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ΣΥΝΟΨΗ
Οαοά ςη μεγάλη θμηριμϊςηςα ςχμ ξικξγεμειακόμ επιυειοήρεχμ πξσ παοαςηοείςαι
ρήμεοα, ασςέπ αμςιποξρχπεϋξσμ ςξ 90% ςχμ εμεογόμ επιυειοήρεχμ και παοάγξσμ
ρυεδϊμ ςξ 50% ςξσ ΑΔΟ απαρυξλόμςαπ πάμχ απϊ ςξ 50% ςξσ εογαςικξϋ
δσμαμικξϋ. Αμ και ςα πξρξρςά ασςά διατέοξσμ απϊ υόοα ρε υόοα η ρημαρία ςχμ

ξικξγεμειακόμ επιυειοήρεχμ για ςημ ξικξμξμία μιαπ υόοαπ είμαι αμαμτιρβήςηςη.
Γι’ ασςϊμ ακοιβόπ ςξ λϊγξ ξι ξικξγεμειακέπ επιυειοήρειπ θεχοξϋμςαι ρε ξλϊκληοξ
ςξμ κϊρμξ η οαυξκξκαλιά ςηπ ξικξμξμίαπ.
Ξ ιδιξκςήςηπ μιαπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ μπξοεί μα παοξμξιαρςεί με έμαμ
ηθξπξιϊ ξ ξπξίξπ καςά ςη διάοκεια εμϊπ έογξσ ίρχπ υοειαρςεί μα παίνει έμαμ ή και
πεοιρρϊςεοξσπ οϊλξσπ. Οέοα απϊ ςξμ αοιθμϊ, ςημ πξικιλία και ςημ πξιϊςηςα ςχμ
ικαμξςήςχμ πξσ θα ποέπει μα διακοίμξσμ έμαμ καλϊ αουηγϊ μιαπ επιυείοηρηπ,
ασςϊπ θα ποέπει παοάλληλα μα καςέυει ϊλεπ εκείμεπ ςιπ δενιϊςηςαπ πξσ
υαοακςηοίρξσμ έμαμ άνιξ ξικξγεμειάουη. Ρε ασςϊ ςξ ρϋμθεςξ πλέγμα θα ποέπει μα
ποξρςεθεί και η ρσμευήπ αλλαγή ςξσ ενχςεοικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, μέρα ρςξ ξπξίξ
λειςξσογεί η επιυείοηρη, με ϊλεπ εκείμεπ ςιπ επιπςόρειπ πξσ η κάθε αλλαγή
ρσμεπάγεςαι για ςξ παοϊμ και ςξ μέλλξμ ςηπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ. Απϊ ϊλεπ
ςιπ ποξκλήρειπ πξσ ποϊκειςαι μα αμςιμεςχπίρει ξ ηγέςηπ ςηπ επιυείοηρηπ εκείμη
ςηπ διαδξυήπ είμαι η αμαμτίβξλα η μεγαλϋςεοη και η δσρκξλϊςεοη.
ξ μεγαλϋςεοξ παοάδξνξ πξσ υαοακςηοίζει ςιπ ξικξγεμειακέπ επιυειοήρειπ
ρσμίρςαςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι, αμ και ϊλξι αμαγμχοίζξσμ πχπ η διαδξυή είμαι ςξ πιξ
κοίριμξ ρημείξ, έοεσμεπ απξδεικμϋξσμ ϊςι είμαι ξσριαρςικά αμϋπαοκςα ςα ρξβαοά
ρυέδια διαδξυήπ ρςξμ ςιμϊμι ςηπ επιυείοηρηπ. Ιι ϊμχπ ασςϊ ςξ ζήςημα θα έποεπε
μα βοίρκεςαι ρςημ ημεοήρια διάςανη. ξ βιβλίξ Ξικξγεμειακέπ Δπιυειοήρειπ ρςη
Μέα Ξικξμξμία, πεοιγοάτει γλατσοά ςξ θέμα ςηπ διαδξυήπ μιαπ ξικξγεμειακήπ
επιυείοηρηπ. Ξι πεοιρρϊςεοξι απϊ εμάπ θεχοξϋμε ςξ θέμα ςηπ διαδξυήπ χπ απλά
ςξ θέμα ςηπ «μξιοαριάπ» ςηπ πεοιξσρίαπ αμάμερα ρςξσπ διαδϊυξσπ. Έςρι
Ηεχοξϋμε αοκεςή μια ρσμάμςηρη με ςξ δικηγϊοξ.
