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Στο δικό μου Ήρωα 
 

«Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω 
που να μην το ΄χει πει κανένας για κανέναν 

εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω 
μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα»1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Λουκιανός Κηλαηδόνης, Ο μικρός Ήρωας, 1987 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

Κύριο θεματικό κέντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 

αξιοποίηση των ταλέντων. Η προσπάθειά της κινείται σε δύο άξονες: 

Αφενός επιχειρεί να αναδείξει τη δια βίου αναζήτηση και αξιοποίηση 

των ταλέντων, προβάλλοντας τον διακριτό και ιδιαίτερης σημασίας ρόλο του 

κόουτς, την ξεχωριστή αποστολή του. 

Αφετέρου περιγράφει τις δυσκολίες διεκπεραίωσης αυτής της 

αποστολής μέσα από τις συμπληγάδες των αντιφάσεων του συστήματος.  

Τέλος, καταγράφει και διερευνά τα κίνητρα εκείνα που θα 

κινητοποιήσουν το βασικό υποκείμενο της παραγωγικής διαδικασίας, τον 

εργαζόμενο και θα διευκολύνουν την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της 

αποστολής. 

 
A B S T R A C T 

 
 

The main theme core of this thesis is the utilization of talents. Its 

endeavor progresses along two axes.  

On one hand it attempts to give prominence to the lifelong search for 

and utilization of talents, by highlighting the distinct and particularly 

important role of the coach, his/her outstanding mission.  

On the other hand it describes the difficulties faced in the completion 

of this mission through the dire straits of the system’s contradictions.  

Lastly, it sets down and investigates the incentives that will motivate 

the basic subject of the productive process, namely the working person, and 

facilitate the successful accomplishment of this mission. 
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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ 
 

 
Με την υποβολή προς αξιολόγηση από την αρμόδια εξεταστική 

επιτροπή της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας που φέρει τον τίτλο: «Η 

αξιοποίηση των ταλέντων του ανθρώπινου δυναμικού και ο ρόλος του 

Coach», κλείνει ο κύκλος των μεταπτυχιακών μου σπουδών στη Δημόσια 

Διοίκηση – Γενική Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Neapolis της Πάφου στην 

Κύπρο. 

Η θεωρητική κατάρτιση που έλαβα και η αναβάθμιση του θεωρητικού 

μου υποβάθρου με ωφέλησε σε προσωπικό επίπεδο και ευελπιστώ πως θα με 

καταστήσει χρησιμότερη υπηρεσιακά εφόσον αναπόφευκτα θα συνδυαστεί 

και με την ήδη αποκτηθείσα πείρα μου από τη θητεία μου στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  

Με την ευκαιρία της περάτωσης του δεύτερου κύκλου σπουδών μου, 

θεωρώ χρέος μου ηθικό να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε καθέναν που – με 

τον δικό του τρόπο, ηθελημένα ή αθέλητα – συνετέλεσε στην έναρξη αλλά και 

στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Στους συμφοιτητές που επέμεναν 

να τους ακολουθήσω στο νέο εγχείρημα, στους διδάσκοντες που 

παντοιοτρόπως μας ενίσχυσαν στην προσπάθεια για προσωπική και 

επαγγελματική αναβάθμιση, στους αγαπημένους φίλους και συναδέλφους. 

Θα αποτελούσε παράλειψή μου η μη έκφραση ευχαριστιών και στον 

επιβλέποντα καθηγητή μου. 

Διακεκριμένη μνεία στον πολύτιμο σύντροφο της ζωής μου που με 

βοήθησε να ανακαλύψω τα δικά μου ταλέντα, να καταρρίψω μύθους, να 

ανατρέψω βεβαιότητες και να (ξανα)δω τον εαυτό μου και τον κόσμο με άλλα 

μάτια. Ευγνώμων. Νυν και αεί. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η επιλογή του θέματος που αναλάβαμε να αναπτύξουμε δεν 

παρουσίασε για μας απλό και επίπεδο ενδιαφέρον. 

Η ζωή κάθε ανθρώπου περνάει μέσα από διάφορες φάσεις ή περιόδους 

και στην πολυετή πορεία του κάθε άτομο, ως ανώριμη ύπαρξη, χρειάζεται  

καθοδήγηση, συμβουλευτική παρουσία, αναγκαίες υποδείξεις. Ο πατέρας, ο 

δάσκαλος/καθοδηγητής, ο αξιωματικός, ο επιχειρηματίας, όλοι αυτοί οι 

παράγοντες χωριστά, προσθετικά ή συνδυαστικά μπορούν να αποτελέσουν 

πολύτιμους επόπτες κάθε ανθρώπινης προσπάθειας, φάρους και οδηγούς. 

Θεωρήσαμε, λοιπόν, εξαρχής ότι η αξιοποίηση, η επιτυχής εξέλιξη και 

σταδιοδρομία ενός ανθρώπου δεν μπορεί να περιοριστεί χρονικά μόνο στην 

περίοδο του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια 

σύνθετη πραγματικότητα και η διαδικασία εξέλιξής του βυθίζει τις ρίζες της 

στις απαρχές της ύπαρξής του, ενώ οι ρυθμοί και οι φάσεις προόδου, 

στασιμότητας ή επιβράδυνσης βρίσκονται σε συνεχή φανερή ή κρυφή σχέση, 

επίδραση και ανταπόκριση με αμέτρητους  ή αστάθμητους παράγοντες. 

Στενά συνδεδεμένα με την εποπτική παρουσία των «δασκάλων» που 

αναφέραμε είναι και τα μέσα που αυτοί επιστρατεύουν, οι πρακτικές που 

χρησιμοποιούν προκειμένου να διεκπεραιώσουν την αποστολή τους. 

Αναφερόμαστε στη λογική των κινήτρων: στα εύγε και τα μη, στις αμοιβές και 

τις ποινές, στην ηθική επιβράβευση ή τον ψόγο. Αυτό το διπολικό σχήμα 

παρακίνησης και ανάσχεσης λειτουργεί με πολλές παραλλαγές σε όλη τη 

διάρκεια της ανθρώπινης ζωής. 

Ο στόχος είναι ένας: η επιτυχία ως πάθος για προσωπική καταξίωση, 

ψυχική και συναισθηματική αρμονία και ισορροπία. Χρήσιμο βέβαια το 

χειροκρότημα του περίγυρου αλλά κορυφαία και αναντικατάστατη  η 

αποδοχή του ίδιου μας του εαυτού. Η επιτυχημένη επιλογή επαγγέλματος (ως 

υπόσχεση στην κοινωνία, «επαγγέλλομαι» = υπόσχομαι) και η επακόλουθη 

συνειδητή και υπεύθυνη άσκηση του αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ψυχικής 
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πληρότητας, κοινωνικής αναγνώρισης, κύρους και συναισθηματικής 

ισορροπίας. 

Η παρούσα εργασία σπονδυλώνεται ως ακολούθως:  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε τους 

βασικούς όρους του θέματος.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε και να 

αναδείξουμε όλους εκείνους τους πρόδρομους συντελεστές που μας βοήθησαν 

και λειτούργησαν υποστηρικτικά στην προσπάθειά μας για αυτογνωσία και 

αξιοποίηση των ταλέντων μας. Εδώ είναι παρούσες «των δασκάλων οι σκιές»2. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε το πλαίσιο εκείνο των οικονομικών 

και κοινωνικών συνθηκών, εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει και να 

αποδώσει ο κόουτς, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την 

αποστολή του κόουτς.  

Τέλος, στον επίλογο θα διατυπώσουμε τα συμπεράσματά μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Διονύσης Σαββόπουλος, Μην πετάξεις τίποτα, 1994 («Κι όταν καλή ώρα φεύγουν φίλοι και 
κοινό / και μονάχος μένω στο κενό / νιώθω να μου φέγγουν απ΄ τις όχθες τις πλαϊνές / κάτι 
φαναράκια, των δασκάλων μου οι σκιές»)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο   

 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ 

 

Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο βάρος και το νοηματικό φορτίο των 

λέξεων [και όχι μόνο σε αυτές της θεματικής διατύπωσης («ταλέντα», 

«κόουτσινγκ», «ανθρώπινο δυναμικό»)], επειδή ακόμα και οι ποικίλες έννοιες 

και οι παράγωγες συναφείς εκφράσεις ανοίγουν πεδία ενδιαφέροντος 

προβληματισμού και εντυπωσιακών διαπιστώσεων. 

1.1. Ταλέντα 

1.1.1. Ορισμός: Και τα πέντε ερμηνευτικά λεξικά 3  που 

συμβουλευτήκαμε θεωρούν το «ταλέντο» φυσικό χάρισμα, την 

εξαιρετική ικανότητα σε κάτι (στον πνευματικό ή καλλιτεχνικό 

τομέα) που διαθέτει κανείς εκ γενετής. Συνεκδοχικά λέγεται και το 

πρόσωπο που διαθέτει φυσικό χάρισμα. Παράγεται από την 

αρχαιοελληνική λέξη «τάλαντον». 

Δεν πρόκειται, λοιπόν, εν πρώτοις για επίκτητη αλλά για 

δεδομένη a priori ποιότητα που φέρει ο νέος άνθρωπος με την 

έλευσή του στη ζωή. Ωστόσο, στον σχετικό προβληματισμό 

δυσκολευτήκαμε να διακρίνουμε τα όρια του προϋπάρχοντος και 

κληρονομημένου γενετικά από το επίκτητο 4 , αφού κι αυτή η 

φυσική δωρεά αν δεν καλλιεργηθεί επιμελώς και συστηματικά 

ατονεί και φθίνει οριστικά. Αυτή την τελευταία διαπίστωση τη 

                                                 
3 α) Γ. Μπαμπινιώτης. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Κέντρο Λεξικολογίας. Ε.Π.Ε. 
Δεύτερη έκδοση. Αθήνα. 2002, β) Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη. 3η ανατύπωση. Σεπτέμβριος 2002, γ) Εμμανουήλ Κριαράς. Νέο Ελληνικό 
Λεξικό. Λεξικό της Σύγχρονης Ελληνικής Δημοτικής Γλώσσας. Εκδοτική Αθηνών. 1995, δ) 
Τεγόπουλος – Φυτράκης. Μείζον Ελληνικό Λεξικό. Εκδόσεις Αρμονία Α.Ε. Αθήνα. 1997, ε) Ιω. 
Σταματάκος. Λεξικό της Νέας Ελληνικής, τομ. 1-3. 
4 Στο σχετικό λήμμα του Σταματάκου: «φυσικόν χάρισμα, δαιμόνιον ή και επίκτητον προσόν, 
πλεονέκτημα» 
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συναντήσαμε στη μελέτη μας ρητά εκπεφρασμένη5. Ακόμα και ο 

Αϊνστάιν, το σπάνιο αυτό ταλέντο για εμάς, εκμυστηρεύεται σε 

επιστολή του προς τον Carl Seeling στις 11 Μαρτίου 1952: «Δεν 

έχω κανένα ιδιαίτερο ταλέντο, είμαι μόνο περίεργος». 

Έτσι καταλήξαμε προσωρινά στη θέση ότι σε ένα σύνολο 6  ή 

πλέγμα κλίσεων, δυνατοτήτων, προσόντων, τάσεων, 

ενδιαφερόντων, ροπών, επιθυμιών, ικανοτήτων, πλεονεκτημάτων, 

προτιμήσεων, αρετών, κ.ά. το «ταλέντο» ως ισχυρότερη νοηματικά 

λέξη έχει κορυφαία θέση σ΄ αυτό το σύνολο. Και αυτή την ισχύ την 

έχει αποκτήσει από τη χρήση της. Είναι κάτι το ακριβότερο, το 

πολυτιμότερο, το ανεκδήλωτο (λέμε «κρυφό ταλέντο»), το μερικώς 

ή αμήχανα συνειδητοποιημένο που χρειάζεται την έμπειρη 

μεσολάβηση και ενθάρρυνση για να φανερωθεί (λέμε επίσης 

«κυνηγός ταλέντων»). Αυτή λοιπόν η ιδιότητα του ταλέντου (να 

λανθάνει, να δειλιάζει) περιμένει το έμπειρο, το διεισδυτικό, και 

ασκημένο, το στοργικό μάτι του ειδικού να εξωτερικευθεί, να 

εκδηλωθεί με αυτοπεποίθηση και να «πάρει το δρόμο του». Και το 

μάτι αυτό κατά το θέμα μας είναι ο κόουτς (εφεξής C.). 

1.1.2. Παιδαγωγική τεκμηρίωση: Εκκρεμεί, ωστόσο, μια 

προσπάθεια για βαθύτερη ερμηνεία του τι είναι «ταλέντο» και 

«φυσικό χάρισμα». Και αυτό το αποσαφηνίζουν οι σύγχρονες 

παιδαγωγικές θεωρίες. Σύμφωνα με αυτές τα φυσικά χαρίσματα 

είναι το «μορφωτικό κεφάλαιο» 7  που μεταβιβάζεται από το 

οικογενειακό περιβάλλον στο γόνο του. Ο Γάλλος κοινωνιολόγος 

                                                 
5 Σε εργασία που επίσης αξιοποιήσαμε (Χριστοπούλου Κλεοπάτρα, 2011) αναφέρονται σαν 
motto απόψεις γνωστών συγγραφέων για το ταλέντο: 

- «Δεν υπάρχει αυτό που λένε μεγάλο ταλέντο χωρίς μεγάλη δύναμη θέλησης» (Honore 
de Balzac) 

- «Κάθε άνθρωπος οπουδήποτε θα ανθίσει με εκατό απροσδόκητα ταλέντα και 
ικανότητες, με το που θα του δοθεί απλώς μια «ευκαιρία» (Doris Lessing, Βρετανή 
συγγραφέας, Nobel, 2007) 

- «Ταλέντο είναι η καλλιέργεια του ταλέντου» (Τσέχωφ) 
6 «Ταλέντο»: Το σύνολο των ιδιαιτέρων κλίσεων ενός ατόμου με τις οποίες είναι δυνατόν να 
αναδειχτεί σε μια εξαιρετική προσωπικότητα». Δ. Π. Διαμαντόπουλος, Λεξικό βασικών 
εννοιών. Ένατη έκδοση. Πατάκης. 1984. Σελ. 359 
7 Φραγκουδάκη, 1985, σελ. 360 
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Pierre Bourdie το ονομάζει habitus και με τον όρο εννοεί το 

σύστημα αξιών, γνώσεων και ευαισθησιών με το οποίο το 

περιβάλλον «προικοδοτεί» το νεαρό μέλος του. 

Αυτό το μορφωτικό κεφάλαιο υποστηλώνει το μορφωτικό επίπεδο 

του νέου ανθρώπου και συνισταμένες του είναι η εξοικείωση με 

έργα τέχνης, με το θέατρο, το μουσείο, το κονσέρτο, κ.ά. Και 

βέβαια «σε όλους τους τομείς της παιδείας, θέατρο, μουσική, 

ζωγραφική, τζαζ, κινηματογράφος, οι φοιτητές 8  έχουν γνώσεις 

τόσο πλουσιότερες και πλατύτερες όσο υψηλότερη είναι η 

κοινωνική τους προέλευση»9. 

Έτσι ενισχύεται στα μέλη της μορφωμένης τάξης η πεποίθηση «ότι 

δεν χρωστούν παρά στα φυσικά τους χαρίσματα αυτές τις γνώσεις, 

αυτές τις ικανότητες, αυτή τη συμπεριφορά που καθόλου δεν τους 

φαίνεται αποτέλεσμα κάποιας μαθητείας»10. Και από αυτή την 

πεποίθηση δεν απέχει πολύ η (ψευδ)αίσθηση ότι τα μέλη αυτά 

είναι ευφυή. Η ικανότητα όμως που ο πολιτισμός μας ονομάζει 

«ευφυΐα» καθορίζεται από πάρα πολλούς και περίπλοκους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που έχουν την αφετηρία τους στη 

βιολογική και ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του εμβρύου 

και συνεχίζονται αργότερα με ποικίλους «πολιτιστικούς 

προσδιορισμούς» (συμβολικούς, γλωσσικούς, οργανωτικούς, 

ηθικούς, κ.ο.κ.)11. Ο «γενετικός καθορισμός της ευφυΐας»12, σαν να 

είναι ποτέ δυνατό «ο θεός ή η φύση να μοιράζουν στα άτομα 

ευφυΐα με κριτήρια ταξικά, εθνικά, φυλετικά»13 έχει τροφοδοτήσει 

και έχει μέσα στο χρόνο διογκώσει την ιδεολογία του φυσικού 

χαρίσματος, που αποτελεί και τη λυδία λίθο του σχολικού 

συστήματος. Σύμφωνα με αυτήν αφενός δικαιώνεται η 

                                                 
8 Εμείς θα προσθέταμε και τους μαθητές 
9 Φραγκουδάκη, 1985, σελ. 364-365 
10 Ό. π., σελ. 366 
11 Ό. π., σελ. 115 
12 Ό. π., σελ. 113 
13 Ό. π., σελ. 109 
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χαρισματικότητα της κοινωνικής ελίτ, των προνομιούχων τάξεων, 

ενώ αφετέρου φυλακίζονται «τα μέλη των μη προνομιούχων 

τάξεων μέσα στο πεπρωμένο που η κοινωνία τους επιφυλάσσει, 

οδηγώντας τα στο να εκλαμβάνουν σαν φυσικές ικανότητες τις 

ιδιότητες που απλώς είναι αποτέλεσμα της κατώτερης κοινωνικής 

θέσης τους και πείθοντάς τα έτσι ότι υπεύθυνη για την κοινωνική 

τους μοίρα είναι η ατομική τους φύση που της λείπουν τα φυσικά 

χαρίσματα».14   

Απέναντι, λοιπόν, σ΄ αυτή την ιδεολογία της φυσικής ανισότητας, 

τη βαθιά ριζωμένη πίστη ότι οι άνθρωποι που γεννιούνται με το 

χάρισμα της μοίρας να «παίρνουν τα γράμματα» είτε χωρίς αυτό 

το χάρισμα, απέναντι σ΄ αυτόν τον προεπιστημονικό κοινωνικό 

μύθο είναι αναγκαία μια εκλογικευμένη παιδαγωγική που δεν θα 

θεωρεί τίποτα εκ των προτέρων δεδομένο, δεν θα θεωρεί 

αποκτημένο αυτό που ορισμένοι έχουν απλώς «κληρονομήσει»15. 

