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Αν έχω χάσει τη ζωή, το χρόνο,  

όλα όσα έριξα, σαν δαχτυλίδι στο νερό, 

αν ΄χω χάσει τη φωνή µες στ΄ αγριόχορτα, 

µου αποµένει η λέξη. 

Si he perdido la vida, el tiempo, 

todo lo tire como un anillo al agua. 

Si he perdido la voz en la maleza, 

me queda la palabra . 

 

Αν έχω υποφέρει για τη δίψα, την πείνα, 

κι όλα όσα ήταν δικά µου και κατάντησα ένα  τίποτα, 

αν έχω θερίσει τις σκιές στα σιωπηλά, 

µου αποµένει η λέξη. 

 

Si he sufrido la sed, el hambre, 

todo lo que era mio y resulto ser nada. 

Si he segado las sombras en silencio, 

me queda la palabra . 

 

Αν άνοιξα τα µάτια για να δω το πρόσωπο 

το τροµερό και το καθάριο της πατρίδας µου, 

αν άνοιξα τα χείλη µέχρι να τα σκίσω,  

µου αποµένει η λέξη. 

 

«Μου αποµένει η λέξη» Blas De Otero  

 

Si abri los ojos para ver el rostro 

puro y terrible de mi patria. 

Si abri los labios hasta desgarrarmelos,

me queda la palabra.  

 

“Me queda la palabra » Blas De Otero 



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 2

Μέρος α΄ 
 

 
I. Εισαγωγή 8 

II. Η διαλεκτική σχέση ατοµικού κοινωνικού λόγου 11 

III. Η σχετικότητα της γλώσσας 13 

IV. Προϋποθέσεις της διαπολιτισµικής επικοινωνίας 14 

V. Η Γλώσσα και η Σκέψη 18 

VI. Γλώσσα και Επιχειρήσεις 19 

VII. Η µεταφορική περιγραφή 22 

VIII. Η σηµασία της µεταφορικής περιγραφής στην οργάνωση 25 

IX. Γενικά περί των συµβολισµών στις επιχειρήσεις 28 

X. Σηµειώσεις α’ µέρους 34 

 
 

Μέρος β΄ 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Οι αλλαγές στις θεμελιώδεις έννοιες της οικονομικής 

επιστήμης και της πολιτικής οικονομίας 

I.Η ανάγκη για αλλαγή της παράστασης 37 

II.Οι φυσιοκράτες 38 

III.∆έκατος όγδοος αιώνας. O Adam Smith 43 

IV.Ο κλασικισµός του δεκάτου ενάτου αιώνα. David Ricardo 46 

V.Η οικονοµική σκέψη στο δεύτερο µισό του δεκάτου ενάτου αιώνα. 
Ο Karl Marx 

50 

VI.Οι συνέπειες της αλλαγής 51 

VII.Σηµειώσεις πρώτου κεφαλαίου 54 



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο μηχανισμός δημιουργίας νοήματος με τη  

βοήθεια του οργανωσιακού συμβολισμού. 

I. Παρουσίαση του θεωρητικού µοντέλου 57 

II. Παράδειγµα α’: Η µεταφορική και συµβολική σκέψη στη  
λήψη αποφάσεων εντός των µονάδων υγείας 

64 
 

III. Παράδειγµα β’: Η οργανωσιακή αλλαγή στην Ακαδηµία 66 

1. Περιγραφή του γενικού περιβάλλοντος 66 

2. Η αρχή του στρατηγικού σχεδιασµού 68 

3. Η Οµάδα Εφαρµογής Στρατηγικού Σχεδιασµού 68 

4. Αναζήτηση ταυτότητας, δυνατοτήτων και ρόλου από την SPTF 69 

5. Αποτελέσµατα της έρευνας σε πρώτο επίπεδο 73 

6. Αποτελέσµατα της έρευνας στο δεύτερο επίπεδο.  
Οι συµβολικές δράσεις 

76 
 

7. Συµπεράσµατα της έρευνας 78 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο Μυθικός Συμβολισμός στην Οργανωσιακή 

Κουλτούρα 

I. Η διαχρονικότητα του µύθου 79 

II. Η υπαρξιακή µοναξιά 81 

III. Η αρχή του χρόνου 82 

IV. Η αναγέννηση του χρόνου 85 

V. Οργανώσεις και Θάνατος 88 

VI. Συµπεράσµατα 91 

VII. Σηµειώσεις τρίτου κεφαλαίου  92 

 
 
 
 



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Γλωσσικά και ολιγοπωλιακά παιχνίδια 

I. Το ολιγοπωλιακό σκηνικό 93 

II. Ο γλωσσικός πόλεµος 95 

III. Ασκήσεις επί χάρτου 96 

IV. ∆ιαµορφώνοντας εχθρική νοητική κατάσταση 97 

V. Εντατικοποίηση ανταγωνιστικών ενεργειών 98 

VI. Ενίσχυση της υποστήριξης των Stakeholders 99 

VII. Αλλαγές στη ζήτηση και επιστροφή σε φυσιολογικά επίπεδα 
ανταγωνισµού 

102 
 

VIII. Ανακεφαλαίωση  103 

IX. Σηµειώσεις τετάρτου κεφαλαίου 105 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5:  Η  κρυφή  δυναμική  της  γλώσσας  στην  παγκόσμια 

αγορά 

I. Η διεθνοποίηση των αγορών 107 

II. Η γλώσσα ως στοιχείο πολιτισµικής διαφοράς. Η σηµειολογική 
συµβατότητα 

109 

III. Σηµειωτική και Αλλαγή του Νοήµατος (Recontextualization) 114 

IV. Ιδεολογική Ηγεµονία. Το Παράδειγµα της Walt Disney 116 

V. Επίλογος 121 

 
 
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία 124 

∆ικτυακοί τόποι 132 

 
 



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 5

Ευρετήριο πινάκων: 

Πίνακας 1: Τύποι και λειτουργίες επιχειρησιακών συµβολισµών 33 

Πίνακας 2: Tableau Economique 41 

Πίνακας 3: Πληθυσµός, εργατική δύναµη, απόδοση γης, ενοίκιο και κέρδος στην 
ανάλυση του Ricardo 

48 

Πίνακας 4: Μοντέλο µηχανισµού αποφάσεων νοσοκοµειακών µονάδων 66 

Πίνακας 5: Αναδυόµενοι αναλυτικοί κώδικες, κατηγορίες και διαστάσεις 72 

Πίνακας 6: Αναδυόµενες φάσεις της στρατηγικής αλλαγής. Περιγραφές και 
παραθέσεις κειµένου 

75 

Πίνακας 7: Νοηµατοδότηση, επιρροή, βασικά λειτουργικά σύµβολα και 
µεταφορές, κατά τα τέσσερα στάδια στρατηγικής αλλαγής 

77 

Πίνακας 8: Κέρδη και ζηµίες σε δυοπώλιο ανάλογα µε τις αποφάσεις για τήρηση ή 
αθέτησης της αρχικής συµφωνίας 

105 

 

 

 

Ευρετήριο σχηµάτων: 

Σχήµα 1: Η συνήθης κατάσταση συνοµιλίας 21 

Σχήµα 2: Η ενσωµάτωση της αρχικής σηµείωσης σε µια νέα φραστική διατύπωση 22 

Σχήµα 3: Βαθµοί γλωσσικής νοηµατοδότησης στην οργανωσιακή πραγµατικότητα 31 

Σχήµα 4: Το µοντέλο της δυναµικής κουλτούρας 58 

Σχήµα 5: Η οργανωσιακή διάχυση σε σχέση µε τη ρητορική υποστήριξη 61 

Σχήµα 6: Το µοντέλο “Double W” του προέδρου 74 

Σχήµα 7: Το µοντέλο του ανταγωνισµού ως γλωσσικού πολέµου  96 

 

 

 

 



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 6

Ευρετήριο εικόνων: 

Εικόνα 1: Η µεταφορά του νοήµατος 22 

Εικόνα 2: Η κλασσική οικονοµική σχολή 55 

Εικόνα 3: Οι επιρροές στη µαρξιστική θεώρηση 56 

Εικόνα 4: Εθνική πολιτική των ΗΠΑ για την καταπολέµηση των όπλων µαζικής 
καταστροφής 

98 

Εικόνα 5: Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 111 

Εικόνα 6: Η Αλλαγή του Νοήµατος (Recontextualization) 116 

 

 

Σηµείωση: Οι αριθµητικές παραποµπές βρίσκονται στο κάτω µέρος της σελίδας, ενώ οι 

παραποµπές µε σύµβολα §, *,  στο τέλος κάθε κεφαλαίου.



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 7

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Μέρος α’ 
 
(Σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές 

της γλώσσας) 
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Λέξεις λέξεις λέξεις 

Νύχτωσε πάλι. 

Η μέρα που ήταν να ‘ρθει σήμερα τι απέγινε; 

Τραγούδησε ο ουρανός το τρυφερό τραγούδι του; 

Για ποιόν; Που ήμουν εγώ; 

Λέξεις λέξεις λέξεις 

Νύχτωσε πάλι. 

Η μέρα που ήταν να ‘ρθει σήμερα τι απέγινε; 

Γιάννης Αγγελάκας «Λέξεις» 

 

I. Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία, κύριος στόχος είναι να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι 
διάφορες γλωσσικές µορφές συµµετέχουν και επηρεάζουν την διοίκηση των επιχειρήσεων. Για 
να µπορέσουµε να κατανοήσουµε τις προεκτάσεις του θέµατος είναι αναγκαίο να εξετάσουµε 
αρχικά τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους η γλώσσα επιδρά πάνω στο αντικείµενο. 
Υπάρχουν δύο βασικοί άξονες όπου θα κινηθούµε. Ο πρώτος αναφέρεται στο λειτουργικό 
(functional ή intentional ή instrumental) χαρακτήρα της. Πρόκειται για τον τρόπο µε τον οποίο η 
γλώσσα χρησιµοποιείται από τους µάνατζερ και τις διοικήσεις των εταιριών ως µέσο- όχηµα, 
για να  επηρεάσουν το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Αναφερόµαστε 
δηλαδή σε ένα µηχανισµό δηµιουργίας και διαχείρισης νοήµατος. Ο δεύτερος άξονας έχει να 
κάνει µε το γνωστικό (cognitive ή interpretive) ρόλο της γλώσσας, τον τρόπο δηλαδή µε τον 
οποίο µέσω της γλώσσας είναι δυνατό να αναγνωριστούν, να κατανοηθούν και να 
ενσωµατωθούν νέες έννοιες και εµπειρίες πάνω στη γνώση σχετικά µε τις µορφές της 
οργάνωσης και της διοίκησης.  

Ο διττός χαρακτήρας της γλώσσας αποτελεί στην ουσία µέρος ενός γενικότερου 
διαχωρισµού που παρουσιάζεται κατά την αναζήτηση του ρόλου της οργανωσιακής 
κουλτούρας, από τους ερευνητές. ∆υο βασικά παραδείγµατα αναφέρονται στον τρόπο που 
αντιµετωπίζεται η κουλτούρα. Το λειτουργικό (functional paradigm), αντιµετωπίζει την 
κουλτούρα σαν κάτι το οποίο «έχει» η επιχείρηση, σαν µια ακόµα παράµετρο του οργανισµού, 
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την οποία µπορεί να διαχειριστεί ανάλογα µε τις επιταγές της στρατηγικής. Ο γνωστικόs - 
ερµηνευτικός (interpretive paradigm) θεωρεί πως ο οργανισµός «είναι» κουλτούρα. Αποτελεί 
µια µεταφορά η οποία δρα διαφωτιστικά ως προς την κατανόηση, σχετική µε αντίληψη πως οι 
οργανώσεις είναι σύνολα εκφραστικών στοιχείων που αποκαλύπτουν την ανθρώπινη 
συνείδηση (Nicolaidis, Ch. 2001). Το νόηµα που κάθε φορά δίνεται στις πράξεις πηγάζει από 
την ερµηνεία που δίνουµε στις πράξεις. Ο συνδυασµός των δύο αυτών παραδειγµάτων κατά τη 
δεκαετία του ενενήντα, συνέδραµε στην πληρέστερη κατανόηση και την κριτική αντιµετώπιση 
της οργανωσιακής κουλτούρας, καθώς έδωσε τη δυνατότητα να συνδεθούν ποιοτικές και 
ποσοτικές µετρήσεις σχετικά µε την οµοιοµορφία ή τις αποκλίσεις της κουλτούρας, ευνόησε τη 
ανάπτυξη µοντέλων συµπεριφοράς ex ante και post ante,  ενώ τόνισε την πιθανή 
παραπλάνηση των ερευνητών σχετικά µε τα δείγµατα  των ερευνών, προερχόµενη από τις 
προσωπικές τους προκαταλήψεις, µεροληψία (bias), εθνοκεντρισµό  και εγωκεντρισµό 
(Nicolaidis, Ch. 2001). 

 Εκ πρώτης όψεως η επίδραση της γλώσσας δείχνει να είναι φαινοµενικά ασήµαντη, ή 
στην καλύτερη περίπτωση χρήσιµη σε ένα δεύτερο η τρίτο επίπεδο  ανάγνωσης κατά τη 
διοίκηση των επιχειρήσεων. Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός πως οι διάφορες 
εκφάνσεις της γλώσσας µύθοι, sagas (αφηγήσεις σχετικές µε τα επιτεύγµατα εργαζοµένων), 
σύµβολα, λογότυπα, τελετουργίες, αντικείµενα, πράξεις, λέξεις είναι από τη φύση τους δύσκολο 
να µετρηθούν και να προσδιοριστούν (elusive), ενώ παράλληλα απαιτείται για τη διαχείριση 
τους ενασχόληση και γνώση σε βάθος, θεµάτων πολιτισµού, αισθητικής, λογοτεχνίας, 
θεατρικής παιδείας, που δεν ανήκουν στο στενό πυρήνα των µαθηµάτων που περιορίζονται οι 
σπουδές της διοίκησης των επιχειρήσεων. 

Βέβαια τα τελευταία χρόνια πολλά έχουν αλλάξει στο χώρο που δραστηριοποιούνται οι  
επιχειρήσεις. Το µοίρασµα της τράπουλας στο διεθνές επίπεδο µε το άνοιγµα νέων αγορών, η 
στενότερη αλληλεξάρτηση (στρατηγική, οικονοµική, κοινωνική, δηµοσιονοµική, νοµισµατική, 
εµπορική, πολιτική) τεσσάρων ή πέντε οικονοµικών κολοσσών (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, 
Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία), ο εντεινόµενος  ανταγωνισµός, η οικονοµική µεγέθυνση πολλών εταιριών 
και η αναγκαιότητα αποτελεσµατικότερης διαχείρισης, µε ενδυνάµωση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, οι δηµιουργίες επιχειρησιακών οµίλων και στρατηγικών, η ευρωπαϊκή ενοποίηση 
και ανάγκη διακρατικής συνεργασίας πολλών οµάδων ενδιαφεροµένων (stakeholders) όπως το 
κράτος, οι ιδιωτικές εταιρίες, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, έχουν 
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διαµορφώσει διαφορετικούς όρους αγοράς από αυτούς που ήταν γνωστοί µέχρι πριν µια 
δεκαετία. Ακόµα η δυνατότητα ενηµέρωσης και σύγκρισης που έχει πλέον ο καταναλωτής µέσω 
του διαδικτύου που δηµιουργεί  απαίτηση για συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων προϊόντων 
και υπηρεσιών, καθώς και ζητήµατα όπως η αναγνωρισιµότητα του brand name, της 
διαφηµιστικής εκστρατείας, το πρόβληµα της αποδοχής νέων προϊόντων από το αγοραστικό 
κοινό, η απαίτηση για κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων από 
οµάδες πολιτών, όλα αυτά ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να ενδιαφερθούν να εντάξουν θέµατα 
πολιτισµού και αισθητικής στη εσωτερική λειτουργία τους και την εξωτερική εικόνα τους. 
Σκοπός φυσικά των εταιριών, είναι να αναπτύξουν τα δυνατά τους χαρτιά και να 
εκµεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο µεταβαλλόµενο παγκόσµιο θέατρο 
των επιχειρήσεων. Συχνά ακριβώς επειδή αυτά τα στοιχεία της οργανωσιακής κουλτούρας που 
ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να αναγνωριστούν, είναι ακόµα πιο δύσκολο να αντιγραφούν 
τµηµατικά και αποσπασµατικά από τους ανταγωνιστές, προσδίδουν βασικά (critical) 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στην επιχείρηση.  

Κατά το πρώτο µέρος της εργασίας, θα αναφερθούµε πιο γενικά στον τρόπο µε τον οποίο 
η γλωσσική έκφραση επιτελεί τη γνωστική και τη λειτουργική δράση της. Είναι ουσιώδες να 
ξεκαθαριστούν ενδελεχώς οι δύο ρόλοι της γλώσσας σε ένα πρώτο θεωρητικό επίπεδο, ώστε η 
µελέτη των επιχειρησιακών πρακτικών, που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια, να στηρίζεται σε 
ένα πλήρες και στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο. Με τον τρόπο αυτό της ανάλυσης στοχεύουµε να 
µην υπάρχουν ασαφή ή διφορούµενα σηµεία και παλινδροµήσεις κατά την παρουσίαση των 
εφαρµογών στο επιχειρησιακό επίπεδο. Στο δεύτερο τµήµα της µελέτης θα εξετάσουµε 
λεπτοµερειακά τη στρατηγική µε τον οποίο οι γενικές αρχικές µας παρατηρήσεις και 
επισηµάνσεις, µπορούν να αναγνωριστούν και να εφαρµοστούν στην πράξη στο χώρο των 
σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι αλλαγές της οικονοµικής θεωρίας, η ενοποίηση της 
οργανωσιακής κουλτούρας, τα γλωσσικά παιχνίδια στις ολιγοπωλιακές καταστάσεις, η δράση 
των µύθων και των τελετών στις επιχειρήσεις, ο ρόλος των συµβόλων στην επαναπροσέγγιση 
των επιχειρησιακών στόχων και στη µεταβολή της οργανωτικής δοµής, η αναγκαιότητα χρήσης 
διαφορετικής γλώσσας στην δραστηριοποίηση στο διεθνές επίπεδο είναι τα κύρια θέµατα που 
θα µας απασχολήσουν. Είναι στόχος τόσο να αναγνωρίσουµε το εύρος και τις προοπτικές του 
θέµατος, όσο και να παρουσιάσουµε ένα καλά δοµηµένο µοντέλο στρατηγικής χρήσης της 
γλώσσας. 
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II. Η διαλεκτική σχέση ατομικού κοινωνικού λόγου 

Είναι ουσιώδες να αναγνωριστεί από την αρχή η σηµασία µεταξύ του οχήµατος-σηµείου 
και του περιεχοµένου (σηµασιοδότηση ή σηµασιολογικό περιεχόµενο). «Μόνο περνώντας µέσα 

από το κέλυφος της γλώσσας γινόταν δυνατή η προσέγγιση της κοινωνική οργάνωσης και του 

πολιτισµού γενικότερα». Κατά τον γάλλο γλωσσολόγο Saussure1, έναν από τους θεµελιωτές 
της γλωσσολογίας ως επιστήµης, «η γλώσσα λειτουργεί ως σύστηµα και οι µονάδες του 

γλωσσικού συνόλου έχουν αξία, όχι ως θετικοί όροι µεµονωµένοι, αλλά επειδή αντιτίθενται σε 

άλλους όρους» . 
Η προσπάθεια για ανάδειξη των δυνατοτήτων της γλώσσας, οδήγησε ιστορικά στην 

ανάπτυξη πολλών επιστηµονικών πεδίων, όπως της γλωσσολογίας και της λογοτεχνικής 
ανάλυσης, της συγκριτικής ανάλυσης των λογοτεχνικών κειµένων. Σηµαντικό ρόλο στην 
ανάλυση των αρχών του γραπτού κειµένου έπαιξαν ο  γαλλικός στρουκτουραλισµός 
(φορµαλισµός ή δοµισµός)2 µε έναν από τους κύριους εκπροσώπους του, τον Claude Levi-
Strauss και το έργο του «L’ analyse structurale en linguistique et en anthropologie», ο ρώσικος 
φορµαλισµός µε τον Vladimir Propp και τη µελέτη του «Η Μορφολογία του παραµυθιού», πάνω 
στη λαϊκή παράδοση και τα παραµύθια των σλαβικών λαών. Αναπτύχθηκε  επίσης η 
σηµειωτική από τον Umberto Eco, τον Roland Barthes κ.α., καθώς και η ποιητική3 της 
λογοτεχνίας, µε τον  Paul Valery, τον Tzvetan Todorov κ.α.  

Ο ρόλος της γλώσσας, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, επεκτείνεται πολύ πέρα από  την 
καθηµερινή κοινωνική χρήση της στα όρια της καθηµερινής γλωσσικής προφορικής ή γραπτής 
επικοινωνίας. Πέρα όµως από τα όρια του καθηµερινού, οι έννοιες κατέχουν διαφορετική 
βαρύτητα, όσο πλησιάζουµε θέµατα φιλοσοφικής αναζήτησης. Κατά την µαρξιστική ανάλυση, η 
οποία υπερθεµατίζει πρωταρχικά την κοινωνική σηµασία της γλώσσας4, οποιοδήποτε βίωµα 

                                                 
1 Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Λουκά Τσιτσιπή, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. 
2 Με τον όρο στρουκτουραλισµό ή φορµαλισµό ή δοµισµό, εννοείται η µελέτη του λογοτεχνικού 
έργου ως αυτούσια, αυτόνοµη και ανεξάρτητη αξία, αναλύοντας τις εσωτερικές ιδιότητες του 
λογοτεχνικού υλικού, οι οποίες διέπουν και κάθε λογοτεχνικό έργο. ∆εν γίνεται προσπάθεια να 
ενταχθεί το έργο σε κάποιο κοινωνικό ή ιστορικό πλαίσιο, ούτε στη ψυχοσύνθεση του καλλιτέχνη και 
της εποχής του.  
3 Για την ποιητική, η θεωρία της λογοτεχνίας σηµαίνει τη θεωρητική υποδοµή που χρειάζεται για να 
µελετηθεί η λογοτεχνία. Το λογοτεχνικό έργο δε λαµβάνεται ως αποκοµµένο από τις άλλες 
δηµιουργίες ή πράξεις του ανθρώπου, ενώ θεωρείται ως πολύγλωσσο ή πολύφωνο, επιδεχόµενο 
πολλές ερµηνείες ανάλογα µε την οπτική στη οποία µας έσπρωξε. Κατά την ποιητική ένα κείµενο 
είναι λογοτεχνικό όταν καµιά ερµηνεία δεν µπορεί να το εξαντλήσει. 
4 Ένα παραστατικό παράδειγµα για τη µαρξιστική προσέγγιση, είναι να θεωρήσουµε το κοινωνικό 
χώρο, ως ένα είδος φίλτρου, µέσα από το οποίο η γλώσσα βρίσκει τη δίοδο της στον εσωτερικό 
ψυχισµό. 
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είναι αναγκαίο να εκφραστεί µέσω κάποιου σηµειωτικού υλικού, µια γλώσσας. Μπορούµε 
επίσης να πούµε πως το βίωµα όχι µόνο µπορεί να εκφραστεί µέσω του σηµείου, αλλά να 
αποκτήσει οντότητα και γι’ αυτόν που το περιγράφει µέσα από τις λέξεις. Η λέξη-παράσταση 
χαρακτηρίζεται από µια σηµειωτική ιδιαιτερότητα, που την καθιστά το κύριο µέσο της ατοµικής 
συνείδησης. Η πραγµατικότητα της λέξης τοποθετείται ανάµεσα στα άτοµα, η λέξη όµως 
υφίσταται επεξεργασία στον εσωτερικό κόσµο του οργανισµού και µετατρέπεται σε σηµειωτικό 
υλικό της εσωτερικής ζωής, της συνείδησης. Κάθε εξωτερικό ιδεολογικό σηµείο εµβαπτίζεται 
στα εσωτερικά σηµεία της συνείδησης, µέσα από µια διαδικασία, κατανόησης, σύγκρισης, 
αφοµοίωσης και ένταξη µέσα στο εσωτερικό πλαίσιο των συµφραζοµένων. «Η ατοµική 

συνείδηση τροφοδοτείται από σηµεία, αναπτύσσεται µε βάση αυτά, αντανακλά τη λογική τους 

και τους νόµους τους. Η λέξη χρησιµοποιείται σαν σηµείο εσωτερικής χρήσης… συνοδεύει 

γενικότερα σαν ένα αναγκαίο συστατικό όλη την ιδεολογική δηµιουργία… Τα πολιτισµικά 

σηµεία από τη στιγµή που θα κατανοηθούν και συγκροτηθούν ως έννοιες, δεν παραµένουν 

αποµονωµένα αλλά αντίθετα γίνονται µέρος µιας συνείδησης δοµηµένης λεκτικά» (Βολοσίνοφ 
Β.). Στο πλαίσιο της συνείδησης, η σκέψη προκύπτει από τα ιδεολογικά σηµεία που είναι ήδη 
αφοµοιωµένα. Η γνώση υπάρχει επίσης ήδη στα βιβλία και τα λόγια των άλλων. Σε κάθε 
ιδεολογικό σηµείο διασταυρώνονται τόνοι διαφορετικών προσανατολισµών. Έτσι προκύπτει η 
πολυφωνικότητα (πολυφωνία ή πολυτονικότητα) του σηµείου, το φαινόµενο δηλαδή, όπου η 
σχέση µεταξύ σηµαίνοντος και σηµαινόµενου δεν είναι µονοδιάστατη, αλλά επιδέχεται 
διαφορετικές ερµηνείες-αποκωδικοποιήσεις, ώστε να εξαχθεί το σηµαινόµενο 

Αντίθετη είναι η αφετηρία στο γερµανικό ιδεαλισµό του Hegel, καθώς και στη ψυχολογική 
προσέγγιση των Freud/ Yung. Εδώ η ιδεολογική δηµιουργικότητα, έχει ως γενεσιουργό αιτία 
την ατοµική έκφραση. Κατ’ αυτήν την προσέγγιση, η ιδεολογία  καθώς και τα σηµεία που 
παράγονται ως προέκταση της συνείδησης αποτελούν υποκειµενικό προϊόν της, η οποία 
καθορίζει στη συνέχεια εκ των έσω «ορµώµενη» την εξωτερική πραγµατικότητα.  

∆εν είναι δυνατό, αλλά ούτε και σκόπιµο να υιοθετηθεί απόλυτα η µια ή η άλλη αφετηρία. 
Περισσότερες αναλυτικές προοπτικές ανοίγονται  όταν θεωρήσουµε το σηµείο, τη λέξη  ως τη 
κοινή περιοχή που συνδέει τον ψυχισµό µε την ιδεολογία. Ανάµεσα στην ψυχή και την 
ιδεολογία υπάρχει µια συνεχής διαλεκτική αλληλεπίδρασή. Ούτως ή άλλως η γειτνίαση της 
εκάστοτε ανάλυσης  µε το ένα ή το άλλο φιλοσοφικό ρεύµα (µαρξιστικό, ιδεαλιστικό, 
ψυχολογικό), έχει να κάνει περισσότερο µε τη διαλεκτικά επιτακτική ανάγκη παρουσίας της 
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µίας ή της άλλης προσέγγισης στον χώρο των επιστηµών, παρά στη καθολικότητα και 
µοναδικότητα των επεξηγηµατικών της δυνατοτήτων και προοπτικών. Μπορεί συνοπτικά  να 
ειπωθεί πως ο ψυχισµός δεν είναι το αντίγραφο του υπόλοιπου κόσµου, αλλά ούτε και ο 
κόσµος είναι µια απλή σκηνική ένδειξη που συνοδεύει τον ψυχικό µονόλογο, µια ολοκλήρωση 
µόνο της ατοµικής ψυχολογίας.  
 

III. Η σχετικότητα της γλώσσας 

Τα ζώα διαιρούνται σε:  

α) όσα ανήκουν στον αυτοκράτορα, β) στα ταριχευμένα, 

γ) στα εξημερωμένα δ) στα χοιρίδια του γάλακτος,  

ε) στις σειρήνες, στ) στα μυθικά, ζ) στους ελεύθερους 

σκύλους, η) σε όσα περιλαμβάνονται στην παρούσα 

ταξινόμηση, θ) σε όσα παραδέρνουν σαν παλαβά, 

ι) στα αναρίθμητα, κ) στα σχεδιασμένα με πολύ λεπτό 

χρωστήρα από τρίχωμα καμήλας, λ) σε όσα έσπασαν το 

κανάτι μ) σε όσα από μακριά μοιάζουν με μύγες. 

«Μια κινέζικη εγκυκλοπαίδεια» 

 

Κατά τη µελέτη των γλωσσικών µορφών, θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας πως οι 
διαφορετικές κοινωνίες, και κοινωνικές οµάδες χαρακτηρίζονται από σχετικότητα. Αυτό 
σηµαίνει πως οι υπό εξέταση γλώσσες5 προσλαµβάνουν - εκφράζουν τον κόσµο µε 
διαφορετικό τρόπο. Κάθε γλώσσα που κατέχει ως εκ τούτου, τη δική της φωνή, έχει γίνει 
αντικείµενο µελέτης από πολυάριθµους γλωσσολόγους (Hymes, Chomsky, Lee Whorf, Von 
Humboldt, Hill). 

Είναι χαρακτηριστικό πως στο σύνολο τους, οι ευρωπαϊκές γλώσσες διαχωρίζουν το 
χρόνο σε παρελθόν- παρόν- µέλλον, δηµιουργώντας µια γραµµική υπόθεση για το χρόνο. 
Ηµερολόγια µε χρονική ακρίβεια των συναντήσεων, διαχωρισµός ιστορικών φάσεων, 

                                                 
5 Με τον όρο γλώσσες είναι δυνατόν, όσο και σαφές πλέον, να συµπεριληφθεί οποιασδήποτε 
µορφή εκφρασµένου πολιτισµού. Γλώσσα, κείµενο, µύθος, σύµβολο, χορός, θέατρο, εικόνα, 
κινηµατογράφος, τηλεόραση, ζωγραφική, γλυπτική, γενικότερα η τέχνη, αποτελούν κώδικες 
έκφρασης, και υπό αυτή την έννοια µπορούν να συµπεριληφθούν στην έννοια της γλώσσας. 
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αναλύσεις χρονικών περιόδων - αν και όχι πάντα οµοιόµορφες - αποτελούν συνήθη πρακτική 
για τη δυτική κοινωνία, παίζοντας το ρόλο να ταξινοµούν τις έννοιες παρελθόν- παρόν- µέλλον.  

Αντίθετα προς αυτή τη διαδεδοµένη πρακτική των ευρωπαίων οι Ινδιάνοι Hopi, σύµφωνα 
µε τις µελέτες του Lee Whorf6 σχετικά µε το χρόνο, αντιλαµβάνονται το χρόνο ως µια 
πραγµατικότητα που οδηγείται προς το αργότερα, προς το µέλλον. Η προσέγγιση του χρόνου 
για τους Hopi χαρακτηρίζεται από προετοιµασία, αναγγελία και ψυχική προπαρασκευή, 
εσωτερική προεργασία και εσωτερική συµµετοχή. Για τη συγκεκριµένη φυλή, η ύπαρξή τους 
συνδέεται µε το µέλλον. Επίσης µελέτες της J. Hill7 υποστηρίζουν, ότι η γλώσσα και η ιδεολογία 
της µεξικάνικής φυλής Nahuatl, χαρακτηρίζεται από τη νοσταλγία του παρελθόντος§. 
Σχετικότητες αναφορικά µε τη χρήση της γλώσσας µπορεί κανείς να παρατηρήσει ανάµεσα σε 
δυτικούς πολιτισµούς και π.χ. στους Εσκιµώους. Ενώ οι δυτικές γλώσσες έχουν έναν όρο για 
το χιόνι, οι Εσκιµώοι χρησιµοποιούν διαφορετική λέξη ανάλογα αν πρόκειται για χιόνι που 
πέφτει, για χιόνι που βρίσκεται στο έδαφος ή για χιόνι που χρησιµοποιείται στην κατασκευή 
των σπιτιών τους. Επίσης στους Ινδιάνους Hopi χρησιµοποιείται ο ίδιος όρος για οτιδήποτε 
πετάει και δεν είναι πουλί. ∆ηλαδή χρησιµοποιείται το ίδιο λήµµα είτε πρόκειται για 
αεροπλάνο, ελικόπτερο, έντοµο, αεροπόρο, αερόστατο. Το παράδοξο για εµάς τους δυτικούς 
είναι πως οι Hopi δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα στο να προσδιορίσουν τι ακριβώς εννοούν 
στη κάθε περίπτωση, καθώς από το υφολογικό περιεχόµενο των λόγων τους γίνεται κατανοητό 
σε τι αναφέρονται κάθε φορά. 

 

IV. Προϋποθέσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

∆ε θα µπορούσαµε να µιλάµε για διαπολιτισµική επικοινωνία εάν η ενασχόληση της 
επιστήµης µε τη γλώσσα περιοριζόταν µόνο στη µελέτη της ποικιλότητας και των διαφορών 
ανάµεσα στις δοµές της γραµµατικής και του συντακτικού των συγκρινόµενων γλωσσών. 
Σύµφωνα µε τον Hymes8, στην παραγωγή της επικοινωνίας και στη δηµιουργία του νοήµατος, 
µετέχουν δύο διαφορετικοί µηχανισµοί. 

 
α. Τα αναλυτικά γραµµατικά παραδείγµατα, η αναφορική µορφή του λόγου 
β. Τα φυσικά διαλογικά παραδείγµατα ή υφολογικός άξονας της γλώσσας 
                                                 
6 Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Λουκά Τσιτσιπή, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. 
7 Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Λουκά Τσιτσιπή, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. 
8 Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Λουκά Τσιτσιπή, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. 
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Τα αναλυτικά γραµµατικά παραδείγµατα είναι στη ουσία η πρώτη ύλη µε την οποία 

δοµείται η γλώσσα. Ρήµατα, ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήµατα, λέξεις, γραµµατική, συντακτικό, 
κανονιστικές υποδείξεις που σκοπό έχουν να ονοµατιστούν οι λέξεις, οι µορφές, τα πράγµατα, 
οι έννοιες. 

Αντιθέτως τα φυσικά διαλογικά παραδείγµατα έχουν να κάνουν µε τον τρόπο που 
επιλέγω να πω το ίδιο πράγµα, µε σκοπό ο λόγος µου να αποτελέσει ποµπό κοινωνικής 
επικοινωνίας, στάση απέναντι στο συνοµιλητή µου, κοινωνική θέση, διάθεση κ.ο.κ. Αποτελούν 
δηλαδή «τον κοινωνικό ρόλο, την κοινωνική διάσταση της γλώσσας συγκροτούµενης ως 

οµιλίας, µε άλλα λόγια είναι µια Γλωσσολογία της πράξης». (Τσιτσιπής Λ.). Τι, πως και σε 
ποιες περιστάσεις λέγεται περνάει από ριζωµένες αρχές, τις οποίες δύσκολα µπορεί κανείς να 
αναπαράγει χωρίς γνώση του ιδεολογικού- αισθητικού κόσµου της κοινότητας. Ο κόσµος αυτός 
βέβαια δεν είναι πάντα οµοιόµορφος, συνολικός, αντικειµενικός, ιστορικά σταθερός και 
αδιαπραγµάτευτος. 

