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Πρόλογος 

Η πολυπολιτισμικότητα είναι πλέον εδώ. Ό,τι συμβαίνει σε 
ένα κράτος, συμβαίνει σχεδόν και στα υπόλοιπα. Ό,τι συμβαί-
νει στην Ευρώπη θα συμβεί και στην Ελλάδα. Ο νόμος των 
συγκοινωνούντων δοχείων. Η ποσότητα του ενός δοχείου θα 
ισοσταθμιστεί με το διπλανό του. Η οικονομική κρίση έχει δη-
μιουργήσει αναμφισβήτητα μία κοινωνική κρίση. Οι κοινωνι-
κές επιπτώσεις της θα εξακολουθούν να υπάρχουν για χρόνια 
στο μέλλον. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν δυσα-
ρεστημένοι με την ζωή τους και το μέλλον τους. Πάρα πολλοί 
δεν πιστεύουν πλέον στις κυβερνήσεις τους. Το οικονομικό 
σοκ που έχουν δεχθεί πολλοί, δημιουργεί αλληλεπιδράσεις τις 
οποίες οι προηγούμενες κοινωνικές πολιτικές δεν μπορούσαν 
να προλάβουν. Άντρες, γυναίκες, νέοι, εργαζόμενοι με χαμη-
λές ικανότητες και δεξιότητες βρίσκονται εκτός χώρου εργα-
σίας. Καινούργιες κατηγορίες δημιουργούνται πλέον, όπως οι 
labour-market inactive, οι πρώην εργαζόμενοι δηλαδή που δεν 
ψάχνουν πλέον εργασία ή που δεν είναι διαθέσιμοι για εργα-
σία. Το κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης αντικατοπτρίζεται σε 
αυξανόμενους αριθμούς ανθρώπων που δεν μπορούν να ικανο-
ποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες. 

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα περιβάλλον, στο οποίο 
ο ήδη εργαζόμενος πρέπει να συνυπάρξει και ταυτόχρονα να 
αντιμετωπίσει συναισθηματικά και ψυχολογικά. Οι αρνητικές 
επιδράσεις της κρίσης στην ψυχολογία του εργαζόμενου, δη-
μιουργούν ένα θεσμικό πλαίσιο, που δικαιολογεί πλέον κάθε 
δυνατή μείωση εις βάρος του και προς όφελος της επιβίωσης 
ενός οργανισμού. Είναι αυτές όμως, που προκαλούν τις αντο-
χές και τις άμυνες του εργαζόμενου. 

Η παγκόσμια τάση είναι μια ενιαία αγορά. Τα σύνορα θα 
είναι μόνο γεωγραφικά, οι διαφορές θα μηδενίζονται δεκαε-
τία με δεκαετία. Η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να διακρίνει 
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τι θα γίνεται στο εξωτερικό περιβάλλον και να προετοιμάζε-
ται. Το μάνατζμεντ αναλόγως της επιχείρησης και του συμ-
βουλίου των μετόχων, καθώς και αναλόγως των στόχων της 
επιχείρησης και του ηγέτη, καλείται να παίξει τον ρόλο του 
παγοθραυστικού ενάντια σε παλιές επιθυμίες και εικόνες του 
παρελθόντος. Ο μάνατζερ επίσης καλείται να διατηρήσει τις 
ισορροπίες ανάμεσα στο παλιό και το νέο. Αυτό που είχαμε, 
με αυτό που ήρθε και το επόμενο που έρχεται. Αυτό που θα 
θέλαμε να έχουμε, με αυτό που έχουμε. 

Το βιβλίο αυτό περιέχει συμβουλές - παραδείγματα που 
εστιάζουν στην ψυχολογία του εργαζόμενου - στελέχους σε 
δύσκολες στιγμές της ζωής του. Σε καμία περίπτωση δεν εί-
ναι τα ίδια ή παραπλήσια παραδείγματα και συμβουλές που 
αναφέρονται στο προηγούμενο βιβλίο μου : «Τα Μυστικά για 
Αποτελεσματικό Μάνατζμεντ». Γνωρίζω ότι υπάρχει ο κίνδυ-
νος επαναληψιμότητας σε μία Ελλάδα που σχεδόν όλα έχουν 
ειπωθεί και γραφτεί. Εδώ όμως αναφέρονται αληθινές κατα-
στάσεις και παρέχονται συμβουλές, με απώτερο σκοπό την 
εφαρμογή ενός, όσο το δυνατόν, ηθικότερου και πιο αποτελε-
σματικού μάνατζμεντ και ηγεσίας. Αυτά τα δύο, αναλόγως των 
καταστάσεων, ασκούνται συνήθως από το ίδιο άτομο. Σε αυτό 
το βιβλίο αναφέρω όσα περισσότερα περιστατικά μπορώ, παρ-
μένα από τα καθημερινά προβλήματα που ζει ένας επαγγελμα-
τίας και ιδιαίτερα ένα στέλεχος σήμερα, με σκοπό να δώσω το 
σημερινό στίγμα στις επιχειρήσεις και ίσως, το σκεπτικό για 
κερδοφορία και επικράτηση στην αγορά.

Πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί τις αλλαγές που έχουν επέλ-
θει στις επιχειρήσεις. Άξια στελέχη μίας εποχής που πέρασε, 
κατακρημνίζονται στην σημερινή εποχή της κρίσης. 

