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Πανικός. Ταχυπαλμία και πανικός. Καθώς βάδιζε 
πάνω-κάτω στο νέο του γραφείο, το γραφείο του Περι-
φερειακού Διευθυντή, ένιωθε τις παλάμες του ιδρωμένες 
και τα πόδια του παγωμένα. 

Το ότι η ευθύνη της νέας θέσης του θα ήταν βα-
ριά το περίμενε. Δεν περίμενε, όμως, τη συμβουλή της 
Προέδρου της εταιρείας.  

Πιστεύοντας ότι έτσι θα φαινόταν αντάξιος της 
νέας του θέσης, είχε υποσχεθεί στην Πρόεδρο ότι η δι-
εύθυνσή του θα εργαζόταν σκληρά για να προσφέρει 
ποιότητα. Ολική ποιότητα. 



16     Ενθουσιώδεις οαδοί 

«Καλή ιδέα, αλλά πολύ στενός προσανατολι-
σμός», του είχε απαντήσει απότομα η πρόεδρος. «Η 
ποιότητα έχει να κάνει με το πόσο καλά ανταποκρίνεται 
το προϊόν μας σε σχέση με τις ανάγκες των πελατών. Δεν 
είναι παρά μία μόνο πτυχή της εξυπηρέτησης πελατών. 
Η εξυπηρέτηση πελατών καλύπτει κάθε ανάγκη και 
προσδοκία του πελάτη». 

Έπειτα είχε προσθέσει ήρεμα, αλλά με σταθερή 
φωνή: «Μην ξεχνάτε πως τούτη η εταιρεία χτίστηκε πά-
νω στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Αν εκείνοι οι άλλοι το 
είχαν αντιληφθεί αυτό, τώρα θα βρίσκονταν ακόμα εδώ. 
Είμαι βέβαιος ότι εσείς θα τα καταφέρετε καλύτερα». 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής γνώριζε ότι «εκείνοι 
οι άλλοι» ήταν οι τρεις Διευθυντές Περιοχής, οι οποίοι 
είχαν περάσει από το γραφείο πριν από τον ίδιο. Καθέ-
νας τους είχε κρατήσει γύρω στους οκτώ μήνες. Επίσης, 
ο Περιφερειακός Διευθυντής συνειδητοποιούσε ότι «ε-
κείνοι οι άλλοι» γνώριζαν πολύ περισσότερα για την εξυ-
πηρέτηση πελατών απ’ ό,τι ο ίδιος. Αναρωτήθηκε τι πι-
θανότητες είχε να κρατήσει τη θέση του. 

«Το μόνο θετικό στοιχείο στον πανικό μου», συλ-
λογίστηκε, «είναι ότι δείχνει πως βρίσκομαι σε επαφή με 
την πραγματικότητα». 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής κάθισε αναπαυτικά 
στην πολυθρόνα του. Έκλεισε τα μάτια, έγειρε πίσω, και 
αναρωτήθηκε πόσος άραγε καιρός θα περνούσε μέχρι να 
κριθεί κι αυτός ακατάλληλος και να πάει να συναντήσει 
«εκείνους τους άλλους». 
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Καθώς αναλογιζόταν το μέλλον του και την εξυ-
πηρέτηση των πελατών, άκουσε κάποιον να βήχει ελα-
φρά, προσπαθώντας να του τραβήξει την προσοχή. Σκέ-
φτηκε πως ήταν η φαντασία του και κράτησε τα μάτια 
του κλειστά. 

Ένα δεύτερο, δυνατότερο και πιο επίμονο βήξιμο 
τον έκανε να σηκώσει το βλέμμα. Στην αρχή δεν είδε 
τίποτα. Έπειτα συνειδητοποίησε ότι στον καναπέ καθό-
ταν ένας άντρας. Ένας άγνωστος άντρας με σπορ ντύσι-
μο, που είχε δίπλα του ένα σάκο με μπαστούνια του 
γκολφ. 

