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Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 
                                                                                                          

Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο της ηγεσίας 

ΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΜΑΘΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ του Νόμου του Στέρεου Εδάφους 

το φθινόπωρο του 1989. Ήμουν τότε ανώτερος κληρικός της 

εκκλησίας Σκαϋλάιν στο Σαν Ντιέγκο και περνούσα μια ι-

διαίτερα φορτωμένη περίοδο. Κάθε χρόνο, ανεβάζαμε ένα μεγάλο 

χριστουγεννιάτικο θέαμα. Επρόκειτο για εγχείρημα μεγάλων διαστά-

σεων. Συμμετείχαν πάνω από 300 ηθοποιοί και το ανέβασμα δεν είχε 

τίποτα να ζηλέψει από τις επαγγελματικές παραγωγές. Κάθε χρόνο 

περισσότεροι από 25.000 θεατές παρακολουθούσαν το θέαμα και είχε 

γίνει παράδοση στο Σαν Ντιέγκο αφού ανέβαινε κάθε χρόνο για πε-

ρισσότερο από δύο δεκαετίες. 

 Τη χρονιά εκείνη, το φθινόπωρο ήταν εξαιρετικά φορτωμένο για 

μένα. Ξεκινούσαμε ορισμένα νέα προγράμματα στην εκκλησία, ενώ οι 

προετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο θέαμα βρίσκονταν στην κο-

ρύφωσή τους. Ταυτόχρονα, είχα να δώσω κάποιες ομιλίες και να κά-

νω μερικά ταξίδια σε διάφορα σημεία της χώρας. Και επειδή ήμουν 

τόσο πνιγμένος στη δουλειά, άφησα το ευέξαπτο στοιχείο μέσα μου 

6 

Π
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να επικρατήσει και έκανα ένα μεγάλο λάθος. Πήρα πολύ γρήγορα 

τρεις αποφάσεις και τις εφάρμοσα χωρίς να φερθώ σαν σωστός ηγέ-

της. Μέσα σε μια εβδομάδα, άλλαξα κάποια στοιχεία της χριστουγεν-

νιάτικης εκδήλωσης, κατάργησα τη λειτουργία του απογεύματος της 

Κυριακής και απέλυσα έναν υπάλληλο της εκκλησίας. 

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΗΤΑΝ Η ΗΓΕΣΙΑ 

Το ενδιαφέρον είναι ότι καμιά από τις τρεις αποφάσεις μου δεν ήταν 

εσφαλμένη. Οι αλλαγές στο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα ήταν ευερ-

γετικές. Η λειτουργία το απόγευμα της Κυριακής, έστω κι αν ορισμέ-

να από τα ηλικιωμένα μέλη του εκκλησιάσματος την προτιμούσαν, 

δεν προωθούσε τους σκοπούς της εκκλησίας ούτε εξυπηρετούσε κά-

ποια ανάγκη που να μην καλύπτεται από αλλού. Και ο συγκεκριμένος 

υπάλληλος τον οποίο απέλυσα έπρεπε να φύγει και ήταν σημαντικό 

να απολυθεί χωρίς καθυστέρηση. 

 Το λάθος μου βρισκόταν στον τρόπο με τον οποίο πήρα αυτές τις 

τρεις αποφάσεις. Επειδή τα πάντα στην εκκλησία πήγαιναν μια χαρά, 

θεώρησα ότι μπορούσα να εφαρμόσω τις αποφάσεις χωρίς να περάσω 

από την απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να τις αφομοιώσει ο κα-

θένας. Κανονικά, μάζευα τους ηγέτες μου, τους εξέθετα την προοπτι-

κή μου, απαντούσα στις ερωτήσεις και τους καθοδηγούσα. Ύστερα 

τους άφηνα χρονικό περιθώριο να ασκήσουν την ηγετική τους επιρ-

ροή στο αμέσως κατώτερο επίπεδο ηγεσίας της εκκλησίας. Και τέλος, 

όταν η χρονική στιγμή ήταν πρόσφορη, έκανα μια γενική ανακοίνωση 

προς όλους, γνωστοποιώντας τους τις αποφάσεις, παρέχοντάς τους 

άφθονες διαβεβαιώσεις και ενθαρρύνοντάς τους να συμμετάσχουν 

στη νέα προοπτική. Αλλά τώρα δεν έκανα τίποτε από αυτά και το με-

τάνοιωσα πικρά. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  

Δεν πέρασαν πολλές μέρες και άρχισα να διαισθάνομαι κάποια δυ-

σφορία από τους ανθρώπους μου. Άκουσα επίσης κάποιες γκρίνιες. 