Συνεπώς δεν µπορεί µια µορφή επικοινωνίας να θεωρηθεί αποτελεσµατική, παρά µόνο 
όταν αυτός που χρησιµοποιεί την ξένη γλώσσα γνωρίζει και τους κώδικες, τις νόρµες, τα 
πολιτισµικά δεδοµένα µε σκοπό να συµπεριφερθεί όπως και οι ντόπιοι. Υπάρχουν πολύ 
σηµαντικά  λάθη στα οποία µπορούµε να υποπέσουµε, όταν θεωρούµε πως οι δικοί µας τρόποι 
επικοινωνίας και ερµηνείας χαρακτηρίζονται από καθολικότητα* (εθνοκεντρισµός). Για το λόγο 
αυτό είναι βασικό οι οµιλητές όχι µόνο να παράγουν και να κατανοούν τον γραµµατικά ορθό 
λόγο, αλλά να γνωρίζουν και τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης του. Όχι µόνο δηλαδή το τι 
απαιτεί η επικοινωνία, αλλά και πως το απαιτεί.  

Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουµε την επικοινωνιακή επάρκεια θα 
αναγνωρίσουµε αρχικά τέσσερις γενικότερους τοµείς που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην 
αποτελεσµατική επικοινωνία9.  

 

                                                 
9 Η ταξινόµηση είναι του Hymes, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Λουκά Τσιτσιπή, Εισαγωγή στην 
Ανθρωπολογία της Γλώσσας.  



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 16

Γενικοί παράγοντες 
 Γνώση του επιτρεπόµενου από το γλωσσικό σύστηµα: Με αυτή τη διάσταση εννοούµε 

τα όρια που θέτει το γλωσσικό- γραµµατικό σύστηµα στον άνθρωπο. Μπορεί κανείς να 
επικοινωνήσει µόνο µε τα εφόδια και µέσα στα όρια που του θέτει η συγκεκριµένη γλώσσα 

 Γνώση του κοινωνικό- πολιτισµικά κατάλληλου: Εννοείται η ικανότητα κατανόησης της 
κοινωνικής-πολιτισµικής καταλληλότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου προϊόντα λόγου 
είναι σωστά γραµµατικά, απαράδεκτα όµως σε κάποιο κοινωνικό-πολιτισµικό περιβάλλον. 
Πολλές φορές µάλιστα βοηθά στην επικοινωνία ένας λανθασµένος γραµµατικά λόγος, όταν 
σηµατοδοτεί µια κοινωνική ταυτότητα. Ακόµα ένας απρόσεχτος και αβασάνιστος λόγος, 
είναι ικανός να γεφυρώνει επικοινωνιακές και κοινωνικές διαφορές, εκεί που δεν επαρκή ο 
ορθός λόγος . 

 Η γνώση του περιστασιακά δυνατού: Η παράµετρος αυτή εννοεί, πως ότι είναι 
γλωσσικά, αλλά και κοινωνικοπολιτικά σωστό, δεν είναι και απαραιτήτως εφικτό στη 
συγκεκριµένη συγκυρία. 

 Γνώση του συµβαίνοντος ή υπάρχοντος: Εδώ εννοείται πως τα µέλη µιας κοινότητας 
γνωρίζουν πότε κάτι συµβαίνει στην κοινότητα ακόµα και αν αυτό δεν εκφράζεται ανοιχτά. 

 
Εάν  προχωρήσουµε την ανάλυση πέρα από το γενικό κοινωνικό πλαίσιο, πρέπει να 

αναφερθούν και οι ειδικές περιστάσεις όπου λαµβάνει χώρα η επικοινωνία (συγκέντρωση, 
γιορτή, διαδήλωση, εκδροµή). Έχουµε δηλαδή να κάνουµε µε ένα δεδοµένο το οποίο 
διαφοροποιείται κατά είδος (γενική κοινωνική πραγµατικότητα), αλλά και κατά βαθµό 
(περίσταση). Σύµφωνα µε την ταξινόµηση του Hymes οι επικοινωνιακές πράξεις 
χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω στοιχεία στο σύνολο των κοινωνιών που έχουν µελετηθεί: 

 
Ειδικοί παράγοντες 
 Μορφή του µηνύµατος: Η µορφή του µηνύµατος, το ύφος, είναι ιδιαίτερα ουσιώδης, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τη συνολική επικοινωνία. 
 Το περιεχόµενο του µηνύµατος: Αποτελεί το θέµα της επικοινωνίας, το τι λέγεται, σε 

ποιο περιβάλλον και από ποιους συνοµιλητές. 
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 Το φυσικό περιβάλλον: Έχει να κάνει µε το χρόνο και τον τόπο της επικοινωνίας. 
Άλλου τύπου επικοινωνία µορφοποιείται κατά την επίσκεψη στον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας, άλλη σε µια βιαστική συνάντηση στο λεωφορείο, και άλλη σε ένα πάρτυ. 

 Σκηνή ή πολιτισµικό περιβάλλον: Εδώ αναφερόµαστε στο περιβάλλον όπως αυτό 
ορίζεται από την ατµόσφαιρα της περίστασης, από τους µετέχοντες στην επικοινωνία. 
Είναι τρόπον τινά το ψυχολογικό περιβάλλον. Έτσι στο ίδιο φυσικό περιβάλλον π.χ. µια 
συζήτηση οι συµµετέχοντες είναι δυνατόν να µεταπηδήσουν από τη σοβαρότητα σε µια πιο 
αστεία κατάσταση. 

 Οι µέτοχοι10: 
i. Ο οµιλητής ή ποµπός 
ii. Το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται 
iii. Ο ακροατής, αποδέκτης, το κοινό 

iv. Τελικός στόχος ή αποδέκτης 
 Οι σκοποί- τα αποτελέσµατα. Ο σκοπός µας διαφοροποιεί το είδος της επικοινωνίας. 

Άλλου τύπου επικοινωνία χρησιµοποιούµε για διασκέδαση, άλλη για επίλυση διαφωνίας, 
δίκη, ή διαπραγµάτευση. 

 Οι προσωπικοί σκοποί- στόχοι. Εκτός από τους δεδηλωµένους στόχους της 
κοινότητας, οµάδας, επιχείρησης οι συµµετέχοντες σε µια επικοινωνία καθορίζουν την 
επικοινωνία τους ανάλογα και µε τις προσωπικές τους επιδιώξεις. 

 Το Κλειδί- Ύφος. Είναι ο τόνος, το πνεύµα µε το οποίο λέγεται κάτι. Λεκτικές φράσεις 
ταυτόσηµες ως προς τα γραµµατικά συντακτικά στοιχεία µπορεί να διαφοροποιούνται από 
το ύφος και µόνο. Μια φράση µπορεί να ειπωθεί σοβαρά, ηρωικά, αστεία, σαρκαστικά, 
θλιβερά, ειρωνικά κ.ο.κ .  

 Προϋπόθεση για τη σωστή επικοινωνία είναι τόσο ο ποµπός και ο δέκτης να 
κατανοούν το µήνυµα µε τον ίδιο τρόπο, χωρίς ενδιάµεσο «θόρυβο».  

 Τα Κανάλια. Αναφερόµαστε στο µέσο διάδοσης του µηνύµατος και στον τρόπο χρήσης 
του µέσου. Ο προφορικός λόγος µπορεί να είναι ποίηµα, επικό τραγούδι, λυρικό τραγούδι, 
οµιλία, σφύριγµα, κραυγή, ψαλµωδία, ανακοίνωση κ.α. Οµοίως και ο γραπτός λόγος 

                                                 
10 Η ανάλυση των µετόχων θέλει να δείξει πως ποµπός και δέκτης δεν είναι πάντα οι προφανείς 
χαρακτήρες και δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά µε τον οµιλητή και τον ακροατή. Ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος λόγου χάρη είναι ο οµιλητής, ενώ ποµπός είναι η κυβέρνηση. Αντίστοιχα οι δηλώσεις 
του δε γίνονται για να ακουστούν µόνο από τους παρόντες δηµοσιογράφους, αλλά και από όλους 
τους ενδιαφερόµενους (πολιτικά κόµµατα, οµάδες ενδιαφερόντων κλπ). 
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µπορεί να έχει διάφορες µορφές, κείµενο, εικόνα, φωτογραφία, τηλεοµοιοτυπικός, γράµµα, 
σήµατα Μορς  τηλεόραση, κινηµατογράφος κ.ο.κ.  Έχει επίσης σηµασία το µέσο που 
µπορεί να είναι π.χ. το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το διαδικτύου, µέσα τα οποία 
διαφοροποιούνται ως προς τα χαρακτηριστικά τους και την απήχηση που µπορεί να έχουν 
στον ή στους αποδέκτες. 

 Οι τύποι της οµιλίας. Όταν µιλάµε για τύπους της οµιλίας εννοούµε γλωσσικές 
ποικιλίες, µαζί µε τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους. Μιλάµε δηλαδή για 
διαλέκτους, υφολογικές ποικιλίες, διαφορετικό τύπο λεξιλογίου, γραµµατικής φωνολογίας, 
µορφολογίας, σύνταξης. Οι γλωσσικές ποικιλίες που θα χρησιµοποιηθούν εξαρτώνται εν 
πολλοίς από τις προθέσεις, το ύφος της συζήτησης, τους συµµετέχοντες, τις προθέσεις 
παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω. 

 Νόρµες διάδρασης. Νόρµες είναι µη γραπτοί, εν τούτοις ιδιαιτέρως σηµαντικοί κανόνες 
της επικοινωνίας. Καθορίζουν φαινόµενα όπως την ένταση της φωνής µε την οποία 
µιλούµε, πότε παίρνουµε το λόγο, πως χαιρετάµε, πως δείχνουµε την εκτίµηση, τιµή, µε 
ποια σειρά µιλάµε. Ακόµα πως επικοινωνούµε ευθέως και πότε υπαινισσόµαστε. 

 Νόρµες ερµηνείας. Εκτός από τις νόρµες διάδρασης που χρησιµοποιούµε κατά την 
επικοινωνία µας, είναι απαραίτητες και οι νόρµες επικοινωνίας, το να είµαστε δηλαδή σε 
θέση να κατανοήσουµε το πώς ερµηνεύουν τα µέλη µιας κοινότητας τη διεξαγωγή της 
επικοινωνίας τους. Να µπορέσουµε δηλαδή να ερευνήσουµε την επικοινωνία τους µε βάση 
το δικό τους σύστηµα. Οι νόρµες ερµηνείας περιλαµβάνουν το σύστηµα δοξασιών και 
αντιλήψεων της κοινότητας. Στην Ιαπωνία π.χ. ο γάµος, σε αντίθεση µε τις δυτικές 
κοινωνίες που αποτελεί και κοσµικό γεγονός, χαρακτηρίζεται από την περιορισµένη κίνηση 
των µετεχόντων, και τη σιωπηλή, χαµηλοβλεπούσα νύφη. Η νόρµα της ερµηνείας 
περιλαµβάνει την πίστη πως όταν µια εµπειρία εκφραστεί µε λόγο χάνει την ουσία της. 
Έτσι η µόνη αποδεκτή νόρµα, για ένα τόσο σηµαντικό γεγονός στη ζωή µιας γυναίκας είναι 
η σιωπή. 

 Είδη και γένη λόγου Το είδος ή το γένος αναφέρεται σε τύπους λόγου όπως παραµύθι, 
µύθος, ανέκδοτο, µονόλογος, ποίηµα, κήρυγµα κ.ο.κ. Έχει να κάνει δηλαδή µε τη φόρµα 
του λόγου. Επίσης έχει να κάνει µε διάφορους τύπους επικοινωνιακών πράξεων, όπως 
χαιρετισµός, ευχή, κατάρα, εντολή κλπ. 
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V. Η Γλώσσα και η Σκέψη 

∆ιαβάζοντας τα παραπάνω µπαίνει το ερώτηµα κατά πόσο η γλώσσα ή η σκέψη 
προϋπάρχουν η µία της άλλης, κατά την ανάγνωση του νοήµατος. «Τα κοινωνικά υποκείµενα 

οικοδοµούνται µέσα σε συνθήκες λόγου (discourse), και δεν υφίστανται a priori και 

υπερβατικά» (Τσιτσιπής Λ.). Στο βιβλίο «Μαρξισµός και Φιλοσοφία της Γλώσσας» οι Μπλαχτίν 
και Βολοσίνοφ υποστηρίζουν πως «…η γλώσσα είναι ο πιο ευαίσθητος δείκτης των κοινωνικών 

αλλαγών, ακόµα κι εκείνων που µόλις έχουν ωριµάσει, που ακόµα δεν έχουν 

συγκροτηθεί…είναι ο χώρος µέσα στον οποίο συσσωρεύονται αργά εκείνες οι ποσοτικές 

αλλαγές που ακόµα δεν κατορθώνουν να περάσουν σε µια καινούρια ιδεολογική ποιότητα, ούτε 

να παράγουν µια καινούρια ολοκληρωµένη ιδεολογική µορφή. Η λέξη είναι ικανή να 

καταγράψει όλες τις δυσπρόσιτες και φευγαλέες µεταβατικές φάσεις των κοινωνικών αλλαγών» 
(Βολοσίνοφ Β.). Στα επικοινωνιακά και γλωσσικά σηµεία είναι ο χώρος όπου αναδύεται η 
συνείδηση11.  

Ο Saussure12 από την πλευρά του υποστήριζε µε τις µελέτες του πως η γλώσσα 
λειτουργεί σαν ένα είδος τζαµιού που µας διευκολύνει να δούµε προς την πλευρά του 
πολιτισµού και της κοινωνικής οργάνωσης. Αυτός ο ορισµός φαίνεται να είναι και πληρέστερος 
αφού δεν περιορίζει τις προοπτικές της ανάλυσης µόνο στη κοινωνική ζωή. Στην ουσία 
Γλώσσα και Σκέψη είναι έννοιες που ωριµάζουν ταυτόχρονα, καθώς αλληλοσυγκρουόµενες 
οπτικές και προοπτικές συνυπάρχουν χρησιµοποιώντας τους ίδιους γραµµατικούς και 
συντακτικούς κανόνες. Ο νέος κάθε φορά λόγος υφίσταται κριτική, σχετικά µε την ερµηνευτική 
του δυνατότητα, δηµιουργώντας µετά-λόγο ως κριτική του αρχικού λόγου. Υπάρχει µια συνεχής 
µετατροπή και αναγέννηση. Είναι άλλωστε εµφανής ο διαφορετικός τρόπος χρήσης της 
γλώσσας γραπτής και προφορικής τόσο στην απόδοση των εννοιών όσο και υφολογικά, 
ανάλογα µε την εποχή.  

 

VI. Γλώσσα και Επιχειρήσεις 

Η µελέτη του ρόλου της γλώσσας, πέρα από τη γενικότερη σηµασία του στο κοινωνικό 
χώρο, µπορεί να επικεντρωθεί ειδικότερα και στο χώρο των επιχειρήσεων. Αναφερόµενοι 

                                                 
11 Με τον όρο συνείδηση, κατά τη µαρξιστική θεώρηση, υπονοείται τόσο η κοινωνική συνείδηση 
όπου µια τάξη συνειδητοποιεί τη θέση της στο κοινωνικό γίγνεσθαι, όσο και ο µηχανισµός που τα 
υποκείµενα χρησιµοποιούν για να ανακεφαλαιώσουν συνοψίσουν την κοινωνική πραγµατικότητα  
12 Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Λουκά Τσιτσιπή, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας. 
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αρχικά στις δυνατότητες και το ρόλο του γλωσσικού κώδικά, εντός των πλαισίων 
οργανωσιακών σχηµατισµών παρατηρούµε πως η γλώσσα σχετίζεται µε τις παρακάτω 
δράσεις (Robichaud , D. et al. 2004):  

 Γλώσσα και συνεργατική δράση. Η γλώσσα είναι απαραίτητη, στο να στηρίζει τη 
συλλογική δράση, ενώ αποτελεί παράλληλα και το µέσο της οργανωσιακής 
αλληλεπίδρασης, εξέλιξης και αλλαγής. Οι προφανέστερες περιπτώσεις αναφέρονται στην 
επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω, στην από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία, στην 
οριζόντια επικοινωνία, καθώς και στην άτυπη επικοινωνία. 

 Ο εκ των υστέρων (retrospective) χαρακτήρας της. Η γλώσσα αποτελεί τον κατ’ εξοχήν 
µηχανισµό που κρίνει, αναλύει, µελετά αποτυπώνει, ανασκευάζει και αναθεωρεί τα 
φαινόµενα και τις πράξεις που λαµβάνουν χώρα ή έχουν λάβει χώρα σε προγενέστερη 
φάση. Το νόηµα  δηµιουργείται (sensemaking) µέσα από τη γλώσσα και την επανεξέταση 
µέσα από τη διαφορετική θέαση της τετελεσµένων γεγονότων. 

 Η αφηγηµατική δυνατότητα. Η διαδικασία νοηµατοδότησης (sensemaking) έχει τη βάση 
της στην αφήγηση του γεγονότος, καθώς φέρνει σε πρώτο ή δεύτερο πλάνο τα αντικείµενα 
και τα γεγονότα καθοδηγώντας ανάλογα την προσοχή και «χειραγωγώντας» τη σχέση των 
ακροατών µε τα γεγονότα. Οι µελετητές αναγνωρίζουν ευρύτατα πως η βάση της µνήµης 
έγκειται σε µεγάλο βαθµό στην αφηγηµατική δυνατότητα της γλώσσας. 

 Εγκαθίδρυση συλλογικής ταυτότητας. Η γλώσσα είναι ο βασικός προσδιοριστικός 
παράγοντας κατά τη διαδικασία ανάπτυξης συλλογικής ταυτότητας. Ο τρόπος µε τον οποίο 
τα άτοµα µιας οµάδας αναγνωρίζουν τα λοιπά άτοµα ως οµοίους τους, έχει κατ’ αρχάς να 
κάνει µε τους κοινούς στόχους. Οι πωλητές είναι πωλητές επειδή πωλούν, οι γιατροί είναι 
γιατροί επειδή γιατρεύουν και αποδεικνύουν αυτή την ικανότητα τους στην καθηµερινή τους 
επικοινωνία και πρακτική. Κατ’ ανάλογο τρόπο η γλώσσα συµβάλλει στη µορφοποίηση 
οµάδων που βασίζονται σε άλλα συνδετικά στοιχεία, όπως κοινά συµφέροντα ή κοινοί 
εχθροί. 

 Η επαναληπτικότητα της γλώσσας. Η δυνατότητα αυτή του κώδικα έγκειται στο γεγονός 
πως η ίδια επικοινωνιακή διαδικασία, που είναι αναγκαία για τη δηµιουργία ενός κειµένου, 
παραµένει λειτουργική κατά την ενσωµάτωση αυτού του κειµένου µέσα σε ένα νέο κείµενο. 
Μέσα από µια αρχική σηµείωση αναδύονται νέες σηµειώσεις, που δεν βρίσκονταν στον 
αρχικό στόχο της πρώτης πρότασης. Αν θεωρήσουµε ένα παράδειγµα όπου δύο 
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συνοµιλητές ο Α και ο Β λαµβάνουν µέρος σε µια επικοινωνιακή δραστηριότητα, όπου ο Α 
λέει κάτι στον Β, όπως φαίνεται στο σχήµα 1. Στην πραγµατικότητα το µήνυµα που 
µεταβιβάζεται είναι περισσότερο από αυτό που µεταφέρεται λεκτικά, γραµµατικά και 
συντακτικά ορθά.  

 
Σχήµα 1: Η συνήθης κατάσταση συνοµιλίας 
 

Το πλεονάζον νόηµα έχει να κάνει µε το ότι µέσα από το κωδικοποιηµένο µήνυµα 
µεταφέρεται και η γενικότερη στάση του συνοµιλητή ως προς το ζήτηµα, αλλά και ως προς τον 
έτερου συνοµιλητή. Αµέσως µετά την κοινοποίηση της πληροφορίας, ο Α αντιλαµβάνεται πως 
πιθανώς να έχει προσβάλει ακούσια τον Β και προσπαθεί να επαναδιατυπώσει την πρόταση, 
τονίζοντας µεν πως η πρόθεση του δεν ήταν να προσβάλλει, µένοντας όµως από τη µια πλευρά 
πιστός στο νόηµα το οποίο είχε αποδώσει αρχικά. Αναφερόµενος όµως σε ένα µη εµφανές 
στοιχείο (tacit) το οποίο εισήλθε στην αρχική επικοινωνία και το οποίο ήταν το πιθανώς 
προσβλητικό ύφος της δήλωσης το καθίστα εµφανές (explicit) και καίριο σηµείο της νέας 
επικοινωνίας, σχήµα 2. Στην ουσία δηµιουργείται µια νέα σχέση ανάµεσα στον ποµπό κα τον 
δέκτη. Ο τελευταίος θα πρέπει να αποκωδικοποιήσει µε τη σειρά του το δεύτερο µήνυµα. 
Τελικά η όλη διαδικασία, καταδεικνύει πως η αρχική σηµείωση µετουσιώνεται σε βάση για µια 
νέα σηµείωση, ενώ παράλληλα διαµορφώνεται µια σχέση ανάµεσα στους δύο χαρακτήρες 
καθώς ο Α παρουσιάζει τον εαυτό του µε ένα συγκεκριµένο τρόπο σε σχέση µε τον Β, έτσι ώστε 
σταδιακά  να επιβεβαιώνεται στο συγκεκριµένο παράδειγµα η αίσθηση της οµαδικότητας και 
της εµπιστοσύνης ανάµεσα τους (Robichaud , D. et al. 2004). Το ίδιο φαινόµενο στο χώρο της 
λογοτεχνίας ορίζεται ως «διακειµενικότητα», η χρήση δηλαδή ενός αρχικού κείµένου ως µήτρα 
παραγωγής του νέου λόγου. «Το κείµενο είναι µια πράξη επικοινωνίας που γίνεται σε δύο 

φάσεις: το µιµητικό επίπεδο της ανάγνωσης δίνει το επιφανειακό νόηµα, ενώ το σηµειωτικό 

επίπεδο αποκαλύπτει το βαθύ νόηµα, που είναι η νοηµατική και δοµική ενότητα του κειµένου». 

ΚείμενοΑ  Β 
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Β ΣημείωσηΑ 

 
Σχήµα 2: Η ενσωµάτωση της αρχικής σηµείωσης σε µια νέα φραστική διατύπωση 
«Το πέρασµα από τη µίµηση στη σηµείωση αποκαλύπτει τις διακειµενικές αναφορές 

που δίνουν µια νέα διάσταση στο κείµενο και παράγουν το νόηµα του. Η ερµηνεία καθίσταται 

δυνατή µόλις ο αναγνώστης συνειδητοποιήσει πως υπάρχει διακείµενο…λέξεις που 

φαινοµενικά δεν ταιριάζουν µε το υπόλοιπο  κείµενο µετατρέπονται σε κλειδιά που ανοίγουν 

την ερµηνεία» (Σαµαρά Ζ.). 
Το παραπάνω µοντέλο έχει επεξηγηµατική δυνατότητα πέρα από την απλή περίπτωση 

της συνοµιλίας µεταξύ δύο ατόµων. Κατά την µορφοποίηση ενός κοινού πλαισίου συνοµιλίας, 
όταν υπάρχουν πολλοί συµµετέχοντες µε διαφορετικές απόψεις, διαφορετικοί στόχοι και 
διαφορετική αρχική κατανόηση του θέµατος, το µοτίβο συνειδητοποίησης του προβλήµατος ως 
συνόλου, του ρόλου του κάθε ατόµου, του γενικότερου ρόλου της οµάδας που δηµιουργείται, 
των δυνατοτήτων και της δυναµικής της, δεν διαφέρει ουσιαστικά από το απλουστευµένο 
µοντέλο που παρουσιάστηκε παραπάνω. Αυτό που φυσικά διαφέρει είναι ο αναγκαίος χρόνος 
και ο αριθµός των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των συµµετεχόντων. 

 

VII. Η μεταφορική περιγραφή 

Ο σκύλος μου μοιάζει με αρκούδα. Μοιάζει επίσης 

με ασβό, όπως και με αλεπού…  

…Αφού όμως είναι σκύλος, περισσότερο από όλα 

μοιάζει με σκύλο. 

Από το βιβλίο του Ακίρα Κουροσάβα 

«Κάτι σαν αυτοβιογραφία» 

ΜετασημείωσηΑ  Β
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Η γλώσσα δεν αποτελεί άκαµπτο σύστηµα που δεν επιδέχεται αλλαγή. Ούτε είναι ένα 
µονοσήµαντο εργαλείο. Οι ίδιες λέξεις δίνουν τη δυνατότητα να ειπωθούν διαφορετικά 
πράγµατα. Ως φορέας νοηµάτων, έχει τη δυνατότητα να φωτίζει πλευρές της πραγµατικότητας, 
οδηγώντας αντίστοιχα και τη σκέψη στα µονοπάτια τα οποία έχει χαράξει, δηµιουργώντας για 
το ίδιο πράγµα διαφορετική θέαση, αλλιώτικο βλέµµα. Οι δυνατότητες της µεταφοράς, η 
µεταφορική περιγραφή δίνει στο λόγο νέες δυνατότητες, καθώς η επικοινωνιακή διαδικασία 
γεννάει τα δικά της συµφραζόµενα και προεκτάσεις. Με τη µεταφορά δεν υποκαθίστανται 
εκφράσεις, αλλά οι δύο έννοιες τοποθετούνται παράλληλα (in presentia) στην εκδήλωση του 
κειµένου. «Η µεταφορά δε συνίσταται στη σχέση παροµοιότητας ανάµεσα στα αντικείµενα 

αναφοράς, αλλά σηµασιολογικής και νοηµατικής (semantic) ταυτότητας ανάµεσα στα 

περιεχόµενα των εκφράσεων» (Έκο Ο. 1990). 
Η µεταφορά λειτουργεί επειδή επιλέγεται ένα κοινό γνώρισµα ανάµεσα στις δύο 

δηλώσεις. Για παράδειγµα αν πούµε τη φράση «Η ζωή είναι δρόµος» τότε η χρήση της 
µεταφοράς µας θυµίζει κατ’ αρχάς πως η ζωή είναι διαδικασία. Επίσης γίνεται εµφανές πως το 
ταξίδι είναι για το χώρο ότι η ζωή για το χρόνο (Εικόνα 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάρκεια στο χώρο
Δρόμος 

Διαδικασία 

Διάρκεια στο χρόνο 
Ζωή 

 
Εικόνα 1: Η µεταφορά του νοήµατος 
 

 «Αν η µεταφορική υποκατάσταση αφορούσε οποιαδήποτε σχέση ανάµεσα στα 

αντικείµενα του σύµπαντος δε θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε τον Έλιοτ όταν στην Έρηµη 

Χώρα απαγγέλλει»: 
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“I will show you fear in a handful of dust” 

«Μέσα σε μια φούχτα σκόνη θα σου δείξω το φόβο» 

 
Με ποια έννοια ο φόβος που νιώθω ή που ένιωσα µοιάζει µε µια φούχτα σκόνη; 

Πρόκειται για οµοιότητα ανάµεσα σε δύο ιδιότητες σηµαινόντων και όχι για εµπειρική 
οµοιότητα αναφέρει ο Ουµπέρτο Έκο στο βιβλίο του «Τα Όρια της Ερµηνείας». 

Η µεταφορά δεν µπορεί να εκληφθεί παρά ως µέτρο απόλυτης αντικειµενικότητας. Ακόµα 
κι όταν µια µεταφορική έννοια εάν ληφθεί κυριολεκτικά φαίνεται παράλογη και πλαστή, «µια 
πλαστότητα εγκυκλοπαιδική». Εκφράσεις όπως αυτός ο άνθρωπος είναι λιοντάρι δεν είναι 
αυτό που θα συναντούσε κανείς σε µια εγκυκλοπαίδεια ως χαρακτηριστικό του ανθρώπου. 
Από την άλλη µεριά δεν είναι υποχρεωτικό πως µια µεταφορά εισάγει κάτι ψευδές ή 
αντιπραγµατικό, όπως µια µυθοπλαστική σύµβαση όπου δεχόµαστε a priori πως ακούµε µια 
ψευδή δήλωση. «Η µεταφορά µας δίνει την ικανότητα να βλέπουµε όψεις της πραγµατικότητας, 
τις οποίες µας βοηθά να συστήσουµε η ίδια παραγωγή µεταφορών» (Έκο Ο.). Μπορούµε να 
ξεφύγουµε από την άκαµπτη κυριολεξία και να φέρουµε κοντά καταστάσεις τις οποίες η άµεση 
εµπειρία µας δεν µπορεί να συλλάβει. Μπορούµε να περιγράψουµε εν προκειµένω, τι 
συµβαίνει όταν ένα χρυσάνθεµο ανθίζει το φθινόπωρο, αλλά δε µπορούµε να το περιγράψουµε 
από το εσωτερικό του λουλουδιού, παρά µόνο µε τη χρήση µεταφορών που προέρχονται από 
την ανθρώπινη εµπειρία (Frye N. 1957). «∆εν υπάρχει τίποτα το περίεργο αν σκεφτούµε ότι ο 
κόσµος είναι ασφαλώς ο κόσµος υπό το φως µιας ορισµένης περιγραφής και είναι ένας κόσµος 
ειδωµένος από µια ορισµένη οπτική. Η αντίληψη (Perception) και η γνώση (Knowledge) 
ενώνονται σε µια επεξηγηµατική διαδικασία, η οποία δοµείται µεταφορικά, επιτρέποντας να 
κατανοήσουµε µια γνωστική περιοχή µε τους όρους και τις ιδιότητες µιας άλλης (Smircich L.). 
Ορισµένες µεταφορές µπορούν να δηµιουργήσουν αυτήν την προοπτική» (Έκο Ο.). Από τη 
στιγµή που δηµιουργείται η αρχική οπτική από εκεί και πέρα είναι ευκολότερο µε ορθολογικές 
προεκτάσεις να προωθηθεί η σκέψη και η γλώσσα, στη βάση αυτής της οπτικής.  

Ας εξετάσουµε ξανά την περιγραφή αυτός ο άνθρωπος είναι λιοντάρι. Με την περιγραφή 
αυτή υποδηλώνουµε ότι ο Α είναι σαν το Β, και τονίζουµε πλευρές του ανθρώπου µου µοιάζουν 
µε το Β. Τονίζοντας κάποιες ερµηνείες, άλλες τις βάζουµε σε δεύτερη µοίρα (Frye N.). Στο 
συγκεκριµένο παράδειγµα υπογραµµίζουµε την λιονταρίσια τόλµη, δύναµη, ή αγριότητα. 
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Βεβαίως παραβλέπουµε το γεγονός πως τον ίδιο άνθρωπο θα µπορούσαµε να τον 
περιγράψουµε µε την περιγραφή, γουρούνι, διάβολος, άγιος. Έτσι εισάγουµε αυτό που 
ονοµάζουµε «εποικοδοµητικό ψεύδος» (Γκάρεθ Μ. 1997). Βεβαίως ο άνθρωπος είναι γενναίος 
σα λιοντάρι, δυνατός και άγριος, όµως δεν έχει τρίχωµα, ούτε τέσσερα πόδια, ούτε ουρά, ούτε 
κοφτερά δόντια. Χρησιµοποιώντας όµως τις περιγραφές µπορούµε να βρούµε νέες θεωρήσεις 
των καταστάσεων. ∆ε σηµαίνει ότι αυτές είναι τέλειες ή εκφράζουν συνολικά την 
πραγµατικότητα, αλλά χρησιµοποιώντας διαφορετικές µεταφορές είναι δυνατό να δούµε 
διαφορετικές πλευρές της πραγµατικότητας. «Η συγκριτική οπτική η οποία υποδηλώνεται, 
µπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην αναγνώριση, παράλληλων, οµοίων ή διαφορετικών 
συστηµάτων». (Σιαφλέκης Ζ.) 

 

VIII. Η σημασία της μεταφορικής περιγραφής στην οργάνωση 

Η βιβλιογραφία σχετικά µε τη χρήση των µεταφορικών περιγραφών στο χώρο των 
οργανώσεων και των επιχειρήσεων, πληθαίνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως οι 
µελετητές αντιλαµβάνονται διαφορετικά το ρόλο των επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα να 
διαφέρουν οι µεταφορικές περιγραφές που χρησιµοποιούνται. Παρά τις διαφορετικές 
περιγραφές που προκύπτουν, είναι γεγονός πως αυτές λειτουργούν  διαφωτιστικά ως προς τον 
τρόπο λειτουργίας και το σκοπό της επιχείρησης. Η χρήση της µεταφοράς συχνά δεν είναι µια 
συνειδητή επιλογή, ούτε δηλώνεται σαφώς, αλλά µπορεί να φανεί από τον τρόπο µε τον οποίο 
προσεγγίζεται κάθε φορά  το θέµα της οργάνωσης (Smircich L.). Είναι δυνατόν να 
συγκεκριµενοποιηθεί ο εκ πρώτος όψεως διαλανθάνων και υπονοούµενος τρόπος, µε τον 
οποίο η επιχείρηση προσδιορίζει τη θέση της και την οργάνωση της, µέσω της παρατήρησης 
και των περιγραφών των εργαζοµένων σε αυτήν, προτείνει ο Bill Phillips. Πάνω στο ίδιο θέµα ο 
Morgan Gareth αναφέρει πως η µεταφορά ως γνωστικό παράδειγµα προσέγγισης της 
οργάνωσης (interpretive paradigm), βασίζεται στην πεποίθηση πως ο κοινωνικός χώρος 
αποτελεί µια πολύ επισφαλή οντολογική υπόσταση και αυτό που κάθε φορά πραγµατεύεται ως 
φαινοµενική κοινωνική πραγµατικότητα δεν αποτελεί ουσιαστικά και µια ακλόνητη κοινωνική 
πραγµατικότητα, αλλά είναι προϊόν περισσότερο ή λιγότερο προσωπικής εµπειρικής γνώσης 
(Gareth, M 1980). Εν τούτοις, σχετικά µε τη χρήση τους, ακριβώς επειδή πρόκειται για 
αφηρηµένη και πολύσηµη µορφή γλώσσας, θα πρέπει να είναι οι ερευνητές προσεκτικοί, 
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καθώς οι µεταφορές συνυπάρχουν συχνά µε υψηλό βαθµό ανακρίβειας και χαµηλό βαθµό 
γνωστικού περιεχοµένου (Tsoukas, H. 1991) 

Γενικά οι περισσότερο χρησιµοποιούµενες µεταφορές που έχουν χρησιµοποιηθεί στη 
βιβλιογραφία κατηγοριοποιούνται παρακάτω. Κάθε µια από αυτές αναγνωρίζει ορισµένες 
παραµέτρους της οργάνωσης και προχωράει στην ανάλυση και την επεξήγηση των 
οργανωσιακών φαινοµένων διαφωτίζοντας σχετικά µε τις προοπτικές της επιχειρησιακής 
λειτουργίας, στη  βάση αυτής της ανάγνωσης. Έτσι παρατηρείται  πως: 

 
 Η οργάνωση είναι δυνατό να παροµοιαστεί µε µια µηχανή, µε αλληλοσυνδεόµενα µέρη 

τα οποία όµως έχουν ένα απόλυτα καθορισµένο ρόλο. Μια τέτοια προσέγγιση µπορεί να 
αναγνωριστεί σε ένα τµήµα για το οποίο ο προϊστάµενος επιθυµεί να «δουλεύει σα µια 
καλολαδωµένη µηχανή» (Smircich L.). Είναι σαφές πρώτον, τι αναµένεται από µια µηχανή 
(λογικές δράσεις µε προσδιορισµένους σκοπούς) και δεύτερον πως είναι δοµηµένη 
εσωτερικά (Gareth, Μ. 1980). Η µηχανιστική µεταφορά λειτουργεί επεξηγηµατικά, ως προς 
το λόγο ύπαρξης άκαµπτων γραφειοκρατικών καταστάσεων και δοµών που συναντώνται, 
καθώς και τα πιθανά προβλήµατα που εγκυµονούνται για την επιχείρηση. 