Είναι συμβατό με το χαρακτήρα μιας δημοκρατικής 

παιδαγωγικής να μεταδίδονται τα πάντα προς το συμφέρον όλων, 

να παρέχονται σε όλους τα απαραίτητα μέσα για να 

«αποκτήσουν» εκείνο που είναι «δεδομένο», «κληροδοτημένο», 

«με τη φαινομενική μορφή του φυσικού χαρίσματος μόνο στα 

παιδιά των μορφωμένων κοινωνικών τάξεων»16. 

Συνεπώς ο C. της θεματικής διατύπωσης - με βάση όσα 

προαναφέραμε - έχει μπροστά του δύο επιλογές: Ή δέχεται την 

ιδεολογία του φυσικού χαρίσματος, του γενετικού προσδιορισμού 

της ευφυΐας ή αποϊδεολογικοποιεί αυτό το μύθο και λειτουργεί 

αναλόγως. 

1.1.3.  Ταλέντα στην αγορά εργασίας: Πιο ρεαλιστική είναι η 

προσέγγιση του «ταλέντου» στην αγορά εργασίας: «Όταν 

αναφερόμαστε στο ταλέντο εννοούμε το στέλεχος εκείνο, πάνω στο 

                                                 
14 Φραγκουδάκη, 1985, σελ. 381 
15 Ό. π., σελ. 374 
16 Ό. π. 



 14 

οποίο μπορεί να βασιστεί η επιχείρηση για την ανάπτυξή της ή τη 

διαχείριση μιας κρίσης»17. Στον ορισμό που δίνεται παρατηρούμε 

ότι η χρησιμότητα του ταλαντούχου στελέχους δεν εξαντλείται 

μόνο στην ανάπτυξη της επιχείρησης, δηλαδή στη μεγιστοποίηση 

της παραγωγικότητας, αλλά κυρίως στη διαχείριση μιας κρίσης, 

είτε με τη μορφή ενός έκτακτου και απροσδόκητου γεγονότος, είτε 

με το χαρακτήρα των περιοδικών κρίσεων του συστήματος. 

Επιπλέον η διαχείριση ταλέντων αναφέρεται στη «συστηματική 

προσέλκυση, αναγνώριση, ανάπτυξη και παραμονή των στελεχών 

εκείνων που διαθέτουν μοναδικά ηγετικά χαρίσματα»18. 

1.2. Coach – ing / κόουτς 

1.2.1. Γενικά: Ο συντάκτης του θέματος επέλεξε έναν αγγλόφωνο 

όρο αντί των ελληνικότατων «προπονητής» 19 , 

«προγυμναστής». Πάντως η λέξη έχει πολιτογραφηθεί στο 

διεθνές αθλητικό λεξιλόγιο όπως και πολλές άλλες, δεκάδες, 

από το χώρο του ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρισης κ.ά. 

1.2.2. Προπονείν και αθλητισμός: Ο συντάκτης μεταφέρει στο 

χώρο της εργασίας και της παραγωγής το πνεύμα του 

αθλητικού αγώνα. Παλιότερα σε εποχές 

αναποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

(γραφειοκρατία, κομματικοί διορισμοί, ευνοιοκρατία, 

παρασιτισμός, διαφθορά, κ.ά.), ο χώρος του ποδοσφαίρου – 

ως ο μόνος εμπορευματοποιημένος - φάνταζε σαν το 

καταφύγιο της αξιοκρατίας, αφού ο «πάγκος» ήταν η ποινή 

για τους ράθυμους και τους αναποτελεσματικούς, για τους 

«χασογκόληδες». Εκεί υπήρχε σύστημα αμοιβών (στην 

                                                 
17 Χριστοπούλου, 2011, σελ. 34 
18 Ό. π., σελ. 32 
19 «Αυτός που έχει ειδικευθεί στην προγύμναση και γενικότερα στη μεθοδική προετοιμασία με 
κατάλληλες ασκήσεις αθλητών, ομάδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κ.λπ. και ζώων, ιδιαίτερα 
αλόγων, για τη διεκδίκηση της νίκης». Μείζον Ελληνικό Λεξικό 
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πρώτη 11άδα, πριμ, κ.ά.) αλλά και ποινών. Στο χώρο του 

ποδοσφαίρου (αλλά και άλλων μορφών αθλητισμού) 

λειτουργούν πιο ελεύθερα οι κανόνες του ανταγωνισμού.  

Η καταγωγή ενός τέτοιου παραλληλισμού ανάγεται στο 

παρελθόν και αποτέλεσε περιεχόμενο της ομιλίας διευθυντή 

οικονομικού περιοδικού στη «Μεγάλη Βρετανία» σε 

συγκέντρωση – γεύμα προς τιμήν των διαφημιστών. 

«Αδιαφορία, τεμπελιά, απειθαρχία, ανικανότητα, 

θεωρούνται απαράδεκτα και πρέπει να επισύρουν αμέσως 

ποινές που ξεκινούν από επίπληξη, την ανάκληση στον 

πάγκο,  τα πρόστιμα και φτάνουν έως και την απόλυση. […] 

Μονιμότητα και αρχαιότητα είναι έννοιες άγνωστες και 

ακατανόητες στη λογική του ποδοσφαίρου»20. Αυτά ως προς 

την επιλογή της λέξης που θεωρούμε πολύ εύστοχη. 

1.2.3. Λεξικογραφική ανάλυση: Ο όρος «coach» ως ρήμα, σημαίνει 

ασκώ, εκπαιδεύω και ως ουσιαστικό σημαίνει τον 

εκπαιδευτή, αυτόν που ασκεί κάποιον. Ως πρώτη σημασία 

του λήμματος coach αναφέρεται αυτή της «άμαξας», του 

«οχήματος»21.  

Εκτός από το coaching συναντήσαμε και την έννοια του 

mentoring22. Ως ουσιαστικό στα αγγλικά (mentor) σημαίνει 

«βοηθός και σύμβουλος ανώριμου ανθρώπου». Πρόκειται 

για λέξη / αντιδάνειο από τον ομηρικό κόσμο»23. 

1.2.4. Κόουτς, Ηγέτης, Μάνατζερ, Στέλεχος: Από τη χρήση των 

πηγών οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι το περιεχόμενο 

των παραπάνω όρων είναι μερικές φορές κοινό και 

                                                 
20 Μαρίνος, 1987 
21 Όχημα είναι αυτό δια του οποίου έχεται, φέρεται, μεταφέρεται κάτι. Είναι μακριά η έννοια 
του coach / προπονητή δια του οποίου φέρεται / αξιοποιείται ένα ταλέντο; 
22 Χριστοπούλου, 2011, σελ. 38 και «Μερικές φορές ο ηγέτης – προγυμναστής μεταβάλλεται σε 
ένα είδος μέντορα», Νέος Ηγέτης, 2002, σελ. 85 
23  «Μέντωρ –ορος, ομηρικός ήρωας από την Ιθάκη στον οποίο ο φίλος του Οδυσσέας 
φεύγοντας για την Τροία εμπιστεύθηκε τη φροντίδα του σπιτιού του και την εκπαίδευση του 
Τηλέμαχου. Το όνομα του Μ. συνώνυμο του πιστού φίλου». Μείζον Ελληνικό Λεξικό 
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ταυτόσημο και οι διαφορές τους λεπτές και δυσδιάκριτες. 

Για τη σχέση του C. με τον αθλητισμό24 μιλήσαμε πιο πάνω 

(1.2.2.). Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει και ο συσχετισμός 

του προγυμναστή με τον Ηγέτη25. Ως προς τις διαφορές Μ. 

και Η. τις παρουσιάζουμε αντιστικτικά όπως τις 

συναντήσαμε στη μελέτη μας26: 

 

MANAGER  ΗΓΕΤΗΣ  

 

Διορίζεται 

 

Χρησιμοποιεί νόμιμη – δοτή δύναμη 

 

Δίνει οδηγίες, εντολές, ανταμοιβές, 

τιμωρίες 

 

Ελέγχει 

 

Δίνει έμφαση στις διαδικασίες, στα 

συστήματα και στη λογική – μυαλό 

 

Κινείται σε προκαθορισμένα – τυπικά 

πλαίσια 

 

Αναδεικνύεται 

 

Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη 

 

Περνά όραμα, εμπνέει, πείθει 

 

 

Κερδίζει εμπιστοσύνη 

 

Δίνει έμφαση στους ανθρώπους, στα 

συναισθήματα, στην καρδιά 

 

Ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει τα 

πλαίσια 

                                                 
24 «Ως μάνατζερ της ομάδας μπάσκετ των Νιου Γιορκ Γιάνκις ο Τζόε Τόρε έμεινε στην ιστορία 
για την ικανότητά του να μιλά στην ψυχή των παικτών του καθώς βίωνε τη συναισθηματική 
πίεση της ανάγκης να κερδίσουν το πρωτάθλημα». Νέος Ηγέτης, 2002, σελ. 86  
25 «Πώς μοιάζει ο ηγέτης που είναι ταυτόχρονα προγυμναστής; Ένας προγυμναστής βοηθά 
τους ανθρώπους να βρουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και να τα συνδυάσουν με 
τις προσωπικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες τους». Νέος Ηγέτης, 2002, σελ. 83 και 
παρακάτω: «Ο καλός ηγέτης – προγυμναστής επικοινωνεί την πίστη του στις δυνατότητες του 
υπαλλήλου και την προσδοκία του ότι θα τα καταφέρει με τον καλύτερο τρόπο. Το σιωπηρό 
του μήνυμα είναι: “Σε πιστεύω, επενδύω σε σένα, περιμένω ότι θα με βγάλεις 
ασπροπρόσωπο”». Ό. π., σελ. 85 
26 Μπουραντάς, 2002, σελ. 315 
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Δέχεται και διαχειρίζεται την 

κατεστημένη κατάσταση (status quo) 

 

Αποδέχεται την πραγματικότητα 

 

Έχει βραχυπρόθεσμη προοπτική 

 

Κάνει τα πράγματα σωστά 

 

 

Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει 

αλλαγές, καινοτομεί 

 

Ερευνά την πραγματικότητα 

 

Έχει μακροπρόθεσμη προοπτική 

 

Κάνει τα σωστά πράγματα 

 

 

1.3. Ανθρώπινο δυναμικό: Το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι ανθρώπινοι 

πόροι, προσωπικό, εργαζόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι και 

υπαλληλία, αποτελούν εναλλακτικούς όρους της εργατικής τάξης. 

Είναι το πεδίο, η δεξαμενή μέσα από την οποία θα αντληθούν τα 

ταλέντα.  

Η φράση του Andrew Carnegie: «Πάρτε τους ανθρώπους μου 

αλλά αφήστε τα εργοστάσιά μου και σύντομα θα χορταριάσουν 

τα δάπεδά τους. Πάρτε τα εργοστάσιά μου αλλά αφήστε τους 

ανθρώπους μου και σύντομα θα έχουμε νέα και καλύτερα 

εργοστάσια» αποδίδει με τον πιο εύστοχο τρόπο την 

πολυτιμότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου για έναν Οργανισμό ή 

μια επιχείρηση.  

Κάθε επιχείρηση ή Οργανισμός στελεχώνεται και διοικείται από 

ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα οραματιστούν, οι άνθρωποι θα 

σχεδιάσουν, θα επιχειρήσουν, θα υλοποιήσουν, οι άνθρωποι θα 

επινοήσουν, θα  προτείνουν, θα εμπνεύσουν, θα κινητοποιήσουν, 

οι άνθρωποι θα επιτύχουν! Οι άνθρωποι, λοιπόν,  είναι που «θα 

κάνουν τη διαφορά μεταξύ των επιχειρήσεων και όχι η 

τεχνολογία, το προϊόν ή η διαχείριση του κεφαλαίου που 
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μπορούν να αντιγραφούν. Τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι 

που αποτελούν τον σπάνιο, τον πολυτιμότερο πόρο ο οποίος δεν 

αντιγράφεται. Ο τρόπος και η μέθοδος που οι άνθρωποι θα 

διοικηθούν θα δημιουργήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα»27.  

Και η ορθή άσκηση διοίκησης του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι 

τέχνη που απαιτεί γνώσεις, εμπειρία, αξιολογική κρίση, 

ευαισθησία, σταθερή προσήλωση στο Νόμο (αλλά και 

ερμηνευτική ευελιξία) και αίσθημα δικαίου, ούτως ώστε οι 

εργαζόμενοι και να παραμείνουν εργασιακά ικανοποιημένοι 

αλλά και να παραγάγουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έργο 

καθιστώντας ανταγωνιστική και, συνεπώς, βιώσιμη την 

επιχείρηση που άλλωστε είναι και, διαχρονικά, το ζητούμενο. 

 

1.4. Οργάνωση, Οργανισμός: Με τον όρο θα εννοούμε την ιδιωτική 

επιχείρηση, τη δημόσια υπηρεσία, την εταιρεία και κάθε μορφή 

οργανωμένης παραγωγικής μονάδας. Βεβαίως οφείλουμε να 

καταστήσουμε εξ αρχής σαφή τη διάκριση μεταξύ ιδιωτικής 

επιχείρησης και δημόσιας υπηρεσίας εφόσον στη μεν πρώτη ο 

επιδιωκόμενος στόχος για τον C. στον ιδιωτικό τομέα είναι η 

εκτέλεση της βούλησης του ιδιώτη και η αύξηση του κέρδους του, 

ενώ στη δεύτερη στόχος είναι η εκτέλεση της βούλησης του 

Κράτους28 και η υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Synergysolution.gr, χ.χ.  
28 «Oι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Kράτους, υπηρετούν το Λαό, 
οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα», άρ. 103 του Συντάγματος των 
Ελλήνων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΤΡΑΤΟΣ) 

 

2.1 Γενικά 

Αν θέλουμε να δούμε στο σύνολό της την εξέλιξη μιας ανθρώπινης 

προσωπικότητας δεν πρέπει να περιοριστούμε στενά στη φάση αναζήτησης 

ταλέντων και αιφνιδίως σε ώριμη ηλικία με πρωταγωνιστή τον C. του 

Οργανισμού. Πρέπει να υποθέσουμε ότι και σε προγενέστερες ηλικιακές 

φάσεις προηγήθηκαν ανάλογες απόπειρες «εξερεύνησης» επιτυχείς ή όχι. Εδώ 

θα υποστηρίξουμε ότι του επαγγελματία ειδικού, του C. προηγήθηκαν άλλοι, 

πρόδρομοι στη διερεύνηση ταλέντων: στενό οικογενειακό περιβάλλον, 

σύμβουλοι σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλικοί κύκλοι, 

σχολείο, θύλακες εξωσχολικών δραστηριοτήτων, κ.ά.  

Αν θέλουμε τώρα να επικεντρωθούμε στο ρόλο του επαγγελματία C. 

είναι γιατί μόνο αυτός αποβλέπει στην «αξιοποίηση» (με τα σχετικά και 

λογικά συν–σημαινόμενα ο όρος: εκμετάλλευση, εμπορευματοποίηση, 

μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του Οργανισμού, μάξιμουμ 

παραγωγικότητας) των ταλέντων, ενώ οι προηγούμενοι – προαναφερθέντες 

ενθάρρυναν ερασιτεχνικά την εκδίπλωση τους χωρίς χρησιμοθηρία, 

κινούμενοι από άδολο, φιλικό, παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Ο θεσμός του 

επόπτη – καθηγητή (tuteur) στη γαλλική εκπαίδευση ως καθοδηγητή της 

ομάδας των μαθητών που «χρεώνεται» και επιβλέπει την πρόοδό τους είναι 

χαρακτηριστική. Έτσι ας μην ξεχνάμε ότι οι πρόδρομοι προπονητές – και θα 

τους απαριθμήσουμε αμέσως μετά – μπορεί να επιτελέσουν σημαντικό έργο 

και να διευκολύνουν την αποστολή του C. του Οργανισμού. 