Στην αρχή, η στάση μου ήταν ότι όλοι μας πρέπει να το ξεπεράσουμε 

και να προχωρήσουμε μπροστά. Ύστερα όμως συνειδητοποίησα ότι 

το πρόβλημα δεν ήταν εκείνοι. Ήμουν εγώ. Είχα χειριστεί άσχημα την 

υπόθεση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η αντιμετώπιση που έδειχνα 

δεν ήταν ιδιαίτερα θετική – κάτι όχι πολύ κολακευτικό για κάποιον 

που έχει γράψει βιβλίο με τίτλο Η νοοτροπία του νικητή! Στο σημείο 

αυτό ήταν που συνειδητοποίησα ότι έχω παραβιάσει το Νόμο του 

Στέρεου Εδάφους. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, οι άνθρωποί μου δεν 

μου έδειχναν απόλυτη εμπιστοσύνη. 

 Αμέσως μόλις συνειδητοποίησα το σφάλμα μου, ζήτησα δημόσια 

συγνώμη από τους ανθρώπους μου και τούς παρακάλεσα να με συγ-

χωρήσουν. Όταν κάνετε λάθη, οι άνθρωποί σας το καταλαβαίνουν. Το 

πραγματικό ζήτημα είναι πότε πρόκειται να το παραδεχτείτε. Αν το 

κάνετε, γρήγορα θα ξανακερδίσετε την εμπιστοσύνη τους. Αυτό συ-

νέβη σε μένα από τη στιγμή που ζήτησα συγνώμη. Και από τότε, φρό-

ντιζα να κάνω τα πράγματα με το σωστό τρόπο. Έμαθα από πρώτο 

χέρι ότι σε ζητήματα ηγεσίας δεν μπορείς να "κόβεις δρόμο", όσον 

καιρό κι αν ηγείσαι των ανθρώπων σου.   

 Δεν άργησα να ξαναβρεθώ σε στερεό 

έδαφος με όλους τους. Όπως εξηγώ στο 

βιβλίο Αναπτύξτε τον ηγέτη μέσα σας1 η 

αξιοπιστία ενός ηγέτη εξαρτάται σε μεγά-

λο βαθμό από το αν στο παρελθόν έχει 

επιτυχίες ή αποτυχίες. Μοιάζει λίγο με το 

πόσα ψιλά έχουμε στην τσέπη μας. Κάθε 

                                                      

1 Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος (σημ. του μετ.) 

Σε ζητήματα  
ηγεσίας  

δεν μπορείς να 
"κόβεις δρόμο", 

όσον καιρό κι αν 
ηγείσαι των  

ανθρώπων σου. 
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φορά που παίρνετε μια καλή ηγετική απόφαση, βάζετε λίγα ψιλά στην 

τσέπη σας. Κάθε φορά που παίρνετε μια κακή απόφαση, χάνετε λίγα 

από τα ψιλά που έχετε στην τσέπη σας. 

 Κάθε ηγέτης έχει μια ορισμένη ποσότητα από "ψιλά" στην "τσέπη" 

του όταν ξεκινάει σε μια καινούργια ηγετική θέση. Στη συνέχεια, είτε 

συσσωρεύει και άλλα χρήματα είτε εξαντλεί το "κεφάλαιό" του. Αν 

παίρνει τη μια κακή απόφαση μετά την άλλη, σιγά-σιγά η τσέπη α-

δειάζει. Και τότε μια μέρα, αφού πάρει και μια τελευταία κακή από-

φαση, θα βάλει το χέρι στην τσέπη και θα συνειδητοποιήσει ότι έχει 

μείνει χωρίς λεφτά. Δεν έχει σημασία αν η τελευταία γκάφα ήταν με-

γάλη ή μικρή. Όταν η "τσέπη σας αδειάσει" έχετε τερματίσει ως ηγέ-

της. 