 Η οργάνωση ως βιολογικός οργανισµός, αποτελεί µια από τις πιο χρησιµοποιηµένες 
µεταφορές στη βιβλιογραφία. Εστιάζουµε στην διαχείριση των οργανωσιακών αναγκών και 
των σχέσεων µε το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ως µια προσπάθεια της 
επιχείρησης να επιβιώσει- όπως ένα κύτταρο- σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον 
(Smircich L.). Βλέπουµε τη γέννηση, την ανάπτυξη και το θάνατο των οργανώσεων κατ’ 
αναλογία µε τους βιολογικούς οργανισµούς, δοµώντας τις βασικές παραδοχές, για την 
κατανόηση της µετατροπής και µετεξέλιξης από τη µια µορφή οργανωτικής δοµής σε µια 
άλλη. 

 Μπορούµε να δούµε τις οργανώσεις ως εγκεφάλους. Ως δεξαµενές που δέχονται 
πληροφορίες, µαθαίνουν και αυξάνουν την ευφυΐα τους. Οδηγούνται έτσι σε ανάπτυξη 
νέων αποτελεσµατικότερων τρόπων οργάνωσης, µέσα από την ευελιξία δοµών και 
καθηκόντων. 

 Οι οργανώσεις αποτελούν σύνολα κουλτούρας – πολιτισµικών δεδοµένων. 
Χαρακτηρίζονται από κοινές αξίες, νόρµες, τελετουργίες. Η κουλτούρα στην επιχείρηση 
αναγνωρίζεται ως ένα καθολικό σύστηµα κατανόησης και οργάνωσης πραγµατικών 
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φαινοµένων, γεγονότων συµπεριφορών και συναισθηµάτων (Smircich L.). Ανάλογα µε ην 
κυριαρχούσα κουλτούρα της επιχείρησης τα φαινόµενα προσλαµβάνονται µε διαφορετικό 
τρόπο και δηµιουργούν διαφορετική ανακλαστική (reflective) δράση. 

 Μπορούµε να δούµε τις οργανώσεις ως συστήµατα πολιτικής ισχύος, ως εργαλεία 
κυριαρχίας, ως «αρένες πολιτικής δράσης». Οι εργαζόµενοι είναι το µέσω για να οδηγηθεί 
η επιχείρηση στην συσσώρευση εξουσίας. Εδώ αγώνας για δύναµη και κυριαρχία 
επικρατεί. Πολύ κοντά σε  αυτή τη θεώρηση είναι η µαρξιστική προσέγγιση της πολιτικής 
οικονοµίας (Γκάρεθ Μ. 1997). 

 Οι οργανώσεις ως ψυχικές φυλακές. Η θεωρία αυτής της µεταφοράς βρίσκει τη βάση 
της στο έργο του γάλλου στρουκτουραλιστή Claude Levi-Strauss, ο οποίος υποστήριζε 
πως ο πολιτισµός είναι έκφραση ασυνείδητων ή υποσυνείδητων ψυχολογικών 
διαδικασιών και εγγενών αυτοπεριορισµών (built- in constrains) (Smircich L.). Εξετάζουµε 
λοιπόν, την οργάνωση όταν αυτή δε βασίζεται σε αυτές που θεωρούνται αντικειµενικά 
ορθολογικές κρίσεις, αλλά σε ασυνείδητες ή υποσυνείδητες διαδικασίες, στερεότυπα, 
σεξουαλικές αναστολές και φόβο. Η εταιρική κουλτούρα αποτελεί εξωτερίκευση της 
υποσυνείδητης ψυχικής και φυσικής κατάστασης. 

 Η οργάνωση µοιάζει µε  συνεχή ροή κατά το πρότυπο του Ηράκλειτου «Τα πάντα ρει». 
Όταν θεωρούµε την ύπαρξη µας σαν µια συνεχή αλλαγή και όχι µια στατική ύπαρξη είναι 
πολύ ευκολότερο να κατανοήσουµε τις αιτίες και τους µηχανισµούς µε τους οποίους 
µπορούν να αλλάξουν. Οι οργανώσεις µεταλλάσσονται και η µεταλλαγή αυτή 
κινητοποιείται από νέες ελκυστικές προοπτικές και αναδυόµενες παραστάσεις (µοτίβα 
ελκυστών), ενώ βρίσκονται η διαρκής διαλεκτική µετουσίωση, υφίσταται συνεχώς θετικές 
και αρνητικές αναδράσεις (Γκάρεθ Μ. 1997). 

 Τα τελευταία χρόνια αναδύεται η µεταφορά «ο χώρος των επιχειρήσεων σαν µια 
θεατρική σκηνή». Η µεταφορά του θεάτρου χρησιµοποιήθηκε για να δώσει διαφορετικούς 
τρόπους αντίληψης (conceptualization) των γεγονότων της κοινωνικής ζωής. Μελετώντας 
την κοινωνική και επιχειρησιακή πραγµατικότητα και υπογραµµίζοντας τη βαρύτητα την 
ερµηνείας και τη µελέτη της αλληλεπίδρασης των ατόµων, πρέπει να παραδεχθούµε πως η 
κοινωνική ζωή είναι στην ουσία θεατρική πράξη, αφού εµπεριέχει τη σύγκρουση, την 
αβεβαιότητα, την κάθαρση, την χειραγώγηση, την επιβολή, την επιλογή κ.ο.κ. ∆ανειζόµενοι 
τα λόγια του Peter Brook, πως «το θέατρο δεν είναι ζωή, αλλά συµπυκνωµένη ζωή», 
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κατανοούµε γιατί η  θεατρική µεταφορά νοµιµοποιεί επεξηγηµατικές προοπτικές, που 
βασίζονται στη σύγκρουση, το ψεύδος, την παραπλάνηση, την αµφιθυµία, το φόβο, την 
αγωνία, ή την ανασφάλεια, παρέχοντας την ευκαιρία για κατανόηση, µέσω αυτού του 
επεξηγηµατικού µηχανισµού- φίλτρου των κοινωνικών παραστάσεων του οργανισµού και 
την  ανάλυση της κοινωνικής δράσης. 

 Η κυβερνητική  µεταφορά (cybernetics13) ενθαρρύνει τους µελετητές να µελετήσουν την 
επιχείρηση σαν µοτίβο πληροφοριών, εστιάζοντας την προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο 
διατηρείται η οµοιοστατική ισορροπία µέσα της πρόσληψης νέων γνώσεων προερχόµενες 
από αρνητική ανατροφοδότηση. 

 
IX. Γενικά περί των συμβολισμών στις επιχειρήσεις 

Ο όρος «Οργανωσιακός Συµβολισµός» (Organizational Symbolism), αναφέρεται στις 
δοµές, αντικείµενα ή πράξεις της οργάνωσης των επιχειρήσεων τις οποίες χρησιµοποιούν τα 
µέλη τους σκοπεύοντας να καταστήσουν κατανοητές να αποκαλύψουν τα υποσυνείδητα 
συναισθήµατα, αξίες, παραστάσεις του οργανισµού. (Dandridge C. T. et al, 1980). Οι 
παραστάσεις αυτές που, αν και κρίσιµες (core) και εγγενείς (inherent) στις επιχειρήσεις, από τη 
φύση τους είναι δύσκολα προσδιορίσιµες, λανθάνουσες και διαφεύγουσες (elusive). Μέσω του 
συµβολισµού, που µπορεί να είναι λέξεις και εκφράσεις, υλικά αντικείµενα, πράξεις και 
παραλείψεις, βρίσκει δίοδο προς τη δηµόσια  διακήρυξη (manifestation), ο υποβόσκων 
(underlying) χαρακτήρας, η ιδεολογία, και το σύστηµα αξιών του οργανισµού. Είναι προφανές 
πως το σύνολο όλων αυτών των µηνυµάτων τα οποία είδαµε παραπάνω, έχουν ως στόχο να 
δηµιουργείται η επιθυµητή, κατά τη διοίκηση, κουλτούρα που εξασφαλίζει εκείνες τις στάσεις 
και συµπεριφορές που βοηθούν την εταιρία να επιτύχει τους στόχους της (Μπουραντάς ∆. 
2002). Ο επιθυµητός χαρακτήρας της εταιρείας µπορεί να κωδικοποιηθεί στα πέντε παρακάτω 
φαινόµενα (Dandridge C. T. et al). 
 

 Τις ιστορίες και τους µύθους τις οποία η επιχείρηση συντηρεί, ή επίτηδες 
κατασκευάζει. Οι µύθοι αυτοί, προϋπάρχοντες και συσσωρευµένοι δίνουν νόηµα και δοµή 
σε κρίσιµα γεγονότα, στις ενδεχόµενες δράσεις απέναντι σε νέες προκλήσεις και στις 
συµπεριφορές εντός της επιχείρησης (Μπουραντάς ∆. 2002). 

                                                 
13 Cybernetics: ουσ. επιστήµη ελέγχου και επικοινωνίας δια της σύγκρισης έµβιων όντων και 
µηχανών, κυβερνητική (µηχανική) 
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 Τα Sagas που αποτελούν φανταστικές ιστορίες ή περιγραφές για επιτεύγµατα των 
ιδιοκτητών ή του προσωπικού και που εκφράζουν τα στοιχεία της κουλτούρας προς τα νέα 
κυρίως µέλη του οργανισµού. Σηµαντικό στοιχείο, σχετικά µε τους συλλογικούς µύθους, 
είναι ότι εντάσσουν την ατοµική δράση σε ένα οµαδικό πλαίσιο κοινών στόχων. 

 Τα είδη των τελετών και των τελετουργικών πράξεων οι οποίες λαµβάνουν χώρα, όπως 
τα δείπνα εργασίας, το θεσµοθετηµένο διάλειµµα για καφέ, ο ετήσιος χορός, η ανταλλαγή 
δώρων, η εβδοµαδιαία ενηµέρωση κλπ. Οι αρχές που ενυπάρχουν στην εταιρεία 
καθίστανται µέσω της τελετουργίας σαφείς. 

 Τα χρησιµοποιούµενα λογότυπα, µέσω των οποίων οι εταιρείες στοχεύουν στην 
εξωτερίκευση και επικοινωνία, µέσω ενός συγκεκριµένου εύκολα αντιληπτού και 
συγκεκριµένου οπτικού ερεθίσµατος, του εσωτερικού τους χαρακτήρα, και των βασικών 
αξιών τους. 

 Η καθηµερινή πρακτική επικοινωνία, η οποία µορφοποιείται από κοινή γλώσσα- 
διάλεκτο (Jargon), µια ειδική ορολογία που χρησιµοποιείται για να εκφράσει σηµασίες, 
πιστεύω, αξίες. Ανέκδοτες ιστορίες, χιουµοριστικές ή όχι, καθορίζουν το σύστηµα αξιών και 
τα όρια τις επικοινωνίας. Η οριοθέτηση µέσω του χιούµορ, µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα 
εάν λάβουµε υπόψη ότι το χιούµορ, εκθέτοντας τις καταστάσεις από µια αστεία προοπτική, 
δοκιµάζει στην ουσία τα όρια των πεποιθήσεων και των αντοχών θεσµών, αξιών, βασικών 
πεποιθήσεων (basic assumptions) και ατόµων (Γκάρεθ, Μ 1997). 

 
Είναι προφανές για ποιο λόγο στις αναπτυγµένες επιχειρήσεις, ειδικά στις πολυεθνικές 

καθώς και σε αυτές που δραστηριοποιούνται σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς, το πρόβληµα 
της διαχείρισης και διάχυσης της κουλτούρας στο σύνολο του οργανισµού καθίσταται 
ουσιώδες. Οι εταιρίες ορίζουν τις αποδεκτές νόρµες στην επίλυση προβληµάτων και στην 
αποδεκτή συµπεριφορά, προσπαθώντας να περιορίζουν τις αποτυχίες στον τεχνικό τοµέα, 
στην πρώτη περίπτωση, και στον ηθικό τοµέα στη δεύτερη. Οι προκαθορισµένες νόρµες 
στοιχειοθετούν έναν κριτικό µηχανισµό δράσης, καθορίζοντας τις αποδεκτές µεθόδου 
συµπεριφοράς εντός της εκάστοτε οµάδας, οριοθετώντας την αποκλίνουσα συµπεριφορά 
(Nicolaidis, S. Ch. 1995). 

Εξίσου όµως σηµαντικό, είναι να αναγνωριστεί ο γνωστικός (cognitive) ρόλος των 
συµβόλων και των συµβολικών πράξεων, µέσα στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού των 
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επιχειρήσεων εξαιτίας της συνεχούς αλλαγής. Οι επιχειρήσεις ως µανθάνοντες οργανισµοί, 
πέρα από το λειτουργικό ρόλο µε τον οποίο ενεργοποιούνε τους συµβολισµούς και γενικότερα 
τις γλωσσικές µορφές, χρησιµοποιούν τη γλώσσα και ως εργαλείο µάθησης, ως εργαλείο 
δηλαδή για να δηµιουργήσουν, να ενσωµατώσουν και να επικοινωνήσουν τους γνωστικούς 
πόρους τους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους. Ο µηχανισµός δηµιουργίας της 
πραγµατικότητας, αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο βασικές αρχές, πεποιθήσεις και 
πρακτικές επαναδιαπραγµατεύονται και επαναθεωρούνται. Σύµφωνα µε τους Τσούκα και 
Μυλωνόπουλο, «γιγνώσκειν» για την επιχείρηση σηµαίνει γνωρίζει σε σχέση µε την ίδια. Η 
γνώση αποτελείται από ένα περιορισµένο σύνολο καταγεγραµµένων διαδικασιών συν την 
επεξήγηση αυτών των διαδικασιών. Αυτό που θεωρείται «γνώση», σε κάθε χρονική περίοδο, 
αποτελεί το αποτέλεσµα συγκεκριµένων πρακτικών που θεωρούνται δεδοµένες και µε τις 
οποίες αναπαρίσταται ο έξω κόσµος. Η γνώση των διαδικασιών προϋποθέτει συγκεκριµένη 
προοπτική, και προϋπάρχουσα κατατεθειµένη εργασία, ως κατάλληλο υπέδαφος (Tsoukas, H., 
Mylonopoulos, N. 2004).   

Αναφορικά µε τις επιχειρήσεις, ο τύπος της γλώσσας που χρησιµοποιείται στην κάθε 
περίπτωση εξαρτάται από το είδος του προβλήµατος που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Ο τρόπος 
της επικοινωνίας είναι δυνατόν να συµπεριλάβει ιδιαιτέρως συγκεκριµένες, µονοσήµαντες, 
ακριβείς, αυστηρές και περιορισµένες γλώσσες, ή και το ακριβώς αντίθετο, πλατειές, 
πολυτονικές, πολύπλευρες, πολυποίκιλες γλώσσες, σχήµα 3 (Daft, R., Wiginton, J. 1979). 
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Πολύσημη, αφηρημένη  γλωσσική μορφή

Τέχνη (Μουσική, Ζωγραφική) 

Μη λεκτική επικοινωνία Μη γλωσσική επικοινωνία 
(Γλώσσα του σώματος) 

Ποίηση 

Λεκτική επικοινωνία 
Φυσική γλώσσα 

Jargon

Γλωσσολογικές ποικιλίες 
(Σκάλα του Likert) 

Γλώσσα υπολογιστή 
Ειδική γλώσσα 

Θεωρία πιθανοτήτων 

Αναλυτικά μαθηματικά 

 
Μονοσήμαντη, συγκεκριμένη γλωσσική μορφή 

Σχήµα 3: Βαθµοί γλωσσικής νοηµατοδότησης κατά την οργανωσιακή πραγµατικότητα 
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Τα σύµβολα επιτελούν διττό ρόλο, έναν γνωστικό και έναν λειτουργικό (functional ή 
intentional ή instrumental). Όταν µια επιχείρηση αλλάζει, είναι αναγκαίο να αλλάξει τόσο σε ένα 
πρώτο επίπεδο - δοµές, διαδικασίες, σκοπούς-, όσο και σε ένα δεύτερο που έχει να κάνει µε 
µια ουσιαστική αλλαγή κατά την κατασκευή και ανάγνωση της κοινωνικής πραγµατικότητας. 
«Η στρατηγική αλλαγή απαιτεί αλλαγή και στο γνωστικό προσανατολισµό» (Gioia, A. D. et al, 
1994). Στις περιπτώσεις των αλλαγών, προσπαθώντας να κατανοήσουµε και να 
ενσωµατώσουµε στη δράση µας τη νέα εµπειρία πρέπει να προσδώσουµε ένα νόηµα σε αυτήν.  
Η δυσκολία έγκειται στο να συνενώσουµε τη νέα εµπειρία µε τις ήδη προϋπάρχουσες εµπειρίες 
στην κατανόηση και τη λογική µας, στο γνωστικό µας χάρτη. Το νόηµα αυτό πολύ ευκολότερα 
µπορεί να ενσωµατωθεί µέσα από τη συµβολική αναπαράσταση, λόγω της έµφυτης 
πολυσηµίας των συµβόλων. Το σύµβολο λειτουργεί καταλυτικά, αφού προσφέρει µια γέφυρα 
ανάµεσα στο γνωστό και το άγνωστο, διευκολύνοντας την οµαλή αλλαγή. Παράλληλα 
καµουφλάρει τις απειλητικές πλευρές της  επιδιωκόµενης πραγµατικότητας, ενώ αποκαλύπτει 
αυτές που εξυπηρετούν την αλλαγή. Επίσης οι συµβολισµοί  που χρησιµοποιούµενοι από τη 
διοίκηση ως εκφραστικοί µηχανισµοί εξωτερίκευσης και σχηµατοποίησης, µέσα στη δυναµική 
κατάσταση των επιχειρήσεων, δεν προσφέρουν πάντα µια ολοκληρωµένη και πλήρη εικόνα της 
µελλοντικής επιθυµητής πραγµατικότητας, λειτουργούν όµως τροχιοδεικτικά, ενεργοποιώντας 
µέσω του συναισθήµατος µια «εµβρυακή» κατάσταση, µέσα από την οποία µπορεί να 
αναδυθεί (emerge) και να ωριµάσει η στρατηγική αλλαγή. Η ανάπτυξη δηλαδή από την 
κατάσταση στην οποία  βρισκόµαστε (where are we), προς την κατάσταση που θέλουµε να 
φτάσουµε (where do we want us to be), επιτελείται σε πολλά διαδοχικά στάδια ωρίµανσης. Η 
δυνατότητα του συµβόλου, να φανερώνει αλλά και να αποκρύπτει τις διάφορες οπτικές κατά τη 
διαδικασία της αλλαγής, δίνει τα µέσα στους εντεταλµένους για τις οργανωσιακές αλλαγές να 
µειώσουν τις αντιστάσεις κατά της αλλαγής, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις θετικές δράσεις προς 
τη κατεύθυνση επίτευξης του δεδηλωµένου σκοπού. Βάση του παρακάτω πίνακα, που 
παρουσιάζει τα είδη και τους ρόλους των επιχειρησιακών συµβολισµών, µπορούµε να 
αναγνωρίσουµε το σηµείο των αξόνων στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά η επιχειρησιακή 
στρατηγική. Εν κατακλείδι, όταν υπάρχει απόφαση για στρατηγική αλλαγή, η 
προσανατολισµένη προς την κατεύθυνση της αλλαγής συµβολική γλώσσα λειτουργεί σαν το 
βήµα, πάνω στο οποίο αρθρώνεται ο νέος λόγος (Gioia, A. D. et al, 1994).  
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      Τύποι Συμβολισμών 

 

 

Λειτουργίες  
Συμβολισμών 

Λεκτικά 
• Μύθοι 
• Ιστορίες 
• Σλόγκαν 
• Ανέκδοτα
• Φήμες 

Πράξεις 
• Ειδικές τελετές 
• Πάρτυ 
• Γεύματα 
• Διαλείμματα 
• Αρχή της 
ημέρας 

Αντικείμενα 
• Σύμβολα 
εξουσίας 

• Λογότυπα 
• Σημαίες 
• Παράσημα 
• Κονκάρδες 

Εκφραστική: 
• Εκφράζουν τις αξίες 
του οργανισμού 

     

Έλεγχος ενέργειας: 
• Αύξηση έντασης, 
έμπνευση, γοητεία 
• Άμβλυνση των 
εντάσεων από 
προηγούμενες 
εμπειρίες 
• Άμβλυνση των 
εσωτερικών εντάσεων, 
κάθαρση 

     

Διαχείριση 
Συστήματος: 
• Εξηγούν αιτίες, 
ενσωμάτωση ατόμων, 
ενίσχυση εσωτερικής 
συνάφειας 
• Παροχή αποδεκτών 
τρόπων αλλαγής, 
οργανωσιακής ή 
ατομικής 

     

 
Πίνακας 1: Τύποι και λειτουργίες επιχειρησιακών συµβολισµών 14

                                                 
14 Ο πίνακας στηρίζεται σε αντίστοιχο πίνακα που βρίσκεται στο άρθρο των Dandridge, C. Thomas, 
Mitroff, Ian, Joyce F. William, Organizational Symbolism: A Topic to Expand Organizational 
Analysis. 
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X. Σημειώσεις τέλους α’ μέρους 

§ Οι µελέτες της J. Hill υποστηρίζουν, ότι η γλώσσα και η ιδεολογία της µεξικάνικής 
φυλής Nahuatl χαρακτηρίζεται από τη νοσταλγία του παρελθόντος Στην κοινωνία αυτή 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά δίνουν το χαρακτήρα της νοσταλγίας: 

 
 Οι παλιοί καιροί θεωρούνται αξιοσέβαστοι έναντι της χυδαιότητας της 
σηµερινής συµπεριφοράς.  

 Η οικονοµία του τότε παρά τις δυσκολίες της, χαρακτηριζόταν από υγεία.  
 Η παραδοσιακή καλλιέργεια της γης ήταν καλύτερη από τη σηµερινή 
εργοστασιακή πρακτική.  

 Η καθαρή µεξικάνικη γλώσσα ως αντικείµενο ξεκάθαρης ταυτότητας, σε 
αντιδιαστολή µε της ισπανικές προσµίξεις που οµιλούνται σήµερα. 

 
* Παρακάτω παρατίθεται µια απλή συνοµιλία την οποία οι Ινδιάνοι Cibeque (∆υτικοί 

Apache) χρησιµοποιούν για να σαρκάζουν την επικοινωνία των λευκών. Σε µια συνάντηση 
λοιπόν δυο φίλων λαµβάνει χώρα η παρακάτω συνοµιλία: 

 
Α: Τι κάνεις φίλε µου, πως πας; 
Β: Έχω πονοκέφαλο. 
Α: Άα! Πρέπει να πας στο γιατρό, µου φαίνεσαι χλωµός. 
 
Σύµφωνα µε την εθνογραφική οµιλία, για να κατανοήσουµε το λόγο για τον οποίο αυτή η 

συνοµιλία σαρκάζεται από τους Ινδιάνους θα πρέπει να αναφερθούµε στις ιδεολογικές- 
πολιτισµικές θέσεις της εν λόγω κοινότητας, σε σχέση µε τους αποδεκτούς τρόπους οµιλίας. 
Για το πολιτισµικό σύστηµα λοιπόν της φυλής των Cibeque ο συγκεκριµένος διάλογος θα 
µπορούσε να αποτελέσει µορφή µεγάλης προσβολής για τους εξής λόγους: 

 Κατ’ αρχάς το να αποκαλεί ο ένας τον άλλο «φίλε µου» τόσο εύκολα είναι ανεπίτρεπτο 
για τους Ινδιάνους. Με την κοροϊδευτική µίµηση του διαλόγου στην ουσία κριτικάρουν τους 
λευκούς για την ανενδοίαστη χρήση τόσο σηµαντικών εννοιών. Επίσης η αποκάλυψη από τον 
ένα οµιλητή πως έχει πονοκέφαλο, και ο σχολιασµός από τον άλλο της κατάστασης της υγείας 
του, θεωρείται είσοδος στον προσωπικό χώρο του άλλου συνοµιλητή. Ειδικά θέµατα όπως η 
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υγεία, θεωρούνται από τους Cibeque απαραβίαστοι και απόρρητοι χώροι της ιδιωτικής ζωής 
του ατόµου, διότι συνδέονται κατά την ιερή τους παράδοση µε τη συγκρότηση της 
προσωπικότητας. Τέλος απαράδεκτες θεωρούνται και λεκτικές φόρµες που εµπεριέχουν 
κατεύθυνση- οδηγία όπως το «πρέπει να πας στο γιατρό». Για τους Cibeque κανένας δεν 
επιτρέπεται να ασκεί ηγεµονικό εξουσιαστικό ρόλο στον άλλο. 
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Μέρος β’ 
 
(Πρακτική Εφαρμογή του Γλωσσικού Κώδικα 
στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Ζωή) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Οι αλλαγές στις θεμελιώδεις έννοιες της οικονομικής επιστήμης 

και της πολιτικής οικονομίας 

 

 

Comment vous le décrire!  

Je ne sais même plus parler.  

Je suis en deuil, je pleure, j’ai peur. 

Arthur Rimbaud 

«Une saison en enfer» 

Πώς να τον περιγράψω σ’ εσάς! 

Ν’ αρθρώσω λέξη δεν μπορώ. 

Πενθώ, ριγώ, δακρύζω. 

Αρθούρος Ρεμπώ 

«Μια εποχή στην κόλαση» 

 

I. Η ανάγκη για αλλαγή της παράστασης 

Τα τελευταία χρόνια του δεκάτου ογδόου αιώνα σηµειώθηκε στην οικονοµική ανάλυση 
και τη πολιτική οικονοµία ένα γεγονός, το οποίο άλλαξε τις βασικές υποθέσεις σχετικά µε τον 
τρόπο παραγωγής του κεφαλαίου και έθεσε νέες βάσεις και προοπτικές για τις οικονοµικές και 
κοινωνικές επιστήµες. Τα σηµεία από τα οποία είχαν διαµορφωθεί οι παραστάσεις, οι έννοιες, 
οι εικόνες, η ανάλυση των ταυτοτήτων και των διαφορών, οι οµοιότητες µεταξύ των 
µελετούµενων αντικειµένων, η τάξη των πραγµάτων δεν µπορούσαν πλέον να θεµελιωθούν µε 
βάση προϋπάρχουσες παραστάσεις. Η ανάγνωση της παράστασης, στην ουσία παρουσιάζει 
µια µορφή της κοινωνικής πραγµατικότητας, µέσα από συγκεκριµένο τρόπο κατανόησης, έναν 
τρόπο  που έγκειται πέρα από την άµεση ορατότητα της, στη βαθύτερη λειτουργία της, στον 
εσωτερικό της χώρο, επηρεάζει τη γνώση, η οποία αλλάζει τη φύση και  τη µορφή της.  Αυτό 
που θα επέτρεπε πλέον να χαρακτηρίσουµε και να µελετήσουµε ένα έµβιο οργανισµό, ή ένα 
κοινωνικό φαινόµενο δεν ήταν  πλέον οι αναλογίες, οµοιότητες, διαφορές που µπορούµε να 
φτιάξουµε γι’ αυτό σε σχέση µε κάτι άλλο, αλλά αυτό που ονοµάζουµε εσωτερική οργάνωση 
του (Φουκώ Μ. 1966).  

Κατά την ανάλυση του πλούτου, στην ανταλλαγή των αντικειµένων εντός της οικονοµικής 
ζωής, κατέστη αναγκαίο να εισαχθούν νέες έννοιες, µέσω νέων γλωσσικών όρων που να 
προσδιορίζουν ακριβέστερα και συνολικότερα την οικονοµική οργάνωση της κοινωνίας, την 
µορφή και την ποσότητα της εργασίας που καθορίζουν την αξία των αντικειµένων. Ήταν πλέον 
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αναγκαίο να δηµιουργηθεί µια πιο συστηµατική και  καθολική θεωρία οικονοµικής ανάλυσης. Η 
µεταβολή αυτή ακολουθεί τη µεταβολή των κοινωνικών σχηµατισµών και συνεπώς τον τρόπο 
συσσώρευσης του κεφαλαίου από φεουδαρχικές σε καπιταλιστικές, αστικές µορφοποιήσεις. 
Κατέστη, ως εκ τούτου, αναγκαίο να σχηµατοποιηθεί µια νέα θεωρία που να µπορεί να 
ερµηνεύει και να προβλέπει το νέο τρόπο συσσώρευσης του κεφαλαίου, τη σχετικότητα των 
τιµών και της αξίας, του πλούτου, τη δηµιουργία πλεονασµατικής αξίας, την αυξοµείωση των 
µισθών, τα όρια εκµετάλλευσης της γης καθώς και τα όρια ανάπτυξης της τάξεις των εργατών. 

 

II. Οι φυσιοκράτες 

Η ανάπτυξη του συστήµατος των φυσιοκρατών βρίσκεται κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα. 
Είχαν ως βασικούς εκπροσώπους, τους Cantillon, Quesnay, Turgot, Mirabeau. Η βασική 
πεποίθηση των φυσιοκρατών η οποία χαρακτήριζε ολόκληρο το οικοδόµηµα της ανάλυσης 
τους είναι ότι εντός της κοινωνικής ζωής, µπορεί να αναγνωριστεί µια τάξη αντίστοιχη µε τη 
φυσική τάξη που καθορίζει το φυσικό κόσµο. Συνεπώς ο ρόλος του ατόµου και του κράτους 
ήταν να αφήσει τη φυσική τάξη να αναπτυχθεί, δίνοντας τη δυνατότητα να µορφοποιηθεί η 
κοινωνική πραγµατικότητα, χωρίς να φέρει  εµπόδια. Ήταν εξαιτίας αυτής της πίστης θιασώτες 
του laissez– faire. Υπάρχουν κάποια ουσιαστικά δεδοµένα που χαρακτήριζαν, αλλά και 
ταυτόχρονα περιόριζαν τη φυσιοκρατική σκέψη. 

Οι φυσιοκράτες αναφέρονταν στην γαλλική αγροτική (agriculture) φεουδαρχική 
οικονοµία. Στο βορρά η ανάπτυξη της καπιταλιστικής αγροτικής οικονοµικής ζωής ήταν 
ιδιαιτέρως αναπτυγµένη, σε αντίθεση µε το νότο όπου υπήρχε κατακερµατισµός της ιδιοκτησία. 
Η υπεροχή της φεουδαρχικής αγροτικής οικονοµίας ήταν εµφανής. Στις πόλεις κυριαρχούσαν 
οι τεχνίτες ενώ η καπιταλιστική παραγωγή ήταν σπανιότατη. Ακόµα η βασική µετατροπή και 
ανταλλαγή των αντικειµένων ήταν ανάµεσα σε προϊόντα και άλλα αγαθά. 

Οι φυσιοκράτες θεωρούσαν ως παραγωγικές εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν πλεόνασµα. Ακόµα πίστευαν πως πλεόνασµα µπορεί µόνο να 
δηµιουργηθεί µέσω της αγροτικής ανάπτυξης, εξαιτίας της γονιµότητας που προσιδίαζε στη γη 
και µπορούσε να µετατρέψει το σπόρο του σιτηρεσίου15 σε σοδειά. Έτσι διαχώριζαν τη 
κοινωνία σε τρεις τάξεις. 

                                                 
15 Εννοώντας σιτηρέσιο περιλαµβάνεται οτιδήποτε αγροτικής προέλευσης µπορεί να χρησιµεύσει 
ως τροφή: σιτάρι, καλαµπόκι, κριθάρι, βρώµη. 
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 Τους γαιοκτήµονες οι οποίοι κατείχαν γη και µπορούσαν να την ενοικιάσουν 
παίρνοντας από τους καλλιεργητές ως ενοίκιο ένα ποσοστό της παραγωγής ως ετήσιο 
µίσθωµα Να σηµειωθεί, πως οι γαιοκτήµονες ήταν η µόνη τάξη που εκείνη την εποχή 
πλήρωνε φόρους 

 Τους µισθωτές της γης, που εργάζονταν στα κτήµατα και οι οποίοι θεωρούνταν η 
παραγωγική τάξη της οικονοµίας αφού η εργασία τους δηµιουργούσε καθαρό προϊόν. 
Τρέφονταν από την παραγωγή της και πλήρωνε στο γαιοκτήµονα ως ενοίκιο τη 
πλεονάζουσα παραγωγή. 

 Την αποστειρωµένη τάξη (sterile class), την οποία αποτελούν όλοι οι χειρώνακτες και 
οι τεχνίτες (artisans), που εργάζονταν εκτός της αγροτικής παραγωγής και των οποίων η 
εργασία θεωρούνταν µη παραγωγική. Με την έννοια µη παραγωγική δεν εννοούνταν πως η 
εργασία τους δεν ήταν χρήσιµη, αλλά πως δεν παρήγαγε πλεονασµατική αξία (surplus). 

 
Η διαδικασία παραγωγής πλεονάσµατος ήταν η ακόλουθη: Ας υποθέσουµε πως στην 

αρχή ενός χρόνου η γαιοκτήµονες κατέχουν όλη τη γη, οι εργάτες γης όλα τα αγροτικά 
προϊόντα, και οι τεχνίτες, η αποστειρωµένη τάξη δηλαδή, όλα τα κατασκευασµένα προϊόντα. 
Έστω ότι η αγροτική παραγωγή φτάνει στα έξη εκατοµµύρια νοµισµατικές µονάδες, τρία εκ των 
οποίων είναι σιτηρέσιο για τροφή και τρία πρώτη ύλη. Τα έξι εκατοµµύρια παρήχθησαν µε την 
επένδυση ενός εκατοµµυρίου που αντιπροσωπεύει τη ποσότητα που καταναλώνουν οι εργάτες 
γης για την επιβίωση τους και την επιβίωση της οικογένειας τους και που αποτελούν στην 
ουσία το µισθό τους, ένα εκατοµµύριο που ήταν το κόστος των πρώτων υλών που 
χρησιµοποιήθηκε από την προηγούµενη χρήση για την καλλιέργεια της γης, ένα εκατοµµύριο 
που µεταφέρθηκε στην αποστειρωµένη τάξη για την αγορά εργαλείων. Σε αυτά τα τρία 
εκατοµµύρια προσθέτονται και τα avances primitives, που αντιπροσωπεύουν στην ουσία τους 
ποσά για τη διατήρηση ενός σταθερού κεφαλαίου και την κάλυψη του πιθανού ρίσκου. 
Συνολικά δηλαδή έχουµε τέσσερα εκατοµµύρια που εισήχθησαν στη διαδικασία παραγωγής 
και έξι εκατοµµύρια που παρήχθησαν, µε αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί µέσα σε ένα χρόνο 
πλεονασµατική αξία δύο εκατοµµυρίων, την οποία καρπώνονται οι γαιοκτήµονες. Με τη σειρά 
τους οι γαιοκτήµονες από τα δύο εκατοµµύρια αυτά θα επιστρέψουν το ένα εκατοµµύριο στην 
παραγωγική τάξη για την αγορά τροφής, ενώ θα πληρώσουν και ένα εκατοµµύριο για την 
αγορά εργαλείων στην αποστειρωµένη τάξη. Έτσι στην παραγωγική τάξη θα επιστρέψει ένα 
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εκατοµµύριο, το οποίο βρισκόταν αρχικά στην κατοχή της, αλλά δεν το κρατάει αφού αγοράζει 
µε αυτό εργαλεία αξίας ενός εκατοµµυρίου. Με τη σειρά της η αποστειρωµένη τάξη θα 
πληρώσει στους εργάτες γης ένα εκατοµµύριο για την αγορά τροφίµων. Στο τέλος αυτού του 
κύκλου όλο το χρήµα έχει επιστρέψει στην παραγωγική τάξη (Napoleoni C. 1975). 

