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«Το Υπηρετική ηγεσία ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο πρακτικά και χρήσιμα βιβλία που 

έχω διαβάσει ποτέ πάνω στο θέμα της ηγεσίας. Γεμάτο αληθινά παραδείγματα και 

βασισμένο στη θεαματική ανάκαμψη των εστιατορίων Popeyes Louisiana Kitchen, η 

Cheryl μας εξηγεί πώς να υπηρετούμε τους άλλους με αποφασιστικότητα, ικανότητα, 

χαρακτήρα, θάρρος και σεμνότητα. Η εμπειρία της, τα αποδεδειγμένα αποτελέσματά 

της και το μεταδοτικό της πάθος για την προσφορά σωστής υπηρεσίας στους άλλους 

αποτελούν έμπνευση για όλους εμάς που θέλουμε να αλλάξουμε θετικά τον κόσμο.» 

– Bonnie Wurzbacher, υπεύθυνη ανάπτυξης πόρων της World Vision 
International και πρώην αντιπρόεδρος των Global Customer Leadership  
και The Coca-Cola Company 

 

 

«Το Υπηρετική ηγεσία περιγράφει όχι μόνο την ιστορία της εντυπωσιακής ανάκαμ-

ψης της εταιρείας Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., αλλά και τη συναρπαστική προ-

σωπική διαδρομή ανακάλυψης της Cheryl, που την ενθάρρυνε να δεσμευτεί σε μια 

αντισυμβατική προσέγγιση στην εταιρική ηγεσία και να επιτύχει εκπληκτικά αποτε-

λέσματα.» 

– Andy Stanley, ιδρυτής της North Point Ministries, Inc. 
 

 

«Το Υπηρετική ηγεσία διεισδύει με ειλικρίνεια στο παρασκήνιο της ανάκαμψης μιας 

προβληματικής αλυσίδας εστιατορίων και στην ανάδειξή της σε εξαιρετικά 

επιτυχημένη εμπορική επωνυμία μέσα από ένα απλό, αλλά επαναστατικό μοντέλο 

ηγεσίας, βασισμένο στην προσφορά υπηρεσίας στους άλλους. Το βιβλίο αυτό πρέ-

πει να το διαβάσουν όλοι οι τύποι ηγετών!» 

– Phil Cordell, γενικός διευθυντής της Focused Service and Hampton Brand 
Management, Hilton Worldwide 

 

 

«Ενδιαφέρον και συναρπαστικό! Η Bachelder επιχειρηματολογεί υπέρ της ανθρω-

ποκεντρικής προσέγγισής της στην ηγεσία, παρουσιάζοντας τη δική της προσωπική 

εμπειρία στην Popeyes Louisiana Kitchen. Τα μαθήματα αυτά, που έχουν αναπτυ-

χθεί και τελειοποιηθεί σε έναν κλάδο στον οποίο η παροχή υπηρεσίας σε άλλους 

βρίσκεται στην καρδιά της δουλειάς μας, μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο στις ε-

πιχειρήσεις, αλλά και στην προσωπική μας ζωή.» 

– Dawn Sweeney, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της National 
Restaurant Association 



«Η γενναία και αντισυμβατική προσέγγιση της Cheryl Bachelder στην ανάκαμψη της 

Popeyes αποτελεί πρόκληση για όλους μας να ανεβάσουμε τον πήχη. Η Cheryl μας 

δείχνει τον δρόμο, μας καλεί να ανταποκριθούμε σε έναν σκοπό που θα βελτιώσει τις 

επιδόσεις της εταιρείας μας, βάζοντας τις ανάγκες των ανθρώπων και των πελατών 

μας πάνω από τις δικές μας.» 

– Scott MacLellan, διευθύνων σύμβουλος της TouchPoint Support Services, 
εταιρεία του ομίλου Compass 

 

 

«Η Cheryl Bachelder, έχοντας ως στόχο την επιτυχία όσων ηγείται, κατά παράδοξο 

τρόπο επιτυγχάνει τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε για τις εταιρείες μας. Το 

βιβλίο Υπηρετική ηγεσία μιλά για τις τολμηρές αρχές που εφάρμοσε η Cheryl σε μια 

επιχείρηση που είχε απεγνωσμένα ανάγκη την ανάκαμψη και τα θεαματικά αποτελέ-

σματα που πέτυχε.» 