 Ο ηγέτης που συνεχίζει να παίρνει καλές αποφάσεις και να ση-

μειώνει νίκες για τον οργανισμό του, αυξάνει τα "ψιλά" στην τσέπη 

του. Τότε, ακόμα κι αν διαπράξει ένα τεράστιο σφάλμα, μπορεί να του 

απομείνουν αρκετά. Αυτό ακριβώς το θετικό ιστορικό είχα στη Σκαϋ-

λάιν και γι' αυτό μπόρεσα πολύ γρήγορα να ξανακερδίσω την εμπι-

στοσύνη των ανθρώπων μου. 

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ  

Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο της ηγεσίας. Για να οικοδομήσει ε-

μπιστοσύνη, ένας ηγέτης πρέπει να είναι παράδειγμα επάρκειας, επα-

φής με τους ανθρώπους και χαρακτήρα. Οι άνθρωποι συγχωρούν τα 

περιστασιακά σφάλματα που αφορούν την ικανότητα, ιδίως αν βλέ-

πουν ότι ακόμα αναπτύσσεστε ως ηγέτης. Αλλά δεν θα εμπιστευθούν 

κάποιον που διαπράττει ολισθήματα χαρακτήρα. Στον τομέα αυτόν, 

ακόμα και τα περιστασιακά στραβοπατήματα είναι μοιραία. Όλοι οι 

αποτελεσματικοί ηγέτες γνωρίζουν αυτή την αλήθεια. Ο Κραιγκ Γου-

έδεραπ, πρόεδρος και γενικός διευθυντής της Πέπσι, αναφέρει: "Οι 

άνθρωποι ανέχονται τα ειλικρινή λάθη, αν όμως καταχρασθείτε την 
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εμπιστοσύνη τους πολύ δύσκολα θα την ξανακερδίσετε. Για το λόγο 

αυτόν, πρέπει να αντιμετωπίζετε την εμπιστοσύνη ως το πιο πολύτιμο 

περιουσιακό σας στοιχείο. Μπορεί να ξεγελάσετε το αφεντικό σας 

αλλά αποκλείεται να ξεγελάσετε τους συναδέλφους σας ή τους υφι-

σταμένους σας." 

 Ο στρατηγός Χ. Νόρμαν Σβάρτσκοπφ 

επισημαίνει σχετικά με τη σημασία του 

χαρακτήρα: "Η ηγεσία είναι ισχυρό μίγμα 

στρατηγικής και χαρακτήρα. Αν είναι ό-

μως να σας λείψει το ένα από τα δύο, ας 

λείπει η στρατηγική." Ο χαρακτήρας του 

ηγέτη και η αξιοπιστία του πάνε χέρι-χέρι. 

Ο Άντονυ Χάρριγκαν, πρόεδρος του Επι-

χειρηματικού και Βιομηχανικού Συμβου-

λίου των ΗΠΑ είπε: 

Ο ρόλος του χαρακτήρα αποτέλεσε πάντοτε τον καθοριστικό παράγο-

ντα στην άνοδο και την πτώση των κρατών. Και σας βεβαιώνω ότι η 

Αμερική δεν αποτελεί εξαίρεση σ' αυτόν τον ιστορικό κανόνα. Δεν θα 

επιβιώσουμε ως χώρα επειδή είμαστε πιο έξυπνοι ή πιο εξελιγμένοι 

αλλά επειδή είμαστε – ελπίζω – ισχυροί εσωτερικά. Με δυο λόγια, ο 

χαρακτήρας είναι το μόνο αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στις 

εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις που οδηγούν μια χώρα στην α-

ποσύνθεση ή στην κατάρρευση. 

Ο χαρακτήρας κάνει δυνατή την εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη 

κάνει δυνατή την ηγεσία. Αυτός είναι ο Νόμος του Στέρεου Εδάφους. 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΑΣ ΜΙΛΑΕΙ 

Κάθε φορά που ηγείστε, είναι σαν οι άλλοι να συγκατατίθενται να 

πάνε ένα ταξίδι μαζί σας. Ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί αυτό το 

ταξίδι εξαρτάται από το χαρακτήρα σας. Με καλό χαρακτήρα, όσο 

Για να οικοδομήσει 
εμπιστοσύνη, ένας 
ηγέτης πρέπει να 
είναι παράδειγμα 

επάρκειας, επαφής 
με τους ανθρώπους 

και χαρακτήρα. 
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μεγαλύτερο το ταξίδι τόσο καλύτερα. Αν όμως ο χαρακτήρας σας έχει 

ψεγάδια, όσο μεγαλύτερο το ταξίδι τόσο χειρότερα θα είναι. Γιατί; 

Γιατί σε κανένα δεν αρέσει να βρίσκεται μαζί με κάποιον που δεν ε-

μπιστεύεται. 