2.2 Οικογένεια 

Η οικογένεια αρχικά είναι δυνατό να αποτελέσει τον πρώτο παράγοντα 

χαρτογράφησης των κλίσεων και ενδιαφερόντων ενός παιδιού. Το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων παίζει ρόλο αλλά όχι καθοριστικό. Δεν είναι λίγες όμως 
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οι οικογένειες που καταπνίγουν ή και στραγγαλίζουν τις ιδιαίτερες κλίσεις 

των γόνων τους ή από άγνοια ή από δογματισμό ή στο όνομα της διαιώνισης 

της οικογενειακής επαγγελματικής παράδοσης. Ποια τύχη π.χ. μπορεί να έχει 

το «υποκριτικό» ταλέντο ενός νέου εκκολαπτόμενου ηθοποιού κάτω από την 

άτεγκτη καθοδήγηση μιας συντηρητικής οικογένειας; Ποια είναι άλλωστε η 

τρέχουσα αντίληψη για τους καλλιτέχνες στην κοινωνία μας; Ποια θέση έχει η 

αισθητική αγωγή στο αναλυτικό πρόγραμμα της Β/θμιας  εκπαίδευσης;  

2.3 Το σχολείo 

Ειπώθηκε ήδη ότι το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ο επίσημος 

καταστατικός χάρτης, μια προκρούστεια κλίνη που αποβάλλει ή αγνοεί 

οποιοδήποτε αντικείμενο, ασχολία, δεξιότητα δεν συνάδει ή δεν υπηρετεί τις 

εγκεκριμένες γνώσεις, των εγκεκριμένων σχολικών βιβλίων. Βαριά άλλωστε 

είναι και η ευθύνη της Εκπαίδευσης στη διδασκαλία του μαθήματος του Σ.Ε.Π. 

Πόσα ταλέντα, λοιπόν, καλλιτεχνικά (μουσικά, χορευτικά, ερμηνευτικά, 

συγγραφικά, κ.ά.) ή αθλητικά παραγνωρίζονται ή απαξιώνονται; Έτσι 

αργότερα ο C. της επιχείρησης, της διοίκησης, του Οργανισμού ως ειδικός 

πρέπει να διορθώσει, να ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις τους ή τελικά να 

αποψύξει τα παραγνωρισμένα ταλέντα. Κεντρικό πρόσωπο στην εκδήλωση 

ταλέντων στο σχολείο είναι ο διδάσκων (δάσκαλος, καθηγητής). Εδώ θα 

υποστηρίζαμε με επιμονή ότι δεν θεωρούμε τον δάσκαλο «κυνηγό ταλέντων». 

Θεωρούμε ότι πρέπει να «λειτουργεί» με τη γενικότερη σημασία της λέξης με 

τέτοιο τρόπο, να αποπνέει τέτοια εμπιστοσύνη και σιγουριά, ώστε ο μαθητής 

έστω δειλά στην αρχή να φανερώσει, να εμπιστευθεί την ξεχωριστή – ενίοτε 

και παραγνωρισμένη – ικανότητά του σε κάτι (τέχνη, τομέα, πεδίο, κ.ο.κ.). Η 

αγάπη, η πείρα, η πίστη του δασκάλου στο μαθητή από τη μια, από την άλλη 

ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη του μαθητή στο δάσκαλο θα αποτελέσουν το 

πλαίσιο αυτής της υπόγειας, εκμαιευτικής και ευεργετικής διαδικασίας. Την 

εκμυστήρευση θα την ακολουθήσει η έμπειρη καθοδήγηση του δασκάλου. 

Συνυφασμένη με αυτό είναι η συμπεριφορά ενός μεγάλου αριθμού δασκάλων 

που αδυνατούν να λάβουν υπόψη τους τις διαφορές αυτές και επομένως 
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αντιμετωπίζουν τους αργούς μαθητές σαν καθυστερημένους ή ανίκανους να 

ακολουθήσουν το ρυθμό της τάξης που συνήθως καθορίζεται από το ρυθμό 

των γρήγορων μαθητών 29 . Τέτοιες πρακτικές οδηγούν στην πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου, στον αναλφαβητισμό, στη σχολική αποτυχία, την 

κοινωνική περιθωριοποίηση και, τελικά, τον κοινωνικό αποκλεισμό30. 

Σχετική με τον εντοπισμό ταλέντων είναι και η παρακίνηση των μαθητών 

να βελτιώσουν την απόδοσή τους, να αριστεύσουν. Έτσι επιστρατεύεται η 

λογική των κινήτρων όχι μόνο από την οικογένεια (εδώ είναι περιττή κάθε 

τεκμηρίωση αν και γνωρίζουμε πως πολλοί γονείς τη χρησιμοποιούν 

εσφαλμένα) αλλά και από το σχολείο. Η 10βαθμη ή 20βαθμη κλίμακα είναι 

ένα τέτοιο εργαλείο. Επίσης «η επαπειλούμενη ποινή παρακινεί το άτομο να 

τραπεί με μεγαλύτερη ένταση στην προσδοκώμενη αμοιβή, ενίσχυση και 

επιβράβευση»31. Η βασική μάλιστα διάκριση κινήτρων στην εκπαίδευση σε «α. 

Γνωστικά κίνητρα, β. Κίνητρα αυτοέκφρασης, γ. Κίνητρα αυτοεκτίμησης, δ. 

Κίνητρα διαπροσωπικών σχέσεων, ε. Κίνητρα βασιζόμενα σε φυσιολογικές 

ανάγκες»32 παρουσιάζει ανεστραμμένη κάπως τη θεωρία του Maslow.  

Θεωρούμε δηλαδή ότι η αποκάλυψη ενός ταλέντου, μιας ξεχωριστής 

και συχνά παρεξηγημένης ικανότητας μπορεί να γίνει ή και να διευκολυνθεί 

μέσα σε πλαίσιο αποδοχής, σεβασμού και στοργής για τον άλλο. Και εάν δεν 

(μας) προκύψει το ταλέντο μένει η ανθρωπιά. Κι αυτό λίγο δεν είναι… 

Συνοψίζοντας, σχετικά με την αναγωγή των ταλέντων στους γενεσιουργούς 

παράγοντές τους, δύο θεωρίες έχουν διατυπωθεί:  

α) Η κοινωνική θεωρία που βασίζεται πάνω σε καθαρά περιβαλλοντικούς 

συντελεστές, κυρίως το οικογενειακό περιβάλλον, προσπαθεί να εξηγήσει την 

αποτυχία του σχολείου σε συνάρτηση με την εκπαίδευση και την οικονομική 

ευμάρεια των γονέων33 και  

                                                 
29 Σχολική Αποτυχία, 1997, σελ. 26 
30 Ό, π., σελ. 210 
31 Φράγκος, 1977, σελ. 247 
32  Ό. π., σελ. 233-235. Επίσης, Ποινές – Αμοιβές - Κριτική, σελ. 245-248 και διδακτικές 
εφαρμογές κινήτρων, σελ. 249-251 
33 Φράγκος, 1977, σελ. 23 
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β) Η γενετική θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει την επιτυχία ή αποτυχία 

στο σχολείο με βάση τη γενετική κληρονομική νοημοσύνη και με τη βοήθεια 

ενός δείκτη νοημοσύνης που υπολογίζεται για κάθε παιδί με έναν αριθμό τεστ, 

προσπαθεί να προβλέψει τη σχολική διαδρομή του παιδιού34.  

Θεωρούμε ότι αυτή η σύνοψη με τις δύο εκδοχές της (την επιστημονική και 

τη μυθευτική) αποτελεί έναν καθοδηγητικό μίτο για τον επόμενο διαχειριστή 

ταλέντων, τον C. της οργάνωσης, για να κατανοήσει ότι η αξιοποίηση του 

ταλέντου δεν είναι ένα ζητούμενο που προσδιορίζεται  χρονικά στο χώρο της 

δικής του ευθύνης «αλλά επεκτείνεται σε ένα σχέδιο ζωής»35.  

 

2.4 Ο στρατός 

Και στο πλαίσιο αυτό διακρίνουμε μια μορφή μάνατζμεντ, μια 

προσπάθεια ανίχνευσης και αξιοποίησης των ειδικών γνώσεων, δεξιοτήτων, 

ταλέντων των στρατευσίμων προς όφελος της στρατιωτικής μονάδας. Μπορεί 

ο τρόπος να είναι κάπως χονδροειδής είναι όμως πρακτικός. Δηλώνονται 

ειδικότητες, δεξιότητες και ταλέντα τα οποία η Διοίκηση αξιοποιεί για τη 

συντήρηση των εγκαταστάσεων, τη δημιουργία νέων, την ψυχαγωγία των 

στρατιωτών ή την διεκπεραίωση της γραφικής εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής τα τελευταία χρόνια οι Διοικητές μονάδων 

προκειμένου να διαχειριστούν τις συμπεριφορές οπλιτών και να γνωρίζουν 

λεπτομέρειες που αφορούν τους νέους, επικοινωνούν (συνήθως εγγράφως) με 

τους οικείους τους και ζητούν συνεργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Ό. π. 
35 Σχολική Αποτυχία, 1997, σελ. 210 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΚΟΟΥΤΣ 

Με το κεφάλαιο που ακολουθεί θέλουμε να περιγράψουμε το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο θα δράσει ο C. Οι επιμέρους ενότητες, τα υποκεφάλαια 

(ιστορικά στοιχεία, οικονομικές κρίσεις, κ.ά.) δημιουργούν τις συνθήκες οι 

οποίες επηρεάζουν τα περιθώρια σχεδιασμών, ελιγμών, αντιδράσεων, κ.λπ. 

του C.  

3.1. Ιστορικά στοιχεία. Οι αγκυλώσεις του συστήματος 

Στη χώρα μας - από συστάσεως ελληνικού κράτους - γεννήθηκε και 

εμπεδώθηκε σταδιακά μια νοοτροπία η οποία έμελλε να σφραγίσει την πορεία 

και την εξέλιξη του τόπου: η σχέση εξουσίας – εκλογικού σώματος, η 

αλληλοστήριξη με ανταλλάγματα, ο κομματισμός, η ευνοιοκρατία, το 

ρουσφέτι. Η πατρωνεία 36 , το σύστημα πατρωνείας και άλλων μεθόδων 

ψηφοθηρίας ήταν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της τοπικής ηγεσίας, των 

«τζακιών»37. Πρόκειται για μία σχέση κυνική («σε ψηφίζω - με διορίζεις»), 

ευτελή και ιδιοτελή. Η κομματική ταυτότητα είναι κενή περιεχομένου, γιατί 

δεν αποτελεί συνειδητή άρα και υπεύθυνη επιλογή η οποία προκύπτει από 

την ιστορία του κόμματος, του προγράμματός του, των κοινωνικών 

αναφορών του ή των στρατηγικών επιλογών του σε ζητήματα εσωτερικά και 

εξωτερικά. 

Πρόκειται επομένως για μια ταύτιση επιδερμική και στενά 

συμφεροντολογική. Αυτός ο τύπος ψηφοφόρου παραπέμπει περισσότερο σε  

οπαδό παρά σε ώριμο, υπερήφανο και αξιοπρεπή άνθρωπο, σε «πελάτη» αντί 

για πολίτη. 

                                                 
36 Πατρωνεία = το καταχρηστικό δικαίωμα αξιωματούχου ή πολιτικού κόμματος να διορίζει 
άτομα σε υπηρεσίες και θέσεις, να παραχωρεί συμβάσεις και γενικά να απονέμει εύνοιες σε 
πρόσωπα αρεστά και χρήσιμα. Μείζον Ελληνικό Λεξικό 
37 Μουζέλης, 1978, σελ. 247 
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Η λογική αυτή «οδηγεί σε ιδιαίτερα επιβλαβείς για την 

αποτελεσματικότητα παράγοντες, όπως η αναξιοκρατία και ο αποκλεισμός 

μεγάλων ομάδων πληθυσμού»38. Τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 39  και 

στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων40 σχετικά 

με την πλήρωση θέσεων η οποία πρέπει να διέπεται «από τις αρχές της ίσης 

ευκαιρίας συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της 

διαφάνειας, της δημοσιότητας» καταστρατηγούνται στην πράξη. Μέσα σε μια 

τέτοια πραγματικότητα, λοιπόν, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ο δικός 

μας C.; 

Οι προϊστάμενοι αποτελούσαν κομματικούς εκπροσώπους της 

κυβερνητικής εξουσίας (αφού το Κράτος ήταν πάντα λάφυρο και φέουδο του 

κυβερνητικού Κόμματος). Ασκούσαν εξουσία με την ενθάρρυνση ή την ανοχή 

που εξασφαλίζει ένα κόμμα «στους δικούς του», στους ημέτερους. Έστηναν 

μάλιστα παράλληλα και τον δικό τους προσωπικό μηχανισμό μικρο - 

εξουσίας για να απολαμβάνουν εκδουλεύσεις και εξυπηρετήσεις που δεν 

είχαν βεβαίως κανένα ιδεολογικό ή πολιτικό περιεχόμενο. Στο πλέγμα αυτών 

των εκφυλισμένων υπηρεσιακών σχέσεων περίοπτη θέση είχε ο αυταρχισμός, 

η διαφθορά, η κολακεία, το παρασκήνιο. Τα συνδετικά νήματα αυτού του 

δικτύου ήταν «οι δικοί μας», «τα δικά μας παιδιά».  

Όσοι βρίσκονταν εκτός νυμφώνος, όσοι ήταν αντιπολιτευόμενοι που 

περίμεναν υπομονετικά «καλύτερες μέρες» αλλά και, γενικότερα, όσοι 

αρνούνταν να συμμετάσχουν σ΄ αυτή την γενικευμένη αθλιότητα ζούσαν στο 

περιθώριο ως παρείσακτοι και αποσυνάγωγοι. Σ΄ αυτούς τους 

«περιθωριακούς» της Δημόσιας Διοίκησης απονέμονταν συνήθως εύσημα 

ευσυνειδησίας, εργατικότητας και ήθους. Αυτοί έβγαζαν τη δουλειά και, 

καμιά φορά, διαμαρτύρονταν για την αδικία. Αναφερόμαστε σε μία 

πολυάριθμη κατηγορία υπαλλήλων που δεν ακολούθησε την πεπατημένη και 

απροκάλυπτα χρησιμοθηρική τακτική των ευνοημένων συναδέλφων τους, την 

                                                 
38 Κοντοστάθη, 2010, σελ. 27 
39 Άρ. 12, Ν. 3528/2007 
40 Άρ. 18, Ν. 3584/2007 
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τακτική που θέλει «τον Έλληνα ψηφοφόρο να χρησιμοποιεί την ψήφο ως 

μέσο κοινωνικής κινητικότητας και ανόδου, ελπίζοντας έτσι να ξεφύγει από 

την οικονομική εξαθλίωση και την ταξική υποταγή»41. 

Μπορεί κανείς να υπολογίσει πόσο πλούσια είναι αυτή η δεξαμενή 

προσωπικού και πόσο σημαντικά στελέχη μπορεί να αναδείξει με την 

καθοδήγηση ενός υπεύθυνου και ευσυνείδητου C., που θα ικανοποιήσει τη 

δίψα για δικαιοσύνη και αξιοκρατία όσων πραγματικά το αξίζουν; Πόσο να 

εμπιστευθεί κανείς έναν ανώτερό του ιεραρχικά, όταν το χρίσμα του το 

εξασφάλισαν η κομματική πίστη και αφοσίωση και όχι τα προσόντα, η 

παιδεία, οι ικανότητες και η διάθεση προσφοράς στον Οργανισμό; Με ποια 

εμπιστοσύνη να περιβάλλει έναν ανώτερο που έχει απελπιστικά φτωχό 

βιογραφικό, του οποίου η ένδεια εξωτερικεύεται καθημερινά μέσα από τα 

λόγια του, τις επιλογές και τη διαγωγή του και που αποτυπώνεται στην 

αδυναμία έκφρασης γραπτής ή προφορικής, στην αδυναμία επικοινωνίας, 

αντίληψης προβλήματος, ανάλυσης και εμβάθυνσης του; Είναι ή όχι κοινός 

τόπος ότι οι άξιοι και οι ικανοί περιθωριοποιούνται, απαξιώνονται, δεν 

αναγνωρίζονται, ενώ οι δοτοί, οι εγκάθετοι, οι διορισμένοι «αλωνίζουν» και 

προσβάλλουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα; Θα μπορέσει ο C. της νέας 

εποχής να αμείψει τους στάσιμους ιεραρχικά, τους αδικημένους και να 

απομονώσει τους ευέλικτους, τους ευκίνητους, τους οσφυοκάμπτες; Έξοδος 

από τη στασιμότητα είναι η προαγωγή και αυτή «αποτελεί μέθοδο αμοιβής 

του άξιου και ικανού υπαλλήλου στο πλαίσιο της συνταγματικά 

κατοχυρωμένης ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της 

απρόσκοπτης σταδιοδρομίας του κάθε πολίτη. Αφορά, επίσης, στην εύρυθμη 

λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και όχι μόνο τη σταδιοδρομία του 

υπαλλήλου»42. 

Δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε το θάνατο αυτής της νοοτροπίας. 