α μαζικά μέρα εμημέοχρηπ πεοιγοάτξσμ καθημεοιμά θλιβεοέπ ιρςξοίεπ
διανιτιρμόμ μεςανϋ μελόμ ξικξγεμειακόμ επιυειοήρεχμ. Ξι ιδοσςέπ μικοόμ
επιυειοήρεχμ πξσ μεςά απϊ σπεοάμθοχπεπ ποξρπάθειεπ και απεοιϊοιρςεπ θσρίεπ
καςάτεοαμ μα δημιξσογήρξσμ κάςι ςξ ανιϊλξγξ ρσυμά αμςιμεςχπίζξσμ ςεοάρςια
ποξβλήμαςα. Γιξι και κϊοεπ δεμ δείυμξσμ καμέμα εμδιατέοξμ για ςημ επιυείοηρη.
Ρσυμά αμξίγξσμ δικέπ ςξσπ επιυειοήρειπ για μα αμςαγχμιςξϋμ, και πιθαμόπ μα
καςαρςοέφξσμ, ςξμ παςέοα ή ςη μάμα πξσ καςά ςη γμόμη ςξσπ διξικεί ςημ
επιυείοηρη ραςοάπικα. Λέλξπ ςηπ ξικξγέμειαπ πξσλάει ςξ μεοίδιξ ςξσ ρε νέμξ ξ
ξπξίξπ κάμει ςξ βίξ ςχμ άλλχμ αδελτόμ αβίχςξ. Αδέλτια ςοαβιϊμςαι ρςα
δικαρςήοια διεκδικόμςαπ ςα μεοίδια ςηπ πεοιξσρίαπ πξσ άτηρε ξ μακαοίςηπ.
Οεθεοξί και γαμποξί ςοαβιϊμςαι ρςα δικαρςήοια για ποξίκεπ πξσ δϊθηκαμ ή
σπξρυέθηκαμ ποιμ απϊ ςξσπ απξςσυημέμξσπ γάμξσπ.
Δίμαι ποάγμαςι ϊλξι ασςξί ξι ιδοσςέπ ςχμ ξικξγεμειακόμ επιυειοήρεχμ κακξί και
ςϊρξ απάμθοχπξι ή είμαι ξι απϊγξμξι αμσπϊμξμξι ή και ακϊμη αυάοιρςξι; Δεμ

υχοεί αμτιβξλία ϊςι έμα απϊ ςα δσξ ή ακϊμη και ςα δσξ ρσυμά ρσμβαίμξσμ.
Οξλλξί ιδοσςέπ για ςξμ έμα λϊγξ ή ςξμ άλλξ «ςα έκαμαμ μξϋρκεμα.» Δπίρηπ είμαι
ενίρξσ πιθαμϊ ϊςι μεοικξί απϊγξμξι έδειναμ καςά καιοξϋπ αυαοιρςία. Ζ δική μαπ
γμόμη είμαι ϊςι η ενέλινη μιαπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ είμαι μια πξλϋ
πξλϋπλξκη διαδικαρία. Δπίρηπ πιρςεϋξσμε ϊςι ξ μέρξπ ιδοσςήπ αδσμαςεί μα
παοακξλξσθήρει έγκαιοα και έγκσοα ασςή ςη ενέλινη. ξ αμαπϊτεσκςξ
απξςέλερμα είμαι ϊςι εμό η επιυείοηρη αμαπςϋρρεςαι, και ρε κάθε τάρη
αμάπςσνηπ απαιςεί μέα μξξςοξπία ή τιλξρξτία, ξ ιδοσςήπ παοαμέμει ρ’ ασςή πξσ
είυε ϊςαμ ίδοσρε ςημ επιυείοηρη απϊ ςξ ςίπξςα.
ξ βιβλίξ Ξικξγεμειακέπ Δπιυειοήρειπ ρςη Μέα Ξικξμξμία ποξρτέοει μια
ξλξκληοχμέμη, και θέλξσμε μα πιρςεϋξσμε, αμςικειμεμική εικϊμα ςηπ τϋρηπ και
ρημαρίαπ ςηπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ για ςη ρημεοιμή κξιμχμία. ξ βιβλίξ
βλέπει ςημ ξικξγεμειακή επιυείοηρη χπ έμα ζχμςαμϊ ρϋρςημα πξσ απξςελείςαι
απϊ δσξ αλληλέμδεςα ρσρςήμαςα: ςημ ξικξγέμεια και ςημ επιυείοηρη. Ζ σγεία ςηπ
ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ εναοςάςαι απϊ ςημ σγεία ςχμ δσξ σπξρσρςημάςχμ.