Συνολικά στη διαδικασία η παραγωγική τάξη έχει εισάγει στην κυκλοφορία σιτηρέσιο 
αξίας δύο εκατοµµυρίων – ένα προς του γαιοκτήµονες και ένα προς τους τεχνίτες- καθώς και 
ένα εκατοµµύριο πρώτων υλών ως ενοίκιο στους γαιοκτήµονες για την καλλιέργεια, συνολικά 
δηλαδή τρία εκατοµµύρια. Επίσης κράτησε για τον εαυτό της ως µισθό επιβίωσης ένα 
εκατοµµύριο σιτηρεσίου, ένα εκατοµµύριο πρώτον υλών για την εκ νέου καλλιέργεια της γης την 
επόµενη χρονιά, καθώς και ένα εκατοµµύριο, «τόκων» επί του επενδεδυµένου κεφαλαίου, µε 
σκοπό την κάλυψη του ρίσκου της παραγωγής, τη βελτίωση των καλλιεργειών και την κάλυψη 
πιθανών ελλειµµάτων στην παραγωγή κάποιου έτους. Η αποστειρωµένη τάξη εισήγαγε µε τη 
σειρά της στην κυκλοφορία δύο εκατοµµύρια, ένα για να αγοράσει τροφή από  την παραγωγική 
τάξη και ένα ως εργαλεία που κατευθύνθηκαν στους γαιοκτήµονες, εξασφαλίζοντας τη 
δυνατότητα εργασίας της και για τον επόµενο χρόνο. Τέλος η τάξη των γαιοκτηµόνων 
παίρνοντας σιτηρέσιο για ένα εκατοµµύριο νοµισµατικές µονάδες και δίνοντας το άλλο στους 
τεχνίτες για την αγορά εργαλείων έχουν στο τέλος της χρονιάς εκπληρώσει τα φεουδαρχικά 
τους δικαιώµατα. 

Οι φυσιοκράτες και συγκεκριµένα ο Quensay, δηµιούργησε τον παρακάτω πίνακα 2, 
γνωστό ως Tableau Economique (Rima, H. I. 1986). O Quensay επιδίωξε να καταδείξει την 
αλληλεξάρτηση των τριών τάξεων, οι οποίες κατά την παραγωγική διαδικασία τροφοδοτούν η 
µια την άλλη. Το Tableau Economique αναφέρεται σε µια κλειστή αγροτική οικονοµία χωρίς 
εξωτερικό εµπόριο, ενώ η αποταµίευση ισούται µε το αναγκαίο κεφάλαιο αντικατάστασης. Η 
ανάλυση περιορίζεται στον αγροτικό τοµέα, συµπεριλαµβάνοντας βέβαια την αλιεία και την 
εξόρυξη, θεωρώντας όµως, πως µόνο η αγροτική παραγωγή δηµιουργεί πλεόνασµα. Επίσης 
κατά το τέλος του έτους χρήσης, όπως είδαµε και στο προηγούµενο παράδειγµα, όλο το 
καθαρό προϊόν θα έχει επιστρέψει στην παραγωγική τάξη. Μια περαιτέρω παραδοχή είναι ότι 
όλο η επένδυση που κατευθύνεται στην παραγωγική τάξη µε σκοπό τη δηµιουργία 
πλεονάσµατος, έχει απόδοση τουλάχιστον 100%.  
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στην αριστερή και δεξιά στήλη. Από τα 1000 quarter που οδηγούνται στην αποστειρωµένη 
τάξη, το 50%, ήτοι 500 quarter επανέρχονται στην παραγωγική τάξη για αγορά τροφής και 
απεικονίζονται µε τα µεγάλα βέλη από τη δεξιά προς την αριστερή στήλη. Κατ’ αντίστοιχο 
τρόπο η παραγωγική τάξη έχει µεταβιβάσει, για την αγορά εργαλείων ποσότητα 500 quarter, 
προς την αποστειρωµένη τάξη των τεχνιτών, και δείχνονται µε τα βέλη από την αριστερή προς 
τη δεξιά στήλη. 

 Στην οικονοµική ανάλυση των φυσιοκρατών βλέπουµε πως η ανταλλαγή των 
αντικειµένων ξεκινάει από την πληρωµή ενοικίου στους γαιοκτήµονες και η συνολική ανταλλαγή 
µεταξύ τροφής και αντικειµένων είναι αποτέλεσµα του ύψους αυτού του ενοικίου. Γι’ αυτό και οι 
φυσιοκράτες υποστηρίζουν πως το ύψος αυτού του ενοικίου θα πρέπει να είναι υψηλό, ώστε 
να δηµιουργήσει µεγάλη κυκλοφορία χρήµατος και συνεπώς µεγάλη παραγωγή. 

Συνοψίζοντας και αξιολογώντας τη φυσιοκρατική σκέψη, καθίσταται εµφανές πως η 
ανταλλαγή των εµπορευµάτων είναι στην ουσία ανταλλαγή µεταξύ ενοικίου, τροφής, και 
εργαλείων, ενώ µόνο η γεωργική παραγωγή µπορεί να εξασφαλίσει πλεόνασµα απαραίτητο για 
την οικονοµική µεγέθυνση. Ολόκληρη η παραγωγή αντικειµένων και εργαλείων απλώς 
αναπαράγει την επιβίωσή της καλύπτοντας και το κόστος της παραγωγής της. Το σηµαντικό 
στοιχείο της εργασίας τους ήταν η µελέτη, έστω και σε ένα πρώτο και ατελές επίπεδο ποιοτικής 
ανάγνωσης, του οικονοµικού συστήµατος και των σχέσεων που δηµιουργούνται µέσα σε αυτό, 
ως σύνολο πλέον. Μελέτησαν την οικονοµική ζωή, όχι στατικά αλλά στη διάρκεια του χρόνου, 
δίνοντας βάρος στη κατανόηση της οικονοµικής µεγέθυνσης. Επίσης προσπάθησαν να 
αποκρυπτογραφήσουν την αλυσίδα της παραγωγής αξίας µέσα από τις σχέσεις των 
παραγόµενων προϊόντων και όχι σε κάποια εγγενή ιδιότητα των πολύτιµων µετάλλων όπως 
γινόταν µέχρι τότε, βάσει της θεωρίας του µερκαντιλισµού. Τέλος διατύπωσαν τη θέση πως η 
οικονοµική µεγέθυνση ήταν στοιχείο απαραίτητο στην προσπάθεια να επιτευχθεί η αύξηση του 
καθαρού προϊόντος, ενώ ήταν εναντίον των πολυτελών εξόδων, τα οποία δεν προσέφεραν στην 
αύξηση του καθαρού προϊόντος και στην ουσία διέβρωναν το καθαρό προϊόν (Robbins 
L.1998). 
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III. Δέκατος όγδοος αιώνας. O Adam Smith§ 

Το 1776 δηµοσιεύει ο Adam Smith το έργο του «Ο Πλούτος των Εθνών», στο οποίο 
προσπαθεί να κατανοήσει του τρόπους µε τους οποίους ένα κράτος φτάνει στην οικονοµική 
µεγέθυνση. Μια πολύ σηµαντική παράµετρος, ουσιώδης για τη σκέψη του Adam Smith είναι η 
µετάβαση της οικονοµίας της Αγγλίας από προ-καπιταλιστική σε καπιταλιστική. Ειδικά στις 
πόλεις, συµπεριλαµβανοµένης και της Γλασκόβης η βιοµηχανική καπιταλιστική ανάπτυξη 
πραγµατοποιόταν µε ταχύτατους ρυθµούς. Η ανάπτυξη του καπιταλισµού διαφοροποιεί την 
παραγωγική διαδικασία σε δύο βασικούς συντελεστές. Πρώτον η κλασσική αρχή των 
φυσιοκρατών, πως µόνο η αγροτική παραγωγή δηµιουργεί πλεόνασµα, φαίνεται πως δεν 
επαρκεί για να εξηγήσει όλο το παραγωγικό γίγνεσθαι που λαµβάνει χώρα. Βέβαια µέχρι τον 
Adam Smith  δεν µπορούσε κανείς να επιχειρηµατολογήσει τεκµηριωµένα, αντικρούοντας τη 
θέση των φυσιοκρατών, καθώς δεν υπήρχε κάποιο πιο διεισδυτικό µοντέλο ανάλυσης σε 
σχέση µε τη φυσιοκρατική ανάλυση. ∆εύτερον αυξάνεται το ποσοστό των εργατών που 
βρίσκονται σε µισθωτή σχέση εργασίας. Σε αντίθεση µε τη µέχρι πρότινος ανεξάρτητη εργασία 
των εργατών γης, η πλειονότητα των εργαζοµένων που απασχολείται στα εργοστάσια 
βρίσκεται υπό καθεστώς µισθωτής εργασίας, γεγονός που επέβαλε στην οικονοµική θεωρία να 
προστρέξει σε πιο ενδελεχή ανάλυση, ικανή να ερµηνεύσει τις νέες σχέσεις που 
δηµιουργούνται. Τρίτον ο εντεινόµενος ανταγωνισµός των βιοµηχανιών, που ωθούσε τις 
επιχειρήσεις σε εκείνες τις επενδύσεις που η απόδοση του κεφαλαίου είναι η µεγαλύτερη. 
Μέσα από την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού, που προσοµοίαζε σε συνθήκες ελεύθερου 
ανταγωνισµού, διέκρινε ο Adam Smith την τάση των τιµών να οδηγούνται προς τη «φυσική» 
τιµή τους (Napoleoni C.). Παράλληλα θεωρούσε πως ο καταµερισµός στηρίζεται στην 
συσσώρευση και ενεργοποίηση κεφαλαίου, το οποίο οφείλει να συντηρεί τα εργαλεία της 
εργασίας.  

Μέσα από το έργο του αναγνώρισε πως οι βασικές υποθέσεις των φυσιοκρατών αν και 
ήταν δυνατό να γίνουν αποδεκτές ως σηµεία αφετηρίας, εν τούτοις ήταν αναγκαίο να 
ανασκευαστούν, ώστε να έχουν επεξηγηµατική ισχύ και δυνατότητα πρόβλεψης και στις νέες 
συνθήκες. Ως συνέπεια διατυπώθηκαν οι θέσεις πως 

 Το καθαρό προϊόν είναι δυνατόν να παραχθεί από όλα τα τµήµατα παραγωγής µιας 
οικονοµίας,  µέσω της εργατικής δύναµης, σε αντίθεση µε την άποψη των φυσιοκρατών 
που πίστευαν πως µόνο η γη ήταν ικανή για παραγωγή πλεονάσµατος. 
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 Το κέρδος αποτελεί ξεχωριστή ποιότητα αµοιβής για τον επιχειρηµατία, ο οποίος έχει 
επενδύσει σταθερό κεφάλαιο. Αποτελεί µια αµοιβή η οποία δε συνδέεται µε κάποια 
συγκεκριµένη εργασία αλλά µε το κεφάλαιο το οποίο έχει αρχικά δεσµεύσει. Η οικονοµική 
θεώρηση του Smith αρχίζει να παίρνει µορφή καθώς το παραγόµενο προϊόν διασπάται 
τώρα σε τρία στοιχεία: τους µισθούς, το ενοίκιο, και το κέρδος, αντικατοπτρίζοντας και 
προσδιορίζοντας αντίστοιχα και τρεις νέες κοινωνικές τάξεις, τους µισθωτούς 
εργαζόµενους, τους γαιοκτήµονες και τους καπιταλιστές. 

 Πολλές εργασίες δεν προσθέτουν αξία. Σε αυτές συγκαταλέγει τους υπαλλήλους του 
στρατού, τους δικαστικούς. Η εργασία αυτού του τύπου αν και µπορεί να προσφέρει 
ικανοποίηση σε αυτούς που την καταναλώνουν, εν τούτοις δεν προσφέρει στη 
συσσώρευση κεφαλαίου. Καταλήγοντας σε αυτή τη θέση του, υποστηρίζει τελικά πως το 
κεφάλαιο αυξάνεται µέσω της οικονοµίας και µειώνεται µέσω της σπατάλης και της 
ασωτίας (Robbins, L.). 

 
Από τα βασικά προβλήµατα κατά την ανάπτυξη του «Πλούτου των Εθνών» ήταν ο 

προσδιορισµός της αξίας ων αντικειµένων µέσα από µια θεωρία αξίας. Μέχρι τους 
φυσιοκράτες ο προσδιορισµός της αξίας ήταν σχετικά απλός καθώς όλα ανάγονταν, στην 
ουσία, σε ποσότητες σιτηρεσίου. Όµως η βιοµηχανική άνθιση που κυριαρχούσε στο δεύτερο 
µισό του δεκάτου ογδόου αιώνα επέβαλε ως όρο ανάπτυξης τον καταµερισµό της εργασίας. 
Συνεπώς η εργασία ενός ατόµου πολύ λίγα αγαθά µπορούσε να του εξασφαλίσει άµεσα. Η 
πλειοψηφία των αγαθών που κατανάλωνε ο άνθρωπος προέρχονταν από την εργασία άλλων 
ατόµων. Αυτή την εργασία αγόραζε κανείς κατά την ανταλλαγή των αντικειµένων και ανάλογα 
µε το αν ήταν πλούσιος ή φτωχός µπορούσε να αγοράσει πολύ ή λίγη εργασία. Ο Smith 
διαχώρισε τον προσδιορισµό της αξίας σε δύο διαφορετικές κοινωνίες: 

Η πρώτη η πρωτόγονη κοινωνία, αναφερόταν σε µια κοινωνία που προϋπήρχε της 
συσσώρευσης κεφαλαίου και της συγκέντρωσης γης υπό την ιδιοκτησία ενός γαιοκτήµονα. Η 
κυριαρχούσα εργατική δύναµη είναι ανειδίκευτη εργασία, γεγονός που συνεπικουρεί στο να 
θεωρείται η αποδοτικότητα της εργασίας οµοιόµορφη (Napoleoni C.). Η θεωρία του 
προσδιορίζει πως υπάρχει ένα µέτρο, προσδιοριστικό της αξίας, σύµφωνα µε το οποίο αυτό 
που θα ιεραρχεί τα πράγµατα στη συνεχή κίνηση της αγοράς και των εµπορευµάτων δεν  θα 
είναι πια τα άλλα αντικείµενα και η σχετική και εποχιακή ανταλλακτική σχέση των 
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εµπορευµάτων, αλλά η δραστηριότητα η οποία τα παρήγαγε και η οποία χωρίς να φαίνεται 
είναι κατατεθειµένη, συσσωρευµένη µέσα τους. Εξαιτίας λοιπόν, της ανάγκης αυτής για 
δηµιουργία ενός σταθερού σχετικά εργαλείου µέτρησης της αξίας, χρησιµοποιήθηκαν οι 
εργατοώρες. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Adam Smith σε κάθε αντικείµενο υπήρχε 
ενσωµατωµένη εργασία. Κατά την ανταλλαγή του αντικειµένου, θα έπρεπε το νέο αντικείµενο το 
οποίο παίρναµε να έχει ίδια ποσότητα ενσωµατωµένης εργασίας. Οι εργατοώρες, που έχουν 
καταναλωθεί για την παραγωγή, κατεργασία και µετατροπή στην τελική  µορφή του 
εµπορεύµατος,  προσέθεταν στην αλυσίδα αξίας του προϊόντος. Οι ανταλλαγές έπαψαν τελικά 
να καθορίζονται από τις συγκεκριµένες ανάγκες και περιστασιακές ανταλλακτικές σχέσεις και 
απέκτησαν ένα πιο κοινό, λιγότερο ευµετάβλητο µέτρο σύγκρισης της αξίας τους, ενώ 
παράλληλα τα εµπορεύµατα απέκτησαν ένα σχετικά σταθερό πυρήνα αξίας. Μέσα από την 
ανάλυση του Adam Smith η εργασία ως µέτρο όφειλε την προνοµιακή της θέση, στο γεγονός 
πως µπορούσε να λειτουργήσει ως ένα σταθερό µέτρο µεταξύ των αγαθών, προερχόµενα από 
διαφορετικούς κλάδους παραγωγής, των οποίων η αξία διαφορετικά υπόκειτο σε µεγάλη 
σχετικότητα. Κατά την ανάλυση του Adam Smith αναγνωριζόταν η πρωτοκαθεδρία στην 
παράσταση πως κάθε εµπόρευµα αναπαριστούσε µια ορισµένη εργασία, και κάθε εργασία 
µπορούσε να αναπαραστήσει µια ορισµένη ποσότητα εµπορεύµατος. Η δραστηριότητα των 
ανθρώπων και η αξία των ανταλλάξιµων ειδών επικοινωνούσαν ακριβώς µέσω αυτής της 
παράστασης (Φουκώ Μ.). 

Η δεύτερη κοινωνία έπεται της συσσώρευσης γης και κεφαλαίου. Κατά τον υπολογισµό 
της αξίας ένα προϊόν ενσωµατώνει τόση αξία όσες είναι η εργατοώρες που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά την παρασκευή του, συν την πλεονάζουσα αξία, την αξία δηλαδή του ενοικίου και του 
κέρδους που αντιστοιχεί στο επενδεδυµένο κεφάλαιο. Σε διαφορετική περίπτωση ο 
καπιταλιστής δε θα είχε κανένα ενδιαφέρον να προσλάβει εργάτες εάν δεν προσπόριζε για τον 
εαυτό του κάποιο επιπλέον όφελος. Βεβαίως στην ανεπτυγµένη κοινωνία υπάρχουν διαφορές 
σχετικά µε το βαθµό δυσκολίας της εργασίας, όσο και µε τις απαιτούµενες δεξιότητες. Ο Smith 
πιστεύει βεβαίως, πως εξαιτίας των διαφορών αυτών θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες 
πρόσθετες παροχές - επιδόµατα (allowances), χωρίς όµως να λύνει συνολικά το πρόβληµα του 
προσδιορισµού της αξίας, για την εργασία που απαιτεί επιπλέον ειδίκευση και περισσότερες 
δεξιότητες. 
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IV. Ο κλασικισμός του δεκάτου ενάτου αιώνα. David Ricardo* 

Μετά τον Adam Smith ένας από τους βασικότερους µελετητές της πολιτικής οικονοµίας 
αποτέλεσε ο David Ricardo. Η προσπάθεια του ήταν να καταφέρει να προσδιορίσει την 
ποσότητα της παραγωγής και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή διακινείται ανάµεσα στις κοινωνικές 
οµάδες, τις οποίες διαχώριζε σε εργάτες, ιδιοκτήτες κεφαλαίου και γαιοκτήµονες. Υπάρχουν 
τρία σηµεία που αποτελούν τις βασικές αφετηρίες της ανάλυσης του. 

 Ο Ricardo και οι σύγχρονοι του είχαν παρατηρήσει ότι η ενσωµάτωση κεφαλαίου στην 
αγροτική εκµετάλλευση ήταν αποδοτική µε ένα µειούµενο ρυθµό, ίσχυε δηλαδή ο νόµος της 
φθίνουσας απόδοσης (Robbins, L.). 

 Η αύξηση της τιµής του σιτηρεσίου αύξαινε ανάλογα µε την αύξηση της καλλιέργειας 
της γης και την απασχολούµενη σε αυτήν εργασία, η οποία ήταν απαραίτητη για να 
παραχθεί κάθε φορά η τελευταία οριακή ποσότητα σιτηρεσίου (Robbins, L.). 

 Ο Ricardo θεωρούσε πως ο ρυθµός µεταβολής του συνολικού κέρδους της κοινωνίας 
εξαρτάται από το ρυθµό κέρδους που παρουσιάζει η αγροτική εκµετάλλευση και ότι αυτός 
είναι συνεχώς φθίνων. Με τη σειρά της η µελέτη της αγροτικής εκµετάλλευσης είναι στην 
ουσία το ίδιο πράγµα µε τη µελέτη της τιµής του ενοικίου της αγροτικής γης (Napoleoni C.). 

 
Από τις βασικές αρχές προέκυψε η µελέτη της υπεραξίας και του παραγωγικού ορίου της 

καλλιέργειας της γης, λόγω των πεπερασµένων δυνατοτήτων της. Μέχρι τον δέκατο όγδοο 
αιώνα πιστευόταν πως η ανάγκη τροφής θα ξεπερνιόταν µε την καλλιέργεια της γης και την 
εργασία, αφού η γονιµότητα προσιδιάζει στη γη. Όµως κατά τον Ricardo η απόδοση της γης 
γίνεται όλο και µικρότερη, διότι η συνεχόµενη αύξηση του πληθυσµού εξαναγκάζει σε 
µεγαλύτερη καλλιέργεια όλο και πιο δυσπρόσιτων και λιγότερο γόνιµων περιοχών σε 
µεγαλύτερο βάθος και µε τη χρήση καλύτερων λιπασµάτων. Από δύο ίσα τεµάχια γης, τα οποία 
καλλιεργούνται µε ίση ποσότητα εργασίας και κεφαλαίου, υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα 
παραγόµενα προϊόντα. Το κόστος εργασίας και συνεπώς η υψηλότερη τιµή των προϊόντων 
αυτών (π.χ. σιτάρι) των δυσπρόσιτων περιοχών καθορίζει την τιµή όλου του σιταριού 
ανεξάρτητα εάν αυτά καλλιεργήθηκαν σε εύφορες περιοχές. Η διαφορά αυτή είναι η πρόσοδος. 
Οι προσοδοφόρες αυτές περιοχές µπορούν να ενοικιαστούν σε τρίτους καλλιεργητές από τους 
ιδιοκτήτες που θα προεισπράξουν το τίµηµα.  
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Ταυτόχρονα η καλλιέργεια γίνεται όλο και δυσκολότερη και τα κόστη εργασίας αυξάνουν, 
αφού ενσωµατώνεται σε αυτήν περισσότερη εργασία πλέον, µε αποτέλεσµα την αύξηση των 
ονοµαστικών µισθών των εργατών ώστε να καλύψει τα ελάχιστα έξοδα συντήρησης, καθώς και 
περισσότερες πρώτες ύλες και λιπάσµατα. Στο τέλος τα κέρδη του καλλιεργητή θα 
εκµηδενιστούν. Η καλλιέργεια της γης είναι πλέον ασύµφορη στις δυσπρόσιτες περιοχές.  

Αν εξετάσουµε αυτή τη θεώρηση µε νούµερα, παρατηρείται πως αναφερόµαστε αρχικά 
σε µια οικονοµία όπου η γη χαρακτηρίζεται από αφθονία, υπάρχει αδιαφορία σχετικά µε το 
χωράφι που θα καλλιεργηθεί καθώς υπάρχει πληθώρα εύφορων αγροτεµαχίων, δεν υπάρχει 
ενοίκιο και η ποσότητα που παράγεται από τη γη, αφαιρουµένων του κόστους αποτελεί στην 
ουσία το κέρδος του καπιταλιστή, ο οποίος επένδυσε το κεφάλαιο στην παραγωγική αυτή 
διαδικασία. Στο παράδειγµα του Ricardo ο καλλιεργητής τοποθετώντας κεφάλαιο 200 quarters 
συµπεριλαµβανοµένων και των µισθών, παράγει τελικά 300 quarters σιτηρεσίου, έχουµε 
δηλαδή αναλογία κέρδους προς επενδεδυµένο κεφάλαιο 100/200 ή 1 ÷ 2 ή 50%. Όσο η γόνιµη 
γη σπανίζει τόσο οι καλλιεργητές καταφεύγουν σε λιγότερο εύφορα εδάφη, µε αποτέλεσµα στη 
δεύτερη αυτή φάση να απαιτείται για τη παραγωγή 300 quarters προϊόντος, να κατατεθούν 210 
quarters σιτηρεσίου. Στην περίπτωση αυτή η απόδοση του κέρδους προς το επενδεδυµένο 
κεφάλαιο ισούται µε 90/210 ή 43%. Όµως αυτή η απόδοση καθορίζει τώρα και τη απόδοση 
που πρέπει να έχει για τον καλλιεργητή κάθε είδος γης, ακόµα και η εύφορη περιοχή της 
αρχικής κατάστασης. Συνεπώς ο καλλιεργητής που τοποθετεί στην πρώτη εύφορη γη κεφάλαιο 
200 quarters απολαµβάνει µια απόδοση 43%, ήτοι καρπώνεται τελικά 86 quarters σιτηρεσίου. 
Τα υπόλοιπα 14 που αποδίδει το εύφορο χώµα, προορίζονται πλέον για το ενοίκιο της γης 
προς τον ιδιοκτήτη. Παρατηρείται πως στη δεύτερη αυτή φάση δηµιουργείται ένα διαφορικό 
ενοίκιο το οποίο ονοµάζεται γαιοπρόσοδος. Συνεχίζοντας την ίδια διαδικασία σε µια τρίτη 
φάση για την παραγωγή 300 quarters είναι αναγκαία τώρα η ενσωµάτωση 220 quarters 
κεφαλαίου και η απόδοση ανέρχεται στο 80/220 ή 36%. Στο πρώτο αγροτεµάχιο η παραγωγή 
θα διαµοιραστεί σε 72 quarters κέρδος του παραγωγού και 28 quarters ενοίκιο στον κτηµατία, 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση το κέρδος του παραγωγού ανέρχεται περίπου σε 76 quarters  και 
το ενοίκιο σε 14 quarters (Napoleoni C.). Υπάρχει ένα σηµείο όπου το οριακό κέρδος από την 
καλλιέργεια ενός ακόµα τεµαχίου γης καθίσταται ασύµφορο. Αυτό σηµαίνει πως τα εργατικά 
χέρια παραµένουν σταθερά και παύουν να απασχολούνται νέοι εργάτες, για να ξεχερσώσουν 
τη γη. Εντέλει η Ιστορία περιπίπτει σε κατάσταση σταθερότητας, όπως φαίνεται και από τον 
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πίνακα 3, στο σηµείο όπου το κέρδος από την καλλιέργεια µηδενίζεται και ο πληθυσµός της 
γης γίνεται Ν4 (Rima, H. I.).  

 
 

Άξονας Ψ: Απόδοση γης (Ψ)

 
Σχετικά µε τον προσδιορισµό της αξίας ο Ricardo επεκτείνει τη θεωρία της αξίας του 

Adam Smith  σύµφωνα µε την οποία στη µεν προκαπιταλιστική κοινωνία η αξία προσδιορίζεται 
από την ενσωµατωµένη εργασία, στη δε καπιταλιστική κοινωνία καθορίζεται από τη 
συσσωρευµένη εργασία, συν το ενοίκιο, συν το κέρδος του καπιταλιστή. ∆έχεται αυτές τις δύο 
παρατηρήσεις όµως µονάχα ως σηµείο αφετηρίας, καθώς σηµειώνει πως η έννοια 
ενσωµατωµένη αξία δεν έχει πλέον ένα αδιαµφισβήτητο νόηµα, κι αυτό διότι: 

 

Άξονας Χ: Πληθυσμός και εργατική δύναμη (Ν) 

Ν1

Ψ1

Ν2

Ψ2

Ψ3

Ενοίκιο 

Κέρδος 
Όριο μισθών επιβίωσης 

Ν3 Ν4

Πίνακας 3: Πληθυσµός, εργατική δύναµη, απόδοση γης, 
ενοίκιο και κέρδος στην ανάλυση του Ricardo 
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 Υπάρχει καταρχάς η σχέση ανταλλαγής της ενσωµατωµένης αξίας ενός προϊόντος Α µε 
την ενσωµατωµένη εργασία σε κάποιο άλλο προϊόν Β 

 Υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής του προϊόντος Α, όχι πλέον µε το προϊόν Β, αλλά 
απευθείας µε εργατική δύναµη. 

 
Ο Ricardo διασπά την εργασία σε δυο άξονες. Από τη µια υπάρχει η κατατεθειµένη 

εργασία που παράγει προϊόντα, κατεργάζεται υλικά, µεταφέρει εµπορεύµατα, δηµιουργεί 
δηλαδή ανταλλάξιµές αξίες, που δεν προϋπήρχαν, και συνεπώς αποτελεί το µέτρο που 
καθορίζει τη τιµή, την αξία των προϊόντων αυτών. Από την άλλη υπάρχει η εργασία χρόνος, 
δύναµη, κόπος του εργάτη, που προσφέρουν οι εργάτες και ζητούν οι επιχειρηµατίες, ως 
ανταλλάξιµο πλέον προϊόν η ίδια. Στην ουσία σπάει σε δύο διαφορετικές ενέργειες, τη 
συσσώρευση αξίας του αντικειµένου µέσω της προσθήκης σε αυτό εργατοωρών, ενώ από την 
άλλη η τιµή της αξίας της εργατικής ώρας εξαρτάται από τους νόµους της προσφοράς και της 
ζήτησης για εργατικά χέρια. Η ανταλλακτική αξία των δύο αυτών σχέσεων δεν είναι ίδια. Αρκεί 
να εξεταστεί η περίπτωση ενός αγαθού το οποίο έχει ενσωµατώσει εργατική δύναµη αξίας 100 
ωρών, η οποία παρέχεται από εργάτες των οποίων ο µισθός επιβίωσης αντιστοιχεί σε 50 ώρες 
εργασίας. Συνεπώς ενώ το αγαθό έχει αξία 100 εργατοωρών σύµφωνα µε την πρώτη µέτρηση, 
έχει αξία 200 ωρών σύµφωνα µε τη δεύτερη.  

Παρά το γεγονός πως ο  Ricardo ανέδειξε τις ατέλειες του Adam Smith σχετικά µε τον 
προσδιορισµό της αξίας, τελικά δεν µπόρεσε ούτε και αυτός να παρουσιάσει µια ικανοποιητική 
και πλήρη θεωρία αξίας. Αρκέστηκε να σηµειώσει πως οι εργατοώρες αποτελούν τον 
καθοριστικότερο παράγοντα προσδιορισµού της αξίας ενός αγαθού, εν τούτοις όµως όχι τον 
µοναδικό παράγοντα, µια εξήγηση πληρέστερη βεβαίως από τις δύο προηγούµενες των  
φυσιοκρατών και του Adam Smith, καθώς καταδεικνύει τα κενά των αναλύσεων τους, όχι όµως 
και ολοκληρωµένη ως αυτούσια θεωρία. 
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V. Η οικονομική σκέψη στο δεύτερο μισό του δεκάτου ενάτου αιώνα. 

Ο Karl Marx  

Με τον Adam Smith η παράσταση της οικονοµικής ζωής, το νέο πλαίσιο σκέψης έπαψε 
να θεµελιώνεται δηµιουργώντας δεσµούς και αναλογίες και µεταφορικές περιγραφές µε άλλες 
παραστάσεις, από άλλους επιστηµονικούς χώρους. Αυτό οφείλεται, από τη µια σε νέες 
εµπειρίες, όπως π.χ. µια διαφορετική, άγνωστη µέχρι τότε, µορφή και λειτουργία του 
κεφαλαίου, από την άλλη σε διαφορετική θέαση του ιδίου πράγµατος. Στην ουσία για πρώτη 
φορά αρθρώθηκε ένας επιστηµονικός λόγος σχετικά µε την οικονοµική µεγέθυνση, ο οποίος 
προσπαθούσε βάσει µιας αρχικής θεωρίας να δηµιουργήσει ένα στέρεο οικοδόµηµα σκέψης, 
το οποίο θα µπορούσε να εξηγήσει τα οικονοµικά φαινόµενα, αλλά και να προβλέψει εξελίξεις. 
Στην στροφή του αιώνα, µέσα από την ανάγκη για διαµόρφωση της αξίας, η διαδικασία της 
παραγωγής υποκατέστησε την ανταλλαγή, ενώ ταυτόχρονα δηµιούργησε νέα γνωστικά 
αντικείµενα ανάλυσης (µελέτη του κεφαλαίου) και επέβαλε νέες έννοιες και µεθόδους ανάλυσης 
των µορφών παραγωγής και συσσώρευσης του κεφαλαίου (Φουκώ Μ.).  

Η παράσταση του Adam Smith σχετικά µε το µέτρο που προσδιορίζει  την αξία των 
εµπορευµάτων συνεχίζεται αλλά και διαφοροποιείται στη συνέχεια από τον Ricardo ενώ µια 
νέα θεώρηση διατυπώνεται. Κατά το έργο του Karl Marx, η θεώρηση των Adam Smith και 
Ricardo που λαµβάνει υπόψη µόνο τη ποσότητα της συσσωρευµένης εργασίας ως 
προσδιοριστικό των τιµών, αδυνατεί να εξηγήσει τις σχετικές µεταβολές των τιµών του Α σε 
σχέση µε το Β. «…Εποµένως οι πραγµατικές αλλαγές στα µεγέθη της αξίας δεν καθρεφτίζονται 

ούτε αναµφισβήτητα, ούτε εξαντλητικά στη σχετική τους έκφραση ή στο µέγεθος της σχετικής 

τους αξίας. Η σχετική αξία ενός εµπορεύµατος µπορεί να αλλάζει, µόλο που η αξία του 

παραµένει σταθερή. Η σχετική του αξία µπορεί να µένει σταθερή, µόλο που η αξία του αλλάζει 

και τέλος, δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό να καλύπτονται αµοιβαία οι ταυτόχρονες αλλαγές στο 

µέγεθος της αξίας του και στη σχετική έκφραση του µεγέθους αυτού της αξίας» (Μαρξ Κ. 1867).  
Ο Μαρξ εισάγει τώρα στην ανάλυση  της συσσώρευσης του κεφαλαίου την έννοια της 

υπεραξίας, που προκύπτει µέσω της πληρωµής από τον επιχειρηµατία  µικρότερης αξίας στον 
εργάτη σε σχέση µε το παραγόµενο προϊόν της εργασίας του δεύτερου. Αυτό ισχύεί από τη 
στιγµή που εισάγεται ο διαχωρισµός στην παραγωγή του  κεφαλαίου µεταξύ εργατών και 
κεφαλαιοκρατών. Οι πόροι εργασίας (πρώτες ύλες, εγκαταστάσεις κ.λ.π.) ανήκουν σε µια µόνο 
τάξη, αυτή των κεφαλαιοκρατών, ενώ στην αντίπερα τάξη, αυτή των εργατών, ανήκει µόνο η 
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εργατική τους δύναµη. Σύµφωνα µε την ανάλυση του Μαρξ ο  καπιταλιστής αγοράζει από τον 
εργάτη µε χρήµατα (τα οποία αποτελούν, µέσω της ικανότητας ανταλλαγής τους, µιαν άλλη 
µορφή όλων των άλλων εµπορευµάτων) χρόνο εργασίας, µεγαλύτερο από την αξία των 
καταβληθέντων χρηµάτων. Αντίστοιχα ο εργάτης αµείβεται µε χρήµατα (δηλαδή εν δυνάµει, µε 
οποιοδήποτε  αντίστοιχο εµπόρευµα), αποδίδοντας  όµως στον κεφαλαιοκράτη χρόνο 
εργασίας, και συνεπώς παραγόµενο προϊόν µεγαλύτερης αξίας. «Όλα τα εµπορεύµατα στην 

ανταλλαγή τους µε τη ζωντανή εργασία αγοράζουν περισσότερη εργασία από την εργασία που 

περιέχεται σε αυτά. Αυτό ακριβώς το παραπανίσιο αποτελεί την υπεραξία» (Μαρξ Κ. 1905). 
Συνεπώς καταλήγει στο συµπέρασµα πως ο χρόνος εργασίας δεν µπορεί να είναι πια το 
εσωτερικό µέτρο που ρυθµίζει την ανταλλακτική αξία των εµπορευµάτων. 

