, να είναι ενεργητικοί, να ασκούν 
ενσυναίσθηση και να είναι αυθεντικοί.όσο οι 

Οι ηγέτες και οι ηθοποιοί µοιράζονται κάποιες 
ικανότητες, εποµένως οι ηγέτες µπορούν να µάθουν 
πολλά πράγµατα από τους ηθοποιούς και βέβαια δεν 
προτείνουµε οι ηγέτες να γίνουν ηθοποιοί.
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 O κ. ∆ηµήτρης Βιντζηλαίος έχει διατελέσει επί σειρά 
ετών Γενικός ∆ιευθυντής σε ελληνικές εταιρίες 
πληροφορικής. Εργάστηκε στην πολυεθνική εταιρία 
Hewlett Packard S.A. επί επτά χρόνια σε διάφορες 
θέσεις Υποστήριξης Πελατών, Πωλήσεων και 
Marketing µε δραστηριότητες στο χώρο της Μέσης 
Ανατολής, Αφρικής και Ελλάδας.Η εµπειρία του 
καλύπτει πολλούς νευραλγικούς τοµείς της 
επιχείρησης. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (1980), κάτοχος δύο Master's από το 
University Of Michigan (1984) και Υποψήφιος 
∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου MIDDLESEX,  UK, µε 
θέµα την Οργανωσιακή Ψυχολογία. 

Έχει ολοκληρώσει τριετές πρόγραµµα σπουδών σε 
θεατρική επικοινωνία, αυτοσχεδιασµό και θεατρικό 
παιχνίδι µε τον κ Λάκη Κουρετζή και έχει ολοκληρώσει 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σωµατικού Θεάτρου που 
διευθύνουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης κ Κώστας 
Φιλίππογλου και η χορογράφος κα. Φρόσω Κορρού.

Χρησιµοποιεί θεατρικές τεχνικές για το σχεδιασµό 
εργαστηρίων βιωµατικής µάθησης, επικοινωνίας, 
Storytelling, ηγεσίας, ανάπτυξης σχέσεων  όπως και 
εργαστήρια ανάπτυξης παραγόντων της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης
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Το πρόγραµµα περιλαµβάνει,  έντονη βιωµατική 
εκπαίδευση ,  µε στόχο τη ανάπτυξης της δυνατότητας 
διαχείρισης ενός δυνατού ηγετικού status, έτσι ώστε να 
εµπνέουν στους άλλους εµπιστοσύνη και στους ιδίους 
αυτοπεποίθηση και αυτοκυριαρχία µε στόχο να µπορούν 
να διαχειριστούν αδιόρατα την δυναµική της οµάδας ή 
του ακροατηρίου τους.

 1-Σκηνική παρουσία

! Η έννοια του status

! Σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής

! Κίνηση και στάση στον χώρο

! Σχεδιασµός Χωροκίνησης

2-Σωµατική έκφραση Status

! Απεύθυνση 

! Σώµα και High Status, 

! Σώµα και Low Status

! ∆όµηση & αποδόµηση της κίνησης

3-Φωνητική έκφραση Status  

! Λειτουργική αναπνοή

! Χαρακτηριστικά φωνής: 

! Τόνος, Ένταση, Ταχύτητα, Ρυθµός. 

! Ειδικοί Χρωµατισµοί

4-Παιχνίδια status

! Ανάλυση Στυλ Status

! Ο ρόλος των άλλων 

! Συµπληρωµατικές Θέσεις 

Ατοµικά σχέδια εφαρµογής συµπληρώνονται στο τέλος 
κάθε ενότητας για να βοηθηθεί η άµεση εφαρµογή των 
τεχνικών στην καθηµερινή πρακτική.

Οι οµάδες είναι µικρές (µέγιστος αριθµός ατόµων 8) για 
να επιτρέψει την εξατοµικευµένη εκπαίδευση. 
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Είναι αδήριτη τα στελέχη να γίνουν κύριοι της 
επικοινωνίας 

η ανάγκη 
, ο χρόνος όµως που έχουν στην διαθεσή τους 

είναι περιορισµένος. Το Executive Coaching είναι η λύση:

! Επικέντρωση σε ένα συγκεκριµένο θέµα παρουσίασης 
ή στην βελτίωση ενός ή περισσοτέρων τοµέων 
επικοινωνίας.

! Συγκεκριµένη κατεύθυνση, στοχευµένες στρατηγικές 
και επίκαιρες τεχνικές που διευκολύνουν άµεσα, την 
πρόοδο και την βελτίωση σε δύσκολες ή απαιτητικές 
καταστάσεις. 

! Άνετη, αποδοτική ευκαιρία µάθησης σε προσωπικό 
επίπεδο: επικοινωνιακών στρατηγικών και τεχνικών 
που στελέχη σε ηγετικές θέσεις χρειάζονται  για να 
ενεργοποιήσουν οµάδες, να επιλύσουν συγκρούσεις, 
να εµπνεύσουν και να παρακινήσουν, να εξηγήσουν 
και να πείσουν για να βελτιώσουν την απόδοση τη δική 
τους και των υφισταµένων τους 
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