«Α, εδώ είσαι λοιπόν», είπε ο άγνωστος, λες κι εί-
χε μόλις ανακαλύψει τον Περιφερειακό Διευθυντή, ο 
οποίος έχοντας πάθει σοκ από την απρόσκλητη επίσκε-
ψη μετά βίας κατάφερε να ψελλίσει: «Ποιος είστε; Θέλω 
να πω, τι κάνετε εδώ;» 

«Είμαι η καλή νεράιδα, η νονά σου», απάντησε 
σοβαρά ο άγνωστος. Κι έπειτα πρόσθεσε εύθυμα: «Όσο 
για το τι γυρεύω εδώ, ε, λοιπόν, βρίσκομαι εδώ για να 
σου δείξω τα τρία μαγικά μυστικά της δημιουργίας Εν-
θουσιώδεις Οπαδών, που είναι το ανώτατο στάδιο στην 
εξυπηρέτηση πελατών. 

»Ήλπιζα, επίσης, ότι θα παίζαμε και καναδυό 
παρτίδες γκολφ. Στα ουράνια γήπεδα επικρατεί τέτοιος 
συνωστισμός που πρέπει να κάνεις κράτηση τουλάχιστον 
ένα μήνα νωρίτερα», πρόσθεσε σηκώνοντας απολογητικά 
τους ώμους και δείχνοντας τα μπαστούνια του γκολφ. 
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«Έχω χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα», 
σκέφτηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής. «Τρελάθηκα 
κιόλας». 

«Μπα, δεν τρελάθηκες», είπε ο άγνωστος, διαβά-
ζοντας τη σκέψη του. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο πραγμα-
τικό από τη Νεράιδα Νονά σου. Μην το ξεχνάς ποτέ 
αυτό». 

«Δεν γίνεται να είσαι η Νεράιδα Νονά μου», είπε 
δύσπιστα ο Περιφερειακός Διευθυντής, «αφού είσαι ά-
ντρας». Ήταν βέβαιος πως το οφθαλμοφανές αυτό γεγο-
νός αποτελούσε αδιάψευστο στοιχείο ότι ονειρευόταν. 

«Το ξέρω πως είναι λιγάκι ασυνήθιστο, αλλά με 
πήραν με την ποσόστωση». 

«Με την ποσόστωση;» 
«Ναι», τον επιβεβαίωσε ο άγνωστος. «Βλέπεις, το 

επάγγελμα της Νεράιδας Νονάς είναι παραδοσιακά γυ-
ναικεία δουλειά, οπότε σύμφωνα με την Επουράνια Νο-
μοθεσία περί Ίσων Ευκαιριών έχει θεσπιστεί ποσόστωση 
στη θέση αυτή για τους άντρες. Κι έτσι, μόλις έκανα αί-
τηση, με πήραν αμέσως». 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής τίναξε απότομα το 
κεφάλι, σαν να ήθελε να διώξει από τα μάτια του τον ά-
γνωστο. 
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«Έι, εδώ είμαι ακόμα», είπε πρόσχαρα ο άγνω-
στος, υψώνοντας το χέρι και κουνώντας παιχνιδιάρικα τα 
δάχτυλα σε ένδειξη χαιρετισμού. 

«Εντάξει λοιπόν, έχεις όνομα, Νεραϊδονονά;» ρώ-
τησε ο Περιφερειακός Διευθυντής. 

«Όνομα; Ναι, όλο τα ξεχνάω τα ονόματα. Εδώ 
συνήθως με φωνάζουν Τσάρλι. Λέγε με Τσάρλι, εντάξει;» 

«Καλώς. Τσάρλι, λοιπόν», είπε ο Περιφερειακός 
Διευθυντής, ενώ ταυτόχρονα αναρωτιόταν πώς θα έδιω-
χνε τον τρελάρα από το γραφείο του. «Ώστε ήρθες να 
μου μιλήσεις για την εξυπηρέτηση πελατών;» 

«Πες το κι έτσι», απάντησε ο Τσάρλι. «Αν και, 
από μια άλλη άποψη, είμαι η εξυπηρέτηση πελατών. Εί-
ναι λίγο μπλεγμένα όλα αυτά», είπε χαμογελαστά, «ε-
ξαρτάται πώς το βλέπει κανείς». 