Η σηµαντικότητα των αλλαγών αυτών στη σκέψη και στη µορφοποίηση της µέσω µιας 
νέας γλώσσας, ήταν καταλυτική. Πέρα από τα νέα εργαλεία ανάλυσης που προέκυψαν στην 
οικονοµική επιστήµη, σηµατοδοτήθηκαν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε πάρα πολλούς άλλους 
τοµείς της σκέψης.  Από τις νέες παραστάσεις αναδύθηκαν νέες ερωτήσεις και θεωρήσεις που 
δεν µπορούσαν να βρουν έκφραση µέσα στις προηγούµενες νόρµες, τυπολογίες και 
ταξινοµήσεις της προϋπάρχουσας θεώρησης.  

 

VI. Οι συνέπειες της αλλαγής 

 Με την τροποποίηση των βασικών υποθέσεων και παραδοχών σχετικά µε το προτσές 
παραγωγής και συσσώρευσης του κεφαλαίου που εισήχθησαν από τους οικονοµολόγους  
Smith, Ricardo, Marx, εγκαινιάστηκαν αλλαγές στον τρόπο ανάγνωσης και άλλων κοινωνικών 
φαινοµένων πέρα από τα όρια της οικονοµικής επιστήµης. Η σκέψη της εποχής µπόρεσε να 
συλλάβει την επίδραση των διαφορετικής πλέον ανάγνωσης κοινωνικών µεταλλαγών σε 
έννοιες κοινωνικές, φιλοσοφικές, ιστορικές, καθώς και σε έννοιες της πολιτικής οικονοµίας. 
Έχει ενδιαφέρουν να παρακολουθήσουµε πως αυτή η µεταβολή του πλαισίου σκέψης είχε 
ουσιώδεις συνέπειες στη φιλοσοφική σκέψη της εποχής (Φουκώ Μ. 1966). 

Βασική συνέπεια είναι η δηµιουργία µιας αιτιώδους σειράς στην πολιτική οικονοµία που 
έχει ριζικά νέα µορφή. Η ποσότητα εργασίας, απαραίτητη για παραγωγή καθορίζει την αξία 
της. Κάθε νέα εργασία προστίθεται στη αλυσίδα συσσωρευµένης εργασία. Με την έννοια αυτή 
προϋποθέτεται η ύπαρξη ενός συνεχούς, ιστορικού χρόνου, ο οποίος συσσωρεύεται στα 
αντικείµενα µέσω της εργασίας. Όµως η εξέλιξη της ανθρωπότητας αγγίζει τις πεπερασµένες 
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δυνατότητες της οικονοµίας. Με την πρόβλεψη αυτή ο Ricardo εισάγει την έννοια του 
οικονοµικού ιστορικισµού, µέσα στην οικονοµία, και τη σχέση της Ιστορίας µε την 
ανθρωπολογία. «Ιστορία (εργασία, παραγωγή, συσσώρευση, αύξηση δαπανών) υπάρχει µόνο 

που ο άνθρωπος ως φυσικό ον είναι πεπερασµένος. Όσο προχωρεί στην κατάκτηση της φύσης, 

τόσο περισσότερο πιέζεται από την περατότητα, τόσο πλησιάζει το θάνατο του Η ιστορία θα 

οδηγήσει τον άνθρωπο µέχρι την αλήθεια που τον σταµατά στον εαυτό του.» (Φουκώ Μ.). 
Αντίθετα µε τον Ricardo, ο Marx θεωρεί πως η Ιστορία κινείται προς διαφορετική 

κατεύθυνση Αν και το προϊόν της εργασίας αυξάνει και  συσσωρεύεται, εν τούτοις συνέχεια 
ξεφεύγει από αυτούς που το παράγουν και καταλήγει στον επιχειρηµατία, ο οποίος πληρώνει 
µόνο ένα µέρος του παραγόµενου προϊόντος στους εργάτες. Έτσι ολοένα αυξάνεται ο αριθµός 
αυτών, που η κοινωνική κατάσταση συγκρατεί µέσα στα όρια των συνθηκών ύπαρξης τους. 
Οδηγηµένη στα όρια της πείνας και του θανάτου, µια ολόκληρη τάξη θα εξαναγκαστεί εκ των 
πραγµάτων στη βίαιη ανατροπή της Ιστορίας µε τη µορφή που εξελίχθηκε µέχρι σήµερα. Στον 
Μαρξ, όµως η ιστορική νοµοτέλεια, η κοινωνική προφητεία καθορίζεται από την πάλη των 
τάξεων. Ο αγώνας είναι σε όλες τις εκφάνσεις του οικονοµικός. Η ιστορική συνέχεια µπορεί να 
ερµηνευθεί ως ένας αγώνας των τάξεων για απόκτηση οικονοµικής υπεροχής και ισχύος. Εδώ 
η «Βία είναι η µαµή της Ιστορίας». Βεβαίως, όπως η ίδια η Ιστορία έδειξε, η προφητεία του 
Μαρξ δεν επαληθεύτηκε. Όµως παρά την εσφαλµένη πρόβλεψη πάνω στη νοµοτελειακή, 
ντετερµινιστική προσέγγιση της ιστορίας µε τη µορφή της ιστορικής προφητείας, το ουσιώδες 
της θεώρησης του Ricardo και στη συνέχεια του Marx, παραµένει η δυνατότητα που έδωσαν 
στη σκέψη, να αναπτύξει την έννοια περί  διαλεκτικής σχέσης των παραγωγικών δυνάµεων, 
οικονοµικής ιστορικότητας, περατότητας της ανθρώπινης φύσης, ιστορικής νοµοτέλειας και του 
ενδεχόµενου τέλους της Ιστορίας. Η οικονοµική πραγµατικότητα θεωρείται πλέον ο 
καθοριστικός παράγοντας της ιστορικής εξέλιξης. Αυτό αποτελεί εξέλιξη τόσο σε σχέση µε την 
οικονοµική ανάλυση που δε λάµβανε υπόψη την ιστορική εξέλιξη, όσο και µε τη µορφή εκείνη 
του ιστορικισµού που δε λάµβανε υπόψη την οικονοµική πραγµατικότητα, καθώς µέχρι τότε η 
πρόβλεψη της ιστορίας στηριζόταν σε δόγµατα, δοξασίες, µεταφυσικές και ηθικές 
προσεγγίσεις. 

Στο ίδιο τέλος του χρόνου, αν και όχι µε οικονοµικούς ή πολιτικούς όρους, αναφερόταν 
και ο Friedrich Nietzsche, όταν στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα µιλούσε για το θάνατο του 
θεού και την περιπλάνηση του τελευταίου ανθρώπου. Στην ουσία αντιλαµβανόταν και αυτός µε 



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 53

διαφορετικούς όρους το πιθανό τέλος της ιστορίας και τη περατότητα του ανθρώπου. 
Επανέλαβε ξανά την αλυσίδα της Ιστορίας, για να προκαλέσει τελικά το άλµα στον 
υπεράνθρωπο.  
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VII. Σημειώσεις πρώτου κεφαλαίου 

§ Ο Adam Smith, 1723 – 1790, γεννήθηκε στο Kircaldy, Fifeshire, κοντά στο Εδιµβούργο. 
Ολοκλήρωσε το Μ.Α. στο πανεπιστήµιο της Γλασκόβης και ορίσθηκε καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης για να διδάξει φυσική θεολογία, ηθική, ρητορική και πολιτική 
οικονοµία. Τα δύο µεγάλα έργα του είναι τα: “The Theory of Moral Sentiments” (1759) και το 
“Wealth of Nations” (1776). Έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην κυβερνητική πολιτική κατά τον 
καθορισµό των µέτρων και των σταθµών, στην προστασία των καταναλωτών, στην ελάφρυνση 
από τους φόρους, στην εθνική άµυνα, καθώς και στην υποστήριξη της ανάπτυξης ενός ισχυρού 
στρατού για την προστασία της εταιρίας των ανατολικών Ινδιών (Thomson, K. 1994). Η ηθική 
φιλοσοφία και κατ’ επάκταση η ανάλυση της πολιτικής  οικονοµίας του Adam Smith είναι 
επηρεασµένη από την αγγλική σκέψη του δεκάτου ογδόου αιώνα, κυρίως του John Locke, που 
αναπτύχθηκε ως αντίδραση στον εγωκεντρισµό και τον πεσιµισµό του Hobbes. Σύµφωνα µε 
την ηθική θέση του Locke οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους ενάρετοι και στοχεύουν στην 
βελτίωση και την ανάπτυξη. Οι συγκρούσεις δηµιουργούνται µόνο από την κακή χειραγώγηση 
της φύσης που οδηγεί σε έλλειψη πόρων.  

Ο Smith θεωρούσε πως όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται µε περίπου τις ίδιες ικανότητες και 
οι διαφορές που παρουσιάζονται είναι αποτέλεσµα µονάχα της καταγωγής, της συνήθειας  και 
της εκπαίδευσης τους. Το βασικό στοιχείο στην ηθική του στάση που αναφέρεται στην πολιτική 
οικονοµία, είναι πως ο εγωισµός δεν είναι κατ’ ανάγκη διαλυτικό στοιχείο στην κοινωνική ζωή, 
αλλά µπορεί να συµβάλλει στην τάξη και την ανάπτυξη. Τα άτοµα επιδιώκοντας µέσω του 
ανταγωνισµού το δικό τους όφελος, χωρίς να εµποδίζουν τους άλλους να επιδιώξουν το δικό 
τους, παράλληλα µε την απουσία κατάχρησης εξουσίας και προνοµίων συµβάλλουν στην 
κοινωνική ανάπτυξη συνολικά. Η θέση του αυτή καθιστά τον Smith στην οικονοµική κατάταξη 
ως φιλελεύθερο, υπερασπιζόµενο την ιδιωτική αυτονοµία και επιχειρηµατικότητα, ενώ 
παράλληλα ήταν πολέµιος του laissez – faire. Στήριζε το ελεύθερο εµπόριο, βρισκόµενος σε 
πολεµική θέση µε τους µερκαντιλιστές,  και τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Η οικονοµική του θεωρία ήταν µια προσπάθεια να αναλυθεί ο τρόπος µε τον οποίο η 
ιδιωτική πρωτοβουλία µπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη και της δηµιουργίας κοινωνικών και 
οικονοµικών δοµών. 
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* David Ricardo, 1772-1823. Άγγλος οικονοµολόγος, εκπρόσωπος και αυτός της 

κλασσικής πολιτικής οικονοµίας, συνεχιστής της σχολής του Adam Smith. H σκέψη του Ricardo 
είναι αποτέλεσµα της επίδρασης των Ναπολεόντειων πολέµων επάνω στην οικονοµική ζωή της 
Αγγλίας, πόλεµοι που έφεραν δραµατικές ανακατατάξεις στις αξίες των αγαθών. Συγκεκριµένα 
η Αγγλία, εξαιτίας των πολέµων, βρέθηκε αποκλεισµένη στην τροφοδοσία µε σιτηρά από τις 
αποικίες της, µε αποτέλεσµα να εκτοξευθούν οι τιµές των σιτηρεσίων από 60 σελίνια που ήταν 
το 1974, σε 92 σελίνια το 1795, σε 177 σελίνια το 1801 και παρέµεινε µέχρι το 1813 πάνω από 
τα 90 σελίνια. Η βασική εργασία του Ricardo ήταν η µελέτη της διανοµής του κοινωνικού 
προϊόντος ανάµεσα σε µισθούς, κέρδη και ενοίκια. Κύρια έργα του είναι τα “Essays on the 
Influence of low Price of the Corn on the Profits of Stocks”, “On the Principles of Political 
Economy and Taxation” (Thomson, K.). Στην εικόνα 2 µπορούµε να δούµε τη σχέση του 
Ricardo µε τους προηγούµενους αναλυτές της οικονοµικής επιστήµης, ταυτόχρονα µε τα 
ρεύµατα της σκέψης που άσκησαν επιρροή στην ανάλυση του (Rima, H. I.). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κλασσική Οικονομική 
θεωρία: 

Adam Smith 1723 ‐ 1790

Utilitarianism: 
Jeremy Bentham 
1748 – 1832 
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1773 ‐ 1836 

J. B. Say 1767 ‐ 1835

Thomas Malthus 
1766 ‐ 1834 

Frances Hutcheson 
1694 - 1746  

David Ricardo  
1772‐1823  
Wm. Nassau Senior  
1790 – 1864 
John Stuart Mill 
1806 ‐ 1873

Bernard de 
Mandeville 
1670 ‐ 1773 

Εξέλιξη: 

Άμεση επίδραση: Εικόνα 2: Η κλασσική οικονοµική σχολή 

Φυσιοκράτες 1755 ‐ 1776
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 Karl Marx, 1818-1883. Γερµανοεβραίος κοινωνιολόγος, οικονοµολόγος. Ο Μαρξ 
ανέπτυξε το οικοδόµηµα της σκέψης του επηρεασµένος από τη φιλοσοφία του Ηegel και στη 
συνέχεια του Feuerbach. Παράλληλα έθεσε σε στερεότερες βάσεις τη σοσιαλιστική ανάπτυξη 
της κοινωνίας και την ισοκατανοµή του ισοδείµατος, σε σχέση µε τους πρώτους ροµαντικούς 
γάλλους σοσιαλιστές (Σαιν–Σιµών, Φουριέ) και αναρχικούς (Προυντόν). Σε αντίθεση µε το 
Χέγκελ, ο οποίος πρέσβευε πως κινητήριο δύναµη των κοινωνιών κατά την µετάβαση τους από 
τη φάση της κοινωνίας των δούλων, στη θεοκρατική οργάνωση και στη συνέχεια στη 
δηµοκρατική, αποτελεί ο ιδεαλισµός, ο Μαρξ διακήρυσσε πως η µετάβαση από τη φεουδαρχική 
προς την καπιταλιστική και τελικά τη σοσιαλιστική οργάνωση οδηγείται από την πάλη των 
τάξεων. Για τον Μαρξ η Ιστορία αποτελεί µια γραµµική ηθική εξέλιξη, που καθορίζεται από την 
οικονοµική και τεχνολογική αλλαγή, µε ποιοτικές αλλαγές από τη µια φάση της οργάνωσης 
στην άλλη. Τα έργα του “Das Kapital», “Theorien über den Mehrwert”, και “The Communist 
Manifesto” αποτέλεσαν τον αντίπαλο πόλο της κλασσικής ανάλυσης της πολιτικής οικονοµίας. 
Πάνω στην ανάλυση του Μαρξ στηρίχθηκε αργότερα το οικοδόµηµα του υπαρκτού 
σοσιαλισµού και του κοµµουνισµού (Thomson, K.). 

 

∆ιαλεκτική 
του Χέγκελ 

Ιστορική σχολή Γαλλικός 
Σοσιαλισμός 

Κλασσική οικονομική 
θεωρία(Methodensteit) 

Επιστημονικός Σοσιαλισμός: 
Friedrich Engels 1820 – 1895 
Karl Marx 1818 ‐ 1883

Αυστριακή σχολή: 
Carl Menger 1840 – 1921 
Friedrich Weiser 1851 ‐ 1926 

Άμεση επίδραση: 

Εικόνα 3: Οι επιρροές στη µαρξιστική θεώρηση 
Έμμεση επίδραση: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο μηχανισμός δημιουργίας νοήματος με τη βοήθεια του 

οργανωσιακού συμβολισμού. 

  

 

I. Παρουσίαση του θεωρητικού μοντέλου 

Σχετικά µε την κουλτούρα που διαµορφώνεται εντός της επιχείρησης, ακολουθώντας την 
κατηγοριοποίηση του Schein (Johnson & Scholes), µπορούµε να δούµε πως η κουλτούρα 
βρίσκεται  σε τρία επίπεδα. Στην επιφάνεια υπάρχουν τα υλικά απτά δεδοµένα (artifacts). Σε 
αυτά συγκαταλέγονται τα ορατά και ακουστικά αποτελέσµατα των δράσεων. Σε ένα δεύτερο, 
πιο δυσανάγνωστο επίπεδο, αναγνωρίζονται οι αρχές (values). Πρόκειται για κοινωνικές αξίες, 
φιλοσοφίες, στόχους και στάνταρ που θεωρούνται πως έχουν δεδοµένη αξία. Πιο βαθιά 
βρίσκονται οι βασικές υποθέσεις (assumptions), οι οποίες έχουν να κάνουν µε αξιωµατικές 
πίστεις σχετικά µε την πραγµατικότητα και την ανθρώπινη φύση  και αποτελούν στην ουσία 
τον πυρήνα της κουλτούρας (Hatch, Jo M. 1993). Ο Schein υποστήριζε πως οι βασικές 
υποθέσεις είναι αυτές που κρατάνε το κλειδί στο να κατανοήσουµε την οργανωσιακή 
κουλτούρα. Σύµφωνα µε τον ορισµό του: 

 Η κουλτούρα είναι το µοτίβο των βασικών υποθέσεων τις οποίες µια κοινωνική οµάδα 
έχει ανακαλύψει, επινοήσει ή αναπτύξει στην προσπάθειά του να αντιµετωπίσει µε 
επιτυχία τα προβλήµατα της υιοθέτησης εξωτερικών δεδοµένων, και της ένταξης αυτών των 
δεδοµένων στην εσωτερική  λειτουργία του συστήµατος. Οι βασικές αυτές υποθέσεις έχουν 
λειτουργήσει αρκετά καλά, ώστε να θεωρούνται έγκυρες και συνεπώς διδάσκονται στα νέα 
µέλη, ως ο σωστός τρόπος να αντιλαµβάνονται, να σκέφτονται και να αισθάνονται σε 
σχέση µε τα νέα προβλήµατα (Hatch, Jo M.). Η κουλτούρα αποτελεί ένα κοινό λειτουργικό 
εργαλείο συµπεριφοράς, αναφορικά µε τις δραστηριότητες και το σκηνικό στο οποίο 
µετέχουν οι εργαζόµενοι (Alvesson, M. 1987). 

 
Η Mary Jo Hatch προτείνει ένα ταυτόχρονα λειτουργικό (functional) αλλά και ερµηνευτικό 

(interpretive)  µοντέλο, το οποίο περιλαµβάνει αυτά τα στοιχεία, συν το συµβολισµό ως τέταρτο 
πυλώνα στην ανάλυσή της και εξηγεί το ρόλο τους στην οργανωσιακή δυναµική µεταλλαγή. Το 
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µοντέλο της αποτελεί µια διαφοροποίηση από το κλασσικό µοντέλο της κουλτούρας του Schein, 
κατά την τέταρτη παράµετρο του συµβολισµού, η οποία δεν θεωρείται πλέον στοιχείο των  
artifacts, αλλά αυτόνοµος πυλώνας µε ιδιαίτερη ερµηνευτική και λειτουργική δυνατότητα. 
Γραφικά το σχήµα 4 έχει τέσσερις κορυφές, βασικές υποθέσεις, αρχές, απτά δεδοµένα, 
συµβολισµοί, οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε διαδικασίες διακήρυξης (manifestation), 
πραγµάτωσης (realization), συµβολισµού (symbolization) και επεξήγησης (interpretation)16. 
Μέσω αυτών των τεσσάρων διαδικασιών δηµιουργείται ή µεταβάλλεται η εκάστοτε κουλτούρα 
της επιχείρησης. 

 

Σχήµα 4: Το µοντέλο της δυναµικής κουλτούρας 
 

Η διαδικασία διακήρύξης17

Η διαδικασία διακήρυξης (manifestation process) έχει ένα βασικό κύριο χαρακτηριστικό. 
Μεταφράζει τις µη απτές (intangible) υποθέσεις σε συγκεκριµένες οργανωσιακές αρχές, 
δίνοντας συγκεκριµένα µοτίβα για το πώς πρέπει κανείς να αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα 
                                                 
16 Οι όροι manifestation, realization, symbolization, interpretation καθώς και οι κατηγοριοποιήσεις 
proactive και retroactive, είναι σύµφωνοι µε την ορολογία του άρθρου της Mary Jo Hatch. 
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και πώς να αισθάνεται απέναντι από αυτήν. Η διαδικασία της διακήρυξης λειτουργεί 
αµφίδροµα. Από τη µια πλευρά, δεξιόστροφα όπως κινούµαστε στο σχήµα (proactive 
manifestation), οι βασικές προϋποθέσεις δηµιουργούν τις προσδοκίες, σκέψεις και 
συναισθήµατα σχετικά µε τον έξω κόσµο και την οργάνωση. Βάση αυτών των προσδοκιών το 
άτοµο αναγνωρίζει τη θέση του µέσα στην οργάνωση ανάλογα µε το εάν βρίσκεται σε 
συµφωνία ή διαφωνία µε τις δηµιουργούµενες αρχές, χωρίς αυτό να σηµαίνει υποχρεωτικά 
πως έχει και πλήρη επίγνωση των βασικών υποθέσεων που τις δηµιουργούν. Για παράδειγµα, 
ας πάρουµε ως βασική παραδοχή την αρχή του Taylor, ότι οι άνθρωποι είναι τεµπέληδες. Μια 
τέτοια παραδοχή αναµενόµενα θα υποστείλει τη διάθεση για µεγαλύτερη αυτονοµία στην 
επιχείρηση, ενώ η διάθεση για µεταβίβαση ευθυνών σε περισσότερα άτοµα, αντιµετωπίζεται µε 
σκεπτικισµό (artifacts). Είναι στην ουσία η διαδικασία της αυτοεκπλήρωσης, αφού η δέσµευση 
σε µια αρχή ή στόχο επηρεάζει κατά τέτοιο τρόπο τα λανθάνοντα αισθήµατα, πίστεις, και 
αντιλήψεις ώστε αυτά να διευκολύνουν τη διευκόλυνση αυτού του σκοπού. Σε αυτή την 
αναγκαιότητα της διακήρυξης συµφωνούν και οι Ford and Ford, αναφέροντας πως για την 
εκπλήρωση της αλλαγής που γίνεται µε συγκεκριµένο σκοπό (realization process), κάποιος 
νέος στόχος, αποτέλεσµα, κατάσταση (values), που δεν υφίσταται πρέπει να γεννηθεί, µια 
διαφορετικότητα οφείλει να δηµιουργηθεί. Η συγκροτηµένη αλλαγή συνεπάγεται ανάληψη 
σκόπιµης δράσης και όχι στάση αδιαφορίας ή απλής προσαρµογής και επιβίωσης στις 
διαµορφούµενες συνθήκες (Ford, J., Ford, L 1995). ∆ηλώσεις σχετιζόµενες µε την αρχή και το 
τέλος της διαδικασίας αλλαγής έχουν αυθύπαρκτη δυναµική, δηµιουργώντας ένα σύνολο νέων 
επικουρικών λειτουργικών διαδικασιών. Επιτυγχάνουν και δίνουν de facto µορφή στην 
επιθυµητή κατάσταση, αποτυπώνοντας το «πως θα είναι». 

Από την άλλη πλευρά, κατά την αριστερόστροφη κίνηση, οι αρχές είναι δυνατόν να 
επιβεβαιώσουν ή και να µορφοποιήσουν τις βασικές µας υποθέσεις. Στις περιπτώσεις όπου οι 
βασικές υποθέσεις και οι αρχές είναι σε αρµονία, αυτό σηµαίνει πως δεν υπάρχει πρόβληµα 
στις σχέσεις µας µε τον κόσµο. Υπάρχει όµως και η περίπτωση, όπου νέες αρχές, που 
βρίσκονται σε ασυµφωνία µε τις υπάρχουσες αρχές, εισάγονται στην επιχείρηση π.χ. από τους 
µάνατζερ. Σε αυτή την περίπτωση οι νεοεισερχόµενες αρχές θα αναζητήσουν τη θέση τους στο 
χώρο των βασικών υποθέσεων, επαναεπιβεβαιώνοντας κάποιες από αυτές και 
αναπροσαρµόζοντας κάποιες άλλες. Η διαδικασία, την οποία η  Mary Jo Hatch ονοµάζει 
retroactive manifestation, διευκολύνει να κατανοήσουµε την αλλαγή των βασικών υποθέσεων 
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της επιχείρησης. Καταλήγοντας παρατηρείται πως η πραγµατοποίηση από τη δεξιά πλευρά του 
διαγράµµατος επηρεάζει την εφαρµογή πρακτικών µεθόδων πραγµάτωσης των αρχών, κατά 
την χάραξη της στρατηγικής και τη δέσµευση σε ένα συγκεκριµένο στόχο, από την αριστερή 
επηρεάζονται και αναµορφώνονται οι βασικές αντιλήψεις του οργανισµού. 
 

Η διαδικασία πραγµάτωσης 
Στη διαδικασία της πραγµάτωσης έχουµε την αλληλεπίδραση ανάµεσα στις αρχές και 

στα υλικά αντικείµενα ή τις απτές πράξεις. Ακριβέστερα, έχουµε κατά την proactive realization, 
την µετουσίωση των µη απτών αρχών σε συγκεκριµένα τελετουργικά, ιστορίες, θρύλους, 
µύθους κλπ, καθώς και την εφαρµογή των δεδηλωµένων προθέσεων, σε πραγµατικούς πλέον 
όρους, πρακτικές, πολιτικές, π.χ. πλαφόν πωλήσεων, εφαρµογή συστήµατος ποιότητας και 
εξασφάλιση πιστοποίησης, νέο µοντέλο παραγωγής, νέο µοντέλο διοίκησης, νέες τελετές, νέο 
brand name. Όπως ήδη αναφέραµε, την επιθυµητή µελλοντική κατάσταση τη συνοδεύει και η 
αντίστοιχη  παράσταση- εικόνα. Ιδέες και πρακτικές που δεν εµφανιζόταν αποκτούν σιγά σιγά 
διάσταση, η οποία υποβοηθείται στη διαµόρφωση από τις κοινωνικές αλλαγές (κοινωνικές, 
οικονοµικές, τεχνολογικές, νοµικές κλπ). Υπό αυτή την έννοια, η διαδικασία της πραγµάτωσης 
είναι συνέχεια της διαδικασίας διακήρυξης, ενώ αντίστοιχα και η διαδικασία της διακήρυξης 
µπορεί µόνο να βρει το δρόµο της εάν ακολουθηθεί από την επιτέλεση, προς ένα συγκεκριµένο 
απτό αποτέλεσµα. Χρησιµοποιώντας και πάλι το παράδειγµα, ότι οι εργαζόµενοι είναι 
τεµπέληδες, είναι πιθανό πως η αντίληψη αυτή θα ενισχύσει ταυτόχρονα και τις πρακτικές 
µεθόδους ελέγχου του προσωπικού, τις τακτικές ενηµερώσεις, τη γραφειοκρατική δοµή της 
επιχείρησης, εν τω συνόλω. 

Βεβαίως κατά την αλλαγή αυτή από δεδοµένες (taken for granted) πρακτικές και δοµές 
µέχρι την ουσιαστική θεσµοθέτηση και ενσωµάτωση (institionalization), απαιτείται χρόνος 
καθώς και συγκεκριµένα στάδια που οδηγούν σε ωρίµανση την αλλαγή. Οι αλλαγές στην 
οργανωσιακή συµπεριφορά που ενσωµατώνονται, δεν αναπτύσσονται όµως, εκ του µη όντως. 
Στην πραγµατικότητα προωθούνται από τους πρωταγωνιστές της αλλαγής, πείθοντας και 
εκλογικεύοντας για την αναγκαιότητα της. Εκλογίκευση σηµαίνει να παρουσιάζεται η 
επιχειρηµατολογία και οι αιτίες που υπογραµµίζουν την αλλαγή. «Να είναι κανείς ορθολογικός 
σηµαίνει να είναι πειστικός. Συνεπώς όσο πειστικότερα τα διαλογικά επιχειρήµατα που 
υποστηρίζουν µια διοικητική πρακτική, τόσο πιο λογική φαίνεται η αποδοχή της. Με την 
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πάροδο του χρόνου, όσο αυτές οι αιτίες θεωρούνται πλέον δεδοµένες τόσο πιο βαθιά 
θεσµοθετείται κάθε νέα αρχή, αξία, πρακτική» (Sandy, G. 2004). Η δηµιουργία δηλαδή 
αξιωµατικών αρχών, οι οποίες σε ένα συγκεκριµένο  γνωστικό επίπεδο θεωρούνται 
αναντίρρητα ορθές, είναι ανάλογη της ρητορικής δυνατότητας πειθούς. 

Το σχήµα 5 (Sandy, G.) απεικονίζει τη διάσταση της ρητορικής, στην οργανωσιακή 
αλλαγή, σε σχέση µε το χρόνο ο οποίος χρειάζεται για να διαχυθεί η νέα πρακτική κα να γίνει 
κοινός τόπος για το σύνολο της εταιρείας. Στον οριζόντιο άξονα Χ ορίζεται ο χρόνος στον οποίο 
υιοθετείται η αλλαγή, ο αριστερός άξονας Ψ παρουσιάζει τον αριθµό των εταιριών οι οποίες 
έχουν ενσωµατώσει την πρακτική, ενώ στο δεξιό άξονα Ψ1  απεικονίζεται ο αριθµός των 
πράξεων και δηλώσεων που αποσκοπούν στη υποστήριξή και δικαίωση αυτής της πρακτικής.  

 

Διάχυση πρακτικής

 
Σχήµα 5: Η οργανωσιακή διάχυση σε σχέση µε τη ρητορική υποστήριξη 

 
Στο σχήµα παρατηρούµε πως µια αύξηση της αποδοχής, της διάχυσης δηλαδή της 

πρακτικής, σε συνδυασµό µε τη µείωση του αριθµού των πράξεων υποστήριξης αυξάνει το 
βαθµό στον οποίο η πρακτική θεωρείται δεδοµένη και αναµφισβήτητη, δηλαδή την 

Αριθμός υποστηρικτικών πράξεων

Επίπεδο βαθμού 
αξιωματικότητας της αρχής 
ή επίπεδο θεσμοθέτησης 

Άξονας Ψ1

Άξονας Ψ 

Άξονας Χ

‐ Ι ‐  ‐ ΙΙ ‐ ‐ ΙΙΙ ‐ 
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αξιωµατικότητα της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, µεγάλης σε κλίµακα αλλαγής αποτελεί η 
υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality 
Management – TQM). Για να καταστεί δυνατή ο αλλαγή αυτή στη διαχείριση των πόρων, των 
αποθεµάτων, των υπηρεσιών χρειάστηκε να υποστηριχθεί µε πάθος η διαφαινόµενη 
απαρχαίωση των αµερικάνικων πρακτικών και η υποβάθµισή τους έναντι  των γιαπωνέζικων 
(Sandy, G.). 

Στο παραπάνω µοντέλο, συµφωνούν και οι µελέτες των Kurt Lewin & Dorwin Cartwright18, 
που προσδιορίζουν πως η οργανωσιακή αλλαγή διέρχεται από τρία στάδια: 

i. Αναστάτωση του status quo, ενάντιο στις οµαδικές και ατοµικές δυνάµεις αδράνειας 
ii. Μετακίνηση προς νέα πραγµατικότητα. Υιοθέτηση νέων πρακτικών, αποθάρρυνση 

των παλαιότερων 
iii. ∆ηµιουργία ενός νέου status quo εξισορροπώντας τις δυνάµεις για περαιτέρω 

αλλαγή µε τις δυνάµεις αντίδρασης. 
 

Όπως θα παρουσιαστεί και αργότερα, η διαδικασία της αλλαγής δεν ισχύει µόνο εντός 
των επιχειρήσεων, παρουσιάζει δε αναλογίες µε το βασικό µοτίβο πάνω στο οποίο δοµούνται 
και διεξάγονται τα παιχνίδια και οι «µάχες» στις περιπτώσεις ολιγοπωλίων. Και σε εκείνη τη 
παράσταση υπάρχει µια αρχική σαφής και δοµηµένη κατάσταση, ακολουθούµενη από 
καταστάσεις ασάφειας, αµφιβολίας και επαναδιαπραγµάτευσης των δεδοµένων, ενώ συνήθως 
καταλήγει σε επαναφορά σε διαφορετική από την προηγούµενη κατάσταση ισορροπίας. 

Κατά την αντίθετη διαδικασία της πραγµάτωσης (retroactive realization), τα νέα δεδοµένα 
επιδρούν πάνω στις υπάρχουσες αρχές και πιθανότατα πάνω στις βασικές υποθέσεις. Μια 
καινούρια παράµετρος, εισάγεται π.χ. όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οι οικονοµικές 
διαστάσεις που τη συνοδεύουν, όπως η τελωνειακή και νοµισµατική ένωση, η κατάργηση των 
δασµών, η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η δυνατότητα ελεύθερης 
µετακίνησης του εργατικού δυναµικού, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο, και ταυτόχρονα 
δηµιουργούν πλέον νέα δεδοµένα, τα οποία εν πολλοίς ανατρέπουν και επαναπροσδιορίζουν 
τις υπάρχουσες αρχές. Αφού οι αρχές αυτές δοκιµαστούν και αναθεωρηθούν εν µέρει, 
πιθανότατα θα επηρεάσουν και πάρα πολλές βασικές υποθέσεις. Η κατάργηση, στο 
παράδειγµα της ευρωπαϊκής ένωσης των εθνικών νοµισµάτων, καταργεί για παράδειγµα τις 

                                                 
18 Όπως αναφέρεται στο άρθρο της Sandy Green Jr. “A Rhetorical Theory of Diffusion” 
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βασικές υποθέσεις της οικονοµικής θεωρίας σχετικά µε την άσκηση εθνικής νοµισµατικής 
πολιτικής. Οµοίως η τελωνειακή ένωση, απορρίπτει την κυρίαρχη για πολλά χρόνια αντίληψη 
πεποίθηση πως µια χώρα µπορεί να εµποδίσει την εκροή συναλλάγµατος προς τις άλλες 
χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, µε δασµολογική προστασία. 