 Ο χαρακτήρας σας μιλάει, και λέει πολλά πράγματα στους ακο-

λούθους σας: 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

Δεν μπορείς να στηρίζεσαι καθημερινά σε κάποιον ηγέτη χωρίς δύνα-

μη χαρακτήρα, γιατί η ικανότητά του να αποδώσει αλλάζει διαρκώς. 

Ο Τζέρρυ Γουέστ, μεγάλη μορφή του ΝΒΑ, παρατήρησε: "Είναι αδύ-

νατον να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή αν δουλεύεις μόνο τις 

μέρες που αισθάνεσαι καλά." Αν οι άνθρωποί σας δεν ξέρουν τι μπο-

ρούν να περιμένουν από σας ως ηγέτη, κάποια στιγμή θα πάψουν να 

αναζητούν την ηγεσία σας. 

 Θυμηθείτε τι συνέβη στα τέλη της δε-

καετίας του 1980. Αρκετοί πολύ προβε-

βλημένοι χριστιανοί ηγέτες στραβοπάτη-

σαν και έπεσαν εξαιτίας προβλημάτων 

ηθικής. Αυτή η έλλειψη συνέπειας μείωσε 

την ικανότητά τους να οδηγούν τους αν-

θρώπους τους. Στην πραγματικότητα μά-

λιστα, κηλίδωσε κάθε ιερωμένο στη χώρα 

επειδή έκανε την κοινή γνώμη δύσπιστη 

απέναντι σε όλους τους εκκλησιαστικούς 

ηγέτες, ανεξάρτητα από την προσωπική ιστορία του καθενός. Τα ε-

λαττώματα χαρακτήρα αυτών των έκπτωτων ηγετών κατέστρεψαν τα 

θεμέλια της ηγεσίας τους. 

Ο χαρακτήρας  
κάνει δυνατή την 

εμπιστοσύνη. Και η 
εμπιστοσύνη κάνει 
δυνατή την ηγεσία. 

Αυτός είναι  
ο Νόμος του  

Στέρεου Εδάφους. 
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 Όταν σκέφτομαι ηγέτες που αποτελούν επιτομή της συνέπειας χα-

ρακτήρα, το πρώτο όνομα που μου έρχεται στο νου είναι ο Μπίλλυ 

Γκράχαμ. Ανεξάρτητα από τις προσωπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις 

τους, όλοι τον εμπιστεύονται. Γιατί; Επειδή αποτελεί υπόδειγμα άσπι-

λου χαρακτήρα για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Βιώνει τις αξίες 

του κάθε μέρα. Ποτέ δεν δίνει μια υπόσχεση αν δεν πρόκειται να την 

τηρήσει. Και αποτελεί, περισσότερο από κάθε άλλον, προσωποποίηση 

της ακεραιότητας. 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Ο Τζον Μόρλεϋ είπε: "Κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια που 

του βάζει ο χαρακτήρας του". Αυτό ισχύει ιδιαίτερα προκειμένου για 

την ηγεσία. Πάρτε για παράδειγμα την περίπτωση του προπονητή του 

χόκεϋ Μάικ Κήναν. Οι επιδόσεις του στο επαγγελματικό πρωτάθλημα 

του NHL είναι αξιοπρόσεκτες: με στοιχεία του 1997, είχε πετύχει τον 

πέμπτο μεγαλύτερο αριθμό νικών στην κανονική περίοδο, τον τρίτο 

μεγαλύτερο αριθμό νικών στα πλέι-οφ, έξι τίτλους σε ομίλους, τέσσε-

ρις εμφανίσεις στον τελικό του NHL και ένα Κύπελλο Στάνλεϋ. 