Κάτι που στο παρελθόν γινόταν χωρίς κόπο, σήμερα πρέπει 
να παλέψεις γι’ αυτό. Ο κόπος και ο αγώνας για την επιβίωση 
έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της 
ευφορίας. Έτσι λοιπόν το μάνατζμεντ καλείται πολλές φορές 
να “ζυγίσει” τα δεδομένα, με μοναδικό πολλές φορές αίτημα 
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την επιβίωση τουλάχιστον της επιχείρησης. Η ανεπάρκεια και 
η ανικανότητα αποκαλύπτονται πλέον όλο και συχνότερα, κα-
ταλήγοντας σε τραγικό συνήθως τέλος για τους ανεπαρκείς. Το 
μάνατζμεντ αναλαμβάνει, στην τωρινή εποχή της κρίσης, συ-
χνά τον ρόλο του “ξεδιαλυντή”, αυτού δηλαδή που καλείται να 
ξεκαθαρίσει τις καταστάσεις, ξεχωρίζοντας τους ικανούς από 
τους ανίκανους και να επαναφέρει την επιχείρηση στα πρότυ-
πα παλιότερων εποχών όπου έπρεπε να δουλέψεις σκληρά για 
να απολαύσεις τους καρπούς του δουλειάς σου. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δηλώσω ξανά, πως κατά τη 
δική μου άποψη το αποτελεσματικό μάνατζμεντ, είναι συνδυ-
ασμός πολλών επιστημών. Έχω αναφερθεί πολλές φορές στο 
παρελθόν για τη χρησιμότητα κατανόησης των αρχών της βι-
ολογίας στο χώρο του μάνατζμεντ. Μια μεταφορά των ειδών 
στον εργασιακό χώρο γίνεται και σε αυτό το σημείο. Σχεδόν 
σε όλες τις εταιρείες υπάρχουν αυτοί που δουλεύουν και αυτοί 
που προσποιούνται ότι δουλεύουν (ή δουλεύουν πολύ λιγότε-
ρο), κερδίζοντας από τους πρώτους. Το πρώτο είδος των εργα-
ζομένων αντιστοιχεί στη φύση με τους λύκους. Αυτοί μπορούν 
να επιβιώνουν χάρη στην ικανότητά τους να λειτουργούν ως 
αγέλη και να προσαρμόζονται σε κάθε περιβάλλον, αρκεί να 
το αποφασίσουν. Από την άλλη μεριά υπάρχει το δεύτερο εί-
δος, οι ύαινες. Αυτές επιβιώνουν χάρη στα λιοντάρια που κυ-
νηγούν. Κάποιοι άλλοι κάνουν δηλαδή τη δουλειά γι’ αυτές. 
Αυτά τα δύο είδη τα συναντάμε όχι μόνο στην Αφρική αλλά 
και σε πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
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1
Η ικανότητα ενός στελέχους έγκειται 

στην ικανότητα να αλλάζει εκεί που αποτυγχάνει

Ο στόχος του είναι η επιτυχία στο ρόλο του. Όταν αυτό δεν 
γίνεται, το άτομο που κάνει αυτή τη δουλειά έχει θεωρητικά 
αποτύχει, εκτός εάν αλλάξει τακτική ή στρατηγική. Πρέπει να 
μπορεί να διακρίνει τις παγίδες και τις ευκαιρίες. Οι διάφορες 
δικαιολογίες απλά καθυστερούν την ανάπτυξή του και την πι-
θανή επιτυχία του. Είναι σαν να χτυπάει το κεφάλι του στον 
τοίχο πολλές φορές θεωρώντας ότι κάποια στιγμή θα τον δι-
απεράσει. Όταν συνεχίζει δηλαδή να επαναλαμβάνει το ίδιο 
πράγμα χωρίς να αλλάζει κάτι σε αυτό, δεν μπορεί να πετύχει 
διαφορετικά αποτελέσματα.

Η εταιρεία J.C. Penney Co. [JCP] απομάκρυνε τον διευθύ-
νοντα σύμβουλό της, Ron Johnson, ο οποίος επέστρεψε στις πω-
λήσεις στην Apple Inc. Ο κύριος Johnson, όσο ήταν στην πρώτη 
εταιρεία, κατάργησε απότομα αμφίβολες πρακτικές τιμών που 
περιελάμβαναν αυξήσεις στις τιμές και στη συνέχεια μεγάλες 
εκπτώσεις με προσφορές και εκπτωτικά κουπόνια. Πρότεινε, 
αντί αυτής της πολιτικής, περισσότερο καινοτόμα προϊόντα για 
αύξηση του τζίρου. Οι καταναλωτές όμως είχαν συνηθίσει την 
συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική και έτσι η απότομη διακοπή 
της οδήγησε σε μείωση των πωλήσεων της τάξης του 25% ετησί-
ως. Ίσως το μεγαλύτερο σφάλμα σε αυτήν την περίπτωση ήταν η 
εφαρμογή υπερβολικά πολλών αλλαγών σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα και χωρίς επαρκείς προπαρασκευαστικούς ελέγχους. 
Κατά συνέπεια, το διοικητικό συμβούλιο της JCP επαναπροσέ-
λαβε τον πρώην γενικό διευθυντή, Myron Ulman. Όπως ο David 
Cush, Διευθύνων Σύμβουλος της Virgin America είπε: “Ήταν 
πολύ καλή ιδέα. Δεν πρέπει να  καταστρέφεις όμως το παλιό σου 
μοντέλο πριν βεβαιωθείς ότι το καινούργιο σου είναι επιτυχημένο”.