 
Οι διαδικασίες συµβολισµού και επεξήγησης 
Ένας τέταρτος πυλώνας στο µοντέλο είναι ο οργανωσιακός συµβολισµός. Αν και θα 

µπορούσε να συµπεριληφθεί µέσα στα απτά αντικείµενα, ο ξεχωριστός του ρόλος τον καθιστά 
αυτόνοµη παρουσία µε ικανή ερµηνευτική δράση. Ο ειδικός ρόλος των συµβόλων έγκειται στο 
γεγονός πως το  νόηµα πολύ ευκολότερα µπορεί να ενσωµατωθεί µέσα από τη συµβολική 
αναπαράσταση, λόγω της έµφυτης πολυσηµίας των συµβόλων. Το σύµβολο λειτουργεί 
καταλυτικά κατά την prospective symbolization, αφού προσφέρει µια γέφυρα ανάµεσα στο 
γνωστό και το άγνωστο, διευκολύνοντας την οµαλή κατανόηση. Είναι αυτό που ονοµάζεται 
«πλεονάζον νόηµα» (surplus of meaning) (Hatch, Jo M.). Το σύµβολο µπορεί πολύ ευκολότερα 
να συµπεριλάβει περισσότερα από ένα νοήµατα, ενώνοντας τα απτά δεδοµένα µε τις 
υπάρχουσες εµπειρίες του γνωστικού χάρτη των ανθρώπων. Επίσης οι συµβολισµοί 
χρησιµοποιούµενοι από τη διοίκηση ως εκφραστικοί µηχανισµοί µπορούν να λειτουργήσουν 
τροχιοδεικτικά, ενεργοποιώντας µια κατάσταση, µέσα από την οποία µπορεί να αναδυθεί 
(emerge) και να ωριµάσει η στρατηγική αλλαγή. 

Η διαδικασία της retrospective symbolization είναι µια διαδικασία συνάρθρωσης των 
βασικών υποθέσεων µε τις απτές πράξεις, µέσω της δηµιουργίας συµβολισµών. Το βασικό για 
να κατανοήσουµε τη διαδικασία αυτή είναι να λάβουµε υπόψη µας πως όλα τα δεδοµένα και οι 
καταστάσεις δεν λαµβάνουν την ίδια σηµασία µέσω του συµβολισµού ανά πάσα στιγµή. Μια 
αλλαγή όµως των βασικών υποθέσεων είναι πιθανό να δώσει σε µια ήδη υπάρχουσα 
κατάσταση, ένα νέο νόηµα µέσω ενός συµβολισµού. Για παράδειγµα ένα µεγάλο γραφείο δεν 
είναι κατ’ αρχάς τίποτα παραπάνω από ένα έπιπλο, του οποίου η σηµασία περιορίζεται στη 
λειτουργική φανερή χρήση του, όπως το γράψιµο ή η αποθήκευση χαρτιών. Με λίγα λόγια δεν 
έχει το πλεονάζον νόηµα. Με την είσοδο του µέσα σε έναν εργασιακό χώρο, αποκτά ένα νέο 
συµβολικό νόηµα. Αποτελεί τώρα πέρα από τη προφανή χρηστική του λειτουργία και µια πιο 
κεκαλυµµένη (concealed). Επειδή ακριβώς εντός της επιχείρησης υπάρχει η βασική παραδοχή 
της ιεραρχίας, το γραφείο παίρνει µια νέα υπόσταση πλέον και αποτελεί ένα αντικείµενο 
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κύρους. Ο Antonio Strati στην έρευνά του σχετικά µε το ρόλο της αισθητικής (aesthetics) στη 
διοίκηση, αναφέρει πως τόσο οι πίνακες όσο και οι φωτογραφίες που βρίσκονται εντός του 
επιχείρησης, δεν εκτιµούνται µόνο για την αισθητική τους αξία (aesthetic value), αλλά κυρίως 
για τα συναισθήµατα,  τη µεταφορική τους σηµασία, και τις επικοινωνιακές δυνατότητες που 
αυτά αποκαλύπτουν, µέσα στην καθηµερινή ζωή στην επιχείρηση (Strati, A. 1993).  

 

II. Παράδειγμα  α’:  Η  μεταφορική  και  συμβολική  σκέψη  στη  λήψη 

αποφάσεων εντός των μονάδων υγείας 

Ένα ακόµα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγµα, που επιβεβαιώνει και πάλι το θεωρητικό 
µοντέλο το οποίο παρουσιάστηκε παραπάνω στο σχήµα 4, αναλύεται κατά τη µελέτη του Alan 
Meyer και  το άρθρο του “Mingling Decision Making Metaphors”. Στο άρθρο αυτό 
χαρτογραφείται ο τρόπος µε τον οποίο οι νοσοκοµειακές µονάδες οδηγούνται σε απόκτηση 
νέου εξοπλισµού ανάλογα µε τις βασικές αξίες και πεποιθήσεις που οι ίδιες έχουν για το ρόλο 
τους. Η θέση του Alan Meyer είναι πως οι πιθανές επενδύσεις των νοσοκοµείων κρίνονται 
βάσει τεσσάρων διαφορετικών µοντέλων αποφάσεων. Τα µοντέλα, αυτά που παρουσιάζονται 
και στον πίνακα 4 είναι: 

 Το κλινικό µοντέλο (clinical model). Το µοντέλο επικεντρώνεται στην ευθύνη του ιατρού 
απέναντι στον ασθενή, αναφορικά µε τη ποιότητα της διάγνωσης και της θεραπείας. Η 
βασική µεταφορά που χρησιµοποιείται είναι πως το νοσοκοµείο αποτελεί στην ουσία ένα 
κύτταρο. Κατά τη λήψη απόκτηση του νέου εξοπλισµού, το κρίσιµο σηµείο αποφάσεων 
είναι τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα σχετικά µε την ποιότητα της περίθαλψης. 

 Το νοµισµατικό µοντέλο (fiscal model). Η νοµισµατική προσέγγιση φροντίζει να 
µεγιστοποιήσει την οικονοµική ευηµερία του οργανισµού, οδηγώντας τις επενδύσεις σε 
εκείνο τον εξοπλισµό ο οποίος υπόσχεται τα περισσότερα οικονοµικά οφέλη. Μέθοδοι 
συνεπώς επιχειρησιακής έρευνας, µελέτες κόστους ωφέλειας, µελέτες ROI, ROA, είναι 
µέσα στις κρίσιµες διαδικασίες κατά την λήψη αποφάσεων. 

 Το πολιτικό µοντέλο (political model). Οι µονάδες υγείας, ανήκουν στους οργανισµούς 
οι οποίοι περισσότερο διοικούνται µε πολυµερείς συµµαχίες και συµπράξεις, παρά µε τις 
τυπικές ιεραρχικές σχέσεις, των επιχειρήσεων. Εκτός των άλλων πέρα από τις συµµαχίες 
των µετόχων, σηµαντικές οµαδοποιήσεις οι οποίες επιδρούν σηµαντικά στους 
µηχανισµούς αποφάσεων, λαµβάνουν χώρα µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων και των 
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διαφορετικών ειδικοτήτων. Η αναζήτηση και εξασφάλιση των πόρων του νοσοκοµείου, 
αποτελεί το καίριο σηµείο της δράσης των εκλεγµένων εκπροσώπων. Συζητήσεις, 
συσσώρευση εξουσίας, διαπραγµατεύσεις, συνασπισµοί, αντιµαχίες, ισορροπίες 
δυνάµεων είναι αυτές που σε σηµαντικό βαθµό καθορίζουν το είδος και το ύψος των 
πιθανών επενδύσεων (Meyer, D. A. 1984). 

 Το στρατηγικό µοντέλο (strategic model). Κατά το µοντέλο του στρατηγικού 
σχεδιασµού οι επενδύσεις σε ιατρικό εξοπλισµό θεωρούνται µακροπρόθεσµες επενδύσεις. 
Μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 1980, ο σχεδιασµός των νοσοκοµείων χαρακτηρίζονταν 
από γενναιοδωρία, ευγενείς επιδιώξεις και µια αίσθηση του νοσοκοµείου ως σύµβολο 
κύρους για µια χώρα ή πόλη. Κατά τη δεκαετία του 1980 ο σχεδιασµός έγινε αυστηρότερος, 
καθώς συνδέθηκε πλέον µε το γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον (cybernetics), συνεπώς και 
µε την ασάφεια καθώς και αστάθεια που το χαρακτηρίζει. Εκτιµήσεις σχετικά µε τις 
δηµογραφικές τάσεις, τη δράση των ανταγωνιστών, τις κρατικές πολιτικές, αποτελούν 
πλέον τη βάση κατά τη λήψη αποφάσεων. 

 
Συνεπώς η συγκεκριµένη δράση του νοσοκοµείου σχετικά µε την απόκτηση νέου 

εξοπλισµού, στηρίζεται επάνω στις βασικές υποθέσεις (basic assumptions), και τις αξίες 
(values). Συνήθως οι διαφορετικές οµάδες εντός του νοσοκοµείου υιοθετούν διαφορετικές 
θέσεις, καθώς πολύ σπάνια µια αγορά µπορεί να ικανοποιήσει όλες τις βασικές επιδιώξεις,  
δηλαδή βελτιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών, απόδοση επένδυσης, αύξηση πολιτικής ισχύος 
και ισχυροποίηση θέσης έναντι του ανταγωνισµού. 
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Πίνακας 4: Μοντέλο µηχανισµού αποφάσεων νοσοκοµειακών µονάδων (Meyer, A.) 

 

III. Παράδειγμα β’: Η οργανωσιακή αλλαγή στην Ακαδημία 

1. Περιγραφή του γενικού περιβάλλοντος 

Ένα παράδειγµα για να κατανοήσουµε την επίδραση της µεταβολής της στρατηγικής 
πάνω στους µηχανισµούς της αλλαγής στο οργανωσιακό πλαίσιο των επιχειρήσεων, τις 
δοµικές αλλαγές αλλά  κυρίως τις αλλαγές της κουλτούρας που τις συνοδεύουν δίνεται από 
τους Gioia, Thomas, Clark, Chittipeddi στο άρθρο τους “Symbolism and Strategic Change in 
Academia: The Dynamics of Sensemaking and Influence”, όπου πραγµατεύονται την αλλαγή 
στους στόχους µιας πανεπιστηµιακής µονάδας. Πρόκειται για ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο το 
οποίο τον καιρό της έρευνας αριθµούσε δεκαεφτά διαφορετικά campus. Εκείνη ακριβώς την 
περίοδο βρισκόταν στα πρόθυρα µιας οργανωσιακής αλλαγής, οδηγούµενη αρχικά κατά κύριο 
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λόγο από το όραµα του νέου προέδρου του συµβουλίου, που είχε να αντιµετωπίσει την 
φθίνουσα τάση των εγγραφών καθώς και την σφιχτή νοµισµατική πολιτική της κυβέρνησης. Το 
πανεπιστήµιο ήταν σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένο από τη κυβερνητική χρηµατοδότηση, η οποία 
ήταν στενά συνδεδεµένη µε τις εγγραφές και τον αριθµό των διδασκοµένων µαθηµάτων. 
Επιπλέον υπήρχε η πίεση, που περιόριζε την ελευθερία κινήσεων του, από πολυάριθµα πλάνα 
τα οποία είχαν τύχει επεξεργασίας από την προηγούµενη διοίκηση, αλλά στη συνέχεια είχαν 
µπει στο συρτάρι. Κατά τη γνώµη του νέου διευθυντή όλα αυτά τα πλάνα ήταν 
«γραφειοκρατικές ασκήσεις, τίποτα παραπάνω από προπέτασµα καπνού». Το σηµαντικό, 
ανασταλτικό δεδοµένο  στο συγκεκριµένο πανεπιστήµιο ήταν πως υπήρχε µια «αµφιθυµία» 
στις διαθέσεις του, όπως εκφραζόταν από τους εκάστοτε προέδρους του διοικητικού 
συµβουλίου - ∆Σ καθώς και τα διαφορετικά τµήµατα του πανεπιστηµίου. Από τη µια ήταν 
συνδεδεµένο µε τις παραδοσιακές µεθόδους διοίκησης ενώ από την άλλη διακήρυττε δηµόσια 
τη διάθεση του για υποστήριξη και δεκτικότητα σε αλλαγές. Αρκετά µέλη σε νευραλγικές θέσεις 
στη σχολή ήταν µάλλον αρνητικά διακείµενοι σε προσπάθειες αναπροσαρµογής της 
λειτουργίας του πανεπιστηµίου, και είχαν δράσει αρνητικά στις προηγούµενες προσπάθειες 
αναµόρφωσης, οδηγώντας τες σε αποτυχία. Οι συνεχόµενες αυτές αποτυχίες είχαν 
δηµιουργήσει ένα αρνητικό προηγούµενο και έναν έντονο σκεπτικισµό στην πανεπιστηµιακή 
κοινότητα σχετικά µε την αναγκαιότητα και τη βιωσιµότητα µιας πιθανής νέας αναµόρφωσης. 

Η επίσηµη θέση του νέου διευθυντή ήταν να µπει το πανεπιστήµιο µέσα στα δέκα 
καλύτερα πανεπιστήµια της χώρας, και µε την επιδίωξη αυτή ορίσθηκε αρχικά η αναγκαιότητα 
της στρατηγικής αλλαγής (strategic change). Η αρχή της στρατηγικής αλλαγής δεν είχε µέχρι 
εκείνη τη στιγµή µπει ποτέ ουσιαστικά συνολικά στην ατζέντα της διοίκησης. Περισσότερο 
µπορούσε κανείς να συναντήσει τάσεις της σε αποσπασµατικές δηλώσεις της διοίκησης, όπως 
«θα πρέπει να επανατοποθετήσουµε καλύτερα τους πόρους µας» ή «δεν µπορούµε πια να 

κάνουµε τα πάντα για όλους» . Αυτό που στην ουσία έγινε, ήταν να εισαχθεί µια νέα αρχή 
(value), που ανταποκρίνεται στο µοντέλο που συναντήσαµε παραπάνω στο σχήµα 4. Από εκεί 
και πέρα το δεύτερο στάδιο ήταν η καταγραφή µε συγκεκριµένους όρους πλέον του 
στρατηγικού σχεδιασµού (strategic planning). 
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2. Η αρχή του στρατηγικού σχεδιασμού 

∆υο βασικά βήµατα έγιναν κατά την προσπάθεια για αναµόρφωση.  
 Κατ’ αρχάς έγινε η ανοιχτή δήλωση στα βασικά πρόσωπα της διοίκησης του 

πανεπιστηµίου, πως ήταν επιβεβληµένη πλέον η στρατηγική αλλαγή και η δράση πάνω σε 
αυτή τη στρατηγική  ήταν αναγκαίο βήµα για να αλλάξουν οι αξίες, οι αρχές, και η συνολική 
αντίληψη για το θέµα.  

 Εντός τεσσάρων µηνών συστήθηκε η Οµάδα Εφαρµογής Στρατηγικού Σχεδιασµού – 
Strategic Planning Task Force (SPTF), µε πρόεδρο τον «Ειδικό Βοηθό του Προέδρου» του 
πανεπιστηµίου- “Special Assistant to the President”. Ο ρόλος του SPTF ήταν ν’ αναλύσει 
κατ’ αρχάς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, τις δυνάµεις και τις αδυναµίες του 
Πανεπιστηµίου (SWOT – Analysis), να δηµιουργήσει στρατηγικό σχεδιασµό, να 
αναζητήσει ή και να συστήσει οργανωσιακές µονάδες που θα βοηθούσαν στην επιτελέσει 
του σχεδιασµού Strategic Plan Units – SPUs, και να προτείνει αλλαγές σχετικά µε την 
αποστολή, τους στόχους και τις δοµές του ιδρύµατος. Επειδή η διοίκηση του 
Πανεπιστηµίου γνώριζε πως η δράση και οι προτάσεις της SPTF ήταν πιθανό να 
επηρεάσουν τις κατανοµές των δυνάµεων, δεν όρισε µέσα σε αυτή την οµάδα µέλη τα 
οποία είχαν εύλογο συµφέρον από τη διατήρηση του  status quo. 

 

3. H Ομάδα Εφαρμογής Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Στην Οµάδα Εφαρµογής Στρατηγικού Σχεδιασµού ένα µέλος ήταν ένας από τους 
συγγραφείς του άρθρου. Ο ρόλος του ήταν, ως µελετητής εκ των έσω, να καταγράψει τη 
διαδικασία δηµιουργίας του σχεδιασµού, χωρίς να επηρεάζει η παρουσία του το αποτέλεσµα η 
τη ροή του σχεδίου. Για τη µελέτη του είχε ως πηγές πληροφοριών: 

i. Σηµειώσεις µε τη µορφή ηµερολογίου ή περιλήψεων των συναντήσεων της  
SPTF. 

ii. Βιντεοσκοπήσεις και πρακτικά των συναντήσεων. 
iii. Βιντεοσκοπήσεις και συνεντεύξεις των µελών της SPTF, καθώς και άλλων 

σηµαντικών παικτών, όπως τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του 
Πανεπιστηµίου. 

iv. Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται µε τη δράση της SPTF. 
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v. Τις δικές του βιντεοσκοπήσεις στις οποίες υπάρχουν οι περιλήψεις σχετικά 
µε τις διαδικασίες της SPTF. 

 

4. Αναζήτηση ταυτότητας, δυνατοτήτων και ρόλου από την SPTF 

Ο Peter Vail αναφέρει, πως όταν αναφερόµαστε στη διοίκηση υπάρχουν δύο διαστάσεις 
που θα πρέπει να λαµβάνονται κατά κύριο λόγο υπόψη. Η πρώτη διάσταση προσδιορίζει τη 
δοµή και τη λειτουργία του συστήµατος µε το οποίο ο µάνατζερ ασχολείται. Οι συνήθεις 
ερωτήσεις κατά τον προσδιορισµό αυτής της διάστασης είναι του τύπου: «πως µοιάζει ο 
οργανισµός», «πως προσδιορίζει τον εαυτό του»,  «µε ποιους τρόπους µια διαδικασία του 
οργανισµού προς την αλλαγή, µπορεί να υποβοηθηθεί ή να εµποδιστεί»; Η δεύτερη διάσταση 
προσδιορίζει τη σχέση του µάνατζερ µε το σύστηµα το οποίο προσπαθεί να επηρεάσει.  Οι 
ερωτήσεις που αποσαφηνίζουν αυτή τη  σχέση είναι του τύπου: «ποιες βασικές υποθέσεις 
αντικατοπτρίζονται στη δράση του µάνατζερ», «ποιες είναι οι αναγκαίες αλλαγές στις βασικές 
του υποθέσεις και την εν γένει συµπεριφορά του εάν θέλει να επιτύχει τους στόχους», πως θα 
επιτύχει αυτές τις αλλαγές» (Vail, P. 1967); Επανερχόµενοι στο παράδειγµα της ακαδηµίας θα 
δούµε πως αυτά ακριβώς τα θέµατα τέθηκαν επί τάπητος κατά τη διάρκεια της δράσης της 
SPTF. Ο οργανισµός είναι τη φορά αυτή το πανεπιστήµιο, ενώ τώρα αντί για έναν µάνατζερ 
είχαµε να κάνουµε µε µια οµάδα µάνατζερ την SPTF, επιφορτισµένη συνολικά µε το ρόλο της 
οργανωσιακής αλλαγής. Η εξέλιξη και η πορεία της οµάδας, οι αµφιβολίες και οι δράσεις των 
µελών της,  επιβεβαίωσε στο ακέραιο αυτές ακριβώς τις δύο διαστάσεις. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο συµµετέχων παρατηρητής ανάπτυξε συνεργασία 
µε τους βασικούς πρωταγωνιστές της οµάδας των µάνατζερ, κατανοώντας τις δυνάµεις και τα 
πρόσωπα που είχαν καθοδηγητική δράση εντός της οµάδας. Κατά τη µελέτη των στοιχείων του 
σε µια πρώτη φάση, ταξινοµήθηκαν µέσω συζητήσεων συµφωνιών και αµφιβολιών, αδρά οι 
βασικοί κώδικες (informant codes), του σχεδιασµού και της διάθεσης των µελών. Οι κώδικες 
αυτοί, κατά τις καταγραφές του παρατηρητή, στη συνέχεια συγκεκριµενοποιήθηκαν σε τρεις 
φάσεις, προς πιο αναλυτικές και συγκεκριµένες περιγραφές. Επίσης οι διαδικασίες των 
συζητήσεων, ανάλογα αν ο σκοπός τους ήταν να διευρύνουν την κατανόηση περί του θέµατος 
ή να επηρεάσουν τα πράγµατα σε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, ταξινοµήθηκαν και 
χωρίστηκαν σε δύο διαφορετικές στήλες. Η διαδικασία καταγραφής και αναγνώρισης φάσεων 
από τον παρατηρητή παρουσιάζεται στον πίνακα 5, το οποίο βασίζεται στο σχήµα από τη 
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µελέτη των Gioia,, Thomas, Clark, Chittipeddi “Symbolism and Strategic Change in Academia”. 
Στην αριστερή στήλη ταξινοµήθηκαν οι προσπάθειες που θεωρήθηκαν πως συµβάλλουν στην 
κατανόηση του θέµατος της αλλαγής, ενώ δεξιά αυτές που στην ουσία έχουν να κάνουν µε τη 
κατανόηση του εξωτερικού χώρου που µπορεί να επηρεάσει τις δράσεις της οµάδας. Έτσι στη 
δεξιά στήλη, ανήκουν οι συζητήσεις που γίνονται µε σκοπό να προσδιορίσουν ποιες είναι 
αυτές οι οµάδες ή άτοµα που έχουν κάποια µορφή εξουσίας και πως µπορούν να επηρεάσουν 
στη δράση της οµάδας στην προσπάθεια να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα, τη λειτουργικότητα 
και την όσο το δυνατό ανεξάρτητη δράση της.   

Πρόκειται στην ουσία για τη καταγραφή σε πραγµατικό επίπεδο της διαδικασίας 
µετατροπής µιας αρχής σε απτές πράξεις, την οποία περιγράψαµε τόσο παραπάνω όσο και 
στο πρώτο µέρος όταν αναλύσαµε σε θεωρητική βάση το ρόλο του οργανωσιακού 
συµβολισµού. Είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος να παρακολουθηθούν οι καταγραφές όπου 
έχουµε µετουσίωση αρχών (values), σε συγκεκριµένες έννοιες και δράσεις. Φαίνεται ότι σε µια 
πρώτη φάση υπάρχει πολλαπλότητα των απόψεων και των προβληµατισµών. Oι ρόλοι και οι 
σκοποί για τους συµµετέχοντες στην οµάδα αρχικά δεν είναι ξεκάθαροι, καθώς υπάρχει 
αµφιβολία για το τι περιµένει η διοίκηση του Πανεπιστηµίου από αυτούς, προσπαθούν να 
αναγνωρίζουν τη δυνατότητα που έχουν να περάσουν την πολιτική τους καθώς και αν υπάρχει 
η απαιτούµενη στήριξη ή εάν θα πρέπει να καταφύγουν σε τακτικές «εξαπάτησης». Βέβαια 
στην πρώτη φάση – στην ακραία αριστερή και στην ακραία δεξιά στήλη – δεν είναι ακόµα 
αποσαφηνισµένος ο προβληµατισµός. Ακούγονται ακόµα οµιλίες µε ανοιχτή ατζέντα, στην 
προσπάθεια να αναγνωριστούν στην ουσία τα επιµέρους προβλήµατα που είναι συνυφασµένα 
µε το συνολικό πρόβληµα. Όσο διαµορφώνεται το κοινό πλαίσιο αντίληψης, ο παρατηρητής 
αναγνωρίζει, πως ο συνολικός προβληµατισµός, επαναλαµβάνεται πάνω σε ορισµένα µοτίβα 
σχετικά µε το είδος και το πεδίο των θεµάτων που ενδιαφέρουν την οµάδα. Παρατηρούµε ότι 
τυχαίες εκφράσεις τύπου «ευθύνη µας» ή «δεν είναι ο ρόλος µας» εντάσσονται σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο που έχει να κάνει µε τις επιδιώξεις ή µε την προσπάθεια αποφυγής 
συγκρούσεων. Στην τρίτη φάση έχουµε φτάσει πλέον σε απτά δεδοµένα (artifacts), όπως 
συγκεκριµένες πολιτικές, συνειδητή και στοχοθετηµένη πλέον χρήση συµβόλων, όπως και σε 
καταγραφή όλων των διαστάσεων και των πλευρών του προβλήµατος, µε τα οποία θα έπρεπε 
να ασχοληθεί η οµάδα. Παρατηρούµε πως στη φάση αυτή λέξεις, ιδέες και φράσεις ανάκατα 
αρθρωµένες κατά την πρώτη φάση, ορίζονται πλέον µε σαφήνεια και η δράση της οµάδας 
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λειτούργησε βάσει αυτών των παραµέτρων. Προοπτική, ασάφεια, συµβολισµοί, ιστορία, 
προσδιορισµός, απειλή, στοχοθέτηση, προσαρµογή, αποφυγή συγκρούσεων, οι επιθυµίες του  
προέδρου, η χειραγώγηση κοινής γνώµης, ο τρόπος ηγεσίας και καθοδήγησης, η ανάθεση 
αρµοδιοτήτων είναι τα θέµατα πάνω στα οποία θα αναζητηθούν οι δυσκολίες του προβλήµατος 
καθώς και η εφαρµογή απτών πλέον πολιτικών. Εν τέλει δηλαδή µέσα από αυτή τη διαδικασία 
διαµορφώνεται η συγκεκριµένη εικόνα στους µάνατζερ, σχετικά µε το τι πρέπει να γίνει, και τη 
µορφή που θα πρέπει να έχει η τελική οργάνωση. Σύµφωνα µε τους Gioia  και Thomas (1996), 
οι αντιλήψεις των µάνατζερ, σχετικά µε την ταυτότητα και τη µορφή, ειδικά την επιθυµητή 
µελλοντική µορφή, είναι στοιχεία κλειδιά, στη διαδικασία νοηµατοδότησης και αντίληψης 
σχετικά µε την υπάρχουσα µορφή του προβλήµατος και του τακτικού τρόπου επίλυσης του. 
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5. Αποτελέσματα της έρευνας σε πρώτο επίπεδο 

Εξετάζοντας πιο αναλυτικά, χρονικά αυτή την φορά, την ακολουθία των φάσεων- σε 
αντίθεση µε τη νοηµατική αποκρυστάλλωση εννοιών που παρακολουθήσαµε πιο πριν- 
µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερα στάδια κύριων προβληµατισµών, σχετικά µε την πολιτική 
που θα ακολουθούσε η  SPTF αλλά και σε σχέση µε το ρόλο που µπορούσε να παίξει: Το 
στάδιο της ερµηνείας (interpretation), το στάδιο αποσαφήνισης εννοιών και ρόλων (definition), 
το στάδιο νοµιµοποίησης (legitimation) και το στάδιο θεσµοθέτησης  (institutionalization). Κατά 
το πρώτο στάδιο τα βασικά ερωτήµατα τα οποία ανέκυψαν ήταν το «ποιοι ήµαστε», ποια είναι 

η δικαιοδοσία µας», «τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός»; Στο στάδιο αυτό, όπως έδειξε η 
µελέτη δεν υπήρξε συµφωνία ως προς το σκοπό, την απαιτούµενη δράση, το λεξιλόγιο, γεγονός 
που οδήγησε σε µια αίσθηση απογοήτευσης. Ο προβληµατισµός αυτός αµβλύνθηκε, όταν 
προτάθηκε από τον πρόεδρο το γλωσσικό συµβολικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα έπρεπε να 
κινηθεί η αλλαγή και το οποίο δεν ήταν άλλο από το να µπουν στην πρώτη δεκάδα των 
καλύτερων πανεπιστηµίων.   

Στο στάδιο της αποσαφήνισης των εννοιών διατυπώθηκαν αµφιβολίες  σχετικά µε τη 
δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης και πραγµατιστικής πολιτικής (realpolitik). Τα ερωτήµατα 
που ανέκυψαν ήταν κατά πόσο οι αποφάσεις θα παίρνονταν από την SPTF ή εάν ήταν  στην 
ουσία η οµάδα ένα συµβολικό µόνο δηµιούργηµα, ως προπέτασµα καπνού για να υποδηλώσει 
την ανάγκη αλλαγής στο Πανεπιστήµιο χωρίς περαιτέρω αρµοδιότητες. Βασικά ακόµα 
ερωτήµατα ήταν κατά πόσο θα έπρεπε να αλλάξουν τις υπάρχουσες δοµές στο Πανεπιστήµιο, 
αν θα έπρεπε να δηµιουργήσουν Strategic Plan Units – SPUs, κατ’ αναλογία µε τα Strategic 
Business Units – SBUs, η εάν ο κύριος χαρακτήρας των πράξεων τους θα έπρεπε να είναι να 
αποφύγουν τις εντάσεις. Στο τέλος αυτού του σταδίου η οµάδα προσδιόρισε το ρόλο της ως 
µεσάζουσα στην προσπάθεια ενσωµάτωσης της αλλαγής. Εν τούτοις δεν δηµιούργησαν ένα 
καινούριο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα µπορούσαν να κινηθούν.  

Στο τρίτο στάδιο, αυτό της νοµιµοποίησης, η κρίσιµη κίνηση έγινε από τον πρόεδρο του 
Πανεπιστηµίου, ο οποίος προσδιόρισε a priori τη δικαιοδοσία της SPTF, όρισε το πλαίσιο 
κίνησης του στρατηγικού σχεδιασµού, και επέδρασε στο χώρο δράσης της, µέσω των 
δηµόσιων διακηρύξεων του. Ο πρόεδρος εισήγαγε το µοντέλο “Double W”, το οποίο ξεκαθάρισε 
εν πολλοίς το ρόλο που αναµενόταν να παίξει η οµάδα. Μπορούµε να δούµε το µοντέλο 
“Double W” στο σχήµα 6, ένα µοντέλο διαφωτιστικό για την κατανόηση του τρόπου δράσης της 
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οµάδας, µε συµβολική σηµασία σχετικά µε τους χρόνους δράσεις, στους οποίους θα πρέπει η 
οµάδα να έχει επιτελέσει η τους στόχους της, τον τρόπο µε τον οποίο θα δίδεται το feedback, 
και την αναµενόµενη από τη διοίκηση πρόοδος των διαδικασιών. 

 

‐ Διοικητικό συμβούλιο ‐
1 9
Χρόνος = 0  Χρόνος = 2 έτη

6

 
Σχήµα 6: Το µοντέλο “Double W” του προέδρου 

 
 Αν και υπήρξε κάποια δυσφορία από τα µέλη για το µονοµερή καθορισµό των ορίων 

δράσης της οµάδας από τον πρόεδρο, στο τέλος έχοντας ως στόχο να επιτύχουν τη 
νοµιµοποίηση τους στο χώρο του πανεπιστηµίου αποδέχθηκαν τη δράση του. Επίσης η οµάδα 
αποφάσισε να αποδεχθεί την ανταλλαγή απόψεων µε άλλες οµάδες ενδιαφερόµενων, οι οποίοι 
ήταν δύσπιστοι ως προς τη δράση της SPTF. Η πράξη αυτή είχε µια σηµαντική συµβολική 
σηµασία και έδινε κύρος στην αξιοπιστία και συνεπώς στην αποδοχή της SPTF, καθότι έδινε 
το σήµα πως δεν αποκλείονται οµάδες ενδιαφερόντων έξω από τον αναδυόµενο σχεδιασµό. 
Βεβαίως η οµάδα µε την πάροδο του χρόνου µπορούσε να δηµιουργήσει µια αυτόνοµη και πιο 
συγκεκριµένη πολιτική.  

Στο τελικό στάδιο της θεσµοθέτησης, η οµάδα συνέταξε ένα υπόµνηµα στο οποίο 
γνωστοποιούσε, πέρα από τις προτεινόµενες αλλαγές που πρότεινε και τους λόγους για τους 
οποίους υποστήριζε τις θέσεις τις. Το υπόµνηµα αυτό διαβιβάστηκε εκτός από την ανώτατη 
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∆ιοίκηση του πανεπιστηµίου και σε εξωτερικές οµάδες ενδιαφεροµένων, όπως µεµονωµένα 
άτοµα, επιτροπές άλλων πανεπιστηµιακών µονάδων καθώς και στα ξεχωριστά τµήµατα του 
πανεπιστηµίου. Σηµαντικό στοιχείο του υποµνήµατος ήταν η προσπάθεια να περάσει το 
«κατάλληλο µήνυµα» και γι’ αυτό το λόγο προσέχτηκε ιδιαιτέρως η γλώσσα που 
χρησιµοποιήθηκε. Μέσα στο κείµενο περιγράφηκαν οι σκοποί του στρατηγικού σχεδιασµού, οι 
λόγοι για τους οποίους προτείνονται οι αλλαγές, η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για να 
φτάσει η οµάδα σε αυτά τα συµπεράσµατα, η δηµιουργία και ο ρόλος των Strategic Plan Units 
– SPUs. Μπορούµε να περιγράψουµε τη διαδικασία αυτή των τεσσάρων σταδίων από τα 
οποία πέρασε η οµάδα, καθώς συγκεκριµενοποιούσε τη δράση της, µε τον πίνακα 6. 
 

 Ερμηνεία    Αποσαφήνιση   Νομιμοποίηση   Θεσμοθέτηση   

Π
ερ
ιγ
ρα
φ
ή 

Ερωτήσεις σχετικά µε 

την ταυτότητα της 

οµάδας και τη 

δικαιοδοσία της. 

Προσπάθεια εξήγησης 

των εµπειριών βάση 

ιστορικών δεδοµένων.  Η 

SPTF αποκτά επίγνωση 

των εξωτερικών 

δράσεων στο 

αντικείµενο της. 

Η SPTF πιστεύει πως 

η ύπαρξη της είναι µια 

συµβολική στην ουσία 

πράξη της διοίκησης. 

Η SPTF αναλαµβάνει 

ρόλο µεσολαβητή για 

την εφαρµογή του 

σχεδίου, ενώ 

αποφεύγει τις 

αντιπαραθέσεις. 

Η SPTF ψάχνοντας 

νοµιµοποίηση 

δηµιουργεί καλύτερη 

συµµαχία µε τη 

διοίκηση. Προσπαθεί 

να αποσπάσει από 

τους stakeholders την 

εύνοια για το  σχέδιό 

της 

Η SPTF και η διοίκηση  

επιχειρούν να 

ενσωµατώνουν τις 

αλλαγές. Η SPTF 

συντάσσει υπόµνηµα που 

απευθύνεται στη 

διοίκηση αλλά και σε 

άλλους stakeholders. Το 

υπόµνηµα επικροτείται 

από τη διοίκηση . 