«Φυσικά», είπε ο Περιφερειακός Διευθυντής με 
ένα ύφος που συνήθως χρησιμοποιούν οι μεγάλοι συγκα-
ταβατικά απέναντι στα μικρά παιδιά ή στους πολύ ηλι-
κιωμένους. «Από πού αρχίζουμε, λοιπόν;» 
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«Από πού αλλού; Από το πρώτο μαγικό μυστικό 
της δημιουργίας Ενθουσιωδών Οπαδών», είπε ο Τσάρλι, 
ζωντανεύοντας ολοφάνερα. Κατόπιν συμπλήρωσε με με-
γαλύτερη ανυπομονησία: «Σε πειράζει να συνεχίσουμε 
τη συζήτηση στη λέσχη όπου πας για γκολφ;» 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής άδραξε αμέσως την 
ευκαιρία να απομακρύνει τον άγνωστο από το γραφείο 
του. 

«Εξαιρετική ιδέα. Θέλω πολύ να παίξω. Πάμε». 
Αν ο άγνωστος μπορούσε να διαβάσει τις σκέψεις 

του Περιφερειακού Διευθυντή, δεν το έδειξε. Η προο-
πτική μιας παρτίδας γκολφ τον είχε ενθουσιάσει τόσο, 
ώστε στριφογυρνούσε σαν κουτάβι. 

«Γκολφ», έλεγε εκστατικά. «Έχω βδομάδες να 
παίξω. Άκου, δεν θέλω να σου προκαλέσω αναστάτωση. 
Θα σε συναντήσω στο αυτοκίνητό σου». 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής έφτασε στην πόρτα 
του γραφείου του, και διαπίστωσε ανακουφισμένος ότι ο 
Τσάρλι τον ακολουθούσε. 

Καθώς διάβαινε το κατώφλι έκανε μεταβολή, μα 
ο Τσάρλι δεν βρισκόταν πλέον πίσω του. Τον άκουσε, 
όμως, να μιλά. «Τα λέμε στο αυτοκίνητό σου. Μη μ’ α-
πογοητεύσεις τώρα». 
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Αποφασισμένος να διαπιστώσει τι συνέβαινε, ο 
Περιφερειακός Διευθυντής κατέβηκε με το ασανσέρ στο 
υπόγειο πάρκινγκ. Και φτάνοντας στο καμπριολέ του, 
που το νόμιζε κλειδωμένο, βρήκε τον Τσάρλι να κάθεται 
αναπαυτικά μέσα και να έχει κατεβάσει και την οροφή. 

«Ελπίζω να μη σε πειράζει. Πήρα το θάρρος να 
κάνω κράτηση στο γήπεδο˙ επίσης, έβαλα τα μπαστού-
νια μου στο πορτμπαγκάζ και κατέβασα την οροφή. Εί-
ναι τόσο όμορφη μέρα», είπε ο Τσάρλι με χαμόγελο 
που έλαμπε. 

Σαν υπνωτισμένος, ο Περιφερειακός Διευθυντής 
έβγαλε το αυτοκίνητο από το γκαράζ και βρέθηκαν στον 
δρόμο. 

«Fore!», φώναξε ο Τσάρλι γεμάτος ενθουσιασμό,2 
καθώς ο Περιφερειακός Διευθυντής ανέβηκε με ταχύτη-
τα τη ράμπα και βγήκε στον αυτοκινητόδρομο. 

«Δεν νομίζεις ότι είναι ώρα να μου πεις τι συμβαί-
νει εδωπέρα;» απαίτησε να μάθει ο Περιφερειακός Διευ-
θυντής. 

«Η εξυπηρέτηση είναι φρικτή, αυτό συμβαίνει», 
απάντησε ο Τσάρλι. «Εδωπέρα, εκειπέρα, παντού. Η ε-
ξυπηρέτηση είναι χάλια. Κανείς δεν δίνει δεκάρα. Το 
απότομο φέρσιμο έχει γίνει της μόδας. Το χαμόγελο 
θεωρείται ντροπή. Και πουθενά δεν είναι χειρότερα απ’ 
ό,τι στην εταιρεία σου». 