Σγιείπ ξικξγέμειεπ πξσ ποξρπαθξϋμ μα διξικήρξσμ μη απξςελερμαςικέπ
επιυειοήρειπ αογά ή γοήγξοα, ρσμήθχπ γοήγξοα, απξςσυαίμξσμ. Λε ςημ ίδια
λξγική η επιςσυία ςηπ επιυείοηρηπ πξσ δημιξσογεί δσρςσυιρμέμεπ ξικξγέμειεπ
αογά ή γοήγξοα, ρσμήθχπ γοήγξοα, καςαλήγει ρςη καςαρςοξτή. Λε άλλα λϊγια
η επιςσυία μιαπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ ποξωπξθέςει και βαρίζεςαι ρε μια
αομξμική ρϋγκληρη ςηπ εσςσυίαπ ςηπ ξικξγέμειαπ και ςηπ άοιρςηπ ξικξμξμικήπ
απϊδξρηπ ςηπ επιυείοηρηπ. Ξ ηγέςηπ ςηπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ «κοαςάει
πάμςα δσξ καοπξϋζια ρε μια αμαρυάλη.» ςαμ αουίρει μα γλιρςοάει ςξ έμα κάθε
ποξρπάθεια μα ςξ κοαςήρει καςαλήγει ρςημ απξςσυία μα ρσγκοαςήρει ςξ άλλξ.
Ξ κεμςοικϊπ ήοχαπ ςξσ βιβλίξσ είμαι ξ ιδοσςήπ ςηπ επιυείοηρηπ. Νεκιμόμςαπ απϊ
μια υαοξϋμεμη ρςιγμή πξσ ξι δσξ ρϋμςοξτξι απξταρίζξσμ μα εναρταλίρξσμ ςα
ποξπ ςξ ζημ δημιξσογόμςαπ μια κεοδξρκξπική επιυείοηρη νξδεϋξσμ ξλϊκληοη ςη
ζχή ςξσπ αγχμιζϊμεμξι για ςημ αμάπςσνη, ςημ διεϋοσμρη ςξσ κϋκλξσ εογαριόμ
ςηπ, ςημ κεοδξτξοία ςηπ, και ςελικά ςημ παοάδξρη ρςξσπ απξγϊμξσπ
διαιχμίζξμςαπ κας’ ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ςξ ϊμξμα και δημιξσογόμςαπ μια
σρςεοξτημία, μια κληοξμξμιά, μια μεςαλαμπάδεσρη. ρξ εϋκξλξ ακξϋγεςαι ασςϊ
ςξ καθήκξμ ςξσ ηγέςη ςϊρξ δϋρκξλη είμαι η σλξπξίηρη ςξσ. Οξλλξί λίγξι είμαι ξι
ποαγμαςικξί ςσυεοξί και πξλλξί είμαι ξι αςσυείπ. Ξ ϋρςαςξπ ρκξπϊπ ςξσ βιβλίξσ
είμαι μα αμαςοέφει ασςήμ ςημ ρσμήθη διαδοξμή πξσ νεκιμάει με μια επιςσυία και
καςαλήγει ρε μια απξςσυία.
Ξ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΞ

ξ βιβλίξ απξςελείςαι απϊ ςοία μέοη.