– Tim Irwin, PhD, συγγραφέας του μπεστ σέλερ Impact 
 

 

«Το βιβλίο αυτό έφερε τα πάνω κάτω στον τρόπο σκέψης μου. Η Cheryl μοιράζεται 

μαζί μας τη δοκιμασμένη σοφία της και εξηγεί πώς και γιατί η ηγεσία που τολμά να 

υπηρετεί λειτουργεί τόσο εξαιρετικά. Πρόκειται για ένα βιβλίο που αλλάζει τα δεδο-

μένα και η ανάγνωσή του θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική για όλους τους ηγέτες.» 

– Art Barter, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Datron Holdings, Inc., και 
ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Servant Leadership Institute 

 

 

«Το Υπηρετική ηγεσία αλλάζει τα δεδομένα! Οι αρχές που περιγράφονται οδηγούν 

σε ραγδαία αυξανόμενα αποτελέσματα, πέρα και πάνω απ’ ό,τι θα επέτρεπε το ατο-

μικό εγώ. Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών αναζητούν ηγέτες που τολμούν να 

υπηρετούν ώστε να δώσουν το έναυσμα για νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις τους. 

Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν όλοι οι ηγέτες!» 

– Jane Edison Stevenson, αντιπρόεδρος της Board & CEO Services, Korn 
Fairy, και συν-συγγραφέας του Breaking Away 

 

 

«Δύο. Τόσα λεπτά μου πήρε για να συνειδητοποιήσω ότι η Cheryl Bachelder μιλά 

σοβαρά για υπηρετική ηγεσία. Δύο ήταν και οι σελίδες αυτού του βιβλίου που με έ-

πεισαν για τη σημασία του μηνύματός της. Το Υπηρετική ηγεσία θα αλλάξει τον τρό-

πο που ζείτε και ηγείστε –αν τολμήσετε να το επιτρέψετε.» 

– Tommy Spaulding, συγγραφέας του μπεστ σέλερ των  
New York Times It’s Not Just Who You Know 
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Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 

ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΕΪ, τα φώτα χαμηλώ-

νουν, ακούγεται μουσική και οι θεατές περιμένουν το φως του 

προβολέα να πέσει στη σκηνή. Με την εμφάνιση του πρωταγωνι-

στή, το έργο ξεκινά. 

Το ίδιο συμβαίνει και με την ηγεσία. Όταν γίνεσαι ηγέτης, ο 

κόσμος περιμένει να σε δει στο προσκήνιο, με τον προβολέα επά-

νω σου. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε σένα, ανυπομονούν 

να δουν ποιος είσαι, τι θα πεις, τι θα κάνεις. Είσαι ο ηγέτης, άλλω-

στε.  

Κι αν ο προβολέας έπεφτε στη σκηνή κι εσύ δεν ήσουν εκεί; Τι 

θα συνέβαινε τότε; 

Ο κόσμος θα σάστιζε. Θα αναρωτιόταν πού είσαι. Θα σκεφτό-

ταν ότι δεν έχεις καταλάβει τον ρόλο σου. 

Κι ύστερα θα συνειδητοποιούσε τι ακριβώς έκανες. 

Είσαι ένα διαφορετικό είδος ηγέτη. Δεν αποζητάς τον προβο-

λέα. 

Η αλήθεια είναι πως έχεις αποχωρήσει από τη σκηνή για να 

πας στους φωτιστές. 

Θα στρέψεις τον προβολέα ώστε να φωτίζει τα άτομα που έ-

χεις κληθεί να καθοδηγήσεις. 

Θα τα οδηγήσεις σε τολμηρούς προορισμούς που ξεπερνούν 

και την πιο τρελή φαντασία τους. 

Θα αφοσιωθείς απόλυτα στο να τα υπηρετείς σωστά στη 

διάρκεια της διαδρομής. 
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Θα τα βοηθήσεις να ανακαλύψουν το νόημα στη δουλειά τους 

και τις αρχές που διέπουν τις πράξεις τους. 