                                           
2 Έτσι φωνάζουν στο γκολφ για να προειδοποιήσουν τους μη μετέχοντες στο 
παιχνίδι ότι παρεμποδίζουν κάποια βολή. Οι έλληνες παίκτες χρησιμοποιούν 
τον αγγλικό όρο, τον οποίο παραθέτουμε εδώ. (σημ. του μετ.) 
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«Το ξέρω», είπε ο Περιφερειακός Διευθυντής. 
«Και δεν έχεις την παραμικρή ιδέα πώς θα το α-

ντιμετωπίσεις», ανακοίνωσε ο Τσάρλι. 
«Κι αυτό το ξέρω», αποκρίθηκε κακόκεφα ο Πε-

ριφερειακός Διευθυντής. 
«Μη στενοχωριέσαι, καλέ μου φίλε. Γι’ αυτό είμαι 

εγώ εδώ. Θα έλεγα, όμως, να συνεχίσουμε τη συζήτηση 
όταν φτάσουμε στη δεύτερη τρύπα. Ξέρεις, δεν ταξιδεύω 
κάθε μέρα με αυτοκίνητο. Τρελαίνομαι για βόλτες στον 
αυτοκινητόδρομο και δεν θέλω να χάσω ούτε στιγμή. 
Εμπρός λοιπόν!» 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής ήταν τόσο σαστι-
σμένος, που ήταν αδύνατο να διαμαρτυρηθεί. Συνέχισε 
να οδηγεί προς τη λέσχη του γκολφ, όπως ακριβώς του 
είχε υποδείξει ο Τσάρλι.  

Καθώς πλησίαζαν στην πρώτη τρύπα, μια σύντο-
μη διαδρομή που είχε παρ τέσσερα3, ο Τσάρλι είπε: 
«Για να δούμε τι μπορώ να κάνω με το παιχνίδι σου». 

                                           
3 Στο γκολφ κάθε τρύπα έχει ένα καθορισμένο �αρ (par). Είναι ο αριθμός κτυ-
πημάτων με τον οποίο αναμένεται ένας καλός παίκτης να βάλει το μπαλάκι 
στην τρύπα. Ένας εξαιρετικός παίκτης μπορεί να πετύχει αριθμό κατώτερο από 
το παρ. (σημ του μετ.) 
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Ο Τσάρλι σήκωσε λίγο το μπαστούνι του και έδει-
ξε πρώτα τον διάδρομο με τον χλοοτάπητα και έπειτα 
τον Περιφερειακό Διευθυντή. Η κίνησή του ήταν τόσο 
απαλή και φυσική ώστε κανείς απ’ όσους παρακολουθού-
σαν δεν παρατήρησε κάτι το ασυνήθιστο. Ο Περιφερεια-
κός Διευθυντής, ωστόσο, όχι μόνο πρόσεξε τη χειρονο-
μία, αλλά αισθάνθηκε και ένα ελαφρό γαργάλημα στο 
σβέρκο. 

Νιώθοντας ακόμα το γαργάλημα προχώρησε 
προς το πασαλάκι της αφετηρίας και έδωσε ένα κατα-
πληκτικό χτύπημα, στέλνοντας την μπάλα να ανηφορίσει 
το λόφο μπροστά από την τρύπα και να κυλήσει στην 
περιοχή με το κοντοκουρεμένο γρασίδι. Δύο τετράδες 
που περίμεναν τη σειρά τους για να ξεκινήσουν άρχισαν 
να χειροκροτούν, και ο Περιφερειακός Διευθυντής σχε-
δόν ένιωσε αμηχανία. Ποτέ άλλοτε δεν είχε ρίξει τέτοια 
βολή στην πρώτη τρύπα. 

Ο Τσάρλι χρειάστηκε τρία κτυπήματα για να 
φτάσει στο χώρο γύρω από την τρύπα. Τόσο ο Τσάρλι, 
όσο και ο Περιφερειακός Διευθυντής, έστειλαν το μπα-
λάκι μέσα στην τρύπα με δύο συρτά κτυπήματα. Κι ενώ 
ο Τσάρλι έδειχνε ικανοποιημένος που είχε τελειώσει τη 
διαδρομή με ένα κτύπημα περισσότερο από το �αρ, ο 
Περιφερειακός Διευθυντής ήταν εκστασιασμένος που 
την είχε τελειώσει με ένα κτύπημα λιγότερο. 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής σκέφτηκε ότι, αν ο 
Τσάρλι μπορούσε να τον βοηθήσει με την εξυπηρέτηση 
πελατών όσο φαινόταν να τον βοηθά με το γκολφ, τότε 
τα πράγματα ήταν τέλεια. Δεν τον ένοιαζε καθόλου που 
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ο Τσάρλι ήθελε να παίζει την Κοκκινοσκουφίτσα. Στην 
κατάστασή του, κάθε βοήθεια ήταν ευπρόσδεκτη. 