Ρςξ Οοόςξ Λέοξπ, πξσ ςιςλξτξοείςαι «Ζ ξικξγεμειακή επιυείοηρη», πεοιγοάτξσμε
ςημ ξικξγεμειακή επιυείοηρη και ςξμ κϊρμξ εμςϊπ ςξσ ξπξίξσ κιμείςαι ξ ιδιξκςήςηπ
ή ηγέςηπ ςηπ. ξ Ιετάλαιξ 1, «Ξικξγέμεια και επιυείοηρη» δίμει μια εικϊμα ςηπ
ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ, ϊπχπ ασςή είμαι ρςημ ποαγμαςικϊςηςα: έμα
πξλϋπλξκξ ταιμϊμεμξ, ςξ ξπξίξ εμπλέκει ςημ ξικξγέμεια ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ, χπ ςξ
ποχςαουικϊ κξιμχμικϊ ρϋρςημα ςξ ξπξίξ απξρκξπεί ρςη διαιόμιρη ςξσ ξμϊμαςξπ,
και ςημ επιυείοηρη, χπ ςξ ποχςαουικϊ ξικξμξμικϊ ρϋρςημα ςξ ξπξίξ απξρκξπεί
ρςη δημιξσογία πλξϋςξσ και ρςημ εναρτάλιρη ςχμ πϊοχμ επιβίχρηπ ςηπ
ξικξγέμειαπ. ξ Ιετάλαιξ 2, «Ξ κϊρμξπ ςχμ ξικξγεμειακόμ επιυειοήρεχμ»
πεοιγοάτει ςξ ρημαμςικϊ οϊλξ ςχμ ξικξγεμειακόμ επιυειοήρεχμ και ςξμ ιδιξκςήςη
ή ηγέςη μα εκςελεί πξλλαπλξϋπ οϊλξσπ ραμ ξ αουηγϊπ ςηπ ξικξγέμειαπ και ξ
διεσθϋμχμ ρϋμβξσλξπ ςηπ επιυείοηρηπ. έλξπ, ρςξ Ιετάλαιξ 3, «ξ εμμξιξλξγικϊ
πλαίριξ», εκςίθεςαι αουικά η παοαδξριακή αμςίληφη ςηπ ξικξγεμειακήπ
επιυείοηρηπ, εκείμη πξσ ςημ ήθελε μα απξςελείςαι απϊ δσξ αμενάοςηςα
ρσρςήμαςα. ξ κάθε μέλξπ ςηπ ξικξγέμειαπ αρυξλείςαι απξκλειρςικά με ςα
καθήκξμςα πξσ αμαλξγξϋμ ρςη θέρη και ρςξ οϊλξ ςξσ και ποξρπαθεί μα
ελαυιρςξπξιήρει ςημ αμάμεινη ςξσ άλλξσ ρςιπ δικέπ ςξσ σπξθέρειπ. Ζ μάμα
τοξμςίζει ςξ ρπίςι και ςα παιδιά και δεμ ρκξςίζει ςξμ παςέοα με ςα καθημεοιμά
ποξβλήμαςα ςηπ ξικξγέμειαπ. Ξ παςέοαπ, απϊ ςημ πλεσοά ςξσ, «ατήμει» ςα
ποξβλήμαςα ςηπ επιυείοηρηπ ρςξ γοατείξ και δεμ βαραμίζει ςη ρϋζσγξ με ςα
ποξβλήμαςα ςχμ πελαςόμ και ςχμ εογαζξμέμχμ. Ζ δική μαπ ποξρέγγιρη είμαι
εμςελόπ διατξοεςική: θεχοεί ϊςι ςα δσξ ασςά ρσρςήμαςα ρςημ ξσρία ρσμιρςξϋμ
μία αδιάοοηκςη εμϊςηςα, και αμαγμχοίζει ϊςι καμέμαπ απϊ ςξσπ δσξ
ποχςαγχμιρςέπ δεμ μπξοεί μα κοϋφει απϊ ςξμ άλλξμ ςιπ αμηρσυίεπ και ςα
ποξβλήμαςα πξσ ςξμ βαραμίζξσμ. έλξπ, ρςα δσξ επιμέοξσπ αλλά αλληλέμδεςα
ρσρςήμαςα, ξικξγέμεια και επιυείοηρη, ποξρθέςξσμε μια μέα διάρςαρη, ςημ
ιδιξκςηρία.