Θα τολμήσεις να προσφέρεις υπηρεσία. 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 

Η παραδοσιακή άποψη για την ηγεσία θέλει τον προβολέα να πέ-

φτει πάνω στον ηγέτη. 

Οι συμβατικοί ηγέτες αναλαμβάνουν εξουσία και ανακοινώ-

νουν το νέο τους όραμα. Με τον προβολέα στραμμένο επάνω 

τους, έχουν όλες τις απαντήσεις. Είναι άτομα με υψηλά κίνητρα, 

αν και ίσως λίγο εγωκεντρικά. Αυτό, όμως, είναι κάτι που ανεχό-

μαστε επειδή πηγαίνουν μπροστά, πηγαίνουν εκεί που θέλουμε να 

πάμε κι εμείς. Πιστεύουμε πως, αν αυτοί είναι επιτυχημένοι, τότε 

θα είμαστε κι εμείς.  

Στον αντίποδα, έχουμε τους σεμνούς ηγέτες που υπηρετούν 

τους άλλους. Αποφεύγουν τους προβολείς. Ακούν προσεκτικά 

τους ανθρώπους. Τους λαμβάνουν υπόψη στη λήψη των αποφά-

σεών τους. Παίρνουν αποφάσεις που υπηρετούν σωστά τους άλ-

λους, αναγνωρίζουν την αξία τους. Αυτοί οι ηγέτες μάς βάζουν σε 

σκέψεις. Τους συμπαθούμε, αλλά φοβόμαστε ότι δεν θα μας οδη-

γήσουν στην επιτυχία. Είναι σε θέση να εξασφαλίσουν υψηλές ε-

πιδόσεις; Πολύ αμφιβάλλουμε.  

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μόνο ο ηγέτης που είναι 

στο προσκήνιο, κάτω από το φως του προβολέα, θα είναι αποτε-

λεσματικός. Διότι, όπως λέει και η παροιμία, «ο καλός καλό δεν 

βλέπει». 

Έχετε δουλέψει για ηγέτη που λατρεύει τους προβολείς; 

Πρόσφερε σωστή υπηρεσία σε εσάς; 

Το μήνυμά μου είναι απλό, αν και αντισυμβατικό. Αν απομα-

κρυνθείτε από τα φώτα και τολμήσετε να υπηρετήσετε τους άλ-

λους, θα επιτύχετε υψηλές επιδόσεις. 



  Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 11 

Οι περισσότεροι δεν το έχουν ξανακούσει αυτό. Αρκετοί πα-

ραμένουν δύσπιστοι, έως και σαστισμένοι. 

Εσείς; 

Ίσως σκέφτεστε πως η ανιδιοτελής υπηρεσία είναι μόνο για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς και αγίους ή ότι το να υπηρετείς δηλώ-

νει αδυναμία και δειλία, όχι τόλμη και θάρρος. Ίσως σκέφτεστε: 

Δεν έχω συναντήσει ποτέ τέτοιον ηγέτη και αμφιβάλλω αν υπάρ-

χει. 

Είναι ώρα να το ξανασκεφτείτε. 

Πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος ηγέτη που διαθέτει έναν 

σπάνιο συνδυασμό γνωρισμάτων: Είναι αρκετά θαρραλέος, ώστε 

να οδηγεί τους ανθρώπους σε τολμηρούς προορισμούς, αλλά και 

αρκετά σεμνός, ώστε να υπηρετεί τους άλλους με ανιδιοτέλεια 

στη διαδρομή. Η δυναμική αλληλεπίδραση τόλμης και προσφοράς 

υπηρεσίας δημιουργεί τις συνθήκες για υψηλές επιδόσεις. 

Αυτός είναι ο ηγέτης που τολμά να υπηρετεί. 

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 

Δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα με τη χώρα μας, 

απλώς οι επικεφαλής όλων των σημαντικών οργανισμών μας 

λειτουργούν με βάση λανθασμένες υποθέσεις. 

ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ, UP THE ORGANIZATION  

(ΕΚΤΟΞΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) 

Πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, άρχισα να μελετώ το θέμα 

της ηγεσίας με πρωτόγνωρη θέρμη. Εκείνη την περίοδο έκλεινα 

είκοσι χρόνια δουλειάς σε μεγάλες εταιρείες εισηγμένες στο χρη-

ματιστήριο. Είχα προαχθεί αμέτρητες φορές και είχα εργαστεί για 

κάθε λογής ανθρώπους: Κάποιοι από αυτούς ήταν σπουδαίοι ηγέ-

τες, ενώ κάποιοι άλλοι ήταν φρικτοί.  

Άρχισα, λοιπόν, να εξετάζω τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

των ηγετών που είχα λατρέψει –αυτών για τους οποίους είχα 
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δουλέψει πιο σκληρά, αυτών που είχαν αναδείξει τον καλύτερό 

μου εαυτό. Ανακάλυψα πως οι ηγέτες που θαύμαζα πιο πολύ όχι 

μόνο ήταν εξαιρετικοί συνεργάτες, αλλά οδηγούσαν και τις ομά-

δες τους σε αξιοσημείωτες επιδόσεις. 

Τι είδους ηγέτης προσδοκούσα να γίνω; Ποιο πρότυπο θα α-

κολουθούσα; 

Στην ηγετική μου πορεία ανακάλυψα κάτι που, κατά βάθος, 

ήδη γνωρίζετε.  

Οι αγαπημένοι σας ηγέτες ήταν σαφέστατα διαφορετικοί. Τα 

κίνητρά τους δεν είναι ιδιοτελή. Σας προκαλούν να κυνηγήσετε 

τολμηρούς, ριψοκίνδυνους στόχους που δημιουργούν ένα συναρ-

παστικό εργασιακό περιβάλλον. Μένουν μακριά από τους προβο-

λείς για να υπηρετήσουν έναν υψηλότερο σκοπό. Οι καθημερινές 

τους αποφάσεις μαρτυρούν συγκεκριμένες αρχές από τις οποίες 

διέπονται. Τους ηγέτες αυτούς όχι μόνο τους αγαπάτε, αλλά τους 

δίνετε τον καλύτερό σας εαυτό. 

Άρα το ερώτημα που προκύπτει είναι: Τι είδους ηγέτες θα ε-

πιλέξετε να γίνετε; Θα τολμήσετε να υπηρετήσετε τους άλλους;  

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 

Το βιβλίο απευθύνεται σε επαγγελματίες –σε άτομα που κατέ-

χουν ηγετικές θέσεις αυτή τη στιγμή– σε οποιονδήποτε οργανι-

σμό, μεγάλο ή μικρό, και σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αν σας έχουν 

αναθέσει να ηγηθείτε μιας ομάδας ανθρώπων, το βιβλίο αυτό εί-

ναι για εσάς.  

Η έμπνευση για τη συγγραφή του δεν είναι διάφοροι φημι-

σμένοι ηγέτες, διευθύνοντες σύμβουλοι ή διάσημοι, αλλά συνηθι-

σμένοι άνθρωποι που κάνουν συνηθισμένα πράγματα όποτε τους 

δίνεται η ευκαιρία να ηγηθούν –στην εργασία, στο σπίτι ή στην 

κοινότητα. Έχω το προνόμιο να επικοινωνώ με αυτούς τους συ-

ναρπαστικούς ανθρώπους καθημερινά στη δουλειά μου, μέσα 

από τις επαφές μου με τα άτομα που διευθύνουν εστιατόρια Pop-
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eyes –από τη Νέα Ορλεάνη στη Λουιζιάνα ως τη Σιγκαπούρη. Οι 

επικεφαλής των εστιατορίων τολμούν και υπηρετούν πολύ πιο 

συχνά από πολλά ανώτατα διευθυντικά στελέχη που έχω γνωρί-

σει. Αυτοί με ενέπνευσαν για να διηγηθώ τούτη την ιστορία. 

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ; 

Στο βιβλίο αυτό συγκέντρωσα τις ανακαλύψεις που έκανα στην 

πορεία της διαδρομής μου ως ηγέτη, ελπίζοντας ότι θα σας βοη-

θήσουν να γίνετε ένας ηγέτης που τολμά να υπηρετεί και έτσι ση-

μειώνει υψηλές επιδόσεις. Αυτό που προτείνω δεν είναι άπιαστο 

όνειρο, αλλά αντισυμβατική σκέψη.  