 «Όχι και Κοκκινοσκουφίτσα», άκουσε τον Τσάρ-
λι να ψιθυρίζει πίσω του. «Νεράιδα Νονά. Δεν είμαι τρε-
λός, ξέρεις». 

Στη δεύτερη τρύπα ο κηπουρός μετέφερε ένα λά-
στιχο μέσα από το διάδρομο με το χλοοτάπητα και το 
παιχνίδι είχε προσωρινά διακοπεί. 

«Πάμε να καθίσουμε εκεί πέρα, όπου μπορούμε 
να τα πούμε», είπε ο Τσάρλι, δείχνοντας ένα μοναχικό 
παγκάκι κάτω από ένα δέντρο. 

«Ώστε θα μου πεις πώς να ικανοποιώ τους πελά-
τες», πήρε το θάρρος να πει ο Περιφερειακός Διευθυ-
ντής. 

«Ούτε να το σκέφτεσαι», απάντησε ο Τσάρλι. 
«Ορίστε;» 
«Όχι, αγαπητέ μου. Σήμερα ο ικανοποιημένος 

πελάτης δεν μετράει. Τον παλιό καιρό, τότε που ξεκι-
νούσα τη σταδιοδρομία μου στο τμήμα εξυπηρέτησης, ο 
ικανοποιημένος πελάτης ήταν, όντως, κάτι. Όχι σήμερα. 
Σήμερα χρειάζεσαι Ενθουσιώδεις Οπαδούς. Για να πε-
τύχεις, πρέπει να δημιουργήσεις Ενθουσιώδεις Οπα-
δούς». 

«Φοβάμαι πως δεν σε καταλαβαίνω», είπε ο Πε-
ριφερειακός Διευθυντής. 
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«Και βέβαια δεν με καταλαβαίνεις», συμφώνησε ο 
Τσάρλι. «Πώς θα μπορούσες άλλωστε. Δεν έχεις ιδέα για 
το τι συμβαίνει. Αν είχες, δεν θα βρισκόμουν εδώ. Μην 
ανησυχείς όμως. Μέχρι να τελειώσουμε, θα σ’ έχω κάνει 
ξεφτέρι. 

»Λοιπόν, άκου με δυο λόγια πώς έχουν τα πράγ-
ματα. Η εξυπηρέτηση είναι τόσο χάλια, που οι πελάτες 
περιμένουν την κακή μεταχείριση. Κρύο φαγητό στα ε-
στιατόρια, βρόμικες τουαλέτες, καθυστερημένες παρα-
δόσεις, ελαττωματικά εξαρτήματα, παραγγελίες που χά-
νονται, τεμπέληδες υπάλληλοι — όλα θεωρούνται φυ-
σιολογικά. 

»Το συμπέρασμα: ο κόσμος περιμένει προϊόντα 
κακής ποιότητας και άξεστη μεταχείριση. Αν τους προ-
σφέρεις σκουπίδια, δεν θα νιώσουν την παραμικρή έκ-
πληξη. Δεν περιμένουν και τίποτε άλλο. Θα επιστρέψουν 
ξανά, αρκεί η κακομεταχείριση να μην είναι χειρότερη 
απ’ ό,τι περίμεναν. Δεν αγανακτούν. Κάνε ένα γκάλοπ, 
αν θέλεις. Ρώτα τους και θα σου πουν ότι είναι ικανο-
ποιημένοι. Ικανοποιημένοι πελάτες! Χα! Εγώ τους λέω 
ικανοποιημένα πρόβατα. 