Π
αρ
άθ
εσ
η 
κε
ιμ
έν
ου
 

o «∆εν κατανοώ τις 

αρµοδιότητες µας» 

o «Τι σηµαίνει η έννοια 

στρατηγικό;» 

o «Ποιος θα πάρει τις 

αποφάσεις πραγµατικά;» 

o «Θα πρέπει να 

εξετάσουµε τις 

προτιµήσεις του ∆Σ» 

o «Ο πρόεδρος δε θα 

συνοµιλήσει πρόσωπο 

µε πρόσωπο µε τον 

κοσµήτορα» 

o «Κάνουµε αυτό που 

στην ουσία θέλει ο 

πρόεδρος» 

o «Ο κοσµήτορας 

προσπαθεί να 

σφετεριστεί τα 

προνόµια µας» 

o «∆ηµιουργούµε 

όρους χωρίς 

προγενέστερο νόηµα, 

και τους δίνουµε το 

νόηµα όπως θέλουµε 

να χρησιµοποιείται» 

o «Ας ελπίσουµε πως 

θα πείσουµε τον 

πρόεδρο πως η ιδέα 

µας είναι 

ενδιαφέρουσα. Αν δεν 

πειστεί τότε  θα κάνει 

λάθος» 

o «Θα εφαρµόσουµε 

τους στρατηγικούς 

στόχους και την 

αποστολή µας» 

o «Αυτή είναι η γενική 

δήλωση για τη 

στρατηγική µας» 

o «Πρέπει να 

διαχωρίσουµε τη θέση 

µας από το συνηθισµένο 

µηχανισµό σχεδιασµού 

του πανεπιστηµίου» 

 
Πίνακας 6: Αναδυόµενες φάσεις της στρατηγικής αλλαγής. Περιγραφές και παραθέσεις 
κειµένου 
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6. Αποτελέσματα της έρευνας στο δεύτερο επίπεδο.  

Οι συμβολικές δράσεις 

Εξετάζοντας σε ένα δεύτερο βαθύτερο επίπεδο τις διαδικασίες που έλαβαν χώρα κατά τα 
τέσσερα παραπάνω στάδια, µέχρι να φτάσουµε στη σύνταξη του υποµνήµατος και τη 
θεσµοθέτηση των αλλαγών, οι ερευνητές ανακάλυψαν µια σειρά συµβολισµών οι οποίοι 
έλαβαν χώρα και οι οποία κεκαλυµµένα ενεργοποίησαν και ενδυνάµωσαν την προσπάθεια της 
οργανωσιακής αλλαγής. Κατ’ αρχάς το όραµα να µπει το πανεπιστήµιο στα «10 πρώτα», πολύ 
γρήγορα έγινε το βασικό συµβολικό όραµα, η βασική µελλοντική παράσταση. Κατ’ αντίστοιχο 
τρόπο το “Double W Model”, γρήγορα έγινε το βασικό σύµβολο σχετική µε τη λειτουργία της 
οµάδας (operational symbol). Ακόµα η αποδοχή αυτού του µοντέλου από την οµάδα, έκανε 
σαφές στη συµβολική γλώσσα, πως εν τέλει ο πρόεδρος ήταν αυτός που θα καθόριζε τα όρια 
δράσης της, αλλά και τις τελικές αποφάσεις σχετικά µε την αλλαγή.  

Σηµαντικό συµβολικό ρόλο έπαιξαν όχι µόνο οι δράσεις που έλαβαν, αλλά και αυτές που 
δεν έλαβαν χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν η διάχυτη θέληση της οµάδας να 
αποφύγει τις συγκρούσεις, στην προσπάθεια της να αποφύγει αρνητική ανάδραση από 
διάφορες οµάδες συµφερόντων. Οι ενέργειες της SPTF έδιναν πάντοτε την εντύπωση πως 
αφιέρωνε σηµαντικό µέρος της προσοχή της στις οµάδες που µπορούσαν να έχουν λόγο 
σχετικά µε τις αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό έδινε το σύνθηµα ότι ενδιαφερόταν να ενσωµατώσει 
διαφορετικές απόψεις και διαφορετικά πιθανά συµφέροντα στο σχεδιασµό της. Κοιτώντας 
λοιπόν συνολικά τη µετάβαση της οµάδας από την αρχική προσπάθεια κατανόησης του ρόλου 
της προς την αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων και ιδιαίτερα προς το στάδιο της νοµιµοποίησης 
σε σχέση µε την ανώτατη διοίκηση του πανεπιστηµίου, τα επί µέρους πανεπιστηµιακά τµήµατα 
και τους χώρους άσκησης εξουσίας στους χώρους του πανεπιστήµιου, αλλά και στο τελικό 
στάδιο της θεσµοθέτησης των αλλαγών διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν µια σειρά σηµαντικών 
συµβολικών πράξεων που διευκόλυναν τη µετάβαση αυτή. Ανατρέχοντας στο µοντέλο του 
σχήµατος 4, µπορούµε να αναγνωρίσουµε στο δεξί κάτω τεταρτηµόριο, πως όλες αυτές οι 
συµβολικές πράξεις µπορούν να ενταχθούν στην υποβοήθηση των συµβολισµών για τη 
δηµιουργία απτών δεδοµένων. Ακόµα µπορούµε σχηµατικά να παρακολουθήσουµε τον τρόπο 
που κινήθηκαν οι ενέργειες νοηµατοδότησης και επιρροής που συναντήσαµε κατά τον πίνακα 7 
(Gioia et al 1994), στη διάρκεια των τεσσάρων φάσεων δράσης ερµηνείας, αποσαφήνισης 
εννοιών και ρόλων, νοµιµοποίησης και θεσµοθέτησης. 
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 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Οδηγούµενες προς την SPTF Οδηγούµενες από την SPTF 

Ερµηνεία Αποσαφήνιση ρόλων 

Π
ά
νω

 σ
τη
ν 

S
P

T
F

 

 
Προσπάθειες του προέδρου και των οµάδων 
ενδιαφερόµενων να επηρεάσουν τον τρόπο 
που η SPTF αντιλαµβάνεται το ρόλο της, και τις
πολιτικές δράσεις της. 

 

Βασικοί συµβολισµοί κι µεταφορές: 
Στρατηγικός Σχεδιασµός, “top 10” 

 
Η SPTF αποδέχεται το µοντέλο αποσαφήνισης 
λειτουργίας της, από τον πρόεδρο και 
προσπαθεί να πείσει τις οµάδες 
ενδιαφερόµενων. 
Βασικοί συµβολισµοί κι µεταφορές: 
H SPTF ως σύµβολ0, µοντέλο Double W 

Νοµιµοποίηση Θεσµοθέτηση 

Π
ΡΟ
Σ
Π
Α
Θ
ΕΙ
ΕΣ
  Ε
Π
ΙΡ
ΡΟ
Η
Σ
 

Π
ρ
οε
ρ
χό

µε
νε
ς 
α
πό

 τ
ην

  S
P

T
F

 

 
Η SPTF αποδέχεται να επηρεάσει τις οµάδες 
ενδιαφερόµενων σύµφωνα µε τη θέληση του 
προέδρου. 
Βασικοί συµβολισµοί κι µεταφορές: 
Πόλεµος πολιτικής. 

 
Η SPTF και η ανώτατη διοίκηση προσπαθούν 
να θεσµοθετήσουν τις αλλαγές προς όλες τις 
κατευθύνσεις. 
Βασικοί συµβολισµοί κι µεταφορές: 
Υπόµνηµα δράσης, εφαρµογή στρατηγικής. 

 

     ‐ Ανώτατη ∆ιοίκηση,              - SPTF,              - Οµάδες ενδιαφερόµενων, 

Ι – Επιρροή (Influence), Sm – Νοηµατοδότηση (Sensemaking) 
 
Πίνακας 7: Νοηµατοδότηση, επιρροή, βασικά λειτουργικά σύµβολα και µεταφορές, 
κατά τα τέσσερα στάδια στρατηγικής αλλαγής 
 

 
Ι, Sm

Sm I 
 

Ι, 
Sm Ι, Sm

Sm 
Ι 
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7. Συμπεράσματα της έρευνας 

Κατά τη µελέτη της στρατηγικής αλλαγής είδαµε πρακτικά τη µετουσίωση µιας 
συγκεκριµένης διακήρυξης σε µια συγκεκριµένη τελικά πολιτική δράση. Μπορέσαµε να 
διακρίνουµε πόσο σηµαντικό είναι να µπορέσουµε κατ’ αρχήν να ορίσουµε µια κοινή γλώσσα 
την οποία χρησιµοποιούµε για να κατανοήσουµε το περιβάλλον µας, τόσο το εσωτερικό όσο 
και το εξωτερικό. Είδαµε στο σχήµα 5 πως η διαδικασία νοηµατοδότησης πέρασε από τρεις 
φάσεις µέχρι να προσδιοριστούν οι δυνατότητες και οι ρόλοι της οµάδας (εσωτερικό 
περιβάλλον) και οι σχέσεις της οµάδας µε άλλες ισχυρές οµαδοποιήσεις και εξουσίες του 
πανεπιστηµίου (εξωτερικό περιβάλλον). Στη συνέχεια παρακολουθήσαµε χρονικά, πως η 
τακτική δράση της SPTF µέχρι το σηµείο εφαρµογής της πολιτικής της, βασίζεται σε µεγάλο 
ποσοστό στη χρήση πολλών συµβολικών µεθόδων, που τονίζουν την ανάγκη συνεργασίας και 
συµβιβασµού, µε κύριο σκοπό την άµβλυνση των πιθανών αντιθέσεων από πανεπιστηµιακούς 
χώρους τους οποίους µια πιθανή αλλαγή θα συρρίκνωνε τη δύναµη  και την επιρροή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο Μυθικός Συμβολισμός στην Οργανωσιακή Κουλτούρα 

  
 
Οι λέξεις φταίνε. Αυτές 

ενθάρρυναν τα πράγματα σιγά 

σιγά ν’ αρχίσουν να συμβαίνουν. 

Πρωτύτερα ο θάνατος τι ήταν; 

Μια στάθμευση πολύωρη μαυρίλας 

Πάνω στις ράγες του φωτός. 

Κική Δημουλά «Επεισόδιο» 

 
I. Η διαχρονικότητα του μύθου 

Στο παρόν κεφάλαιο αντικείµενο µελέτης είναι ο τρόπος µε τον οποίο µορφές 
επικοινωνίας, όπως οι µυθικές διηγήσεις και οι τελετουργικές συµβολικές πράξεις, µέσω της 
αλλαγής των κοινωνικών συµφραζοµένων- των ποµπών, των αποδεκτών, του σκοπού και της 
αφορµής των µηνυµάτων- είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σήµερα από τις επιχειρήσεις, µε 
διαφορετικούς όρους από τους αρχικούς. Έχουµε να κάνουµε εδώ κατ’ αρχάς, µε τη µελέτη µιας 
γλώσσας συµβολικής, και ως εκ τούτου όχι πάντα αναγνωρίσιµης και κατανοητής, η οποία 
όµως αυτή τη φορά, προϋπήρξε της δικής µας παρουσίας και την οποία βρήκαµε έτοιµη και 
παραδοµένη. Είναι στόχος, να αναδειχθούν τα διαχρονικά κοινά αναγνωρίσιµα στοιχεία των 
γιορτών, των τελετών, των συµβολικών όρων της κοινωνικής ζωής, ξεκινώντας από την 
ανάγνωση της µυθικής συµβολικής γλώσσας περασµένων πολιτισµών. Ιδιαίτερα 
χρησιµοποιείται η µυθική γλώσσα της ελληνικής µυθολογίας, των ιστοριών της Βίβλου, καθώς 
και η µυθική γλώσσα των  κοσµογονικών δοξασιών και συµβολισµών άλλων λαών.  

Κοινή βάση όλων των θρησκειών αποτελούν οι µυθικές αφηγήσεις. Γίνεται πάντα λόγος 
για θεότητες, τέρατα για τον αγώνα του ανθρώπου εναντίον των τεράτων και τη βοήθεια της 
θεότητας στον άνθρωπο. Αν και οι διάφορες µυθολογίες των λαών δεν είναι πανοµοιότητες εν 
τούτοις όλες παίζουν ένα ρόλο ηθικού καθοδηγητή. Με παραλλαγµένες κάπως διατυπώσεις, 
εκφράζουν τις ίδιες ηθικές αποβλέψεις. «Χαρακτηριστικό κάθε µυθοπλασίας (θρησκευτικής ή 
λαϊκής) είναι η επινόηση προσώπων- κάποτε µάλιστα και ζώων, που µιλούν και πράττουν 
όπως οι άνθρωποι, ή και αντικειµένων που τους παραχωρήθηκε η ζωή µε µαγικά µέσα…Στην 
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πραγµατικότητα πρόκειται για έναν υπαινιγµό στις ιδέες και τις αποβλέψεις µας, που τις 
γνωρίζουµε χωρίς να θέλουµε να τις οµολογήσουµε, καθώς είναι συχνά εξαιρετικά οδυνηρό να 
τις αναγνωρίσουµε…Οι µυθολογίες δεν αποτελούν ατοµικές δηµιουργίες. Είναι έκρηξη 
υπερατοµική, υπερσυνειδητό όνειρο» (Ντηλ Π. 1975). 

Μια σηµαντική παράµετρος της όλης εργασίας είναι όµως, όχι µόνο η υπογράµµιση των 
κοινών αναγνωρίσιµων σηµείων µεταξύ των αρχέγονων και ιστορικών πράξεων ή 
συµβολισµών, αλλά η αποτύπωση των αιτιών που προσδίδουν τη διαχρονικότητα τους. Για να 
µπορέσουµε να µεταγράψουµε το νόηµα συµβόλων, µύθων και τελετών σε µια κατανοητή 
γλώσσα, είναι αναγκαίο πρωτίστως να κατανοηθεί ο λόγος ύπαρξης τους, διότι είναι αυτό που 
καθιστά τη µορφή της µυθικής, συµβολικής γλώσσας τόσο σηµαντική για την ύπαρξη τη δική 
µας, αλλά και όλων των ενδιάµεσων γενεών. Εξετάζονται οι µύθοι ως έκφραση της υπαρξιακής 
µας αγωνίας, της ψυχικής προσπάθειας να ενταχθεί το άτοµο σε ένα καθολικό και συνεπώς 
αντικειµενικότερο σύστηµα ηθικών απαιτήσεων και αξιώσεων, της δηµιουργίας και 
αναγέννησης του χρόνου, καθώς και στο φόβο του θανάτου. Η διαχρονικότητα λοιπόν των 
γλωσσικών µορφών, καθιστά ουσιώδες να αναγνωριστεί πρώτα απ’ όλα η οντολογική 
σηµασία τους για τον άνθρωπο, τόσο τον «πρωτόγονο», όσο και το «σύγχρονο». 

Η εργασία είναι επικεντρωµένη στις περιπτώσεις όπου το αρχικό νόηµα των πράξεων 
µεταλλάσσεται. Η στοχοθέτηση γίνεται πλέον συνειδητά, συγκεκριµένα, και οργανωµένα. 
Αναφερόµαστε στη µεταφορά του σκηνικού και των στοιχειών της πράξης- ποµπούς, δέκτες, 
τρόπο, χώρο ή αφορµή- κρατώντας όµως σταθερό τον οντολογικό, υπαρξιακό πυρήνα του 
λόγου ύπαρξης αυτών των µορφών. ∆ιαδικασίες που αναδείχθηκαν µέσα από την κοινωνική 
ζωή και πέρασαν στις επόµενες γενιές, πολύ συχνά χωρίς οι ίδιοι οι συµµετέχοντες να 
γνωρίζουν  συνειδητά το νόηµα ή τη βαθύτερη ουσία και τη σηµειολογία των πράξεων στις 
οποίες µετέχουν, χρησιµοποιούνται σήµερα από τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια 
δηµιουργίας µιας συγκεκριµένης οργανωσιακής συµπεριφοράς, στην ανάπτυξη µιας 
οµοιόµορφης επιχειρησιακής κουλτούρας, καθώς και στη διαχείριση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου.  Είναι διαφωτιστικό να παρατηρηθεί, ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις 
µεταφέρουν τα µηνύµατα στους εργαζόµενους, µέσω ειδικής συµβολικής ορολογίας (σλόγκαν, 
συµβολικές πράξεις, σήµατα), εκφράζοντας σηµασίες, πιστεύω, αξίες. Αφηγήσεις πραγµατικών 
ή φανταστικών γεγονότων, που αφορούν το παρελθόν και είναι βασισµένες σε πραγµατικά 
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γεγονότα επεξεργασµένα µε κατάλληλο τρόπο ώστε να εκφράζουν και να ενισχύουν την 
κουλτούρα, ή στοιχεία της κουλτούρας και να ενδυναµώνουν τη µεγαλοσύνη του οργανισµού. 
 

II. Η υπαρξιακή μοναξιά 

Παρατηρώντας τη συµπεριφορά του «αρχαϊκού» αλλά και του «σύγχρονου» ανθρώπου 
βλέπουµε πως ούτε τα αντικείµενα του εξωτερικού κόσµου ούτε οι πράξεις ξεχωριστά έχουν 
µιαν αυτόνοµη ουσιαστική αξία. Αντικείµενα ή πράξεις γίνονται σηµαντικά διότι συµµετέχουν 
σε µια πραγµατικότητα που τα υπερβαίνει. Όπως αναφέρει ο Μπερντιάεφ, ο άνθρωπος 
προσπαθεί να ταυτιστεί µε τη έξω από αυτόν ύπαρξη (Μπερντιάεφ Ν.). Στην ουσία ο άνθρωπος 
προσπαθεί να υπερβεί την µοναξιά του, το εγώ µέσα από τη συµµετοχή του στο µη εγώ, τη 
συµµετοχή στο κοινωνικό ή αυτό που διαφορετικά χαρακτηρίζεται ως «αντικειµενικό». Η 
µοναξιά είναι αντίφαση. Το άτοµο βρίσκεται ανάµεσα στο δίπολο υποκειµενική- προσωπική 
ύπαρξη και αντικειµενική- κοινωνική παρουσία. Μετέχει στην κοινωνική ζωή, έχοντας την 
αυταπάτη πως υποσκελίζει τη µοναξιά. Το υποκείµενο προσπαθεί πρόσκαιρα να ακουστεί, να 
µετέχει µε το εγώ σε µια πραγµατικότητα «αντικειµενική», µια «αντικειµενικότητα» όµως, που 
σύµφωνα µε τον Freud προσδιορίζεται από το κατώτερο επίπεδο των συµµετεχόντων σε αυτήν. 
Γι’ αυτό και η µοναξιά είναι τραγική. 

Η µετάβαση των κοινωνιών στη σηµερινή µορφή τους συνοδεύεται από µια 
αποδιάρθρωση των παραδοσιακών µορφών κοινωνικής οργάνωσης. Οι κοινώς αποδεκτές 
ιδέες, πεποιθήσεις και αξίες υποχωρούν προς χάριν νέων, καθώς οι οικονοµικές συνθήκες 
οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους παραγωγής. Ενώ στην αρχαία Ελλάδα η ουσιαστική 
µετοχή του υποκειµένου στο σύνολο γινόταν µε τη µορφή τελετών και µυστηρίων, όπως οι 
γιορτές προς τιµή του ∆ιονύσου και τα Ελευσίνια µυστήρια, οι σύγχρονες µορφές 
κοινωνικοποίησης βασίζονται περισσότερο στη δοµή των επαγγελµάτων της νέας κοινωνίας. Ο 
ρόλος του κοινωνικού χώρου έχει υποκατασταθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις σύγχρονες 
επιχειρήσεις. Στο χώρο λοιπόν των επιχειρήσεων η συµµετοχή του υποκειµένου στην 
αντικειµενική πραγµατικότητα που βρίσκεται έξω από αυτό, πραγµατοποιείται σε σηµαντικό 
βαθµό µέσα από µια συµβολική γλώσσα, µια γλώσσα που χρησιµοποιείται ως φορέας 
µεταφοράς της εσωτερικής ύπαρξης µε τη βοήθεια εξωτερικών σηµείων. Στη συµβολική 
γλώσσα περιλαµβάνονται τα έθιµα, οι κανόνες, οι καλοί τρόποι, η καλή διάθεση, όλα τα 
στοιχεία που καθορίζουν αυτό που ονοµάζουµε οργανωσιακή ή εταιρική κουλτούρα ενός 
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οργανισµού. Οι επιχειρήσεις γίνονται πλέον ο χώρος, όπου το υποκείµενο, άτοµο, 
ενδυναµωµένος εργαζόµενος- αν κοιτάξουµε το θέµα από την οπτική των επιχειρήσεων- 
υπερβαίνει τον υποκειµενισµό, καλύπτοντας τις κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες του19. 
Στους κόλπους της επιχείρησης το άτοµο µπορεί πλέον να  νιώθει πως ανήκει σε µια οµάδα. Ο 
εργαζόµενος έχει ανάγκη την υπέρβαση της προσωπικής µοναξιάς, και η επιχείρηση φροντίζει 
να τροφοδοτεί αυτή την ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικές εκφράσεις που υπογραµµίζουν το εµείς 
(που εργαζόµαστε εντός της επιχείρησης), σε αντιδιαστολή µε το αυτοί (που βρίσκονται εκτός 
της επιχείρησης). Επίσης τεχνικές ενδυνάµωσης του προσωπικού, όπως οµαδικές εκδροµές 
(σύµφωνα µε τις αρχές ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας), κοινά γεύµατα, ο ετήσιος χορός, επίτευξη 
των στόχων, προσπάθεια για ενίσχυση της θέσης έναντι του ανταγωνισµού που καραδοκεί, 
είναι κοινές πρακτικές από τις επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ενότητα των εργαζοµένων. 

 

III. Η αρχή του χρόνου 

Οι πρωτόγονες δοξασίες, που τρέφονται από την αδυναµία εύρεσης της αιτιότητας για τις 
δυσκολίες της ζωής, ασκούν υποβλητική επιρροή στα µέλη της φυλής. «Οι παραδοσιακές 
κοινωνίες περιλαµβάνουν έναν κόσµο γνωστότερο ως πρωτόγονο. Προφανώς η παράσταση 
τους, οι έννοιες σχετικά µε τα µεταφυσικά φαινόµενα δεν ήταν πάντα εκφρασµένες µε µια 
θεωρητική γλώσσα. Το σύµβολο, ο µύθος, η τελετή εκφράζουν σε διαφορετικά επίπεδα και µε 
µέσα κατάλληλα σε αυτά, ένα περίπλοκο σύστηµα συνεκτικών οντολογικών διαβεβαιώσεων 
για την εσχάτη ουσία των πραγµάτων, ένα σύστηµα το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί 
µια µεταφυσική». Στις λεπτοµέρειες της συνειδητής συµπεριφοράς ο πρωτόγονος άνθρωπος 
δεν αναγνωρίζει πράξη που δεν έχει προηγούµενως καθοριστεί ή βιωθεί από κάποιον άλλο, 
κάποια άλλη ύπαρξη όταν δεν ήταν άνθρωπος. Η χειρονοµία αποκτά νόηµα, όταν 
επαναλαµβάνει µιαν αρχέγονή πράξη. Κάθε τελετή έχει ένα πρότυπο, ένα αρχικό παράδειγµα.  

Μάχες, συγκρούσεις, πόλεµοι εµπεριέχουν µια τελετουργική αιτία και λειτουργία, που 
ανάγεται σε κάποιο προϋπάρχοντα πρόγονο. Τελετουργίες κατασκευής επαναλαµβάνουν την 
αρχέγονη πράξη της κατασκευής, της δηµιουργίας από την παρουσία και εργασία του 

                                                 
19 Πάνω σε αυτές τις ανάγκες, φυσιολογικές, ασφαλείας, κοινωνικές, και ψυχολογικές αναφέρεται 

και η πυραµίδα του Maslow. 
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ανθρώπου, τη µορφοποίηση του χάους και τη µετατροπή του σε οργανωµένη κατάσταση. 
(Ελιάντε Μ.). 

Σχετικά µε το θέµα του προϋπάρχοντος προγόνου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να µελετηθεί 
η διαδικασία της «µυθοποίησης», της δηµιουργίας δηλαδή του µυθικού ήρωα. Με άλλα λόγια τι 
ακριβώς διατηρεί η µνήµη της οµάδας ως αρχικό πρότυπο, ανεξάρτητα απ το αν αναφερόµαστε 
σε έναν λαό, µια φατρία, µια επιχείρηση, µια µυστική οργάνωση, το στρατό ή µια οικογένεια. 
Πλούσια σε παραδείγµατα τόσο η µυθολογία όσο και η Ιστορία σχετικά µε τη µυθική βιογραφία 
µιας θεϊκής καταγωγής του προγόνου, η Χρυσή γενιά (Ησίοδος), ή του προτύπου ο οποίος µε 
κάποιο µυθικό τρόπο δηµιούργησε το κράτος π.χ. πετώντας βέλη στα τέσσερα σηµεία του 
ορίζοντα (Περσία), ή ρίχνοντας πέτρες πίσω του (Ελληνική µυθολογία), ή ερχόµενος στη γη ως   
θεός Re όπως ο Φαραώ. «Όπως και σε πολλές πρωτόγονες θρησκείες, µερικοί τουλάχιστον 
απ’ τους ελληνικούς Θεούς δεν είναι παρά εξιδανικευµένοι φυλετικοί γενάρχες και ήρωες, 
προσωποποιήσεις της «αρετής» και της «τελειότητας» της φυλής. Γι’ αυτό και ορισµένες φυλές 
και οικογένειες γενεαλογούσαν την καταγωγή τους στον ένα ή τον άλλο Θεό.(Σύµφωνα µε 
µαρτυρίες η οικογένεια του Πλάτωνα αντλούσε την καταγωγή της από το Θεό Ποσειδώνα). 
Αρκεί µόνο να σκεφτούµε πως οι Θεοί αυτοί είναι αθάνατοι ή αιώνιοι και τέλειοι- ή σχεδόν 
τέλειοι- ενώ οι κοινοί άνθρωποι εµπλεγµένοι στη ροή όλων των πραγµάτων και υποκείµενοι 
στην παρακµή» (Πόππερ Κ. 1945) . 

Η παρουσία του προγόνου ή της προϋπάρχουσας µορφής, πολλές φορές είδαµε πως 
συνοδεύει ακόµα την οµάδα, µε τη µορφή της προφητείας (Ο µαρµαρωµένος βασιλιάς θα 
επιστρέψει), η ενός καθήκοντος (αναστείλετε οποιαδήποτε αλλαγή, διότι όλες οι αλλαγές 
οδηγούν στον εκφυλισµό και τη φθορά), ή µιας υπόσχεσης (σχετικά µε το µέλλον του 
περιούσιου λαού). 

Ασφαλώς η ιστορική βάση αυτών των προσώπων µπορεί να αναγνωριστεί. Εν τούτοις 
έχει υποστεί τη διάβρωση της µυθοποίησης, έτσι ώστε να εξάπτει τη φαντασία και να µπορεί 
να χρησιµεύσει ως πρότυπο. Η ιστορική προσωπικότητα µετατρέπεται σε µυθικό πρότυπο µε 
µυθική δράση. Τα ιστορικά χαρακτηριστικά υποχωρούν. Είναι δυνατό, όπως ήδη είδαµε, το 
ρόλο του προτύπου να µην το παίζει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο, αλλά θεσµοί, έθιµα, 
τοπία, µορφές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής (Ελιάντε Μ. 1949). Το ίδιο το ιστορικό 
παρελθόν µπορεί να είναι ένα σηµείο, µε βάση το οποίο συνυποδηλώνουµε και ορίζουµε τη 
σηµερινή παρουσία µας στον κόσµο.  
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Κατ’ αντίστοιχο τρόπο και στο χώρο των επιχειρήσεων υπάρχουν οι  µύθοι. Αφηγήσεις 
πραγµατικών ή φανταστικών γεγονότων από το παρελθόν ή την ανώτατη διοίκηση µε ήρωες 
(ιδρυτές ή άλλα πρόσωπα) που εκφράζουν στοιχεία της κουλτούρας καθορίζουν τα πλαίσια 
δράσης και ενδυναµώνουν τη µεγαλοσύνη του οργανισµού. (Μπουραντάς ∆. 2002). Οι µύθοι 
παρουσιάζουν την οργανωµένη, ήδη υπάρχουσα κουλτούρα του οργανισµού, που δίνει στα 
µετέχοντα άτοµα τα εφόδια να  αντεπεξέλθουν σε άγνωστες και ανοίκειες καταστάσεις 
(Dandridge et al 1980). Ο Michael Rosen παρουσιάζει στο άρθρο του «Breakfast at Spiro’s: 
Dramaturgy and Dominance», που αναφέρεται στο ετήσιο “Agency Breakfast” της εταιρείας 
“Spiro and Associates” τον προστατευτικό, φιλάνθρωπο ρόλο που φαίνεται να παίζει η εταιρεία 
για τους εργαζόµενους της. «…Τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 18% αυτή τη χρονιά, όµως η εταιρεία 
πρόκειται να χρηµατοδοτήσει τη σύνταξη των εργαζοµένων κατά 100%. Είναι όντως πολύ 
ακριβό, όµως όλοι εργαστήκατε γι’ αυτό…». Εδώ δηµιουργείται η αίσθηση του δώρου, σα µια 
γονική προσφορά της εταιρείας. Οι εργαζόµενοι είναι «καλοί» και γι’ αυτό η διοίκηση θα τους 
ανταµείψει, παρέχοντας τους στην ουσία περισσότερα από όσα δικαιούνται. 

Οι εταιρικοί συµβολισµοί µπορούν να νοµιµοποιήσουν συµπεριφορές, εκτός των άλλων 
και για τον λόγο ότι είναι δικαιωµένοι από τον χρόνο και αναφέρονται σε µια κατάσταση, έναν 
τρόπο οργάνωσης, ένα σύνολο τρόπων συµπεριφοράς και αντιλήψεων, που καθορίστηκε από 
το δηµιουργό της εταιρείας, δοκιµάστηκε στην πορεία και αντεπεξήλθε στις δύσκολες στιγµές 
που βρέθηκε η επιχείρηση. 

Η Hewlett- Packard20 (H-P) ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1940 από τους Bill Hewlett και Dave 
Packard. Πολύ νωρίς αποφάσισε να εισάγει στο πνεύµα της εταιρίας το οµαδικό ήθος και την 
αναζήτηση της καινοτοµίας. Αν και η προσπάθεια για οµαδικότητα την έφερε σε δύσκολη θέση 
κατά τη δεκαετία του 1970, όταν αντί να προβεί σε απολύσεις όπως πολλές άλλες εταιρίες, 
αυτή διατήρησε όλο το προσωπικό της. Το µότο ήταν πως όλα τα µέλη της οµάδας µοιράζονταν 
την ίδια τύχη, ενώ η σιγουριά της εργασίας είναι εφικτή και σε δύσκολους καιρούς.  

«Ιστορίες, µύθοι και θρύλοι σχετικά µε τους εταιρικούς ήρωες κυκλοφορούσαν στην 
εταιρεία και συνέβαλαν πολύ στην επικοινωνία και τη διατήρηση των πολιτισµικών αξιών που 
κρύβονταν πίσω από την επιτυχία της Hewlett- Packard. Στα καινούρια µέλη του προσωπικού 
παρουσιάζονταν διαφάνειες που έδειχνα πως οι «Bill και David» ξεκίνησαν την εταιρεία στο 

                                                 
20 Το παράδειγµα αναφέρεται στο βιβλίο του Μόργκαν Γκάρεθ, όψεις της οργάνωσης (Images of 
Organization), εκδόσεις Καστανιώτη. 
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γκαράζ του Bill και πως χρησιµοποιούσαν το φούρνο της οικογένειας Hewlett για την 
κατασκευή κάποιου από τα πρώτα προϊόντα. Σε άλλες περιπτώσεις πληροφορούνταν ότι όταν 
ο Bill Hewlett επισκέφτηκε µια µονάδα κάθε Σάββατο και την βρήκε κλειδωµένη, έσπασε 
αµέσως την κλειδαριά και άφησε ένα σηµείωµα που έγραφε: «µην κλειδώσετε ποτέ ξανά αυτή 
την πόρτα. Ευχαριστώ Bill »…το µήνυµα γινόταν σύντοµα εµφανές. Έχετε το ελεύθερο να 
δείχνετε ενθουσιασµό για τη δουλειά σας ακόµα κι αν είναι Σάββατο, και να καινοτοµείτε και να 
συµβάλλετε στην εταιρεία µε όποιο τρόπο µπορείτε. Παρ΄ όλο που η Hewlett- Packard 
εξαπλώνεται σήµερα σε πολλές χώρες, το πνεύµα των «Bill και David», που εδραίωσε την 
εταιρεία, τη διαποτίζει ακόµα και σήµερα». 

 

IV. Η αναγέννηση του χρόνου 

Ο χρόνος, ο νέος χρόνος, τα βήµατα του χρόνου είναι ένα σύστηµα που υπάρχει σε όλους 
τους λαούς. Πολλές φορές η διαίρεση του χρόνου διαφέρει, όµως αυτό που παραµένει 
καθολικό είναι το τέλος και η έναρξη µιας νέας περιόδου. «Η αναγέννηση του χρόνου, αποτελεί 
στην ουσία µια νέα ∆ηµιουργία, µια επανάληψη της κοσµογονικής πράξης» (Ελιάντε Μ. 1949). 
Στους διάφορους λαούς και στις διάφορες εποχές, η αναγέννηση εκφράζεται µε ποικίλες 
τελετές. Πλύσεις, νηστείες, καθαρµοί, οµαδικά όργια, τελετουργίες όπως αυτή του 
αποδιοποµπαίου τράγου, λατρείες των νεκρών, αποβολή των δαιµόνων και των ασθενειών 
είναι µόνο µερικές από τις τελετές που υπάρχουν. 

Γέννηση- Θάνατος- Αναγέννηση. Αυτό είναι το νόηµα τη τελετουργίας. Με το θάνατο του 
προγενέστερου και τη γέννηση του καινούριου έτους, ο άνθρωπος παύει, καταργεί στον 
παρελθόντα χρόνο, τα ανοµήµατα και τις αµαρτίες του και δηµιουργεί έστω και στιγµιαία τον 
καινούριο, καθαρό χρόνο. Το βάπτισµα αναφέρεται στο θάνατο του παλαιού ανθρώπου και 
στη νέα του γέννηση, οµοίως και ο µύθος του Πάσχα, νόηµα  αντίστοιχο µε το µύθο του 
κατακλυσµού. Το τελετουργικό σβήσιµο και άναµµα της φωτιάς συµβολίζει και πάλι το θάνατο 
των υπαρχόντων και συνεπώς φθαρµένων µορφών, και τη γέννηση νέων. Η πρωτοχρονιά των 
Περσών ακόµα και σήµερα είναι κατά την εαρινή ισηµερία. Την ηµέρα αυτή φυτεύεται ένα φυτό 
σε ένα δοχείο µε χώµα, συµβολίζοντας την αναγέννηση της φύσης. 