Πολλοί στο παρελθόν έχουν αποτολμήσει να προβλέψουν το τέλος της, κάθε 

φορά που μια προοδευτική – τύποις – πολιτική παράταξη έπαιρνε την 

                                                 
41 Δερτιλής Β΄, 2005, σελ. 698 
42 Τσούντας – Τριανταφυλλοπούλου, 2009, σελ. 170 
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εξουσία. Σύντομα όμως αποδεικνυόταν ότι κι αυτή, προκειμένου να 

παρατείνει την παραμονή της, κατέφευγε στις ρουσφετολογικές τοποθετήσεις 

για να αντιρροπήσει τη δυσαρέσκεια που απέρρεε από την ασφαλώς 

προβλεφθείσα αντιλαϊκή πολιτική της. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο τρόπος λειτουργίας των 

βασικών πολιτικών της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων του δημόσιου τομέα 

δεν αποτελεί κινητήριο δύναμη για τη βελτίωση της απόδοσης των δημοσίων 

υπαλλήλων και πολύ συχνά αποτελεί εμπόδιο στην εκπλήρωση των 

στρατηγικών στόχων του κάθε Οργανισμού. Αυτή είναι μια κληρονομημένη 

πραγματικότητα που σφυρηλατήθηκε επί δεκαετίες και με αυτήν 

διαπαιδαγωγήθηκαν στην πράξη αλλεπάλληλες γενιές πολιτών – 

ψηφοφόρων. 

 

3.2. Οι οικονομικές κρίσεις 

Ένας δεύτερος παράγοντας, διεθνούς χαρακτήρα αυτή τη φορά που 

επηρεάζει την αποστολή του C., την δυσκολεύει και πρέπει να την 

προσαρμόσει αποφασιστικά στις τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, 

είναι οι οικονομικές κρίσεις του συστήματος. Συχνά μεταξύ των βασικών 

προσόντων ενός υπαλλήλου -  κυρίως υψηλόβαθμου - είναι η δυνατότητα 

ορθής διαχείρισης των κρίσεων. Σ΄ αυτή την ενότητα δεν αναφερόμαστε σε 

κρίσεις μικρής κλίμακας που διευθετούνται σχετικά γρήγορα. Ο λόγος είναι 

για τις κυκλικές, αλλεπάλληλες και περιοδικές κρίσεις στον καπιταλισμό. Κι 

αυτές οι κρίσεις αλλάζουν βαθιά και καταλυτικά το τοπίο της αγοράς 

εργασίας και διαμορφώνουν μια εντελώς νέα πραγματικότητα για το πεδίο 

ευθύνης του C. 

Με βάση αυτές τις κρίσεις «η διαδικασία της διευρυμένης 

καπιταλιστικής αναπαραγωγής αλλάζει από καιρό σε καιρό με τον 

“περιορισμό της παραγωγής”. Η αλλαγή αυτή δεν αντιπροσωπεύει τυχαίους 

περιορισμούς που προκαλούνται από κάποιες έκτακτες περιστάσεις (πόλεμοι, 

σιτοδείες, φυσικές καταστροφές), πρόκειται για εναλλαγές περιόδων 

διευρυμένης αναπαραγωγής και περιόδων απότομης απομείωσης στις 
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διαστάσεις της παραγωγής, εναλλαγές που “επαναλαμβάνονται περιοδικά” 

εδώ κι ενάμιση αιώνα»43. 

Χρονολογικά οι κρίσεις αυτές εκδηλώνονται από τον 19ο αι. Η πρώτη 

κρίση ξέσπασε το 1825 και έπληξε μόνο την Αγγλία. Η δεύτερη σημειώθηκε το 

1836 και εκτός από την Αγγλία έπληξε και τις ΗΠΑ. Η τρίτη έγινε το 1847 και 

αγκάλιασε την Αγγλία, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η κρίση του 

1857 ήταν μια παγκόσμια οικονομική κρίση και έπληξε τις κυριότερες χώρες 

του κόσμου. Μετά την κρίση του 1857 επακολούθησε η κρίση του 1866 και, 

αργότερα, οι κρίσεις του 1873, του 1882 και του 1890. 

Στον 20ο αι., χρονιά κρίσεων ήταν το 1900, 1907, 1920 – 1921, 1929 – 

1933, 1937 – 1938, 1948 – 1949, 1953 – 1954, 1957 – 1958. Το 1964 άρχισε η 

κρίση στην Ιταλία, το 1965 στην Ιαπωνία και αργότερα στη ζώνη της κρίσης 

έμπαιναν η Αγγλία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Αυστρία, 

η Σουηδία. Στις ΗΠΑ η κρίση άρχισε το 1967 αλλά διακόπηκε. Το 1969 

επαναλήφθηκε η πτώση της παραγωγής που συνεχίστηκε και το 197044. 

Με το τέλος του 1973 ξέσπασε στον καπιταλιστικό κόσμο νέα βαθιά 

κυκλική οικονομική κρίση που διήρκεσε μέχρι το 1975. Αυτή ήταν και η πιο 

μακροχρόνια, πλατιά και βαθειά κυκλική κρίση υπερπαραγωγής μετά το Β΄ 

Π.Π.45. 

Στην ιστορία των κρίσεων μπορούμε να συμπεριλάβουμε έναν ακόμα 

επισταθμό, τις δονήσεις του οποίου ζούμε μέχρι σήμερα και που εκδηλώθηκε 

το 2008 με την κατάρρευση της LEHMAN BROTHERS στις ΗΠΑ. 

Χρησιμότατη εν προκειμένω είναι η σκηνοθετική ματιά του CHANDOR J. C., 

όταν γύρισε την ταινία «Margin Call» (ε.τ. Ο δρόμος του χρήματος), το 2012, 

που εμπνέεται από την κατάρρευση αυτή. Είναι πολύ χαρακτηριστικός και 

διδακτικός ο ψυχρός, σχεδόν δολοφονικός, ρεαλισμός του Ηγέτη της 

Εταιρείας46 o οποίος αφού αναφερθεί (sec. 8) στις κρίσεις του συστήματος 

(1637, 1797, 1819, 1837, 1857, 1884, 1901, 1907, 1929, 1937, 1974, 1987, 1992, 

                                                 
43 Πολιτική Οικονομία, 1977, σελ. 674 
44 Ό. π., σελ. 675 
45 Ο. Ράινχολντ – Κ. Στήμερλιγκ, 1982, σελ. 96  
46 John Tuld / Jeremy Irons 
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1997, 2000), μονολογεί αυτοκριτικά: «Πάντα τα ίδια και δεν μπορούμε να 

κάνουμε τίποτα… να το ελέγξουμε ή να το εμποδίσουμε ούτε να το 

καθυστερήσουμε, μόνο ίσως να το αλλάξουμε ελαφρά. Αντιδρούμε. Και 

βγάζουμε χοντρά λεφτά αν επιτύχουμε. Και μένουμε στο δρόμο εάν 

αποτύχουμε». 

Αν αναφέραμε όλα αυτά τα στοιχεία είναι για να καταδείξουμε ότι ο 

C. κινείται στο πλαίσιο μιας πραγματικότητας, αυτής των κρίσεων που 

αποτελεί μόνιμο και εγγενές γνώρισμα του συστήματος. Δέχεται 

περιστασιακές θεραπείες (Κέυνς) αλλά αφού περάσει τις γνωστές πλέον φάσεις 

(κρίση, ύφεση, αναζωογόνηση, άνοδος)47 επανέρχεται οξύτερη. 

Το αναφέραμε επίσης για να περιγράψουμε λεπτομερέστερα αυτό το 

πλαίσιο δια των συνεπειών που επιφέρουν οι κρίσεις: 

Ανεργία, χρεοκοπία επιχειρήσεων, κλείσιμο Τραπεζών, καταστροφή 

παραγωγικών δυνάμεων εν γένει, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, μείωση μισθών 

«κάτω από την ιστορικά διαμορφωμένη αξία της εργατικής δύναμης»48, άρση 

των εγγυήσεων απασχόλησης 49 , περιορισμός διεθνώς της αγοραστικής 

δύναμης του μεγαλύτερου τμήματος των μισθωτών και άλλων εργαζομένων50, 

περιορισμός μέχρι τα όρια συρρίκνωσης των κρατικών δαπανών (Υγεία, 

Εκπαίδευση, Πρόνοια), απελευθέρωση μαζικών απολύσεων, ελαστικές μορφές 

εργασίας (εκ περιτροπής, υποαπασχόληση, ευέλικτα ωράρια, τηλεργασία, 

κ.ά.). Ανώτατη μορφή εκτόνωσης της οικονομικής κρίσης είναι ο πόλεμος [Α΄ 

και Β΄ Π. Π.  (κυρίως μετά την κρίση 1937–1938) αλλά και οι τρέχουσες 

εξελίξεις των ημερών μας για τον έλεγχο των ενεργειακών αποθεμάτων 

Λιβύης – Ουκρανίας – Συρίας – Ιράκ]. 

  Ωστόσο η κρίση δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια του οικονομικού 

Έχει γενικότερες και βαθύτερες επιπτώσεις σε όλη την κοινωνία, αγκαλιάζει 

όλες τις πλευρές της ζωής. Ήδη αναφέρθηκε αυτό. Εδώ θα περιοριστούμε σε 

ένα έκδηλο και αποκαλυπτικό δείγμα «επίπτωσης». 

                                                 
47 Πολιτική Οικονομία, 1977, σελ. 638-686 
48 Rifkin, 1996, σελ. 22 
49 Ό. π., σελ. 16 
50 Ό. π., σελ. 22 
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Στη δεκαετία του ’80 η μεταφορά των εγκαταστάσεων της General 

Motors από την πόλη Flint (Μίτσιγκαν, ΗΠΑ) στο Μεξικό οδήγησε στην 

ανεργία 30.000 εργαζόμενους. Στην πόλη αυτή αυξήθηκε κατακόρυφα η 

χρήση ναρκωτικών και η εγκληματικότητα. Οι νέες φυλακές που 

αναγέρθηκαν στελεχώθηκαν εν μέρει από απολυμένους της General Motors. 

Οι νέοι δεσμοφύλακες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ως κρατούμενους πρώην 

συναδέλφους τους στην αυτοκινητοβιομηχανία51. 

 

3.3. Ανεργία, Μετανάστευση, Διάλυση Συνδικάτων 

Μία από τις βασικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι η 

καταστροφή κεφαλαίου. Η ανεργία είναι μια τέτοια μορφή καταστροφής 

κεφαλαίου, αν λάβουμε υπόψη ότι κάθε εργαζόμενος (και μάλιστα υψηλής 

εξειδίκευσης 52 ) είναι επενδεδυμένο κεφάλαιο (μόρφωση, επαγγελματική 

ειδίκευση και πείρα, ειδικές δεξιότητες και επιμορφώσεις). Τρόπος εκτόνωσης 

της ανεργίας είναι η μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων από χώρες υπό 

ανάπτυξη σε χώρες του καπιταλιστικού κέντρου (κοινωνίες με υψηλότερο 

βαθμό οργάνωσης και ελκυστικούς δείκτες ανάπτυξης). Αυτές οι χώρες 

φυσικά καρπώνονται και το επενδεδυμένο κεφάλαιο που αναφέραμε 

βαθαίνοντας ακόμα περισσότερο την ανισομετρία μεταξύ φτωχών και 

πλούσιων χωρών. 

Ιστορικά οι εργατικές ενώσεις, τα συνδικάτα οργανώθηκαν - όπως 

είναι γνωστό - μετά τη διάδοση των μαρξιστικών ιδεών «για να 

προστατέψουν τους εργαζόμενους από τις απειλές, διαμορφώνοντας τέτοιες 

συνθήκες, ώστε οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν κάποια προστασία και να 

μπορούν να διαμαρτυρηθούν, εάν οι ανώτεροι δεν συμπεριφέρονται σωστά 

απέναντί τους» 53 . Αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το θεσμικό εταίρο και 

συλλογικό συνομιλητή – εργαζόμενο της εργοδοσίας. «Οι περισσότερες 

λειτουργίες της Διοίκησης Προσωπικού όπως στρατολόγηση, επιλογή, 

                                                 
51 Βλ. την ταινία «Roger & Me» (ε.τ. Ο Ρότζερ και εγώ) του Michael MOORE, 1989 ( sec. 10, 14, 
18). Από το ντοκιμαντέρ του γνωστού αμερικανού ακτιβιστή 
52 Τ. Γαλ., 2016 
53 Blake & Mouton, 1981, σελ. 13 
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αξιολόγηση απόδοσης, προαγωγές, αμοιβές και πρόσθετες παροχές ανάμεσα 

στ΄ άλλα, επηρεάζονται άμεσα από την παρουσία ενός σωματείου»54. 

Σε εποχές βαθειάς και παρατεταμένης κρίσης του συστήματος «τα 

συνδικάτα χάνουν μέλη, δεν ριζοσπαστικοποιούνται και αναζητούν μια, 

συχνά άνευ όρων, συνθηκολόγηση με τις ηγεμονικές δυνάμεις του 

συστήματος»55. Είναι χαρακτηριστικό το χτύπημα των συνδικάτων του Τύπου 

και των ανθρακωρύχων από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Θάτσερ στη Μ. 

Βρετανία56. 

Η αποσυσπείρωση των συνδικάτων, η υποχώρηση του 

συνδικαλιστικού κινήματος σε φάση ύφεσης στερεί τους εργαζόμενους από 

ένα στήριγμα υπεράσπισης και προώθησης των συμφερόντων τους. Η 

αίσθηση της προδοσίας των εργατικών δικαιωμάτων από τη λεγόμενη 

«εργατική αριστοκρατία» (στοιχεία καιροσκοπικά, οπαδοί του λιγότερο 

κακού, θιασώτες των μικρών μεταρρυθμίσεων, προνομιακοί συνομιλητές των 

ποικιλώνυμων εργοδοτικών ενώσεων, κ.λπ.), κάνει πιο ευάλωτους τους 

εργαζόμενους στην επιθετική πολιτική του κεφαλαίου, υποχωρητικούς, 

ευέλικτους, λογικούς και πειθαρχημένους. Ο εργοδοτικός και κυβερνητικός 

συνδικαλισμός συνεχώς παράγεται και αναπαράγεται, καθώς αποτελεί τον 

κύριο βραχίονα της εργοδοσίας, για να κρατιούνται οι εργαζόμενοι 

υποταγμένοι στη γραμμή της μοιρολατρίας, του συμβιβασμού και της 

ηττοπάθειας. Στη βάση τέτοιων πρακτικών θεωρείται επικείμενη η κατάργηση 

του δικαιώματος της απεργίας, η ποινικοποίηση της τελευταίας (μετά τις 

αποφάσεις περί «παράνομης και καταχρηστικής») και ανοιχτός ο δρόμος των 

απολύσεων για συνδικαλιστικούς λόγους, τελικά η ποινικοποίηση της 

συνδικαλιστικής δράσης57. 

 

    3.4. Διαρροή εγκεφάλων / ταλέντων 

                                                 
54 Κανελλόπουλος, 2002, σελ. 78 
55 Rifkin, 1996, σελ. 17 
56  Βλ. την ταινία «The shock doctrine (ε.τ. Σοκ και δέος)» των WHITECROSS Mat & 
WINTERBOTTOM Michael, 2009 
57 Κ. Τ., 2013 
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Τη μετανάστευση στο εξωτερικό δεν την προκαλούν μόνο λόγοι 

οικονομικοί αλλά και πολιτικοί. Κατ΄ ουσίαν βέβαια και οι οικονομικοί λόγοι 

είναι κι αυτοί πολιτικοί, αφού μαρτυρούν τις επιλογές της εκάστοτε 

κυρίαρχης κοινωνικής τάξης ως προς το μοντέλο της (εξαρτημένης) 

οικονομικής ανάπτυξης που υιοθετεί, ενισχύει και διαιωνίζει. 

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιμονή και επιχειρηματολογία για να 

υποστηριχθεί η άποψη ότι οι εξωτερικοί μετανάστες είναι ένα ιδιαίτερο 

δυναμικό, δημιουργικό και φιλόδοξο τμήμα του ενεργού πληθυσμού, ας 

πούμε ξεχωριστό και ταλαντούχο, αν λάβουμε υπόψη ότι τα περί ων ο λόγος 

ταλέντα 58  ριζώνουν στη χώρα υποδοχής, ευδοκιμούν, τιμώνται και 

αμείβονται πλουσιοπάροχα, διαπρέπουν και εξελίσσονται σε διασημότητες 

και βέβαια δεν έχουν κανένα λόγο να παλιννοστήσουν. 

Εμφανώς πολιτικοί λόγοι υπάρχουν και στην περίπτωση των 120 

(περίπου) εκείνων (πολλά υποσχόμενων, όπως αποδείχθηκε) ταλέντων που 

διέφυγαν από την Ελλάδα το 1945 με ενέργειες του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Αθηνών ως υπότροφοι του Γαλλικού κράτους59 με το πλοίο «Ματαρόα». Οι 

περισσότεροι έγιναν διάσημοι και έσωσαν το κεφάλι τους. 

Η Γαλλία (δεν υστέρησαν ωστόσο κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η  

Ιταλία, η Βρετανία, η Γερμανία, κ.ά.) υποδέχθηκε κι ένα άλλο τμήμα 

μεταναστών και φοιτητών στα Πανεπιστήμιά της λόγω και της Δικτατορίας 

των Συνταγματαρχών. 