»Έτσι είναι και η εξυπηρέτηση στην εταιρεία 
σου», συνέχισε ο Τσάρλι. «Από στιγμή σε στιγμή οι πε-
λάτες σας μπορεί να ξεσηκωθούν. Νιώθουν ικανοποιη-
μένοι μόνο και μόνο επειδή οι προσδοκίες τους είναι 
υπερβολικά χαμηλές και κανείς άλλος δεν τους προσφέ-
ρει κάτι καλύτερο. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση πε-
λατών, θα έπρεπε να έχετε για σύνθημά σας τη φράση: 
Όχι χειρότερα α�’ τους ανταγωνιστές». 
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Ο διάδρομος είχε αδειάσει. Ο Τσάρλι σηκώθηκε 
κι άπλωσε το χέρι για να πιάσει το μπαστούνι του. 

«Δεν είναι και τόσο κολακευτική αυτή η εικόνα 
της εταιρείας μου», είπε ο Περιφερειακός Διευθυντής, 
καθώς έπαιρνε το δικό του μπαστούνι. 

«Αν θέλεις τη γνώμη μου, δεν πρόκειται για εται-
ρεία της προκοπής», απάντησε ο Τσάρλι καθώς βάδιζαν 
προς το πασαλάκι της αφετηρίας. 

«Αυτό που θέλω να καταλάβεις είναι ότι δεν αρ-
κεί, πλέον, να έχεις ικανοποιημένους πελάτες. Οι πελά-
τες δεν είναι κτήμα σου. Απλώς έχουν σταματήσει 
μπροστά στο κατώφλι σου, και θα φύγουν μετά χαράς 
μόλις βρουν κάτι καλύτερο. Και, πίστεψέ με, δεν χρειά-
ζεται κανείς να είναι πολύ καλός για να είναι καλύτερος 
από εσάς». 

Πρώτος έριξε ένα κακό χτύπημα ο Περιφερεια-
κός Διευθυντής και μετά ο Τσάρλι προχώρησε στην α-
φετηρία. Τούτη τη φορά το δυνατό του χτύπημα έστειλε 
την μπάλα ευθεία και μακριά. Ο Περιφερειακός Διευθυ-
ντής δεν είχε δει άλλον να πετυχαίνει τόσο μεγάλη πρώ-
τη βολή σε αυτή την τρύπα. 

«Πω-πω, καταπληκτική βολή!», είπε με ειλικρινή 
σεβασμό. 
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«Δεν το θεώρησα σωστό να το κάνω από την 
πρώτη τρύπα, όπου κοιτούσαν όλοι οι φίλοι σου», είπε ο 
Τσάρλι χαμογελώντας, καθώς η μπαλιά του έπεφτε στο 
κοντό γρασίδι πριν από την τρύπα. «Γι αυτό αντάλλαξα 
τις μπαλιές μας. Όταν συμμετέχεις επί έναν αιώνα στο 
Όπεν των Αθανάτων, μαθαίνεις και κάνα δυο κόλπα». 

Ο Τσάρλι στράφηκε προς τον οικοδεσπότη του 
και συνέχισε τα σχόλια για την εταιρεία. «Αν θες πραγ-
ματικά να έχεις “κτήμα” σου τον πελάτη, αν θες η επι-
χείρησή σου να ευδοκιμήσει, πρέπει να ξεπεράσεις το 
στάδιο του ικανοποιημένου πελάτη και να δημιουργή-
σεις Ενθουσιώδεις Οπαδούς». 

«Καλό μου φαίνεται. Πώς θα το καταφέρω;» ρώ-
τησε ο Περιφερειακός Διευθυντής. 

«Με τα τρία μαγικά μυστικά της δημιουργίας Εν-
θουσιωδών Οπαδών», απάντησε ο Τσάρλι. 

«Τέλεια. Πότε θα τα μάθω;» 
«Μισό λεπτό!», έκανε ο Τσάρλι, «μη βιάζεσαι τό-

σο. Έχουμε ολόκληρες εβδομάδες μπροστά μας κι έχω 
αρκετό χρόνο για γκολφ στη διάθεσή μου. Απλώς σκέ-
ψου όσα σου είπα μέχρι στιγμής και θα τα συζητήσουμε 
ξανά μετά τη δέκατη όγδοη τρύπα. Και τώρα, ας παί-
ξουμε γκολφ!» 