ξ Δεϋςεοξ μέοξπ: ξ ρςοαςηγικϊ μάμαςζμεμς ςχμ ξικξγεμειακόμ επιυειοήρεχμ
καςαπιάμεςαι με ςη διξίκηρη ςηπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ. Ζ ποξρέγγιρη πξσ
σιξθεςείςαι εδό είμαι η ρσρςημική ποξρέγγιρη. Ζ ποξρέγγιρη ασςή αμςιμεςχπίζει
ςημ επιυείοηρη χπ έμα ζχμςαμϊ, ξογαμικϊ και δσμαμικϊ ρϋρςημα ςξ ξπξίξ
βοίρκεςαι ρε ρσμευή επικξιμχμία, αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ και αλληλεπίδοαρη με
ςξ ενχςεοικϊ ςξσ πεοιβάλλξμ. ξ καθήκξμ ςηπ διξίκηρηπ ςηπ ξικξγεμειακήπ
επιυείοηρηπ είμαι μα εναρταλίρει μια αομξμική ρυέρη μεςανϋ ςηπ επιυείοηρη και
ςξσ ενχςεοικξϋ πεοιβάλλξμςξπ. Ρςη γλόρρα ςξσ μάμαςζμεμς η ποξρπάθεια
δημιξσογίαπ μια αομξμικήπ ρυέρηπ μεςανϋ ςχμ ρκξπόμ και ςχμ λειςξσογιόμ ςηπ
επιυείοηρηπ ξμξμάζεςαι ρςοαςηγικϊ μάμαςζμεμς. Δπειδή η τϋρη ςηπ ξικξγεμειακήπ

επιυείοηρηπ είμαι ιδιϊμξοτη, λϊγχ ςηπ ρςεμήπ ρυέρηπ μεςανϋ ςχμ δσξ
σπξρσρςημάςχμ, κάθε ποξρπάθεια διαυείοιρηπ ςηπ επιυείοηρηπ θα ποέπει μα
πεοιλαμβάμει και μια αμάλξγη ποξρπάθεια διαυείοιρηπ ςηπ ξικξγέμειαπ. Ζ
επιρςήμη πξσ μελεςά ςημ ξογάμχρη και ςη διξίκηρη επιυειοήρεχμ ξμϊμαρε ςη
δοαρςηοιϊςηςα ασςή «παοάλληλξ ρυεδιαρμϊ». ξ Ιετάλαιξ 4: Ζ διαδικαρία ςξσ
παοάλληλξσ ρυεδιαρμξϋ αρυξλείςαι με ςιπ βαρικέπ ιδέεπ ςξσ παοάλληλξσ
ρυεδιαρμξϋ. Ρςη ρσμέυεια ςξ Ιετάλαιξ 5: Ξι δόδεκα άθλξι ςξσ ιδοσςή/ηγέςη ςχμ
ξικξγεμειακόμ επιυειοήρεχμ πεοιγοάτει ρσμξπςικά ςα κϋοια καθήκξμςα ςξσ
ιδοσςή ή ςξσ ηγέςη ςηπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ αουίζξμςαπ με ςα καθήκξμςα
πξσ ατξοάμ ςημ καθημεοιμϊςηςα και καςαλήγξμςαπ με ςξ ςελικϊ καθήκξμ ςηπ
μεςαλαμπάδεσρηπ. ξ Ιετάλαιξ 6: Δμαλλακςικέπ ρςοαςηγικέπ ενέλινηπ πεοιγοάτει
ςιπ διάτξοεπ ρςοαςηγικέπ πξσ θα ποέπει μα ενεςάζει ξ ιδοσςήπ αμά πάρα ρςιγμή,
ςιπ παοαδξριακέπ ρςοαςηγικέπ ϊπχπ ςξσ ελάυιρςξσ κϊρςξσπ, διατξοξπξίηρηπ και
ςη ρςοαςηγική «τχλιάπ», ρςοαςηγικέπ ρςαδιακήπ, ημι-οιζξρπαρςικόμ και
οιζξρπαρςικόμ καιμξςξμιόμ με ςη υοήρη ςξσ μξμςέλξσ ςξσ ςοξυξϋ καιμξςξμίαπ
και ςχμ ςοιόμ ξοιζϊμςχμ.
ξ οίςξ Λέοξπ: Quo Vadis επικεμςοόμεςαι ρςξ κασςϊ θέμα ςηπ απϊκςηρηπ μιαπ
σρςεοξτημίαπ. Λέυοιπ εδό αρυξληθήκαμε με ςη τϋρη και ςη διαυείοιρη ςχμ
ξικξγεμειακόμ επιυειοήρεχμ. Ρε ϊλη ςη διάοκεια ςξσ ςανιδιξϋ μαπ παοξσριάραμε
ςξμ ιδοσςή ςηπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ ραμ έμα ηθξπξιϊ πξσ παίζει πξλλξϋπ
οϊλξσπ. Για εσκξλία ερςιάραμε ςημ ποξρπάθειά μαπ πεοιρρϊςεοξ ρςξ οϊλξ ςξσ
ηγέςη ςηπ επιυείοηρηπ και λιγϊςεοξ ρςξ οϊλξ ςξσ αουηγξϋ ςηπ ξικξγέμειαπ. Ζ
επιλξγή ασςή αμςαμακλά ςημ ποξρχπική μαπ ενειδίκεσρη και πεπξίθηρη ϊςι ξ
ήοχάπ μαπ υοειάζεςαι πεοιρρϊςεοη βξήθεια ρςξ οϊλξ ςξσ ηγέςη ςηπ επιυείοηρηπ.