 Κι όμως, παρά αυτά τα αξιοζήλευτα 

επιτεύγματα, ο Κήναν δεν μπόρεσε να ρι-

ζώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια 

ομάδα. Μέσα σε έντεκα περιόδους διετέ-

λεσε προπονητής σε τέσσερις ομάδες. Και 

ύστερα από τη θητεία του στην τέταρτη 

ομάδα – τους Σαιν Λιούις Μπλουζ – για 

μεγάλο διάστημα του ήταν αδύνατο να βρει δουλειά. Γιατί; Ο αθλητι-

κογράφος Ε.Μ.Σουίφτ λέει για τον Κήναν: "Είναι εύκολο να εξηγηθεί 

γιατί οι ομάδες διστάζουν να προσλάβουν τον Κήναν. Οπουδήποτε 

έχει πάει, ψυχράνθηκε με τους παίκτες και τη διοίκηση". Προφανώς, 

οι παίκτες του δεν τον εμπιστεύονταν. Ούτε και οι ιδιοκτήτες, παρά το 

"Κανείς δεν μπορεί 
να ξεπεράσει τα 

όρια που του βάζει 
ο χαρακτήρας του". 

– John Morley 
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ότι ωφελούνταν από τις νίκες των ομάδων τους. Φαίνεται ότι ο Κήναν 

συνεχώς παραβίαζε το Νόμο του Στέρεου Εδάφους. 

 Όπως εξηγεί ο Κραιγκ Γουέδεραπ: "Δεν οικοδομείς εμπιστοσύνη 

με τα λόγια. Την οικοδομείς επιτυγχάνοντας αποτελέσματα, πάντοτε 

με ακεραιότητα και με τρόπο που να φανερώνει πραγματική προσω-

πική φροντίδα για τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεσαι."
2
 Όταν 

ένας ηγέτης έχει ισχυρό χαρακτήρα, οι άνθρωποι τον εμπιστεύονται 

και εμπιστεύονται την ικανότητά του να ξεδιπλώσει το δυναμικό τους. 

Αυτό όχι μόνο δίνει στους οπαδούς ελπίδα για το μέλλον αλλά και 

προωθεί την πίστη τους στον εαυτό τους και στον οργανισμό τους. 

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟ 

Όταν δεν έχετε δύναμη μέσα σας, δεν κατακτάτε τον σεβασμό των 

έξω. Και ο σεβασμός είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη βιώσιμη ηγεσία. 

Πώς κατακτούν το σεβασμό οι ηγέτες; Παίρνοντας ορθές αποφάσεις, 

παραδεχόμενοι τα σφάλματά τους, και βάζοντας πάνω από τις προ-

σωπικές τους επιδιώξεις αυτό που είναι καλύτερο για τους ανθρώπους 

τους και τον οργανισμό. 

 Πριν από μερικά χρόνια γυρίστηκε μια ταινία για το 54ο Σύνταγμα 

Πεζικού της Μασσαχουσέτης και τον επικεφαλής του, τον συνταγμα-

τάρχη Ρόμπερτ Γκουλντ Σω. Ο τίτλος της ταινίας ήταν Δόξα. Η υπό-

θεση περιείχε φυσικά ορισμένα στοιχεία μυθοπλασίας, αλλά η ιστορία 

της περιπέτειας του Σω και των ανδρών του – και ο σεβασμός τον ο-

ποίο κατέκτησε – στον Εμφύλιο Πόλεμο ήταν αληθινή. 
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 Η ταινία αφηγείται την ιστορία της συ-

γκρότησης αυτής της πρώτης μονάδας του 

στρατού της Ένωσης που απαρτιζόταν από 

μαύρους στρατιώτες. Ο Σω, λευκός αξιω-

ματικός, ανέλαβε τη διοίκηση του συντάγ-

ματος, επόπτευσε τη στρατολόγηση, επέ-

λεξε τους (λευκούς) αξιωματικούς, όπλισε 

τους άντρες και τους εκπαίδευσε ως στρα-

τιώτες. Ήταν πολύ απαιτητικός επειδή ή-

ξερε ότι από τις επιδόσεις τους στον πόλε-

μο θα κρινόταν, στο μυαλό πολλών λευ-

κών του Βορρά, η αξία των μαύρων όχι 

μόνο ως στρατιωτών αλλά και ως πολιτών. 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο Σω κέρδισε το σεβασμό των στρα-

τιωτών και εκείνοι τον δικό του. 

 Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, πα-

ρουσιάστηκε στους άντρες του 54ου η ευκαιρία να αποδείξουν την 

αξία τους, στην επίθεση της Ένωσης εναντίον του Οχυρού Βάγκνερ 

της Συνομοσπονδίας στη Νότια Καρολίνα. Ο Ράσσελ Ντάνκαν, βιο-

γράφος του Σω, λέει για την επίθεση: "Με την τελική παραίνεση 

'Φανείτε άντρες' ο Σω πήρε τη θέση του στην πρώτη γραμμή και διέ-

ταξε 'Εμπρός!'. Χρόνια αργότερα, ένας στρατιώτης ανέφερε ότι το 

σύνταγμα πολέμησε γενναία επειδή ο Σω βρισκόταν μπροστά, όχι πί-

σω". 

 Σχεδόν οι μισοί από τους εξακόσιους άντρες του 54ου συντάγμα-

τος που πολέμησαν εκείνη τη μέρα τραυματίστηκαν, αιχμαλωτίστη-

καν ή σκοτώθηκαν. Αν και πολέμησαν γενναία, δεν μπόρεσαν να κυ-

ριεύσουν το Οχυρό Βάγκνερ. Και ο Σω, που είχε θαρραλέα οδηγήσει 

τους άντρες του πάνω στο παραπέτο του οχυρού στην πρώτη έφοδο 

έπεσε νεκρός ανάμεσα στους άντρες του. 

Πώς κατακτούν το 
σεβασμό οι ηγέτες; 
Παίρνοντας ορθές 

αποφάσεις,  
παραδεχόμενοι τα 

σφάλματά τους, και 
βάζοντας πάνω 

από τις προσωπικές 
τους επιδιώξεις  
αυτό που είναι  

καλύτερο για τους 
ακολούθους τους 

και τον οργανισμό. 
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 Οι πράξεις του Σω εκείνη την τελευταία μέρα της ζωής του εδραί-

ωσαν τον σεβασμό που ήδη έτρεφαν οι άντρες του. Δυο εβδομάδες 

μετά τη μάχη, ο Άλμπανους Φίσερ, λοχίας του 54ου, είπε: "Δεν βλέπω 

την ώρα να πολεμήσω. Θέλω να πάρω πίσω το αίμα του γενναίου μας 

συνταγματάρχη". Ο Τζ.Ρ.Μίλλερ παρατήρησε κάποτε: "Το μοναδικό 

πράγμα που επιστρέφει από τον τάφο μαζί με τους πενθούντες και 

αρνείται να θαφτεί είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Αυτό είναι α-

λήθεια. Το ποιόν του ανθρώπου ζει και μετά τον θάνατό του. Δεν εί-

ναι δυνατόν να θαφτεί". Ο χαρακτήρας του Σω, δυνατός μέχρι την 

τελευταία στιγμή, μετέδωσε στους άντρες του σεβασμό που επέζησε 

και μετά τον θάνατό του. 

 Ο καλός χαρακτήρας ενός ηγέτη οικο-

δομεί την εμπιστοσύνη που τρέφουν γι' 

αυτόν οι οπαδοί του. Όταν όμως ο ηγέτης 

δεν δείχνεται αντάξιος της εμπιστοσύνης 

τους, καταστρέφει ο ίδιος του ικανότητά 

του να ηγηθεί. Αυτός είναι ο Νόμος του 

Στέρεου Εδάφους. Ξαναθυμήθηκα το όλο 

θέμα τις προάλλες ακούγοντας ένα μάθη-

μα που παρέδιδε ο φίλος μου Μπιλ Χάυ-

μπελς. Τέσσερις φορές το χρόνο, παραδί-

δουμε μαζί ένα σεμινάριο με θέμα "Ηγε-

σία και Επικοινωνία για την Αλλαγή της 

Ζωής". Η διάλεξη του Μπιλ είχε τίτλο 

"Διδάγματα από έναν ηγετικό εφιάλτη" 

και ανέλυε ορισμένα από τα λάθη ηγεσίας 

που διαπράχθηκαν από τον Ρόμπερτ Μακ-

Ναμάρα και την κυβέρνηση Τζόνσον κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ: 

την ανικανότητα της κυβέρνησης να βάλει σε προτεραιότητα τις πολ-

λαπλές προκλήσεις που αντιμετώπιζε, τις εσφαλμένες υποθέσεις της, 

την αδυναμία του Τζόνσον να αντιμετωπίσει τις σοβαρές συγκρούσεις 

"Το μοναδικό 
πράγμα που  

επιστρέφει από τον 
τάφο μαζί με τους 
πενθούντες και 

αρνείται να θαφτεί 
είναι ο χαρακτήρας 

του ανθρώπου.  
Αυτό είναι αλήθεια. 