Το πρώτο μισό του βιβλίου είναι η ιστορία της ανάκαμψης 

της Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., μιας διεθνούς αλυσίδας ε-

στιατορίων εισηγμένης στο χρηματιστήριο της οποίας έχω την 

τιμή να είμαι επικεφαλής. Η ιστορία της αποτελεί αληθινό παρά-

δειγμα του τρόπου με τον οποίο μια ηγετική ομάδα τόλμησε να 

υπηρετήσει τον κόσμο σωστά –και να παραγάγει πρωτοποριακά 

αποτελέσματα.  

Το δεύτερο μισό του βιβλίου εξηγεί πώς μπορείτε να γίνετε 

ηγέτης που τολμά να υπηρετεί. Παρουσιάζει σκέψεις και συλλογι-

σμούς που σας καθοδηγούν στο να γίνετε όσο το δυνατόν πιο α-

ποτελεσματικοί ηγέτες.  

 

Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που θα σας προτείνω;  

Θα πρέπει να απομακρυνθείτε από το φως του προβολέα.  

Η αυλαία θα σηκωθεί, τα φώτα θα χαμηλώσουν και ο κόσμος 

θα περιμένει. 

Ωστόσο, εσείς δεν θα κάνετε το αναμενόμενο. Δεν θα βγείτε 

στη σκηνή με τον προβολέα επάνω σας.  

Αντιθέτως, θα βρείτε τρόπο να τον στρέψετε πάνω στους άλ-

λους. Θα τους βοηθήσετε να κυνηγήσουν όνειρα και να βρουν 

νόημα στη δουλειά τους. Θα καλλιεργήσετε τις ικανότητές τους. 



14 ΥΠΗΡΕΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ – ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΓΕΣΙΑΣ 

Θα διαμορφώσετε αρχές σε καθημερινές αποφάσεις που χτίζουν 

ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και δέσμευσης. Όταν οι άνθρωποι 

καταλάβουν τι κάνετε, θα διαπιστώσουν ότι είστε ο ηγέτης που 

θέλουν να ακολουθήσουν στο μονοπάτι προς τις καλύτερες επι-

δόσεις της ζωής τους. 

Αν γίνετε o ηγέτης που τολμά να υπηρετεί, η κληρονομιά σας 

θα είναι η επίδραση που θα έχετε ασκήσει στις ζωές των ανθρώ-

πων που καθοδηγείτε, καθώς και τα εξαιρετικά αποτελέσματα 

που μαζί επιτύχατε. 

ΠΩΣ ΜΟΥ ΗΡΘΕ ΑΥΤΗ Η ΙΔΕΑ; 

Πριν από δώδεκα χρόνια, συνάντησα τον Τζιμ Κόλινς, τον συγ-

γραφέα του βιβλίου Good to Great (Από το καλό στο τέλειο), σε 

μια σύσκεψη των επικεφαλής της εταιρείας Yum! Brands. Παρου-

σίαζε τα ευρήματα του βιβλίου του, περιγράφοντας έναν νέο τύ-

πο επιτυχημένου ηγέτη: τον ηγέτη επιπέδου 5. Είπε πως οι ηγέτες 

επιπέδου 5 είναι ένα «παράδοξο μείγμα προσωπικής σεμνότητας 

και επαγγελματικής θέλησης. Είναι φιλόδοξοι, αναμφισβήτητα, 

αλλά η φιλοδοξία τους έχει να κάνει πρωτίστως με την εταιρεία, 

όχι με τον εαυτό τους». 

Στη μελέτη του ο Κόλινς διατύπωσε μια πειστική θεωρία για 

την ηγεσία που υπηρετεί αποκαλώντας την «ηγέτης επιπέδου 5». 

Περιλάμβανε οικονομικά δεδομένα που αποδείκνυαν ότι οι ηγέτες 

επιπέδου 5 σημείωναν υψηλότατες επιδόσεις. 

Βρήκα τη συγκεκριμένη ιδέα συναρπαστική. 