Δπιπλέξμ η ϋπαονη ξοιρμέμχμ κξιμόμ ρημείχμ μεςανϋ επιυειοήρεχμ πιθαμϊμ μα
επιςοέπει ςιπ γεμικεϋρειπ. Ξι ιδιαιςεοϊςηςεπ πξσ υαοακςηοίζξσμ ςημ κάθε
ξικξγέμεια ίρχπ μα μημ επιςοέπξσμ ρξβαοέπ ρσμβξσλέπ υχοίπ μια εκςεμή και
εμςαςική έοεσμα απϊ επαγγελμαςίεπ ξικξγεμειακόμ ρυέρεχμ.
Ρςξ ρϋμςξμξ οίςξ Λέοξπ ποξρτέοξμςαι μεοικέπ ρσμβξσλέπ πξσ ατξοξϋμ έμα
ρσγκεκοιμέμξ θέμα ςξ ξπξίξ καςά ςη γμόμη μαπ επιρκιάζει ϊλα ϊρα θίναμε ρςη
ρσμξπςική παοξσρίαρη πξσ επιυειοήραμε ρςα δσξ ποξηγξϋμεμα μέοη. ξ οίςξ
Λέοξπ ποξρτέοει έμα επιυειοηριακϊ ρυέδιξ για ςξμ ηγέςη μιαπ ξικξγεμειακήπ
επιυείοηρηπ πξσ βοίρκεςαι ρςξ ρςάδιξ ςηπ μεςαλαμπάδεσρηπ (Ιετάλαιξ 5).
Ατήραμε ασςϊ ςξ θέμα ςελεσςαίξ, γιαςί ςξ θεχοξϋμε ςξ πιξ ρημαμςικϊ καθήκξμ
ςξσ ηγέςη ςηπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ. Ζ απάμςηρη ρςημ εοόςηρη πξσ βάλαμε
ραμ ςίςλξ «Quo Vadis» («Οξϋ παπ;») ςξσ ςελεσςαίξσ μέοξσπ είμαι καςά ςη γμόμη
μαπ ςξ litmus test ςξσ κάθε ηγέςη. Λε άλλα λϊγια, σπξρςηοίζξσμε εδό ϊςι η
ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ ποξρπαθειόμ πξσ καςέβαλε ξ ηγέςηπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια
ςηπ ρϋμςξμηπ, αλλά πεοιπεςειόδξσπ, επιυειοηριακήπ ζχήπ ςξσ, απϊ ςημ ημέοα

ίδοσρηπ ςηπ επιυείοηρηπ μέυοι ρήμεοα, θα εναοςηθεί απϊ ςξ αμ και καςά πϊρξμ
καςάτεοε μα «πεοάρει» ςημ επιυείοηρη ρε κάπξιξμ άλλξμ και απϊ ςξ αμ άτηρε
έμα καλϊ ϊμξμα.