Πόσο ικανοποιημένη και υπερήφανη εθνικά μπορεί να είναι μια χώρα 

που παρακολουθεί μια τέτοια διαρροή, brain drain (αφαίμαξη μυαλών) και 

δεν την αναχαιτίζει; Δεν είναι αναγκαία μια τέτοια αναστροφή της μεγάλης 

και διαχρονικής φυγής στην αλλοδαπή (brain gain) και αξιοποίηση αυτού του 

                                                 
58 Το φαινόμενο αποκλήθηκε από πλήθος ερευνών του ημερήσιου και περιοδικού τύπου 
«διαρροή εγκεφάλων». Αναφέρουμε ενδεικτικά: Παπάζογλου, 1978 & Μαργαρίτης, 1973 
59 «Είναι γνωστή η ιστορία των υποτρόφων της Γαλλικής Κυβέρνησης που ξέφυγαν το 1946 
από τη μεταπολεμική τραγωδία, επειδή βρέθηκε αυτή η χώρα να τους δεχτεί και να τους 
βοηθήσει. Απ΄ αυτούς βγήκαν ο Ξενάκης, ο Κανδύλης, ο Καστοριάδης, η Κρανάκη, ο Αξελός, 
ο Σβορώνος και τόσοι άλλοι, που λάμπρυναν τη γαλλική κουλτούρα και επιστήμη. Ποια 
άθλια μοίρα θα τους πρόσμενε εάν είχαν μείνει στη δική μας χώρα, αν φυσικά δεν τους είχε 
στερηθεί κι η ίδια η ζώη;». Πεπελάσης, 1978 
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επενδεδυμένου κεφαλαίου με εθνικούς πόρους και αιμοδοτημένο από τον 

Έλληνα φορολογούμενου πολίτη; 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο διευρύνεται το πεδίο δράσης όλων 

εκείνων των παραγόντων (ένας εξ αυτών είναι ο C.) που θα πρέπει στο όνομα 

του γενικού συμφέροντος να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα απόδημα ταλέντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ 

 

4.1 Ο ρόλος του κόουτς εν μέσω κρίσης. Οργάνωση – εργατικό 

δυναμικό. Ισορροπία / ισορροπιστής 

 

 

 

Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, καλείται να κινηθεί, να λειτουργήσει ο C. Ο 

συλλογισμός συνοπτικά διατυπώνεται ως ακολούθως: Σε μια χώρα που νοσεί 

χρόνια λόγω αναξιοκρατίας (3.1), εν μέσω ενός συστήματος που υποφέρει από 

επαναλαμβανόμενες κρίσεις (3.2), σ΄ έναν τόπο που μαστίζεται χρονίως από 

μετανάστευση και διαρροή ταλέντων (γι αυτά τα τελευταία τον 

χρειαζόμαστε), σ΄ έναν χώρο εργασίας όπου τα παραδοσιακά συνδικάτα 

έχουν απομαζικοποιηθεί, o C. τι απομένει να κάνει; Πώς διαμορφώνεται η 

αποστολή του; Ποιες δυσκολίες και ποια εμπόδια έχει να ξεπεράσει; Όλοι 

αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες πρέπει να αλλάξουν και με κάθε αισιοδοξία 

(αξιοποιώντας και τη μέχρι τώρα θησαυρισμένη πείρα) αυτό δεν είναι εύκολο.  

Πρέπει να τονίσουμε ότι οι αλλαγές σε όλους τους χώρους εργασίας 

έχουν κάποιες ελπίδες να καρποφορήσουν εάν: 

1) Αποτελέσουν σταθερή, αταλάντευτη και ανυποχώρητη διακομματική, 

εθνική πολιτική. 
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2) Υπάρξει σχεδιασμός και προγραμματισμός. 

3) Εξασφαλιστεί η συναίνεση και εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Αυτή η 

τελευταία είναι πολλαπλά κλονισμένη μετά την αποτυχία όλων των 

μεγαλόστομων, φλύαρων και φιλόδοξων εξαγγελιών (συνήθως 

προεκλογικών) για μεταρρυθμίσεις σε όλο το φάσμα της κρατικής 

οργάνωσης. 

Το πλαίσιο αδιεξόδων και δυσλειτουργιών του συστήματος καθιστά 

τον ρόλο του C. κρίσιμο, αναγκαίο, κομβικό. Αν δεχθούμε ότι εκπροσωπεί το 

νέο, καινοτόμο και ρηξικέλευθο πνεύμα της νέας οργάνωσης πρέπει να 

αντιμετωπίσει το «παλαιό καθεστώς», να συγκρουστεί με παρωχημένες 

αντιλήψεις, να μεταρρυθμίσει άλλες, άλλες να ανατρέψει και άλλες να 

εκλογικεύσει, με αμετακίνητο στόχο την οικοδόμηση μιας υγιούς και 

κοινωνικά χρήσιμης Οργάνωσης. 

Η πραγματική συμβολή του C. έγκειται στη σύζευξη δύο αντιφατικών 

παραγόντων:  

α) της πάση θυσία μεγιστοποίησης απόδοσης του Οργανισμού, και  

β) του σεβασμού του ανθρώπινου παράγοντα (των εργαζομένων). 

Δεδομένης της εγγενούς αντίθεσης και δυσαρμονίας αυτών των 

μεγεθών ο C. πρέπει να παίξει το ρόλο του ισορροπιστή, προϋπόθεση 

υπόδυσης του οποίου είναι η ύπαρξη υψηλών ηθικών και επαγγελματικών 

προσόντων. Κι αν είναι περιορισμένα και ασταθή τα αποτελέσματα της 

δράσης του, οι αιτίες ίσως πρέπει να αναζητηθούν, κατά κύριο λόγο, στο 

πεδίο των οξύτατων αντιθέσεων του συστήματος και όχι κατ΄ ανάγκην στην 

ανεπάρκεια των προσόντων του. 

Ο ρόλος λοιπόν είναι αυστηρά (νομοτελειακά, κατά τη λειτουργία του 

συστήματος) οριοθετημένος από τα συμφέροντα του Οργανισμού που 

εκπροσωπεί και με συνέπεια πρέπει να υπηρετεί: τη μέγιστη δυνατή 

επιχειρηματικότητα, παραγωγικότητα, την υψηλότερη αποδοτικότητα του 

εργατικού δυναμικού. Η αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας, άλλωστε, του προσωπικού κάθε Οργανισμού ή 

επιχείρησης (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα), παραμένει διαχρονικά το 
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ζητούμενο, διότι μόνο τότε ο φορέας μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός και να 

εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Για να το πετύχει αυτό, λοιπόν, ο C. πρέπει 

να αξιοποιήσει, να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα και βαθύτερη διάθεση των 

υφισταμένων.  

Αυτό το τελευταίο δεν είναι εύκολα κατορθωτό χωρίς κάποιες 

«παραβιάσεις» εκπορευόμενες όχι από τον ίδιο αλλά επιβαλλόμενες ή και 

ενθαρρυνόμενες από την εργατική νομοθεσία ή τη νέα τάξη πραγμάτων στα 

εργασιακά. Τα περιθώρια φιλεργατικής πολιτικής είναι πολύ στενά, κατά τη 

δική μας εκτίμηση. Μέσα σε αυτή τη στενότητα δράσεων πρέπει να κινηθεί ο 

C. και γι αυτό του αποδώσαμε πιο πάνω την ικανότητα του «εξισορροπιστή»60. 

4.2 Ποιότητες, προσόντα, αρετές, δεξιότητες του C. 

Ως προτεραιότητα στα προσόντα του C. που επηρεάζει συνολικά το 

προφίλ του κρίνεται η γενική παιδεία, η γενική μόρφωση. Για να αποδώσουν 

τα υψηλά διοικητικά στελέχη δεν αρκεί να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και 

εμπειρία στους τομείς όπου θα εργαστούν. «Οι γνώσεις και η εμπειρία είναι 

αποσκευές που αποκτώνται και εμπλουτίζονται όταν υπάρχει γερή βάση. Και 

η γερή βάση συντίθεται από δύο στοιχεία: την καλή γενική μόρφωση και την 

ευρεία διοικητική εποπτεία»61. 

Γενικά πεπαιδευμένο δεν εννοούμε τον κάτοχο υψηλής 

εγγραμματοσύνης αλλά το συν - μέτοχο πλούσιας κουλτούρας. Ο C. θα 

διαχειριστεί ανθρώπους μέσα από τη συνολικά θησαυρισμένη ανθρώπινη 

γνώση και ευαισθησία (γιατί αυτό ακριβώς είναι η παιδεία) και όχι μέσα από 

τη στεγνή και πρόωρη ειδίκευση. Αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα γιατί η 

φιλοσοφία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τις τελευταίες δεκαετίες 

ολισθαίνει στην πρόωρη ειδίκευση για τις ανάγκες φυσικά της αγοράς 

εργασίας.  

Την ισχυρή προσωπικότητα την καθορίζει η παιδεία και όχι η δύναμη 

επιβολής, η πυγμή και ο αυταρχισμός. Η αποδοχή της δεν εξαρτάται από την 

παντί μέτρω και μέσω επιβολή αλλά από τον απόλυτο σεβασμό και την 

                                                 
60 Σκηνή από την ταινία «Man on Wire» του MARSH James, 2008 
61 Αθανασόπουλος, 1990 
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ανυπόκριτη συναίνεση υφισταμένων και συνεργατών. Προφανές είναι ότι ο 

C. δεν συμμερίζεται τον γενετικό προσδιορισμό του ταλέντου όπως τον 

σχολιάσαμε πιο πάνω62 και έχει απορρίψει αυτούς τους κοινωνικούς μύθους. 

Ο C. θα οικοδομήσει την παρουσία του και τις σχέσεις του πάνω στους 

τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης και των σχετικών δεξιοτήτων63. 

 Προσωπικές ικανότητες:  

 Αυτεπίγνωση (Συναισθηματική αυτεπίγνωση – Ακριβής 

αυτοαξιολόγηση – Αυτοπεποίθηση) 

 Αυτοδιαχείριση (Αυτοέλεγχος – Διαφάνεια – Προσαρμοστικότητα – 

Πρωτοβουλία – Αισιοδοξία) 

 Κοινωνικές ικανότητες: 

 Κοινωνική επίγνωση (Ενσυναίσθηση - Οργανωτική επίγνωση – 

Εξυπηρέτηση) 

 Διαχείριση σχέσεων (Έμπνευση – Επιρροή – Ανάπτυξη των άλλων – 

Διαχείριση συγκρούσεων – Οικοδόμηση δεσμών – Συνεργατικότητα 

και ομαδική δουλειά) 

Επιμένουμε ιδιαίτερα στην αποφυγή της επιβεβλημένης υπεροχής, 

διοικητικής, ιεραρχικής, κ.λπ. Η κάθε μορφή εξουσίας κλονίζεται και είναι 

καταδικασμένη να αποτύχει, εάν δεν μπορεί να εξηγήσει και να τεκμηριώσει 

πειστικά το λόγο ύπαρξής της. Χρήσιμη η οδηγία: «Διοικήστε όπως θα το 

έκανε η φύση. Μη δείχνετε ούτε μνησικακία, ούτε ανοχή. Αποφύγετε κάθε 

είδους κενό, π.χ. δράσης, αλλά και κάθε είδους υπερτροφία, π.χ. συγκέντρωση 

δύναμης ή εξουσίας»64. 

 

4.3 Θεωρίες παρακίνησης  

Σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα του ιδιωτικού ή δημοσίου 

τομέα η παρακίνηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της 

αποδοτικότητας των υπαλλήλων, για την αύξηση του όγκου του 

παραγόμενου απ΄ αυτούς έργου αλλά και της ποιότητας αυτού. Οι θεωρίες 

                                                 
62 Φραγκουδάκη, 1985, σελ. 212 
63 Νέος Ηγέτης, 2002, σελ. 58 
64 Κωστούλας, 1992, σελ. 62/114 
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που παρακάτω θα αναπτύξουμε αποτελούν σπουδαία εργαλεία ερμηνείας της 

ανθρώπινη συμπεριφοράς, της τόσο πολύπλοκης - και γι αυτό τόσο 

ενδιαφέρουσας - ανθρώπινης φύσης. Μιας ανθρώπινης φύσης που υπόκειται 

σε διαρκείς μεταβολές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές με 

σταθερό παρονομαστή το πολιτικό και μορφωτικό επίπεδο του καθενός. 

Η μία θεωρία συμπληρώνει την άλλη και γι αυτό μπορούν να 

λειτουργήσουν  αποτελεσματικά μόνο όταν συνδυαστούν μεταξύ τους. Κάθε 

μία από μόνη της δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς, εάν εφαρμοστεί σε όλους 

τους ανθρώπους ή σε όλες τις χρονικές περιόδους ή σε όλες τις συνθήκες, ενώ 

εάν συνδυαστεί με άλλη θα επιτευχθεί η αξιοποίηση περισσότερων πτυχών  

της υπαλληλικής ταυτότητας.  

Οι παρακάτω θεωρίες παρακίνησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

C., ώστε να κάνει τον εργαζόμενο «να θέλει να προσφέρει αυτό που 

πραγματικά μπορεί να προσφέρει» 65 , διατυπώθηκαν από ψυχολόγους, οι 

οποίοι ασχολήθηκαν εκτενώς με τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και 

διακρίνονται στις θεωρίες περιεχομένου και στις θεωρίες διαδικασίας. Οι 

θεωρίες της α΄ κατηγορίας αφορούν τη φύση της παρακίνησης και 

αντικείμενο εξέτασης αποτελούν οι ανθρώπινες ανάγκες, η ιεράρχησή τους 

και ο τρόπος που οι άνθρωποι επιλέγουν να τις ικανοποιήσουν, ενώ οι 

θεωρίες της β΄ κατηγορίας αφορούν τη διαδικασία της παρακίνησης και 

εξετάζουν τις μεταβλητές που επηρεάζουν την ανθρώπινη παρακίνηση και 

ειδικότερα την παρακίνηση για εργασία66. 

 

Ορισμός θεωρίας 

«Θεωρία είναι ένα σύστημα από δομημένες αρχές  που αναφέρεται σε 

μια πραγματικότητα. Οι θεωρίες είναι πνευματικά δημιουργήματα και, όπως 

τα υλικά δημιουργήματα, μπορεί να είναι πολύτιμες ή άχρηστες. Η αξία της  

θεωρίας εξαρτάται από τον βαθμό της  χρησιμότητάς της. Δηλαδή σε ποιο 

βαθμό η θεωρία μπορεί να παραγάγει προβλέψεις που να είναι ελέγξιμες. Η θεωρία 

                                                 
65 Μπουραντάς, 2002, σελ. 248 
66 Χυτήρης, 2001, σελ. 157 
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δεν μπορεί να κριθεί ως αληθής ή ψευδής, αλλά οι προβλέψεις στις οποίες 

οδηγεί μπορούν»67. Επίσης μπορεί να κριθεί εάν είναι εφαρμόσιμη, πότε και 

πού. «Με άλλα λόγια, η θεωρία μας προσφέρει ένα εννοιολογικό πλαίσιο, 

εντός του οποίου μπορούμε να ενσωματώσουμε νέες παρατηρήσεις. Η θεωρία 

οργανώνει και προσδίδει νόημα στις πληροφορίες.  Επιπλέον, μας βοηθά στο 

να χρησιμοποιούμε ό, τι μας είναι ήδη γνωστό για να μαθαίνουμε 

περισσότερα. Αυτό συμβαίνει γιατί η θεωρία είναι που μας κατευθύνει ως 

προς το ποιες άλλες συμπεριφορές θα πρέπει να διερευνήσουμε (Berry & 

Houston, 1993). Προτού, λοιπόν, προβούμε στην καταγραφή των θεωριών 

παρακίνησης και στην ανάπτυξη των κινήτρων, ας έχουμε υπόψη μας ότι η 

θεωρία αποτελεί οδηγό μας για τη διερεύνηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Η θεωρία μας οδηγεί σε νέες υποθέσεις και με τον τρόπο αυτό μας παρέχεται η 

δυνατότητα της πρόβλεψης μελλοντικών εξελίξεων»68. 

 

Ορισμός κινήτρου 

Κίνητρο είναι «ό, τι, ως σκοπός ή ως τελικό αίτιο, παρακινεί κάποιον 

σε μια ενέργεια» 69 . Το κίνητρο αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της 

διαδικασίας  της παρακίνησης, γιατί είναι αυτό που παρέχει στο άτομο την 

ώθηση που απαιτείται για την εκπλήρωση του στόχου του. Η διαφορετικότητα 

των ανθρώπων, όμως, ευθύνεται για τη μη ανταπόκριση όλων των ανθρώπων 

στα ίδια κίνητρα με τον ίδιο τρόπο. Συνεπώς «ισχυρό κίνητρο» είναι εκείνο 

για το οποίο ένα συγκεκριμένο άτομο θα καταβάλλει μεγαλύτερη 

προσπάθεια. 