Το ποιόν του  
ανθρώπου ζει και 
μετά τον θάνατό 

του. Δεν είναι  
δυνατόν να θα-

φτεί". – J. R. Miller 
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μέσα στο επιτελείο του. Αλλά κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο δί-

δαγμα από την ομιλία του Μπιλ αφορούσε την τεράστια παράλειψη 

της αμερικανικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του ΜακΝαμάρα, 

να αναγνωρίσει και να παραδεχτεί δημόσια τα τρομερά λάθη που είχε 

διαπράξει σχετικά με τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Οι ενέργειές τους πα-

ραβίασαν το σύμφωνο εμπιστοσύνης με τον αμερικανικό λαό – επρό-

κειτο επομένως για παράβαση του Νόμου του Στέρεου Εδάφους. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη υποφέρουν από τις συνέπειες. 

ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΘΗΚΕ  

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΙΤΙΑ ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

Το Βιετνάμ βρισκόταν ήδη σε πόλεμο όταν ο Πρόεδρος Κέννεντυ και 

ο Ρόμπερτ ΜακΝαμάρα, ο Υπουργός Αμύνης του, ανέλαβαν τα καθή-

κοντά τους τον Ιανουάριο του 1961. Η περιοχή του Βιετνάμ ήταν πε-

δίο μάχης επί δεκαετίες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεπλάκησαν στα 

μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν ο Πρόεδρος Αϊζενχάουερ έστειλε 

στο Βιετνάμ μικρό αριθμό αμερικανών στρατιωτικών συμβούλων. 

Όταν ανέλαβε πρόεδρος ο Κέννεντυ, συνέχισε την πολιτική του Αϊ-

ζενχάουερ. Πρόθεσή του ήταν πάντοτε να αφήσει τους νοτιοβιετναμέ-

ζους να πολεμήσουν και να νικήσουν οι ίδιοι τον πόλεμό τους, αλλά 

με τον καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέχτηκαν όλο και περισσότε-

ρο. Στο κορύφωμα, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο αμερικανοί 

στρατιώτες υπηρετούσαν στο Βιετνάμ. 

 Αν θυμάστε εκείνα τα χρόνια του πολέμου, ίσως εκπλαγείτε αν 

μάθετε ότι η υποστήριξη της κοινής γνώμης για τον πόλεμο ήταν πολύ 

έντονη, ακόμα κι όταν ο αριθμός των στρατιωτών που στέλνονταν να 

πολεμήσουν άρχισε να αυξάνεται γοργά και μαζί τους οι απώλειες. Το 

1966, στο Βιετνάμ είχαν σταλεί πάνω από 200.000 Αμερικανοί, κι 

όμως τα δύο τρίτα των Αμερικανών που απάντησαν σε σφυγμομέτρη-

ση της Louis Harris πίστευαν ότι το Βιετνάμ ήταν ο τόπος όπου οι 
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Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε "να ορθώσουν το ανάστημά τους και να 

πολεμήσουν τον κομμουνισμό". Και οι περισσότεροι ερωτηθέντες 

εξέφρασαν την άποψη ότι οι ΗΠΑ πρέπει να μείνουν μέχρι που να 

τελειώσει ο πόλεμος. 

ΠΡΩΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΜΕΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Αλλά η υποστήριξη δεν διάρκεσε πολύ. Ο χειρισμός του Πολέμου του 

Βιετνάμ ήταν πολύ κακός. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι ηγέτες μας 

συνέχισαν τον πόλεμο ακόμα κι όταν συνειδητοποίησαν ότι ήταν αδύ-

νατο να νικήσουμε. Το χειρότερο όμως σφάλμα ήταν ότι ο ΜακΝα-

μάρα και ο πρόεδρος Τζόνσον δεν ήταν ειλικρινείς απέναντι στον α-

μερικανικό λαό σχετικά με τον πόλεμο. Παρέβησαν τον Νόμο του 

Στέρεου Εδάφους και αυτό τελικά κατέστρεψε την ηγετική ικανότητα 

της κυβέρνησης. 