Ρςημ αουή ςξσ οίςξσ Λέοξσπ υαοίραμε ρςξμ αμαγμόρςη ςξ πξίημα ςξσ Ιαβάτη
«Θθάκη». ξ πξίημα ρσμβξσλεϋει ςξμ αμαγμόρςη μα νεκιμήρει ςξ ςανίδι ποξπ ςημ
Θθάκη υχοίπ πξλλέπ ποξρδξκίεπ για σλικά ξτέλη, ϊπχπ πλξϋςξ και άλλα
υειοξπιαρςά ποάγμαςα. ξ ςανίδι είμαι ξ ρκξπϊπ. Αμ ρςξ δοϊμξ απξκξμίρει καμείπ
και μεοικά σλικά αγαθά, ςϊρξ ςξ καλϋςεοξ. Αμ ϊυι, ςϊςε ςξ ςανίδι είμαι ασςϊ πξσ
θα ςξσ μείμει. Ξι πεοιρρϊςεοξι απϊ μαπ βοίρκξσμ αρήμαμςα ϊρα καςάτεοαμ μα
πεςϋυξσμ ρςξ ςανίδι ςηπ ζχήπ. Οάμςα μξρςαλγξϋμε κάςι πξσ θα μπξοξϋραμε μα
είυαμε κάμει, αλλά δεμ κάμαμε. Ίρχπ κάςι πεοιρρϊςεοξ πάμχ ρςη δξσλειά. Ίρχπ
κάςι πιξ πξλϋ με ςα παιδιά, με ςξ ρϋζσγξ ή ςη ρϋζσγξ, με ς’ αδέλτια, με ςξσπ
γξμείπ, με ςημ άμερη ή ςημ εσοϋςεοη κξιμχμία, για ςξσπ λιγϊςεοξ ςσυεοξϋπ, για
ςη τϋρη, για ςα λξσλξϋδια και ςα πξσλιά. Οϊρεπ τξοέπ ςημ εβδξμάδα
«ακξμίζξσμε ςξ ποιϊμι μαπ;», ϊπχπ αμαοχςιέςαι και ξ Covey. Έυξσμε έμα μέοξπ
ϊπξσ πάμε για μα επικξιμχμήρξσμε με ςξμ εασςϊ μαπ; Έμα υχοιϊ, μια βάοκα, έμα
δάρξπ, έμα βχμϊ, μια εκκληρία, κάπξσ, κάςι, έμα βιβλίξ, μια ξμάδα ξμξψδεαςόμ ή
και ακϊμη αμςίπαλχμ με ςξσπ ξπξίξσπ μα μπξοξϋμε μα εκτοάρξσμε ςη γμόμη
μαπ; Αμαοχςηθήκαμε πξςέ πϊρεπ τξοέπ ςημ εβδξμάδα γσμμαζϊμαρςε; Οοξρέυχ
ςξμ ασςϊ μξσ; Οϊρξσπ πεοιπάςξσπ ρςξ δάρξπ ή ρςημ παοαλία κάμχ κάθε
εβδξμάδα;
Ρσμεμςεϋνειπ με γέοξμςεπ και με ασςξϋπ πξσ σπξτέοξσμ απϊ αμίαςεπ αρθέμειεπ
δεμ δείυμξσμ ϊςι ξι άμθοχπξι μεςαμξξϋμ γι’ ασςά πξσ έκαμαμ, αλλά
παοαπξμιξϋμςαι γι’ ασςά πξσ δεμ έκαμαμ. Τσρικά ελπίζξσμε ϊςι ξ ήοχάπ μαπ, ξ
ηγέςηπ ςηπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ, δεμ βοίρκεςαι ρ’ ασςϊ ςξ ρςάδιξ.
Δλπίζξσμε ξι ρελίδεπ ςξϋςξσ ςξσ βιβλίξσ μα έπειραμ ςξμ ηγέςη ςηπ ξικξγεμειακήπ
επιυείοηρηπ μα βοει μια ήρσυη γχμιά και μα κάμει έμα μικοϊ απξλξγιρμϊ ςηπ μέυοι
ςόοα ζχήπ ςξσ. Αμ καςατέοαμε μα βξηθήρξσμε ςξσπ ήοχέπ μαπ μα
«αμακαλϋφξσμ» ςξμ εασςϊ ςξσπ και μα κάμξσμ έμα έρςχ ρςξιυειόδεπ ρυέδιξ
διαδξυήπ, θα θεχοήρξσμε επιςσυημέμη ςη δική μαπ μεςαλαμπάδεσρη.
Ρςξ βιβλίξ ΞΘΙΞΓΔΜΔΘΑΙΔΡ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΔΘΡ ΡΖ ΜΔΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΑ θα βοείςε μια
ρσμξπςική, αλλά ικαμξπξιηςική, πεοιγοατή ςξσ πξλϋπλξκξσ ταιμξμέμξσ ςχμ
Ξικξγεμειακόμ Δπιυειοήρεχμ. Ρςιπ ρελίδεπ ασςξϋ ςξσ βιβλίξσ θα εμημεοχθείςε
ρυεςικά με ςη τϋρη, ςη ρημαρία για ςημ αμθοχπϊςηςα και τσρικά ςιπ ποξκλήρειπ,
ςα ποξβλήμαςα και ςιπ λϋρειπ πξσ απξδείυςηκαμ επξικξδξμηςικέπ ρςξμ αέμαξ
αγόμα ςξσ ιδοσςή και ηγέςη ςηπ ξικξγεμειακήπ επιυείοηρηπ.
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