 

Ορισμός παρακίνησης 

Σύμφωνα με τον Λ. Χυτήρη ως παρακίνηση «στον εργασιακό χώρο 

ορίζεται το σύνολο των ενεργειών, από την πλευρά της Διοίκησης, να 

προκαλέσει και να διατηρήσει τη διάθεση του εργαζόμενου να συμπεριφερθεί 

                                                 
67 Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005, σελ. 1 
68 Ό. π. 
69  Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη) 
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κατά συγκεκριμένο τρόπο»70 ενώ σύμφωνα με τον Χρ. Ακρίβο η παρακίνηση 

ορίζεται ως «η διαδικασία που έχει επίδραση στην προσπάθεια, την 

κατεύθυνση και την επιμονή στην προσπάθεια ενός μεμονωμένου ατόμου 

κατά την επίτευξη στόχου»71. Ο όρος  - αναφέρει η Ραντούμη το 2008 – 

θεωρείται, συχνά, ταυτόσημος των όρων θέληση, επιθυμία, κίνητρο, στόχος 

και χρησιμοποιείται για να μεταφράσει τον αγγλικό όρο «motivation» ο 

οποίος προέρχεται από τη λατινική λέξη «movere» που σημαίνει «κινώ»72. 

 

4.3.1. Θεωρίες περιεχομένου  

 

Α. Maslow, θεωρία των ανθρώπινων αναγκών  

Ο Maslow διατύπωσε μια θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη 

συμπεριφορά ορίζεται με βάση τις ανάγκες που το άτομο καλείται να 

ικανοποιήσει. Ιεραρχούνται ανάλογα με τη σπουδαιότητα που οι ανάγκες 

αυτές έχουν για τον άνθρωπο σε ασυνείδητο επίπεδο. Ταξινομούνται σε 5 

κατηγορίες και είναι οι ακόλουθες: 

α) Βιολογικές οι οποίες περιλαμβάνουν τις ανάγκες του ανθρώπου για 

τροφή, νερό, στέγη, ενδυμασία, 

β) Ασφάλειας (ή σιγουριάς) και περιλαμβάνουν την ανάγκη του 

ανθρώπου για ασφαλές και απαλλαγμένο από πίεση και τυραννία  

περιβάλλον (εξασφάλιση εργασίας, περίθαλψης, καταβολή μισθού), 

γ) Κοινωνικές ανάγκες όπου περιλαμβάνονται οι ανάγκες για 

κοινωνικές σχέσεις, αποδοχή και φιλία, 

δ) Ανάγκες εκτίμησης (ή αναγνώρισης) που περιλαμβάνουν τις 

ανάγκες για αυτοεκτίμηση, σπουδαιότητα, για την προσοχή και την εκτίμηση 

των άλλων, 

ε) Ανάγκες για αυτοπραγμάτωση (κατηγορία υψηλότερου επιπέδου 

από τις τρεις προηγούμενες), καθαρά ψυχολογικές ανάγκες οι οποίες 

                                                 
70 Χυτήρης, 2001, σελ. 150 
71 Ακρίβος, 2015 
72 Τενέζου, 2016, σελ. 2 
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ανακύπτουν, όταν οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι μπορούν να κάνουν εκείνο 

που οι ίδιοι νομίζουν πως μπορούν να κάνουν73. 

Ο Maslow κατατάσσει τις παραπάνω ανάγκες σε μια κλίμακα ανάλογα 

με τη σπουδαιότητα που αποδίδουν σ΄ αυτές οι άνθρωποι. Στη βάση της 

κατάταξης βρίσκονται οι βιολογικές ανάγκες, καθοριστικής σπουδαιότητας, 

των οποίων η μη πραγματοποίηση θα εμποδίσει την δραστηριοποίηση του 

ατόμου για την ικανοποίηση αναγκών υψηλότερου επιπέδου. Στην κορυφή 

της κατάταξης τοποθετούνται οι ανάγκες για αυτοπραγμάτωση που, όμως, θα 

επιδιωχθεί η ικανοποίησή τους μόνο όταν έχει επέλθει ικανοποίηση των 

προηγούμενων αναγκών σε ικανοποιητικό βαθμό. Σύμφωνα με τον Maslow η 

ικανοποίηση μια ανάγκης παύει να λειτουργεί ως παράγων παρακίνησης και 

δίνει τη θέση της στην ανάγκη της ανώτερης κατηγορίας που αυτή πια, με τη 

σειρά της, λειτουργεί προωθητικά για το άτομο και την επίτευξη του στόχου 

του (προκειμένου να καλύψει αυτή την ανάγκη).  

Η θεωρία αυτή επηρέασε, σε μεγάλο βαθμό, τους μάνατζερς στην 

προσπάθειά τους να εφαρμόσουν μεθόδους παρακίνησης των εργαζομένων74 

όμως δεν κατόρθωσε να εξηγήσει τους λόγους που κάποιοι άνθρωποι δεν 

βιώνουν τις ανάγκες τους με τον τρόπο που περιγράφηκαν από τον Maslow 

και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη σειρά διεκδίκησης75. 

 

C.D. Aldrefer, Θεωρία παρακίνησης (E.R.G.) 

Η θεωρία αυτή που είναι γνωστή ως θεωρία των αναγκών ύπαρξης – 

κοινωνικών σχέσεων – ανάπτυξης, παρουσιάζει κοινά σημεία με τη θεωρία 

του A. Maslow, κατατάσσει όμως τις ανθρώπινες ανάγκες σε 3 κατηγορίες 

έναντι των 5 του Maslow. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι βιολογικές 

ανάγκες και οι ανάγκες για ασφάλεια, στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι 

κοινωνικές ανάγκες και η ανάγκη του ατόμου να «ανήκει», ενώ στην τρίτη 

εντάσσονται οι ανάγκες του ανθρώπου για αυτοεκτίμηση και 

αυτοπραγμάτωση. Ο Aldrefer (σε αντίθεση με τον Maslow) θεωρεί ότι δεν 

                                                 
73 Χυτήρης, 2001, σελ. 158 
74 Ό. π., σελ. 159-160 
75 Τενέζου, 2016, σελ. 8 
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είναι απαραίτητη η ικανοποίηση μιας κατώτερης ανάγκης προκειμένου να 

οδηγηθεί το άτομο στην προσπάθεια για ικανοποίηση ανώτερης ανάγκης. 

Αντίθετα πιστεύει ότι η απογοήτευση που θα επιφέρει η μη ικανοποίηση της 

ανάγκης του μπορεί να το οδηγήσει στην προσπάθεια για κάλυψη ανάγκης 

χαμηλότερου επιπέδου. Σημαντική, τέλος, είναι η επισήμανση του Aldrefer 

ότι είναι δυνατόν να λειτουργούν ταυτόχρονα, στο ίδιο άτομο, περισσότερες 

από μία ανάγκες και φυσικά η συμπεριφορά του να καθορίζεται από αυτές76. 

   

F. Herzberg, θεωρία παραγόντων παρακίνησης – υγιεινής 

Και ο Herzberg επηρεάστηκε από τον Maslow και διατύπωσε τη 

θεωρία του μετά από έρευνα που διενήργησε μεταξύ 200 πλήρως 

απασχολούμενων λογιστών και μηχανικών. Πρόθεσή του ήταν να 

διαπιστώσει ποιες είναι οι δυνάμεις εκείνες που οδηγούν σε υψηλό ηθικό το 

άτομο (λόγω της ικανοποίησης των αναγκών του) και κατ΄ επέκταση σε 

βελτίωση της απόδοσής του. Ο ερευνητής κατέληξε στην ύπαρξη 

«παραγόντων παρακίνησης», παραγόντων δηλαδή που όταν υπάρχουν 

προκαλούν ευχαρίστηση στο άτομο και συνεπώς βελτιώνουν την απόδοσή του 

κι αυτοί είναι η αναγνώριση, η πρόοδος, η ανάπτυξη – εξέλιξη, η επίτευξη, η 

ευθύνη αλλά και η ίδια η φύση της εργασίας.  

Ταυτόχρονα επεσήμανε την ύπαρξη παραγόντων εργασίας, 

«παραγόντων υγιεινής» όπως είναι γνωστοί, που όταν απουσιάζουν μπορούν 

να γίνουν πηγή δυσαρέσκειας για τον εργαζόμενο, ενώ, όταν υπάρχουν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο, απλώς δεν δημιουργούν δυσαρέσκεια. Αυτοί οι 

παράγοντες είναι η πολιτική που ακολουθείται από την επιχείρηση, η σχέση 

του εργαζόμενου με τον προϊστάμενό του, η σχέση του με συναδέλφους, ο 

μισθός, η σχέση με υφισταμένους, η κοινωνική θέση, η ασφάλεια77. Η λέξη 

«υγιεινή» να σημειώσουμε εδώ ότι δεν χρησιμοποιείται κυριολεκτικά αλλά 

μεταφορικά και έχει την έννοια του μη νοσηρού, του μη «τοξικού» 

περιβάλλοντος. 

                                                 
76 Χυτήρης, 2001, σελ. 159 
77 Ό. π., σελ. 163 
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D. McClelland, θεωρία του κινήτρου επίτευξης ή θεωρία των 

επίκτητων αναγκών 

Βασικός άξονας της διατυπωθείσας από τον McClelland θεωρίας είναι 

ότι οι ανάγκες που θα καθορίσουν το επίπεδο παρακίνησης στον εργασιακό 

χώρο είναι επίκτητες, δηλαδή τις αποκτά ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της 

ζωής του. Οι ανάγκες αυτές είναι τρεις και είναι οι ακόλουθες:  

α) Ανάγκη για επίτευξη (επιτυχία του ατόμου σε κάτι πολύ δύσκολο, 

επιτυχία σε πολύπλοκο έργο, προβάδισμα του ατόμου σε σχέση με τα 

υπόλοιπα),  

β) Ανάγκη για σχέσεις (σύναψη ισχυρών σχέσεων, αποφυγή 

συγκρούσεων) και  

γ) Ανάγκη για δύναμη (επιθυμία ελέγχου των άλλων, επιθυμία για 

επιρροή σε αυτούς και επιθυμία για άσκηση εξουσίας πάνω τους). 

Ο McClelland θεωρεί ότι οι ανάγκες «διδάσκονται» στους ανθρώπους 

και κυρίως μέσω των πρώτων εμπειριών τους. Συγκεκριμένα, μέσα από τη 

επιβράβευση συγκεκριμένων συμπεριφορών ο άνθρωπος οδηγείται και στην 

απόκτηση συγκεκριμένων «αναγκών» 78 . Μέσω της επανάληψης της 

επιβράβευσης της συμπεριφοράς, οι ανάγκες που προέκυψαν από τη 

συγκεκριμένη συμπεριφορά «παγιώνονται». Π.χ. ένα παιδί ενθαρρύνεται και 

επιβραβεύεται όταν κάνει φίλους οπότε του «δημιουργείται» και του 

εδραιώνεται η «ανάγκη» για σχέσεις. Ο ερευνητής διαπίστωσε, λοιπόν, ότι 

όσα άτομα έχουν ανάγκη για επίτευξη μπορούν να διακριθούν ως κατώτερα 

ιεραρχικά στελέχη, όσα έχουν ανάγκη για σύναψη σχέσεων μπορούν να 

επιτύχουν ως συντονιστές μεταξύ ομάδων και, τέλος, όσα άτομα έχουν  

ανάγκη για απόκτηση δύναμης και άσκηση επιρροής εξελίσσονται ταχύτερα  

προωθούνται στην ιεραρχία79. 

 

4.3.2. Θεωρίες διαδικασίας 

 

                                                 
78 Χυτήρης, 2001, σελ. 164 
79 Ό. π., σελ. 165 
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V. Vroom, θεωρία της προσδοκίας 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ο εργαζόμενος λαμβάνει αποφάσεις και 

κάνει υπολογισμούς μεταξύ πολλαπλών επιλογών με γνώμονα:  

α) τις προσδοκίες του (ποιος ο βαθμός πιθανότητας συγκεκριμένης 

ενέργειας να επιφέρει συγκεκριμένο αποτέλεσμα),  

β) τις προτιμήσεις του (υψηλός ή χαμηλός βαθμός επιθυμίας του 

ατόμου για συγκεκριμένο αποτέλεσμα έναντι άλλων αποτελεσμάτων), και  

γ) την υποκειμενική του αντίληψη [για τη σχέση αποτελεσμάτων α΄ 

επιπέδου (επιθυμητών από την επιχείρηση, π.χ. παραγωγικότητα) και 

αποτελεσμάτων β΄ επιπέδου (επιθυμητών από τον ίδιο, π.χ. βαθμολογική 

ανέλιξη)]. Η θεωρία αυτή συναντά δυσκολίες εφαρμογής της στην πράξη80. 

 

J. Adams, θεωρία της ισότητας 

Σύμφωνα με τη θεωρία της ισότητας ή της δίκαιης μεταχείρισης, τα 

άτομα διαθέτουν ένα «εσωτερικό ισοζύγιο» και με βάση αυτό λαμβάνουν την 

απόφαση για το τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν. Θα επιλέξουν, δηλαδή, την 

ενέργεια ή τη συμπεριφορά για την οποία πιστεύουν ότι θα λάβουν δίκαιη 

ανταμοιβή. Τα στοιχεία της θεωρίας αυτής συνοψίζονται:  

α) Στην ανταμοιβή (που είναι κάθε τι που καλύπτει μια ανθρώπινη 

ανάγκη,  

β) Στο κόστος [που είναι το τίμημα που πρέπει να καταβάλλει ο 

άνθρωπος (π.χ. άγχος, χρόνο, κόπο) προκειμένου επιτύχει το επιδιωκόμενο], 

γ) Το αποτέλεσμα (που προκύπτει εάν από την ανταμοιβή 

αφαιρέσουμε τα κόστη. Κέρδος υπάρχει όταν η διαφορά είναι θετική και 

ζημία όταν η διαφορά είναι αρνητική) και  

δ) Το πρότυπο σύγκρισης (σύγκριση πιθανών αποτελεσμάτων και 

επιλογή εκείνου που αντιπροσωπεύει μια «δίκαιη» ανταλλαγή).  

Από τη θεωρία της ισότητας συμπεραίνουμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει 

να λαμβάνουν δίκαιες ανταμοιβές για να μη διακόψουν την προσπάθειά τους 

και ότι οι εργαζόμενοι αποτιμούν τις ανταμοιβές τους και σε σχέση τους 

                                                 
80 Χυτήρης, 2001, σελ. 169 
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άλλους εργαζόμενους που εκτελούν ίδια εργασία αλλά και με το τι 

ελάμβαναν οι ίδιοι, για την ίδια εργασία, στο παρελθόν81. 

 

W. Porter και E. Lawler, το υπόδειγμα της προσδοκίας 

Κατά τους Porter και Lawler οι άνθρωποι σπάνια υπολογίζουν 

προσδοκίες, προτιμήσεις και πιθανότητες. Η παρακίνηση δεν σχετίζεται με 

την απόδοση αλλά επηρεάζεται κι από άλλες υπολογιστικές διαδικασίες.  

Συγκεκριμένα όταν το άτομο  πρόκειται να αποφασίσει εάν θα βελτιώσει την 

απόδοσή του για να εκτελέσει μια εργασία, η διαδικασία περιλαμβάνει:  

α) Την υποκειμενική εκτίμηση της ανταμοιβής,  

β) Την υποκειμενική εκτίμηση ότι η όποια προσπάθεια θα οδηγήσει σε 

ανταμοιβή και  

γ) Την εκτίμηση του είδους και της ποσότητας εσωτερικών και 

εξωτερικών ανταμοιβών. Απαραίτητο κρίνεται οι εργαζόμενοι να διαθέτουν 

ένα μίνιμουμ αντιληπτικών ικανοτήτων και καθαρή αντίληψη για τον 

εργασιακό τους ρόλο82. 

 

E. Locke, θεωρία του καθορισμού των στόχων 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ο στόχος είναι πιο σημαντικός από την 

ανταμοιβή. Επίσης, ξεκινώντας από το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που 

είναι να έχουν συγκεκριμένους στόχους και να προσπαθούν να τους 

κατακτήσουν επιδεικνύοντας την απαιτούμενη, την κατάλληλη, κάθε φορά, 

συμπεριφορά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εάν θέλουμε να επηρεάσουμε 

τον εργαζόμενο, ώστε να επιδείξει συγκεκριμένη συμπεριφορά (π.χ. την 

επιθυμητή από την επιχείρηση), αρκεί να αλλάξουμε τον στόχο ή τα 

χαρακτηριστικά που έχει ο στόχος προκειμένου να γίνει ελκυστικός για τον 

εργαζόμενο. Προϋπόθεση της αποδοχής του στόχου από τον εργαζόμενο και 

της δέσμευσής του να τον επιτύχει, βεβαίως, είναι να του καταστεί απολύτως 

σαφές ποιος είναι ο στόχος, το πόσο πρέπει να τον επιτύχει καθώς επίσης και 

                                                 
81 Χυτήρης, 2001, σελ. 170 
82 Ό. π., σελ. 174 
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το να έχει συμμετάσχει ο ίδιος στον καθορισμό του συγκεκριμένου στόχου. 

Επίσης, να είναι δύσκολος αλλά επιτεύξιμος κατόπιν προσπαθείας83.   