 Στο βιβλίο του In Retrospect, ο ΜακΝαμάρα αφηγείται ότι επανει-

λημμένα ελαχιστοποίησε τις αμερικανικές απώλειες και είπε μισές 

αλήθειες για τον πόλεμο. Για παράδειγμα, λέει: "Όταν επέστρεψα 

στην Ουάσινγκτον [από τη Σαϊγκόν] στις 21 Δεκεμβρίου [1963] δεν 

ήμουν ειλικρινής στις δηλώσεις μου προς τον Τύπο ... είπα 

'Παρατηρήσαμε τα αποτελέσματα της πολύ αυξημένης δραστηριότη-

τας των Βιετκόγκ' (ήταν αλήθεια). αλλά μετά συνέχισα 'Επιθεωρή-

σαμε τα σχέδια των Νοτιοβιετναμέζων και έχουμε κάθε λόγο να πι-

στεύουμε ότι θα αποβούν επιτυχή' (επιεικώς υπερβολικό)." 

 Για κάποιο διάστημα, κανείς δεν αμφισβητούσε τις δηλώσεις του 

ΜακΝαμάρα, διότι δεν υπήρχε λόγος δυσπιστίας απέναντι στην ηγε-

σία της χώρας. Όμως με τον καιρό οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν ότι τα 

λόγια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Και τότε η αμερι-

κανική κοινή γνώμη άρχισε να χάνει την πίστη της. Χρόνια αργότερα, 

ο ΜακΝαμάρα παραδέχτηκε την αποτυχία του: "Εμείς, τα στελέχη 

των κυβερνήσεων Κέννεντυ και Τζόνσον που συμμετείχαμε στις απο-
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φάσεις για το Βιετνάμ, ενεργούσαμε σύμφωνα με αυτό που πιστεύαμε 

ότι ήταν οι αρχές και οι παραδόσεις αυτού του έθνους. Παίρναμε τις 

αποφάσεις μας υπό το πρίσμα αυτών των αξιών. Κι όμως είχαμε κάνει 

λάθος, τρομερό λάθος."
4
 

ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΠΙΑ 

Πολλοί θα υποστήριζαν ότι η ομολογία του ΜακΝαμάρα ήρθε με κα-

θυστέρηση τριάντα χρόνων και πενηνταοκτώ χιλιάδων ζωών. Το κό-

στος του Βιετνάμ ήταν υψηλό και όχι μόνο σε ανθρώπινες ζωές. Κα-

θώς η εμπιστοσύνη του αμερικανικού λαού στους ηγέτες του διαβρώ-

θηκε, το ίδιο συνέβη με την προθυμία του να τους ακολουθήσει. Οι 

διαμαρτυρίες οδήγησαν σε ανοιχτή εξέγερση και αναταραχή σε ολό-

κληρη την κοινωνία. Η εποχή που είχε αρχίσει με την ελπίδα και τον 

ιδεαλισμό που χαρακτήριζαν την προεδρία του Τζον Φ. Κέννεντυ κα-

τέληξε τελικά στη δυσπιστία και τον κυνισμό της περιόδου του Ρί-

τσαρντ Νίξον. 

 Κάθε φορά που ένας ηγέτης παραβαίνει το Νόμο του Στέρεου Ε-

δάφους πληρώνει ένα τίμημα όσον αφορά την ηγεσία του. Ο 

ΜακΝαμάρα και ο πρόεδρος Τζόνσον έχασαν την εμπιστοσύνη του 

αμερικανικού λαού και ως αποτέλεσμα μειώθηκε η ικανότητά τους ως 

ηγετών. Τελικά, ο ΜακΝαμάρα παραιτήθηκε από υπουργός Αμύνης. 

Ο Τζόνσον, αν και είχε στο αίμα του την πολιτική, αναγνώρισε τη 

δεινή θέση του και δεν προσπάθησε να επανεκλεγεί. Αλλά ο αντίκτυ-

πος της απώλειας εμπιστοσύνης δεν σταμάτησε εκεί. Η δυσπιστία του 

αμερικανικού λαού απέναντι στους πολιτικούς συνεχίστηκε μέχρι σή-

μερα, και μάλιστα αυξήθηκε. 

 Κανείς ηγέτης δεν μπορεί να φανεί ανάξιος της εμπιστοσύνης των 

ανθρώπων του και να περιμένει ότι θα συνεχίσει να τους επηρεάζει. Η 

εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο της ηγεσίας. Αν παραβείτε το Νόμο του 

Στέρεου Εδάφους έχετε ξοφλήσει ως ηγέτης. 