Αναρωτήθηκα: Μπορεί κάποιος να είναι σεμνός και ταυτόχρο-

να φιλόδοξος; Τι σημαίνει να βάζεις τους ανθρώπους και την επι-

χείρηση πάνω απ’ όλα –πάνω από το προσωπικό σου συμφέρον; 

Πώς θα παρακινούσε αυτό στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων; 

Το βιβλίο του Κόλινς πούλησε πάνω από δυόμισι εκατομμύ-

ρια αντίτυπα. Μπορούν, όμως, αυτά τα ευρήματα να αλλάξουν 

τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε την ηγεσία; 
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ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ... 

Το 2007, μου δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσω να γίνω ηγέτης που 

τολμά να υπηρετεί σε πραγματικό περιβάλλον, με επτά ταλα-

ντούχους ανθρώπους που συνιστούσαν την ηγετική ομάδα της 

Popeyes.  

Πήραμε τη δυναμική απόφαση να υπηρετούμε τους άλλους 

σωστά, κυνηγώντας μια τολμηρή φιλοδοξία για την επιχείρηση. 

Στη συνέχεια θέσαμε έναν σκοπό και μια σειρά αρχών που θα κα-

τηύθυναν την ηγεσία μας. 

Θέλαμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε υψηλές 

επιδόσεις ακολουθώντας το παράδειγμα αυτών των λίγων σε-

μνών υπηρετών ηγετών για τους οποίους διαβάζαμε σε βιβλία 

όπως τα Leadership Is an Art (Η ηγεσία είναι τέχνη), The Soul of 

the Firm (Η ψυχή της εταιρείας) και Firms of Endearment (Εται-

ρείες στοργής).  

Εκείνη την περίοδο η Popeyes ήταν μια αλυσίδα εστιατορίων 

που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και είχε μα-

κρά ιστορία μειούμενων πωλήσεων και κερδών. Συνεπώς, αποτε-

λούσε την κλασική ευκαιρία για «ανάκαμψη». Από την ηγεσία της 

εταιρείας είχαν περάσει σε διάστημα επτά ετών τέσσερις διευθύ-

νοντες σύμβουλοι με σύντομη θητεία.  

Κατά τη διάρκεια εκείνης της επταετίας, η επισκεψιμότητα 

είχε σημειώσει πτώση. Οι πωλήσεις στα υφιστάμενα καταστήμα-

τα ήταν αρνητικές. Η μέση τιμή μονάδας και η αποδοτικότητα εί-

χαν πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Οι αποδόσεις των νέων 

εστιατορίων ήταν υποτονικές. Η σχέση μεταξύ της εταιρείας και 

των καταστημάτων δικαιόχρησης (franchise) προβληματική. Όσο 

για τους επενδυτές, η τιμή της μετοχής είχε διολισθήσει από την 

ανώτατη τιμή των 34 δολαρίων ανά μετοχή το 2002 στα 13 δο-

λάρια τη μέρα που ανέλαβα καθήκοντα στην επιχείρηση. 

Υπήρχε καταλληλότερη στιγμή για ένα σπουδαίο πείραμα η-

γεσίας; Κι αν καταφέρναμε να αποδείξουμε ότι με τολμηρές 
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προσδοκίες και ανιδιοτελή υπηρεσία στους άλλους μπορούσαμε 

να επιτύχουμε υψηλές επιδόσεις; Κι αν ένας στόχος και μια σειρά 

από αρχές μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε πρωτοποριακή από-

δοση; Kι αν όλα αυτά τα επιχειρούσαμε υπό την επίβλεψη του πε-

ριβάλλοντος μιας επιχείρησης εισηγμένης στο χρηματιστήριο, 

κερδίζοντας την προσοχή όλων εκείνων των βραχυπρόθεσμων 

κυνικών επενδυτών της Γουόλ Στριτ; 

Κι έτσι φτάνουμε στο σήμερα. Τα εστιατόρια Popeyes διανύ-

ουν τον έκτο χρόνο ανάπτυξής τους. Ο μέσος όρος πωλήσεων ση-

μείωσε άνοδο κατά 25%. Το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε από 14 σε 

21%. Η αποδοτικότητα των εστιατορίων Popeyes έχει βελτιωθεί 

κατά 40% σε πραγματικά δολάρια, με τα περιθώρια κέρδους να 

έχουν ανέλθει από το 18 στο 22%.  