 

B. Scinner, θεωρία του λειτουργικού εθισμού 

Η συμβολή του Scinner στην ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

είναι τεράστια και οι προτάσεις του έτυχαν εφαρμογής στους εργασιακούς 

χώρους. Τα κύρια στοιχεία της θεωρίας του είναι οι ιδέες της ενίσχυσης και 

του καθορισμού του περιβάλλοντος. Όμως για να γίνουν κατανοητά θα 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στον άνθρωπο αποδίδονται δύο τύποι 

συμπεριφοράς: Η αποκρισιακή (απόκριση σε άμεσο ερέθισμα) και η 

λειτουργική (που παρουσιάζεται όταν απουσιάζει εμφανές, εξωτερικό 

ερέθισμα). Όταν η λειτουργική συμπεριφορά ακολουθείται από ένα είδος 

συνέπειας, αυτή η συνέπεια καλείται ενισχυτική. Αν η συνέπεια αυξάνει τη 

συχνότητα της συμπεριφοράς τότε καλείται «θετική ενισχυτική» και εάν 

μειώνει τη συχνότητα της συμπεριφοράς τότε καλείται «αρνητική ενισχυτική». 

Συνεπώς, εάν μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα ερεθίσματα που λειτουργούν ως 

θετικές ή αρνητικές ενισχυτικές για μια ειδική συμπεριφορά, τότε μπορούμε 

να χειριστούμε αυτή τη συμπεριφορά84. 

 

4.4 Κίνητρα 

Δώσαμε παραπάνω τις θεωρίες παρακίνησης και ορίσαμε το «κίνητρο». 

Εδώ τώρα θα αναφερθούμε στα συγκεκριμένα κίνητρα, στα μέσα, τα 

«όργανα», με τα οποία θα μπορούσε να εκφραστεί και να προσδιοριστεί η 

«εσωτερική διαδικασία ώθησης της συμπεριφοράς του ανθρώπου προς τους 

στόχους, των οποίων η υλοποίηση έχει ως συνέπεια την ικανοποίηση των 

αναγκών τους»85. 

                                                 
83 Χυτήρης, 2001, σελ. 176 
84 Ό. π., σελ. 179 
85 Μπουραντάς, 2002, σελ. 250 
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Με δυο ακόμα προσεγγίσεις της έννοιας του «κινήτρου» 86 

ενδιαφέρουσες ως προς τις γωνίες θεώρησης 87 , θα μπορούσαμε να 

προχωρήσουμε σε μια ταξινόμηση των κινήτρων, το περιεχόμενο και η φύση 

των οποίων καθορίζονται αποφασιστικά από τη συνολική οικονομική κρίση 

και τη δυσμενή θέση της εργατικής τάξης στην παρούσα συγκυρία. 

Εξασφάλιση υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος. Είναι κίνητρο για 

την αύξηση της παραγωγικότητας. Υγεία και πρόληψη ατυχημάτων88 καθώς 

και βελτίωση των διαδικασιών και των συνθηκών εργασίας89. Συχνά βέβαια 

«η πίεση για μεγαλύτερη παραγωγή είναι τόσο ισχυρή, που μας αναγκάζει να 

παραβλέπουμε και μερικές φορές θυσιάζονται οι κανόνες ασφαλείας»90. Τα 

εργατικά ατυχήματα συνήθως σε δημόσια έργα και κατασκευές είναι σύνηθες 

φαινόμενο. Και το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις συνέπειες των εργατικών 

ατυχημάτων (ανικανότητα, συντάξεις αναπηρίας, κ.ά.) επισφαλές.  

Καταφεύγουμε στη λογική των κινήτρων στο χώρο εργασίας και τα 

επιστρατεύουμε από τη στιγμή που θα αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι «ενώ η 

επιχείρηση μισθώνει το χρόνο και τα προσόντα του ατόμου, δεν μπορεί να το 

κάνει να φθάσει τη μέγιστη δυνατή απόδοση του, εάν το ίδιο δεν το επιθυμεί 

και δεν είναι δεδομένο ότι το επιθυμεί» 91 . Έτσι εκτός από το «νομικό 

συμβόλαιο» (βάσει του οποίου μια επιχείρηση καταβάλλει στον εργαζόμενο 

την οικονομική αμοιβή και άλλα οφέλη) καλείται να «διαμορφώσει όλες 

εκείνες τις συνθήκες που θα τον παρακινήσουν να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο 

βαθμό τα προσόντα και τον χρόνο που διαθέτει σε αυτή (κοινωνικό – 

ψυχολογικό συμβόλαιο)»92. 

                                                 
86 «Κίνητρον είναι το μέσον ή το δέλεαρ με το οποίον τα άτομα πείθονται να παραιτηθούν 
των ατομικών στόχων των και να επιδιώξουν με όλην την διαθέσιμην δύναμιν των την 
πραγματοποίησιν των στόχων της οργανώσεως» (Γκαλμπραίηθ, σελ. 135) & «Τα κίνητρα 
είναι μια ψυχολογική διαδικασία η οποία διεγείρει, κατευθύνει και διατηρεί μια 
συμπεριφορά προς ένα στόχο» (Πλατσίδου & Γωνίδα, σελ. 2) 
87 Τους ανωτέρω ορισμούς χωρίζει περίπου μισός αιώνας 
88 Κανελλόπουλος, 2002, σελ. 27 - 28 
89 Μπουραντάς, 2002, σελ. 294 
90 Blake & Mouton, 1981, σελ. 23 
91 Μπουραντάς, 2002, σελ. 247 
92 Ό. π., σελ. 248 
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Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να υποκινηθεί η διάθεση, η βούληση, το 

«θέλω» του εργαζόμενου για να εξασφαλιστεί η εξίσωση (Moorhead G. & 

Griffin R., 1998)93: Ε (επίδοση) = Δ (δυνατότητα, μπορώ, έχω/είμαι ταλέντο) + 

Κ (κίνητρο, θέλω, βούληση) + Π (περιβάλλον, συνθήκες).  

Η διάθεση, η βούληση του εργαζόμενου, ωστόσο, είναι δύσκολα 

ανιχνεύσιμη,  μετρήσιμη και διαχειρίσιμη, ενίοτε δε ασταθής και 

κυμαινόμενη. Το διεγερτικό κίνητρο μπορεί να έχει επιτυχία αλλά είναι 

απρόβλεπτη η διάρκεια της δράσης του. Πώς να διαχειριστείς, πράγματι, την 

διάθεση ενός «παθητικά επιθετικού»94 εργαζόμενου ή ενός εργαζόμενου που 

είναι κρυψίνους και εσωστρεφής; 

Οι έρευνες πάντως επιβεβαιώνουν ότι «η ανεβασμένη διάθεση κάνει 

τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τους άλλους – και τα γεγονότα – με 

θετική ματιά. Αυτό με τη σειρά του τους καθιστά περισσότερο αισιόδοξους 

όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους, αυξάνει τη δημιουργικότητά τους 

και την ικανότητα λήψης αποφάσεων και τους προδιαθέτει να φανούν 

χρήσιμοι»95.  

Η χρήση κινήτρων από μέρους του C.  μπορεί να μεθοδευτεί μόνο μέσα 

σε πλαίσιο συνεργασίας και αμοιβαίας αποδοχής του ίδιου και των 

εργαζόμενων. Πρέπει να έχει το χάρισμα να εμπνέει, να κινητοποιεί, να 

ενθουσιάζει. «Η ικανότητα του ηγέτη να εμπνεύσει στην ομάδα ενθουσιασμό 

και διάθεση συνεργασίας είναι δυνατόν να προκαθορίσει την επιτυχία της»96. 

Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι «η παραγωγικότητα αυξάνεται όταν 

δημιουργείται ενθουσιασμός» 97 . Ωστόσο ο ενθουσιασμός ως καύσιμη ύλη 

είναι μεταβλητός, γιατί «η παρακίνηση με τα μπράβο μπορεί να έχει 

ευεργετικό αποτέλεσμα σε μια εργατική δύναμη που βρίσκεται σε λήθαργο, 

                                                 
93 Πατρώνας & Παυλάκης, 2011, σελ. 41 
94 «Παθητικά επιθετικός είναι ο εργαζόμενος που μπροστά στον Προϊστάμενό του δείχνει 
πολύ πρόθυμος και συμφωνεί με όλα και όταν είναι μόνος του δεν κάνει τίποτα και φρενάρει 
την επιχείρηση δίνοντας ταυτόχρονα το κακό παράδειγμα στους άλλους», Διαμαντίδης, χ.χ. 
95 Νέος Ηγέτης, 2002, σελ. 34 
96 Ό. π., σελ. 35 
97 Blake & Mouton, 1981,  σελ. 13 
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αλλά είναι γενικά αναγνωρισμένο ότι ο ενθουσιασμός εξασθενεί σύντομα και 

πρέπει να ξαναδημιουργηθεί»98. 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ταλέντο είναι ο ενθουσιασμός99 

και ο ζήλος100 να κάνει αυτό που σου αρέσει, που σε εκφράζει. Η επιτυχία που 

θα προκύψει από αυτό είναι έννοια σχετική. Αν με κίνητρα τον ενθουσιασμό 

και τη δημιουργική φλόγα νοιώθεις ότι κάνεις αυτό που θέλεις, είναι αρκετό. 

Ίσως δεν απέχει πολύ από τις έννοιες που αναφέραμε η αφοσίωση101 

και η εμπιστοσύνη. Αυτές ανοίγουν το δρόμο προς τη συμμετοχή. 

Απλούστερα, αν και οι δυο συμβαλλόμενες πλευρές τρέφουν αμοιβαία 

εμπιστοσύνη μεταξύ τους, το επόμενο βήμα είναι η συμμετοχή στη λήψη των 

αποφάσεων στο σχεδιασμό ίσως της παραγωγής του Οργανισμού. Είναι από 

τους παράγοντες εκείνους που μπορούν να κινητοποιήσουν τους 

εργαζόμενους και να καταθέσουν ιδέες, σκέψεις και προτάσεις. Λογικό, 

βέβαια, είναι να υποθέσουμε ότι αυτή η δημοκρατική συμμετοχή στην 

επιχείρηση, το εργοστάσιο, την Οργάνωση, συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των 

ανθρώπων για τα γενικότερα προβλήματα της κοινωνικής και πολιτικής 

ζωής. Η έννοια της συμμετοχής ήρθε στο προσκήνιο κατά τη δεκαετία του ΄30. 

«Η ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται, συνίσταται στο ότι, όσο περισσότερο 

μετέχουν οι άνθρωποι στις προκλήσεις της παραγωγής, τόσο πιο παραγωγικοί 

θα γίνουν»102. 

Το τέρμα αυτής της πορείας είναι «η ταύτισις, ο εκούσιος δηλαδή 

παραμερισμός των προσωπικών στόχων προς χάριν των στόχων της 

οργανώσεως και η προσαρμογή, η σύνδεσις δηλαδή με την οργάνωσιν εν τη 

ελπίδι ότι έτσι θα καταστή δυνατή η προσαρμογή των στόχων της προς τους 

δικούς μας. Αυτά αποτελούν ισχυρά κίνητρα»103. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε 

πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ως μέλη μιας 

                                                 
98 Ό. π., σελ. 13 - 14 
99 Ενθουσιάζω < ένθεος = ο κατεχόμενος ή εμπνεόμενος από θεό, θεόπνευστος 
100 Ζήλος = έντονη επιθυμία για εκτέλεση έργου, την εκπλήρωση αποστολής [< ζέση < λέω = 
βράζω, κοχλάζω] 
101 Αφοσίωση = ένθερμη προσήλωση, αγάπη, λατρεία σε κάτι < από + όσιος = ο σύμφωνος με 
το θεϊκό νόμο, ιερός, ο αφιερωμένος στο θεό 
102 Blake & Mouton, 1981, σελ. 14 
103 Γκαλμπραίηθ, χ.χ., σελ. 163 
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μεγάλης οικογένειας. Αυτό το συμπέρασμα εμπεδώνεται από τη μελέτη των 

τριών αναφορών / πηγών που αξιοποιήσαμε104. 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε και τις αντίθετες απόψεις 

οι οποίες ανάγουν την ταύτιση σε βαθειά αλλοτρίωση105 του εργαζόμενου και 

ασύμβατη με τα συμφέροντά του σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όταν μέτρο 

εξόδου από αυτήν είναι η ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου με 

παράλληλη μείωση (αν όχι με ανεργία) των αποδοχών. 

Άλλα συνήθη κίνητρα είναι οι ηθικές αμοιβές (έπαινοι – μετάλλια – 

απονομή ευαρέσκειας), οι επιβραβεύσεις, η εύφημος μνεία της επιμέλειας, της 

ευρηματικότητας, της εργατικότητας. Έτσι καλλιεργείται και η άμιλλα μεταξύ 

των συναδέλφων και η προτροπή να συν - αγωνιστούν μεταξύ τους στα πιο 

πάνω πεδία. 

Πέραν των ηθικών αμοιβών υπάρχουν και οι πραγματικές ανάγκες 

των εργαζομένων, τις οποίες έχει επιτείνει η κρίση και ζητούν επίμονα 

κάλυψη. Ο χάρτης της αγοράς εργασίας δεν είναι ενιαίος και πανομοιότυπος. 

Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν ακόμα και τα δεδουλευμένα106 

και συνθλίβουν συστηματικά και ποικιλοτρόπως τους εργαζόμενους. Όπως 

υπάρχουν και επιχειρηματικοί όμιλοι ή θυγατρικές πολυεθνικών με 

εντυπωσιακές παροχές. Τη διάσταση αυτή επιτρέπει η συνεχής αποδυνάμωση 

του οργανωμένου προνοιακού  Κράτους όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα. 

Η συρρίκνωση και η κλιμακούμενη απουσία του επίσημου Κράτους, 

προσφέρει στις επιχειρήσεις έδαφος άσκησης κοινωνικής πολιτικής. 

«Ωφελήματα και εξυπηρετήσεις προς τους εργαζόμενους: Στην κατηγορία 

αυτή υπάγονται οι συντάξεις, η ομαδική ασφάλιση ζωής, η ιατρική και 

                                                 
104 Best Workplaces, 2014, 2015, 2016 
105 Βλ. την ταινία «The Devil Wears Prada» του FRANKEL David, 2006 [στη συγκεκριμένη 
ταινία ένα από τα βασικά στελέχη της επιχείρησης (διάσημο περιοδικό μόδας) με ισχυρή 
εκδοτική παρουσία σε Η.Π.Α. και Ευρώπη απευθυνόμενο σε μαθητευόμενο στέλεχος ομολογεί 
πικρά: «Όταν όλη σου η ζωή καταστραφεί είναι η ώρα να πάρεις προαγωγή», sec. 19] 
106 Να σημειωθεί ότι με τη με αρ. 677/2017 απόφασή του ο Άρειος Πάγος, ένα από τα τρία 

ανώτατα δικαστήρια της χώρας, αποφάνθηκε ότι «η μη καταβολή των δεδουλευμένων του 
μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί από μόνη της να θεμελιώσει την έννοια της 
βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας αν δεν συνδέεται με την πρόθεση του 
εργοδότη να εξαναγκάσει τον εργαζόμενο σε παραίτηση προκειμένου να αποφύγει την 
καταβολή σε αυτόν αποζημίωσης απόλυσης» 
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νοσοκομειακή περίθαλψη, οι αποζημιώσεις ασθένειας και ανεργίας, τα 

δάνεια, τα κοινωνικά και ψυχαγωγικά προγράμματα και τα σχέδια για την 

καταβολή διδάκτρων» 107 . Πολλές επιχειρήσεις έχουν καθιερώσει 

προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς με την 

πλήρη ή μερική καταβολή των διδάκτρων «για απλά σεμινάρια και διαλέξεις 

μέχρι πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα» 108 . Κάποιες άλλες 

διατηρούν ιδιόκτητα κτήρια, τα λεγόμενα «Πανεπιστήμια για στελέχη» για 

την εκπαίδευση του τωρινού και μελλοντικού δυναμικού «πάνω σε θέματα 

της εταιρικής κουλτούρας, διοικητικής φιλοσοφίας και σε μεθόδους άσκησης 

εξουσίας»109. 

Πράγματι και οι εταιρείες που διαφημίζονται στα B.W. έχουν να 

επιδείξουν πλούσια φαντασία σε κίνητρα / παροχές 110 . Η εικόνα που 

μεταφέρουμε στην παραπομπή στο υποσέλιδο είναι πολύ περιληπτική πάντως 

ιδιαιτέρως ενδεικτική. Αυτό που προσέξαμε κυρίως ήταν το ενδιαφέρον και η 

μέριμνα των περιλαμβανομένων επιχειρήσεων για τη συμφιλίωση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, οικογένειας και εργασίας. Σχεδόν 

όλες έχουν περιλάβει στα προγράμματά τους αυτό τον στόχο (συνεχής 

βελτίωση της εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής) 111 . Ο 

λόγος είναι απλός: Οι δυσκολίες εναρμόνισης της οικογενειακής με την 

επαγγελματική ζωή «αυξάνουν τα επίπεδα άγχους και πίεσης» στους 

εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, επηρεάζοντας την ποιότητα της απόδοσής 

τους.  

