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Όλα σου τα 'μαθα,
μα ξέχασα μια λέξη
του Γιώργου Ιωάννου, HRAdministrator, KorresNatural Products

Ο Ni'kos είναι ένας άνθρωπος που ήρθε αντιμέτωπος
από vcupis με πολλά προβλήματα.
To περιβάλλον; Μια Ελλάδα που προσπαθεί
να επουλώσει us πληγέ5 ens, να σταθεί και
πάλι στα πόδια ensαφήνοντες ηίοω us άσχημε5
μνήμες του Εμφυλίου. Από pmpos πήρε
την τύχη του στα χέρια του, οηήισμένο5 πάντα
με σημαντικά εφόδια oncus αυτοπεποίθηση,
δύναμη, τόλμη, πίστη για ένα καλύτερο αύριο
και όνειρα. Όνειρα που θέλησε να κάνει
πραγματικότητα xtopis ποτέ να φοβηθεί τα
εμπόδια, τη σκληρή δουλειά αλλά και την

Anpntpns
Μπουραντάς,
EkoooeisΠαιάκη,
σελ. 375

αποτυχία. Έμαθε να δουλεύει πάντα μεθοδικά,
να ζυγίζει τα πράγματα βλέποντα5 κατάματαδυνατή αλλά θέλει κάποιον που θα γίνει
την αλήθεια, αξιοποιώνακ cisδυνάμει

ouvoooinopos στο ταξίδι tns, τον άνθρωπο

του και βελτιώνοντα5 tis αδυναμίες του. Ήταν

που θα καμαρώνει για τα επιτεύγματα Tns,τον

γεννημένος ηγέτης, viKnTns.

μέντορα Tns.

Τα κατάφερε τελικά! Κέρδισε το στοίχημα Tns

Η πορεία zcons ιου Νίκου και TnsAwas αποτελεί
τον πυρήνα του βιβλίου «Όλα σου τα

ζωής, ένα προσωπικό στοίχημα, το οποίο ο

loios έβαλε pioKapovcas πολλά. Απαρνήθηκε'μαθα, μα ξέχασα μια λέξη» του καθηγητή
την όμορφη εφηβεία και πέρασε στην

Μάνατζμεντ και Ανθρωπίνων Πόρων Δημήτρη

ωριμότητα πολύ νωρίς. Πάλεψε μόνος του

Μπουραντά, μέσα από τον οποίο ξεδιπλώνεται

σχεδόν και ανεβαίνοντας το δικό του Γολγοθά

n άποψη του συγγραφέα για την

πρακτική του μάνατζμεντ και το ρόλο του
έφτασε στην κορυφή. Ο Ni'kos είναι πια καταξιωμένος
και περιζπτητο5 στο χώρο του,
ηγέτη. Η ιστορία ensouvavTnons εν05 καταξιωμένου
καθηγητή5 πανεπιστημίου, γκουρού ensΔιοικητική5

καθηγπτή-ηγέτπ στον χώρο του με

Επιστήμη5 αλλά και σαν άνθρωπος
παραμένει ξεχωριστό5, πατέρας, δασκαλθ5,

ένα νέο άνθρωπο που ξεκινά τη ζωή του και
αναζητά την πυξίδα του χρησιμοποιείται έντεχνα

ouvepocposπου δε σταματά να αναζητά ένα

για να αναπτυχθούν μέσα από us σελίδες
του βιβλίου αξίες όπως n ακεραιότητα, n εντιμότητα,

καλύτερο αύριο για τον ίδιο και tous γύρω
του. Η Άννα είναι ένα κορίτσι διαφορετικό

ο αυτοσεβασμός, n αλληλεγγύη και

απθ ta άλλα. Χαρισματική, με έντονε5ανησυχία n γενναιοδωρία. Αυτές οι αξίεε αλλά και στοιχεία
αλλά και πίστη erasδυνάμει ins, ψάχνει
την ιαυιόιηιά

oncos n επιμονή, n υπομονή, n πειθαρχία,

Tns.θέλει να βρει τον εαυτό ins

n εστίαση οε crtoxousκαι μεθοδική σκέψη

και τα όνειρα που αν ια πραγμαιοποιήσει θα

και δράση, αποτελούν τα απαραίτητα εφόδια

γίνει πραγματικά ευιυχισμένη.
ενό5 πραγματικού ηγέτη οε προσωπικό και
Οι δρόμοι του Νίκου και Tns Awas συναντιούνται
επαγγελματικό επίπεδο.
και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχουν

Επέλεξα να διαβάσω το βιβλίο κυρίου από

ανάγκη ο ένα5 τον άλλο για διαφορετικού5
noyaus. Ο Nikos έχοντα5φτάσει ψηλά αρχίζει

περιέργεια. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον το
nebsένα μυθιστόρημα καθηγητή AioiKmiKns

να νιώθει nous κατι λείπει από την κατά τ'

Enicrcnpns γίνεται best seller και λαμβάνει

άλλα γεμάτη ζωή του, τόσο αε προσωπικό
όσο και οε επαγγελματικό επίπεδο. Λείπει n
παρακαταθήκη, κάτι που θα αφήσει πίσω του
και θα νιώθει περήφανο5 για όσα πέτυχε στη
μακρά του πορεία. Η Άννα, από την άλλη,
ψάχνει τον οδηγό που θα Tns δείξει το δρόμο
Tns eniiuxias, Tns αυτοπραγμάτωση.

www.clipnews.gr

Νιώθει

βραβείο αναγνωστών. Η ανάγνωση του αποτέλεσε
ευχάριστη έκπληξη.

«Συνάντησα»

ακαδημαϊκές γνώσεις μέσα οε λογοτεχνικό
έργο, με τρόπο που μπορούν να αποτελέσουν
έμπνευση για όλου5 εμάς που ασχολούμαστε
με το Μάνατζμεντ και το Ανθρώπινο
Δυναμικό. To συνιστώ ανεπιφύλακτα!