Οι δικαιοδόχοι δικών μας εστιατορίων είναι τόσο ευχαριστη-

μένοι με τις επιχειρηματικές επιδόσεις που προχώρησαν άμεσα σε 

ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων και στο χτίσιμο με πυρετώδεις 

ρυθμούς νέων Popeyes που εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση 

στην επένδυσή τους.  

Η τιμή της μετοχής κυμαίνεται στα 40 δολάρια –έχει ανέβει 

450% μέσα σε έξι χρόνια. 

Η εταιρεία είναι πια το λατρεμένο παιδί του κλάδου... η αγα-

πημένη των δικαιοδόχων... η αγαπημένη των δανειστών... η αγα-

πημένη των επενδυτών... και αποτελεί περιπτωσιολογική μελέτη 

για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων.  

Ποιο είναι το μυστικό για την ανάκαμψη της εταιρείας Pop-

eyes; 

Τολμήσαμε να υπηρετήσουμε.  

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ  

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Καθώς μεγάλωνα, πήρα πολλά μαθήματα ηγεσίας από τον πατέρα 

μου. Ο μπαμπάκας Μαξ, όπως τον αποκαλούσα, υπήρξε αντιπρόε-
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δρος της National Semiconductor Corporation για πολλά χρόνια, 

κυρίως ως επόπτης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της εται-

ρείας στην Ασία.  

Ο μπαμπάς μου ήταν προικισμένος και διορατικός αφηγητής 

και οι περισσότερες ιστορίες του είχαν να κάνουν με το πώς μπο-

ρείς να γίνεις ηγέτης. Την ώρα του δείπνου περιέγραφε τη μέρα 

του στη δουλειά. Και σε κάθε ιστορία του περιλάμβανε πάντα και 

το «ηθικό δίδαγμά» της, για να βεβαιωθεί ότι κατανοήσαμε το 

βαθύτερο μάθημα ηγεσίας που εμπεριείχε η εν λόγω ιστορία. 

Ένα βράδυ, ο μπαμπάς μου «όργωνε» το πάτωμα της κουζί-

νας, εμφανώς αναστατωμένος. Όταν τον ρώτησα τι είχε, μου α-

πάντησε πως την επόμενη μέρα θα απέλυε ανθρώπους στο εργο-

στάσιο παραγωγής. Μου είπε ότι είχε σφιχτεί το στομάχι του από 

τη στενοχώρια. Άτομα για τα οποία νοιαζόταν θα έμεναν άνεργα. 

Ολόκληρες οικογένειες θα υπέφεραν. Το ηθικό δίδαγμα της ιστο-

ρίας: Όταν απολύεις ανθρώπους, πρέπει να σφίγγεται το στομάχι 

σου –ποτέ μην παίρνεις κάτι αψήφιστα. 

Οι γονείς μου μεγάλωσαν τέσσερα παιδιά, και όλα τους έγι-

ναν διευθύνοντες σύμβουλοι ή πρόεδροι εταιρειών σε τέσσερις 

διαφορετικούς κλάδους. Τα μαθήματα ηγεσίας μέσα από τις ιστο-

ρίες του την ώρα του φαγητού αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμα. 

Έτσι κι εγώ θα μοιραστώ μαζί σας ιστορίες ηγεσίας –ό,τι έχω 

παρατηρήσει, σκεφτεί και μάθει. Σας προτρέπω να αναζητάτε το 

«ηθικό δίδαγμα της ιστορίας», να ανακαλύπτετε το μάθημα ηγε-

σίας. Θέλει τόλμη να υπηρετείς και σε όλα τα κεφάλαια θα βρείτε 

σχετικές σκέψεις, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να στοχαστείτε 

πάνω στον ηγετικό ρόλο που έχετε σήμερα και να βρείτε τον κα-

λύτερο τρόπο για να επηρεάσετε και να καθοδηγήσετε τα άτομα 

τη φροντίδα των οποίων σας έχουν εμπιστευτεί. Στο πλαίσιο αυ-

τής της διαδικασίας θα εξετάσετε αν θέλετε να γίνετε ηγέτης που 

τολμά να υπηρετεί. 

 