                                                 
107 Κανελλόπουλος, 2002, σελ. 29 
108 Ό. π., σελ. 158 
109 Ό. π., σελ. 160 
110 - Δάνεια χαμηλότοκα, B.W. 2015, σελ. 16 
      - Ευελιξία στο ωράριο, B.W. 2014, σελ. 24 
      - Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα, B.W. 2015, σελ. 16 
      - Προσφορά προϊόντων της Εταιρείας, B.W. 2014, σελ. 6 
      - Summer camp για τα παιδιά, B.W. 2015, σελ. 20 
      - Επίδομα τοκετού, B.W. 2014, σελ. 34 
      - Επιδοτούμενη μεσημεριανή σίτιση, B.W. 2014, σελ. 32 
      - Μόρφωση, μεταπτυχιακά, B.W. 2014, σελ. 13, 16, 18 
111 B.W. 2014, σελ. 4, 7, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38 &  
     B.W. 2015, σελ. 10, 18, 22, 24, 26, 30, 18, 32 
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Δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες δυο παράμετροι που τις 

συναντήσαμε και τις θεωρούμε εύλογες. Η πρώτη: Η στάση απέναντι στους 

εργαζόμενους και τις εργαζόμενες ποικίλλουν, γιατί ανάγονται σε 

διαφορετικά τμήματα του κεφαλαίου που ακολουθούν διαφορετική πολιτική. 

Έτσι ενώ οι επιχειρήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε ακολουθούν μια πολιτική 

φιλεργατική στο θέμα της εργαζόμενης γυναίκας και στη μητρότητα που είναι 

άξια επαίνου, αντίθετα «οι Apple και Facebook προσπαθώντας να 

παρακάμψουν το “μπαμπούλα” της μητρότητας στο χώρο της γυναικείας 

εργασίας πρότειναν πρόσφατα την κρυοσυντήρηση των ωαρίων των 

εργαζομένων γυναικών ως κίνητρο για την προσέλκυση περισσότερων 

γυναικών στη δουλειά και να αφήσουν την τεκνογονία για καταλληλότερο 

χρόνο»112. Η δεύτερη παράμετρος: Το ενδιαφέρον για σπουδές, για μόρφωση, 

για δια βίου εκπαίδευση. Η δια βίου μόρφωση εφόσον ολοκληρώνει 

πνευματικά, επαγγελματικά, αισθητικά τον άνθρωπο είναι αναγκαία και 

απαραίτητη. Και κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ευεργετική και σωτήρια. 

Υπάρχει βέβαια και η «Δια βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση» της 

Λευκής Βίβλου που αποσκοπεί περισσότερο μέσω των αλλεπάλληλων 

επανακαταρτίσεων (με ίδιον κόστος) στην παραγωγή ευέλικτων εργαζόμενων 

για τη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.  

 

4.5 Ανθρώπινες σχέσεις. Κλίμα συνεργασίας. Φόβος, 

καταναγκασμός, καχυποψία 

O C. πρέπει να κινηθεί με υψηλό επαγγελματισμό μέσα σε πολύ 

αντίξοες συνθήκες και να αντιμετωπίσει ενάντιες καταστάσεις. Η οικονομική 

κρίση όπως παραπάνω την περιγράψαμε με τα αποτελέσματά και τις 

συμφύσεις της (απολύσεις, ανεργία, μειώσεις αποδοχών και επακόλουθης 

αγοραστικής δύναμης, ανασφάλεια, κ.ά.) κλονίζει τη βεβαιότητα του 

εργαζόμενου για τη θέση του. 

Σε προγενέστερες εποχές, που δεν απέχουν πολύ από την τρέχουσα, ο 

καταναγκασμός και ο φόβος υπήρξαν βασικά κίνητρα για την αύξηση της 

                                                 
112 Χ., 2014 
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παραγωγικότητας 113 . Πράγματι «είναι δυνατό να δραστηριοποιήσετε 

κάποιον με το φόβο. Αυτό σημαίνει πως θα τεθεί το δίλημμα: 

παραγωγικότητα ή απόλυση. Ο φόβος υπήρξε ένα από τα κυριότερα κίνητρα 

πριν από έναν αιώνα, οργανώθηκαν όμως τα συνδικάτα»114. Με τη σταδιακή 

όμως εξασθένιση των τελευταίων 115  οι εργαζόμενοι επιλέγουν (σε μεγάλο 

βαθμό) ταύτιση με την Οργάνωση και επιδίδονται σε αναζήτηση πρόσθετων 

προσόντων (σπουδές, επιμόρφωση, μεταπτυχιακά, κ.ά.) προκειμένου να 

«κατοχυρώσουν» τη θέση τους. 

Εκτός από το φόβο και τον καταναγκασμό άλλο στοιχείο που κινεί 

τους εργαζόμενους αρνητικά και τους παραλύει είναι η καχυποψία στο χώρο 

εργασίας. Η κρυψίνοια, η μυστικοπάθεια, οι παρασκηνιακές ενέργειες, η 

προώθηση του ατομικού συμφέροντος γίνονται μόνιμο καθεστώς. Η 

καχυποψία κλονίζει τη διαφάνεια και υπονομεύει τη δημοκρατία116. 

Ο φόβος εξελισσόμενος σε φοβία, σε μόνιμη, δηλαδή, παθολογική, 

αγχώδη κατάσταση βοηθούμενος από την καχυποψία οδηγούν στο άγχος. Κι 

αυτό το τελευταίο δεν υποστηρίζει τη δημιουργικότητα γιατί διαβρώνει και 

υπονομεύει την ψυχική υγεία. Παράγει επιθετικές συμπεριφορές που 

εκτονώνονται σε εσωστρέφεια ή παραίτηση αλλά και βάναυσες συμπεριφορές 

που εκδηλώνονται και ξεσπούν πάνω σε αδύναμα πρόσωπα του 

περιβάλλοντος μας με ύβρεις, ταπεινώσεις, κακοποιήσεις, οικογενειακή βία. 

Τα πρόσωπα της οικογένειας εισπράττουν, δυστυχώς, την εντατικοποίηση των 

ρυθμών εργασίας, την υπερεργασία (συχνά απλήρωτη), τον υποχθόνιο και 

μουγγό  ανταγωνισμό του γραφείου, τις παρενοχλήσεις του Προϊσταμένου, τη 

δολιότητα του αριβίστα, έναν – εν γένει – εμφύλιο χωρίς όρους, όρια και 

κανόνες. Το γενικότερο κλίμα της εποχής το περιγράφει γνωστός καλλιτέχνης 

ως εξής: «Ο καθένας κοιτάει να βολέψει τον εαυτό του, γι' αυτό βλέπετε να 

κυκλοφορεί τόσο σήμερα η λέξη “επιβίωση”: “Αγώνας επιβίωσης”. Η 

                                                 
113 Γκαλμπραίηθ, χ.χ, σελ. 135 - 139 
114 Blake & Mouton, 1981, σελ. 13 
115 Ό. π. 
116  «Και δεν είναι μόνο στη δημόσια ζωή μας που ζούμε λεύτερα. Είναι και που δεν 
κοιτάζουμε υποψιασμένοι ο ένας τον άλλον στις καθημερινές μας δουλειές». Επιτάφιος. 
Θουκυδίδης. 37, 2 (Μτφρ. Ι. Κακριδή) 
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επιβίωση είναι ζωώδης κατάσταση όμως, δεν είναι ανθρώπινη, κι όταν 

ωθείσαι στην επιβίωση, ωθείσαι στο ζωώδες, είναι σαν να σπρώχνεται η 

κοινωνία πίσω στον πρωτογονισμό. Το ζώο επιβιώνει. Έχει έναν κύκλο ζωής, 

ξημερώνει η μέρα, βγαίνει απ' την τρύπα του, κοιτάει να βρει να φάει, να 

μην το φάνε, να ξαναμπεί στην τρύπα και να ξαναρχίσει ο ίδιος κύκλος. Δεν 

μπορεί να επέμβει στον κύκλο της ζωής του και να τον αλλάξει, αυτό 

σημαίνει επιβίωση»117. 

Πρέπει κανείς μια τέτοια κατάσταση να την ζει για να την περιγράψει 

και εν προκειμένω ο C. είναι το μόνο πρόσωπο που έχει την αποστολή με τα 

επαγγελματικά και επιστημονικά «αμορτισέρ» να την εκτονώσει. Πρέπει να 

λειτουργεί με ψυχραιμία και ενίοτε μεταξύ «σφύρας και άκμονος». Η 

περιγραφή αυτής της κατάστασης μας ενέπνευσε ώστε να ενθέσουμε τη 

συγκεκριμένη φωτογραφία στην παρ. 4.1 της παρούσας εργασίας μας. 

Ισορροπιστής. Και εάν «ισορροπία» είναι η κατάσταση και «ισορρόπηση» 

είναι το εγχείρημα και η προσπάθεια αποκατάστασης της ισορροπίας, τότε η 

δεύτερη λέξη είναι «άθλος» αλλά και «έπαθλο» για τον C.  

 

4.6 Οι ευθύνες του εργαζόμενου 

Με όσα έχουμε γράψει μέχρι τώρα είναι ολοφάνερη και διακριτή η 

συμβουλευτική και κηδεμονευτική διάσταση στο ρόλο του C. 118  Ο 

εργαζόμενος όμως δεν είναι πάντα αποδέκτης οδηγιών, συμβουλών και 

παραινέσεων. Και δεν πρέπει να μονιμοποιηθεί αυτό το καθεστώς αποδοχής 

και ετερονομίας. Είναι και ον αυτεξούσιο, αυτοτελές, με πρωτοβουλίες, 

αυτόνομο, άρα και υπεύθυνο. Και εδώ πρέπει να καλλιεργηθεί και η αίσθηση 

της προσωπικής ευθύνης. «Το νέο δημόσιο μάνατζμεντ διαφοροποιείται και 

στον τομέα διοίκησης των ανθρώπινων πόρων και δίνει έμφαση στην 

προσωπική ευθύνη και επίδοση του υπαλλήλου, η οποία μετράται και 

                                                 
117 Κώστας Καζάκος, Συνέντευξη στη LIFO, 6-7-2017 
118  «Ο Ηγέτης λειτουργεί ως σύμβουλος, εξερευνώντας τους στόχους και τις αξίες των 
υπαλλήλων του και βοηθώντας τους να διευρύνουν το προσωπικό ρεπερτόριο των 
ικανοτήτων τους», Νέος Ηγέτης, 2002, σελ. 85 
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αξιολογείται σε σύγκριση με τις επιδόσεις των άλλων υπαλλήλων»119. Διότι η 

Διοίκηση βεβαίως και πρέπει να παρέχει οδηγίες, συμβουλές, κίνητρα από 

την άλλη, όμως, και ο υπάλληλος πρέπει να αποκτήσει συνείδηση τέτοια που 

θα τον καθιστά πραγματικό υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος και άξιο του 

όρκου που έδωσε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. 

 

4.7 Κατάχρηση αρμοδιοτήτων, παρεκκλίσεις 

Υπαγορεύεται από πολλούς λόγους: 

1) Μέσω της ανάδειξης ταλέντων ο C. επιδιώκει την προσωπική προβολή, 

την προώθηση δικών του φιλοδοξιών, την ενίσχυση του βιογραφικού 

του ή την ικανοποίηση αλλότριων συμφερόντων. Στο χώρο του 

αθλητισμού είναι γνωστά τα παραδείγματα αθλητών που 

ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν ουσίες και σκευάσματα για να 

μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Αν παραπάνω υποστηρίξαμε τον 

παραλληλισμό εργασίας – αθλητισμού είναι πολύ εύκολο στο όνομα 

της μέγιστης απόδοσης να οδηγηθούμε στον πρωταθλητισμό με κάθε 

μέσο. 

2) Η στενή πρόσδεση του C. στο άρμα των συμφερόντων του Oργανισμού 

μπορεί να δημιουργήσει ρήγμα στις σχέσεις του με το προσωπικό που  

εφεξής θα τον θεωρεί βραχίονα εξουσίας της εργοδοσίας. 

3) Ιδιοποίηση της πλούσιας απόδοσης υφισταμένων. Εκμετάλλευση 

ιδιοτελής των ταλέντων των υφισταμένων του120 . Δεν είναι σπάνιο 

δηλαδή ο C. να οικειοποιείται την ευρηματικότητα, τις καινοτόμες 

προτάσεις υφισταμένου του 121  καθώς και το στεγνό 122  (κάποτε και 

στυγνό123) στυλ άσκησης αρμοδιοτήτων. 

                                                 
119 Κοντοστάθη, 2010, σελ. 48 
120 Βλ.. την ταινία «Rain Man» (ε. τ. Ο άνθρωπος της βροχής) του LEVINSON Barry. Στο 
βραβευμένο φιλμ ο μικρός αδελφός, επιχειρηματίας και αδίστακτος αριβίστας «αξιοποιεί», 
δηλαδή εκμεταλλεύεται ωμά (ευτυχώς για περιορισμένο χρόνο), τις σπάνιες διανοητικές 
ικανότητες του αυτιστικού αδελφού του. 
121 Βλ. Την ταινία «Working Girl» του NICHOLS Mine, 1988 (sec. 6)  
122 Ό. π. (sec. 4 – 6) 
123 Βλ. την ταινία «The Devil Wears Prada» του FRANKEL David, 2006 
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4) Προσπάθεια του C. να εκπαιδεύσει τους υφισταμένους του στο να είναι 

αδίστακτοι, στο να ενεργούν χωρίς όρια, ηθικούς φραγμούς και 

κανόνες και να θυσιάζουν κάθε αξία στο βωμό του κέρδους και της 

συσσώρευσης υλικού πλούτου. Χαρακτηριστική η περίπτωση του 

χρηματιστή Γκόρντον Γκέκο στην ταινία Wall Street του Oliver Stone124. 

Η λέξη «απληστία» (greed) είναι διαρκώς παρούσα. Και είναι αυτή που 

εμπλέκει μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ακόμα και σε πολέμους. Η 

χρήση του «πορτοκαλί παράγοντα» από την εταιρεία Monsanto στον 

πόλεμο του Βιετνάμ, το αποδεικνύει125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Βλ. την ταινία «Wall Street» του STONE Oliver, 1987  
125 Βλ. την ταινία «The Corporation» των ACHBAR Mark & ABBOTT Jennifer, 2003 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σ΄ αυτή την εργασία προσπαθήσαμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, 

να αναλύσουμε την αξιοποίηση των ταλέντων του ανθρώπινου δυναμικού, το 

ρόλο και τη συμβολή του C. σ΄ αυτήν την αποστολή. 

Μας απασχόλησε γενικότερα η διερεύνηση της πραγματικής ουσίας 

των ανθρώπινων ταλέντων, η συμβολή τους στη συνολική ανθρώπινη 

διαδρομή ζωής και ειδικότερα η αξιοποίησή τους ως ποιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό χώρο για την αύξηση 

αποδοτικότητας και παραγωγικότητας με κύριο πρωταγωνιστή τον C. 

Δεν απομονώσαμε, αντιθέτως συνδέσαμε, συσχετίσαμε και εξαρτήσαμε 

το ρόλο του C. από τη δια βίου προσπάθεια ανάδειξης των ανθρώπινων 

ταλέντων ως προϋπόθεση και στόχο της ανθρώπινης ολοκλήρωσης όχι μόνο 

επαγγελματικής αλλά και ψυχο - συναισθηματικής. 

Από την άλλη υπογραμμίσαμε με συγκεκριμένα στοιχεία την 

προβληματικότητα της επιτυχούς πραγματοποίησης αυτού του εποπτικού και 

καθοδηγητικού ρόλου, εγγεγραμμένου μέσα σ΄ ένα πλαίσιο δημιουργικών 

προκλήσεων αλλά και αντινομιών του ίδιου του συστήματος. 

Φωτίσαμε, τέλος, ένα πλέγμα κινήτρων, με τα οποία μπορεί ο C. να 

αναμοχλεύσει, να εκμαιεύσει, να αναθερμάνει και να υπο/παρακινήσει τα 

ταλέντα των εργαζομένων. 

Κύριο συμπέρασμά μας είναι η συγκρατημένη αισιοδοξία με την οποία 

υποδεχθήκαμε τον ρόλο του C. σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης. 

Πιστεύει κανείς στην «αναγκαιότητα» του θεσμού έστω και ως σχοινοβάτη / 

ισορροπιστή των αντιφάσεων, μόνο εάν ταυτιστεί με την Οργάνωση και τα 

στάνταρ της υψηλής κερδοφορίας / επιδόσεων της. Υπογραμμίσαμε ωστόσο 

ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει και στην εργασιακή αλλοτρίωση, 

προάγγελο και άλλων πιο καταλυτικών εκδοχών της. 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

 

Εκτός από την επιλογή της παραδοσιακής βιβλιογραφίας σκεφτήκαμε 

να αξιοποιήσουμε και οπτικο – ακουστικές μαρτυρίες126. Λέγεται συχνά πως 

«η Τέχνη αντιγράφει τη ζωή». Χρησιμοποιήσαμε, λοιπόν, και ταινίες 

τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) 127  αλλά και ταινίες μυθοπλασίας 128  για να 

δείξουμε πώς βλέπει η Έβδομη Τέχνη ορισμένες παραμέτρους της εργασίας 

μας. 
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