Γενικά η αναγέννηση συνοδεύεται συχνά, από κατάσταση χάους και ανατροπή της 
δεδοµένης κοινωνικής τάξης, που υποδηλώνεται µε τρόπους όπως οι τελετουργίες για τις 
νεκρές ψυχές που επιστρέφουν στα σπίτια τους (ο κόσµος καταστρέφεται και 
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αναδηµιουργείται), εµφανίζονται στη γη νεκρικά ζώα (άλογα στη Γερµανία) και χθόνιες νεκρικές 
θεότητες. Συχνά η περιοδική αυτή χαώδης κατάσταση συνοδεύεται από οργιαστικές 
εκδηλώσεις και ακολασία, µια επιστροφή των µορφών σε µια ακαθόριστη ενότητα, όπως το 
χάος πριν τη δηµιουργία (Ελιάντε Μ.). Είναι αρκετά δύσκολο να προσδιορίσουµε το βαθµό 
στον οποίο οι άνθρωποι όταν µετέχουν σε ανάλογες εµπειρίες στη σηµερινή εποχή, µετέχουν 
στο νόηµα και στο µυστήριό τους συνειδητά. Η ιδέα της αλλαγής και της αναγέννησης, όσο και 
αν δε διατηρεί τα µυστηριακά χαρακτηριστικά της στο σηµερινό κόσµο, δεν έπαψε ποτέ να 
αποτελεί σηµαντικό µέρος της κοινωνικής ζωής. Αν µη τι άλλο η επανάληψη της συγκεκριµένης 
δράσης φανερώνει πως, έστω και ασυνείδητα από τους πολλούς, συνειδητά ή και 
καθοδηγηµένα από λίγους, οι τελετουργίες είναι ζωντανό κοµµάτι της ανθρώπινης ύπαρξης. 
∆εν αναφερόµαστε µόνο σε τελετές που γίνονται σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, όπως η 
γιορτή της Πρωτοχρονιάς, των Χριστουγέννων ή της Ανάστασης, αλλά και σε σηµεία µε τα 
οποία οι άνθρωποι οριοθετούν την ως τώρα, καθώς και τη µετέπειτα ζωή τους. Η τελετή είναι 
δυνατό να περικλείει την έννοια του τέλους και της νέας αρχής, όπως το χτίσιµό µιας νέας 
οικοδοµής, ο γάµος. Κάθε νέα βασιλεία στην ιστορία, µαζί µε την τελετουργία και την 
επισηµότητα που την ακολουθούσε θεωρούταν ως η αρχή µιας νέας εποχής. Ο άνθρωπος 
αναγεννιέται ακατάπαυστα, το παρελθόν καταστρέφεται, το µέλλον είναι πλέον πιο ευοίωνο. 

Αν κοιτάξουµε για µια στιγµή το χώρο των επιχειρήσεων, θα παρατηρήσουµε πως οι ίδιες 
διαδικασίες της καταστροφής, της αναγέννησης του χρόνου, της εξοµολόγησης, του 
επαναπροσδιορισµού των ρόλων, της επαναφοράς της τάξης είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες.  Στο 
άρθρο του Michael Rosen αναδεικνύεται, πως ο σκοπός της εκδήλωσης µε τη συµµετοχή όλων 
των εργαζοµένων της επιχείρησης, είναι µέσα από την πολιτικό-συµβολική διαλεκτική, να 
επαναεπιβεβαιώσει και να «…επαναδηµιουργήσει τις σχέσεις κυριαρχίας που είναι εγγενείς 
(inherent) στη γραφειοκρατική δοµή». 

Το κινέζικο γεύµα στην αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου Philadelphia, που προσφέρει η 
εταιρία στους υπαλλήλους της, συνηγορούν σε αυτό. Βάσει του εισοδήµατος τους, ελάχιστοι 
εργαζόµενοι θα µπορούσαν να δειπνήσουν στο συγκεκριµένο ξενοδοχείο. Το φαγητό δεν είναι 
σε µπουφέ, αλλά αντίθετα σερβίρεται από επίσηµα ντυµένους σερβιτόρους, η κατανάλωση 
εδεσµάτων και ποτών ενθαρρύνεται. Το µήνυµα είναι σαφές: Μέσω της εταιρείας “Spiros and 
Associates” µπορείτε να µετέχετε στην «καλή ζωή».  
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Κατά τη διάρκεια του πρωινού, οι συνήθεις φραγµοί που υπάρχουν φυσιολογικά κατά την 
επαγγελµατική ζωή στη συµπεριφορά και την επικοινωνία χαλαρώνουν. Στο µέτρο της 
σηµερινής κοινωνικής πραγµατικότητας, ο ρόλος της χαλαρότητας, της «αναστολής» του 
αυστηρού πρωτοκόλλου συµπεριφοράς,  του άφθονου φαγητού και της κατανάλωσης αλκοόλ, 
είναι αντίστοιχος µε τη χαώδη κατάσταση που συνοδεύει διαχρονικά τελετές και τελετουργίες, 
που ακολουθούνται από οργιαστικές εκδηλώσεις και ακολασία, µια επιστροφή των µορφών σε 
µια ακαθόριστη ενότητα, όπως το χάος πριν τη δηµιουργία. Κατάσταση χάους, ανατροπή της 
δεδοµένης κοινωνικής τάξης, αναγέννηση και επαναπροσδιορισµός της πραγµατικότητας είναι 
το αρχέτυπο πρότυπο αυτής της γιορτής (Ελιάντε Μ.). 

Στους λόγους που ακολούθησαν είχαµε την ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε. Τα 
περισσότερα τµήµατα ήταν αποδοτικά, κάποιες δουλειές χάθηκαν αλλά κάποιες εξίσου 
σηµαντικές κερδήθηκαν. Το τµήµα των δηµοσίων σχέσεων αντιµετώπισε προβλήµατα κατά τη 
διάρκεια του έτους, κυρίως λόγω κάποιων ανάρµοστων συµπεριφορών, έγιναν σηµαντικές 
αλλαγές και αναµένονται τα αποτελέσµατα. Οι ευθύνες αποδόθηκαν, «…η απόκλιση της 
συµπεριφοράς, είναι ένας πιθανός κίνδυνος στην ηγεµονία., ενώ είναι επιθυµητό να ελέγχονται 
οι απόψεις, τα πιστεύω και η συµπεριφορά» (R. Edwards 1979, Contested Terrain, New York 
Basic Books)21. Η αποκλίσεις που υπήρξαν κατά το προηγούµενο έτος, αντιµετωπίστηκαν από 
την ανώτατη διοίκηση µε αλλαγές προσωπικού. Στην ίδια εκδήλωση, ο υπεύθυνος του 
τµήµατος δηµοσίων σχέσεων, που είχε αναλάβει τα καθήκοντα του στο περσινό “Agency 
Breakfast” της εταιρείας, αναφέρθηκε στη σηµασία του τµήµατος δηµοσίων σχέσεων, δεν 
αναφέρθηκε στα λάθη της λειτουργία του τµήµατος, ενώ µίλησε για µια  πιθανή νέα και 
σηµαντική συνεργασία. ∆ιαβάζοντας πίσω από το φανερό, ο υπεύθυνος του τµήµατος 
επανατοποθετείται θέλοντας να διασφαλίσει τη µελλοντική συνέχεια, ενώ αναζητά  εκ νέου την 
αποδοχή από τη διοίκηση και τους εργαζοµένους, εν είδη «απολογίας», υπογραµµίζοντας 
παράλληλα µε τον τρόπο αυτό την  πίστη του στην αναγκαιότητα ευθυγράµµισης της 
συµπεριφοράς εντός της εταιρείας. 

Στη συνέχεια µοιράσθηκαν οι προαγωγές, τα µπόνους και τα δώρα. Σε κάθε εργαζόµενο 
που έκλεινε ένα πενταετή κύκλο εργασίας, δινόταν ένα δώρο και ακολουθούσε το χειροκρότηµα 
των υπόλοιπων συναδέλφων που βρίσκονταν στο κοινό. Τα δώρα ενισχύουν την 

                                                 
6 Όπως αναφέρεται στο άρθρο του Michael Rosen «Breakfast at Spiro’s: Dramaturgy and 
Dominance» Journal of Management, 1985, Vol. 11, No 2, 31-48 
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µακροπρόθεσµη προοπτική και δέσµευση που φιλοδοξεί να έχει η εταιρεία σχετικά µε τους 
εργαζόµενους. Ο «πιστός» εργαζόµενος είναι µάλλον σηµαντικότερος από το νεοεισερχόµενο 
υπάλληλο, ο οποίος δεν έχει περάσει από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης (nonsocialized 
employee). Ο δηµόσιος και µάλιστα τελετουργικός  χαρακτήρας αυτής της πράξης, σηµατοδοτεί 
την έκφραση ευγνωµοσύνης και την ηθική δέσµευση όλων των µελών προς όλα τα µέλη που 
συµµετέχουν στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα εγκαινιάζει τη συνέχεια. του χρόνου. Στο επόµενο 
επίσηµο γεύµα κάποιοι άλλοι υπάλληλοι, που θα έχουν κλείσει τον πενταετή κύκλο εργασίας 
θα τιµηθούν. 

 

V. Οργανώσεις και Θάνατος 

Από όλα τα έµβια όντα µονάχα ο άνθρωπος έχει συναίσθηση της θνητότητας και ενώ 
γνωρίζουµε ότι είµαστε ικανοί για πνευµατικές υπερβάσεις, η ύπαρξή µας εξαρτάται από το 
πεπερασµένο της ύλης µας. Υπάρχει µια ουσιώδης αντίφαση σε ολόκληρη την ύπαρξη µας. 
Ενώ ζούµε και δηµιουργούµε κατά τη διάρκεια της ζωής µας, έχουµε ταυτόχρονα και γνώση του 
γεγονότος ότι θα πεθάνουµε. Εν τοιαύτη περιπτώσει, οτιδήποτε δηµιουργούµε φαίνεται εκ 
πρώτης όψεως µάταιο και παράλογο. 

Το κλειδί για να κατανοήσουµε τη δηµιουργική δράση του ανθρώπου, είτε πρόκειται για 
δράση που στοχεύει σε πνευµατική είτε για υλική δηµιουργία είναι ακριβώς η προσπάθεια του 
ανθρώπου να ξεπεράσει τη θνητότητα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους πρωτόγονους 
και αρχαίους πολιτισµούς, ήρωας είναι αυτός που πέθανε κατέβηκε στον κόσµο των νεκρών 
και επέστρεψε από το θάνατο. (Προµηθέας, Ορφέας, Ηρακλής, Οδυσσέας, Λάζαρος, Χριστός). 

 Οι άνθρωποι δηµιουργούν µε τις πράξεις τους την ψευδαίσθηση της αθανασίας. Ο 
Έρνεστ Μπέκερ αναφέρει στο βιβλίο του «The Denial of Death», πως η ανάγκη για υπέρβαση 
της θνητότητας, ο έµφυτος ναρκισσισµός µας κάνει να νοιώθουµε πως όλοι οι άλλοι είναι 
θνητοί εκτός από εµάς. Θέλουµε να ήµαστε πάντοτε σε θέση να επαναδηµιουργήσουµε ένα 
κόσµο γύρω µας, ωσάν να µην υπήρχε κανένας άλλος, σαν να επρόκειτο να δηµιουργήσουµε 
τα πάντα µόνοι µας. Αν και γνωρίζουµε πως είναι τροµακτική η προοπτική αυτή, εν τούτοις 
θέλουµε να πιστεύουµε πως το βασικό υλικό είναι εκεί και δεν είναι άλλο από τον εαυτό µας. 
Ακόµα και όταν βρισκόµαστε µε τους άλλους, δε σηµαίνει πως αισθανόµαστε τον αντικειµενικό 
κόσµο έξω από εµάς ως φίλιο, ή έστω ικανό να ανταποκριθεί πλήρως στις δικές µας ανάγκες 
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και αγωνίες. Πολλές φορές ο κόσµος είναι εχθρικός, ενώ ο δικός µας κόσµος, όπως γράφει και 
ο Ευγένιος Ιονέσκο στην «Πείνα και τη ∆ίψα» είναι «…ένα ήσυχο κι απάγκιο λιµάνι». 

Γνωρίζουµε από τη ψυχολογία, πως ο ναρκισσισµός µας συνοδεύεται από την ανάγκη 
για αυτοπροσδιορισµό και αυτοεκτίµηση (self-esteem and self-worth). Η προσωπική µας 
αυτόεκτίµηση δηµιουργείται και τρέφεται από σύµβολα και συµβολικές πράξεις, ιδέες, ήχους, 
συµπεριφορές που προσδιορίζουν µε υπονοούµενο τρόπο (implicit), την ιδέα της προσωπικής 
µας αξίας. «∆εν παίζει σηµαντικό ρόλο αν αναφερόµαστε σε µια µαγική, θρησκευτική, 
πρωτόγονη, επιστηµονική ή πολιτισµένη κοινωνία. Το µυθικό ηρωικό- σύστηµα στο οποίο οι 
άνθρωποι συµµετέχουν, µε σκοπό να αποκοµίσουν το αίσθηµα της πρωτογενούς αξίας, της 
κοσµικής εξέχουσας µοναδικότητάς τους, της κοινωνικής αναγκαιότητας της προσωπικής τους 
δηµιουργίας, µια δηµιουργία αδιαµφισβήτητου νοήµατος» (Becker E. 1973). Ένα µεγάλο σπίτι, 
µεγαλύτερο από αυτό του γείτονα, ένα καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερα σχολεία για τα παιδιά, 
µια προαγωγή, το χειροκρότηµα στο ετήσιο γεύµα της εταιρίας, η διαµονή µε έξοδα της 
επιχείρησης στο πολυτελές ξενοδοχείο, το βραβείο του καλύτερου πωλητή συνοδευόµενο µε 
ένα ταξίδι στο εξωτερικό, όλα αυτές οι δράσεις συµβολικά µορφοποιηµένες τονίζουν τη 
δηµιουργία ενός κόσµου γύρω από εµάς στέρεου, ασφαλή, ενός κόσµου που µπορεί να 
λειτουργήσει ως ένα σηµείο αναφοράς της «ηρωικής» γήινης παρουσίας µας. Στο παραπάνω 
παράδειγµα «Breakfast at Spiro’s: Dramaturgy and Dominance», ο σκοπός αυτός 
εκπληρώνεται από την απονοµή σε δηµόσια τελετή των προαγωγών, των ειδικών δώρων και 
των µπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί τόλµησαν να ξεχωρίσουν, προσφέροντας στην επιχείρηση τις 
υπηρεσίες τους, και γι’ αυτό µε τα δώρα και το χειροκρότηµα αναγνωρίζεται δηµόσια η 
σηµασία τους για όλο το οικοδόµηµα  της επιχείρησης. 

«Κατασκευάζοντας έναν κόσµο που µπορεί να ιδωθεί ως αντικειµενικός και πραγµατικός, 
επαναεπιβεβαιώνουµε τη συµπαγή και πραγµατική φύση της ίδιας µας της ύπαρξης. 
∆ηµιουργώντας συστήµατα συµβόλων που µας επιτρέπουν να συµµετέχουµε σε 
νοηµατοδοτηµένες συναλλαγές µε τους άλλους, έχουµε επίσης τη δυνατότητα να βρούµε το 
νόηµα της δικής µας ζωής…Τα τεχνήµατα της κουλτούρας, όταν τα δει κανείς από τη σκοπιά 
του ίδιου επικείµενου θανάτου, µπορούν να καταστούν κατανοητά ως συστήµατα άµυνας που 
µας βοηθούν να δηµιουργήσουµε την ψευδαίσθηση ότι είµαστε µεγαλύτεροι και ισχυρότεροι 
απ’ ότι είµαστε στην πραγµατικότητα. Η συνέχεια και η εξέλιξη που συναντάµε σε συστήµατα 
θρησκειών, ιδεολογίας, εθνικής ιστορίας και κοινώς αποδεκτών αξιών, µας βοηθάει να 
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πιστέψουµε πως είµαστε µέρος ενός µοτίβου που συνεχίζεται πέρα από τα όρια της δικής µας 
ζωής» (Γκάρεθ Μ.).   

Έχουµε να κάνουµε µε την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Το βάρος να µην 
αναφέρονται οι πράξεις του ανθρώπου σε µια αντικειµενικότερη και συνεπώς στερεότερη 
πραγµατικότητα, διασπά την έννοια της µοναδικότητας και της σηµαντικότητας της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Οι πράξεις µας τότε δεν είναι αναγνωρίσιµες συνεπώς είναι και αδιάφορες, «…η ζωή 
δεν είναι κάτι παραπάνω από µια σκιά που περπατάει». 
 

Σβήσε, σβήσε λιγόζωο φως! 

Μια σκιά που περπατάει είναι μόνο η ζωή,  

ένας φτωχός θεατρίνος,  

που θορυβεί και σοβαρεύεται  

μια δυο ώρες πάνω στη σκηνή, 

και δεν ακούγεται πια. 

Είναι  ένα  παραμύθι,  λόγια  ενός  τρελού, 

γεμάτα θόρυβο και λύσσα, δίχως νόημα.22§

 

 

Έτσι περιγράφει το 1605 ο Σαίξπηρ§ στον Μακµπέθ τον άνθρωπο και τη ζωή, για να 
αναγνωρίσει στον Άµλετ την αντίφαση ανάµεσα στη µοναδικότητα, την δυνατότητα, αλλά 
τελικά και την πραγµατικότητα της ανθρώπινης γήινης παρουσίας: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Μακµπέθ. Πράξη V, σκηνή V, στίχοι 23– 28. 
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Τι αριστούργημα ο άνθρωπος, 

τι ευγενικό το πνεύμα του 

τι απεριόριστη η ικανότητα του,  

η μορφή του και η κίνηση,  

τι έκφραση, τι θαύμα,  

στην πράξη τι αγγελικό πλάσμα,  

στη νόηση τι θεός,  

η ομορφιά του κόσμου, το πρότυπο των ζώων. 

Και μόλον τούτο, 

τι είναι για μένα η πεμπτουσία αυτής της σκόνης;23 §

 

VI. Συμπεράσματα 

Κατά την παραπάνω ανάλυση  θελήσαµε να  διαφωτίσουµε τις αθέατες πλευρές της 
οργάνωσης. ∆ράσεις που φαίνονται εκ πρώτης όψεως απλές, αφελείς  και συνηθισµένες 
(πιθανώς γιατί πάντα έτσι γίνονταν), κρύβουν στην ουσία τους ένα βαθύ ιστορικό περιεχόµενο. 
Υπάρχει ένας πυρήνα που διατηρεί στο χρόνο, το ουσιώδες υπαρξιακό περιεχόµενο της 
πράξης. Έτσι οι ενέργειες του ατόµου- υποκειµένου διαµορφώνονται συχνά από υποκειµενικές 
οντολογικές αναγκαιότητες, για τις οποίες πολλές φορές το ίδιο το υποκείµενο δεν έχει 
επίγνωση. Ο άνθρωπος συνυπάρχει πάντοτε µε την αυταπάτη της ελεύθερης επιλογής. 

Στην άλλη πλευρά του διπόλου υπάρχει η επιχείρηση-αντικειµενικός κοινωνικός χώρος. 
Πράξεις που λαµβάνουν χώρα εντός των επιχειρήσεων, είναι ριζωµένες σε αρχέγονες 
οντολογικές ανάγκες. Τελετουργικά συµβολικά, µοτίβα αιώνων επαναλαµβάνονται, ενώ πλέον 
τη θέση της αρχέγονης κοινότητας, της πρωταρχικής οργανωτικής δοµής αναλαµβάνει ο 
εργασιακός χώρος. Στην ουσία έχουµε µια επανάληψη αρχέτυπων, τα οποία διαµορφώθηκαν 
από τη κοινωνική συλλογική ζωή αιώνων, ακριβώς επειδή δίνουν διέξοδο και χώρο έκφρασης 
σε διαχρονικές αναγκαιότητες του υποκειµένου, και τα οποία πλέον χρησιµοποιούνται µε 
συγκεκριµένο σκοπό από την επιχείρηση, µε στόχο την ενοποίηση της εταιρικής κουλτούρας 
και τη συνεχή επιβεβαίωση της κυρίαρχης και επιθυµητής ιδεολογίας. 

                                                 
23 Άµλετ. Πράξη ΙΙ, σκηνή ΙΙ, στίχοι 1349- 1354. 
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VII. Σημειώσεις τρίτου κεφαλαίου  

 
§ Μακμπέθ.  Πράξη V,  σκηνή V. 

Στίχοι 23 ‐ 28. 

 

Out, out, brief candle! 

Lifeʹs but a walking shadow, a poor player 

That struts and frets his hour upon the stage  

And then is heard no more: it is a tale 

told by an idiot, full of sound and fury, 

Signifying nothing. 

 

§ Άμλετ.  Πράξη ΙΙ, σκηνή ΙΙ. 

Στίχοι 1349 ‐ 1354. 

 
What peece of worke is a man, 

how noble in reason, how infinit in faculties, 

in forme and moouing,  

how expresse and admirable in action, 

how like an Angell in apprehension, how like a God: 

the beautie of the world; the paragon of Annimales; 

and yet to me, what is this Quintessence of dust. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Γλωσσικά και ολιγοπωλιακά παιχνίδια 

  
 

Οι λέξεις είναι τα πάντα. 

Ο πόλεμος είναι υπόθεση γνώμης. 

Ναπολέων 

 

I. Το ολιγοπωλιακό σκηνικό 

Η λέξη στρατηγική (στρατός + άγω), µπορεί από µόνη της να µας δείξει το δρόµο σχετικά 
µε το επιχειρησιακό – επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρίες. 
Αναµφίβολα µπορεί να ειδωθεί ο χώρος τους, µέσα από µια πολεµική οπτική. Έννοιες όπως 
«διείσδυση σε αγορά», «πόλεµος τιµών», «κρυφές συµµαχίες», «αντίποινα», εδράζουν τη 
χρήση τους στη καθηµερινή δράση και πρακτική των επιχειρήσεων,  οι οποίες λόγω της 
ανάγκης επιβίωσης και µεγέθυνσης δηµιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. 
Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί, στην προσπάθεια πρόβλεψης και κατανόησης των 
δυνάµεων που δρουν σε ανταγωνιστικές καταστάσεις. Ειδικά για τις καταστάσεις ολιγοπωλίου, 
όπου µικρός αριθµός επιχειρήσεων, δυο ή τρεις, κυριαρχούν στο χώρο, καθώς και στις 
περιπτώσεις όπου οι εµπλεκόµενοι είναι συγκεκριµένοι και σχετικά λίγοι στον αριθµό, η 
βιβλιογραφία είναι γεµάτη από µοντέλα πρόβλεψης και επεξήγησης των διακυµάνσεων της 
αγοράς. Στις κυριότερες θεωρίες αυτού του  τύπου ανήκουν οι θεωρίες παιγνίων (game theory), 
η θεωρία µέτα-παιγνίων (meta- game analysis), θεωρία υπέρ-παιγνίων, (hyper- game analysis), 
ανάλυση συγκρούσεων (conflict analysis), θεωρία δράµατος (drama theory), οι οποίες βάσει 
κάποιον παραδοχών (παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος, µεγιστοποίηση οφέλους, εµπιστοσύνη 
και συνεργασία ή έλλειψη συνεργασίας, ενδεδειγµένη στρατηγική, απόλυτη ή περιορισµένη 
ορθολογικότητα, δυνατότητα επανάληψης της πράξης, πιθανά αναδυόµενα διλήµµατα) 
προσπαθούν να προσδιορίσουν πιθανές εξελίξεις σε περίπτωση της Α ή της Β ενέργειας από 
την πλευρά κάποιων εκ των συµµετεχόντων στο παιχνίδι (game theory) ή τη σκηνική πράξη 
(drama theory). 
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Οι θεωρίες αυτές έχουν επιβεβαιωθεί κάτω από ορισµένες συνθήκες αγοράς και 
πρακτικά διασαφηνίζουν, πως στο χώρο τον επιχειρήσεων έχουµε από τη µια πλευρά να 
συνδιαλλαγούµε µε ένα εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον, από την άλλη όµως διάφοροι µη 
θεσµοθετηµένοι «περιορισµοί», περιορίζουν στην ουσία τον ολοκληρωτικό ανταγωνισµό 
καθιστώντας το περιβάλλον πιο προβλέψιµο. Σιωπηρός και υπονοούµενος (tacit) συντονισµός, 
ειδικοί µηχανισµοί τιµολόγησης (ηγεσία κόστους), παρουσία και επικοινωνία σε πολλές 
διαφορετικές αγορές, καρτέλ, νοµοθετικοί κανονισµοί, λειτουργούν ως ρυθµιστικά συστήµατα 
που περιορίζουν στην ουσία τον ανταγωνισµό µέσα σε ορισµένα ανεκτά πλαίσια. (Rindova, V. 
Becera, M. Contardo, I. 2004).  

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα τα οποία µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικά όπλα 
στην επικράτηση της µίας ή της άλλης επιχείρησης, µπορεί να είναι είτε εσωτερικά ισχυρά 
σηµεία (χαµηλά λειτουργικά κόστη, προηγµένη τεχνολογία, αποτελεσµατικότερη οργανωτική 
και κουλτούρα), είτε επιτυχηµένες στρατηγικές που αφορούν την προσέγγιση της αγοράς µέσω 
του µάρκετινγκ. Το προϊόν (product), η τιµή (price), ο χώρος (place) και η προώθηση 
(promotion), µπορεί να αποτελέσει το καθένα από µόνο του ισχυρό χαρτί. Βέβαια συνήθως ο 
ανταγωνισµός γίνεται στο επίπεδο των τιµών και της αυξηµένης διαφήµισης, ενέργειες, που 
αυξάνουν συνήθως τη συνολική ζήτηση για το προϊόν, µπορούν όµως και να λειτουργήσουν 
επιζήµια στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, εάν τις οδηγήσουν σε ένα πόλεµο τιµών ή 
υπερβολική διαφήµιση. Συνεπώς όλες αυτές οι δράσεις λαµβάνουν χώρα µε φειδώ από τις 
εταιρίες, καθώς ένας πόλεµος δε συµφέρει τελικά κανένα από τους δύο ανταγωνιστές. Ειδικά 
στις αγορές που επικρατούν ολιγοπωλιακές ή δυοπωλιακές συνθήκες, η αύξηση του µεριδίου 
αγοράς του ενός ανταγωνιστή, οδηγεί σε µείωση του µεριδίου αγοράς του άλλου ανταγωνιστή, 
πιθανώς και κατά το ίδιο ποσό.  

Έχει αποδειχθεί, θεωρητικά αλλά και έµπρακτα, πως συνήθως στις ολιγοπωλιακές 
αγορές η συνήθης κατάσταση είναι η δηµιουργία και διατήρηση µια ολιγοπωλιακής 
ισορροπίας (oligopolistic equilibrium). Η ισορροπία καθορίζεται κάθε φορά από διαφορετικούς 
παράγοντες και έχει να κάνει µε το µέγεθος της αγοράς, τις οικονοµίες κλίµακος και συνεπώς το 
λειτουργικό κόστος της κάθε επιχείρησης, τις πολιτικές συνθήκες, τη δυνατότητα παραγωγής 
καθώς και το ρόλο τον οποίο ενσωµατώνει η κάθε επιχείρηση για τον εαυτό της, αν δηλαδή 
θεωρεί τον εαυτό της ηγέτη στην τιµολόγηση ή αν ακολουθεί την πολιτική κάποιας άλλης. Όλα 
αυτά τα στοιχεία, οδηγούν τελικά σε µια ισορροπία η οποία συνήθως περιγράφεται ως 
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ισορροπία Cournot- Nash. Η διάρκεια της ισορροπίας, η πιθανότητα να ξεσπάσει κάποιος 
ανταγωνιστικός πόλεµος αλλά και η ένταση του, εξαρτώνται τόσο από τους παράγοντες που 
περιγράφηκαν παραπάνω αλλά και από την «ιδιοσυγκρασία» της επιχείρησης. Στις αγορές 
µπορούν να εντοπιστούν περιπτώσεις πολυεθνικών κολοσσών που, ως επί τω πλείστον, 
βρίσκονται µεταξύ τους σε κατάσταση έντονης ανταγωνιστικής συµπεριφοράς. Ως τέτοια 
παραδείγµατα µπορούν να χαρακτηριστούν αυτά της Coca-Cola µε την Pepsi-Cola, της 
αλυσίδας εστιατορίων ταχείας εστίασης McDonald’s µε τα Burger King,  της Microsoft µε την 
Netscape. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται επιχειρήσεις οι οποίες παρά το µέγεθος τους 
προτιµούν να µην εµπλέκονται σε οξυµένους «πολεµικούς» ανταγωνισµούς, ωθώντας τις 
µεταξύ τους σχέσεις σε καταστάσεις που προσοµοιάσουν στην ολιγοπωλιακή ισορροπία. Στην 
κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι σχέσεις µεταξύ των Procter & Gamble µε την Unilever στο 
χώρο των προϊόντων υγείας, υγιεινής διατροφής και κοσµετολογίας (cosmetics), η General 
Motors µε τη Ford στις αυτοκινητοβιοµηχανίες, καθώς και η κατεξοχήν περίπτωση που αφορά 
τον οργανισµό πετρελαιοεξαγωγικών χωρών (Organization of the Petroleum Exporting 
Countries - OPEC), ο οποίος και στην ουσία καθορίζει τις παγκόσµιες τιµές του πετρελαίου 
(Rindova, V. Becera, M. Contardo, I.). 

 

II. Ο γλωσσικός πόλεμος 

Κατά την δηµιουργία µιας αντίληψης που τείνει υπό αυτές τις συνθήκες ανταγωνισµού να 
χαρακτηριστεί πολεµική, οι επιχειρήσεις προχωρούν περισσότερο από το να δηµιουργήσουν 
απλώς µια µεταφορική  περιγραφή περί πολέµου.  Στην ουσία και όταν οι οικονοµικές 
αναγκαιότητες το απαιτούν, οι λέξεις δεν περιγράφουν µόνο τα αντικείµενα, αλλά στην ουσία 
υποδηλώνουν και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει οι εταιρίες να προβούν. Βεβαίως τις 
µεθοδευµένες ενέργειες, στα πλαίσια αυτής της πολεµικής τις καθορίζουν οι συγκεκριµένοι τους 
κανόνες του παιχνιδιού. Στο χώρο λοιπόν των ολιγοπωλίων, η συγκεκριµένη γλώσσα, παρέχει 
τη δυνατότητα να υπερβούµε τις δυνατότητες της µεταφορικής περιγραφής ως αντικείµενο 
κατανόησης και να εισέλθουµε σε ένα σύστηµα αναµενόµενων, προδιαγεγραµµένων και 
δικαιολογήσιµων πράξεων, που συνδέουν τις λέξεις, τους κανόνες και τις αναγκαίες δράσεις 
(Rindova, V. Becera, M. Contardo, I.). Πιο συγκεκριµένα αναφερόµενοι σε ένα πολεµικό 
γλωσσικό παιχνίδι, ο τρόπος χειρισµού της γλώσσας συνάδει µε ενέργειες όπως η 
αναθεώρηση της διαχείρισης των πόρων, η αναθεώρηση των µεριδίων αγοράς σε 
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προσαρµογή των πρακτικών επέκτασης στις αγορές, η κινητοποίηση των οµάδων 
ενδιαφεροµένων (stakeholders). Μαζί µε την οικονοµική απαίτηση των συµµετεχόντων στη 
σκηνική δράση, αυτό που είναι απαραίτητο είναι η ιδεολογική κάλυψη και η δικαιολόγηση της 
ορθότητας και του δικαίου των αιτηµάτων. Στην ουσία ο πόλεµος για τις αγορές είναι και 
γλωσσικός πόλεµος. 

 

III. Ασκήσεις επί χάρτου 

Για να γίνει κατανοητό το γεγονός πως κάθε οικονοµικός πόλεµος, αποτελεί στην ουσία 
και έναν γλωσσικό - ιδεολογικό πόλεµο είναι σκόπιµο να παρουσιαστεί η αλληλουχία των 
γεγονότων που οδηγεί από την ισορροπία στην «έναρξη των εχθροπραξιών», στο «γλωσσικό 
πόλεµο» και τελικά σε εκ νέου ισορροπία. Το µοντέλο αυτό παρουσιάζεται γραφικά στο σχήµα 
7 (Rindova, V. et al). 

 
 
 
       Εξωγενές σοκ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίοδος γλωσσικού πολέμου 

Σχήµα 7: Το µοντέλο του ανταγωνισµού 
ως γλωσσικού πολέµου  

Αρχική κατάσταση 
o Ολιγοπώλιο 

Αλλαγές στη ζήτηση και 

την απόδοση 
o Αύξηση ζήτησης για τον ένα ή 

και τους δύο ανταγωνιστές 

Ενίσχυση της  υποστήριξης των 

stakeholders 
o Προσµέτρηση της προσοχής, της 

δέσµευσης, της συναισθηµατικής 

ανάµιξης και της αποδοχής τους 

Εντατικοποίηση 

ανταγωνιστικών ενεργειών 
o Αύξηση του αριθµού, της 

ποικιλίας και του βεληνεκούς  

των στρατηγικών δράσεων 

Ανάπτυξη εχθρικής νοητικής 

κατάστασης 
o Συγκέντρωση προσοχής στον 

εχθρό - ανταγωνιστή 

Επιστροφή σε φυσιολογικά 

επίπεδα ανταγωνισμού 
o Απεµπλοκή και αποκλιµάκωση 

του ανταγωνισµού 
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Σύµφωνα µε το σχήµα, η αρχική ισορροπία που έχει επιτευχθεί, ξαφνικά διαταράσσεται 
εξαιτίας ενός εξωγενούς σοκ. Από το σηµείο εκείνο κα µετά, µία εκ των συµµετεχουσών στο 
ολιγοπώλιο εταιριών εµφανίζει πτώση του µεριδίου αγοράς ή προσπαθεί µε αθέτηση της 
συµφωνίας να βελτιώσει τη θέση της. Όπως είδαµε, στις συγκεκριµένες συνθήκες βελτίωση της 
θέσης του ενός  είναι στενά συνυφασµένη µε χειροτέρευση του άλλου ανταγωνιστή και 
συνεπώς απόκλιση από την κατάσταση ισορροπίας πιθανότατα θα οδηγήσει σε «πολεµική» 
κατάσταση.  

 

IV. Διαμορφώνοντας εχθρική νοητική κατάσταση 

Στην περίπτωση που η πτώση της ζήτησης για µια επιχείρηση µπορεί να αποδοθεί σε 
ενέργειες κάποιου εκ των ανταγωνιστών της, το πιθανότερο για την εταιρία, εάν θέλει να 
διατηρήσει το µερίδιο της στην αγορά, είναι να οδηγηθεί σε µια κατάσταση αντιποίνων. Αυτό 
άλλωστε υποδεικνύει και η θεωρία των παιγνίων, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση 
αναφέρει ως άριστη στρατηγική τη θέση  µη συνεργασίας στο κάτω δεξιά τετράγωνο§ (βλ. 
σηµειώσεις τέλους τετάρτου κεφαλαίου). 

Όπως είδαµε, «πολεµική» στρατηγική προϋποθέτει και «πολεµική» γλώσσα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το δίληµµα «Εµείς και Αυτοί». Στην εικόνα 4 διαβάζουµε 
την διακήρυξη του προέδρου George Bush Jr. σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη τότε επίθεση των 
Ηνωµένων Πολιτειών στο Ιράκ. Είναι διακριτό µε την πρώτη µατιά πόσο αναγκαίο στοιχείο 
ενός πολέµου, είτε πραγµατικού είτε οικονοµικού, αποτελεί η δηµιουργία ενός εχθρικού 
πλαισίου σκέψης, όπου η άλλη πλευρά παρουσιάζεται ως επίβουλος κακός. Η προβολή του 
κακού πάνω στον αντίπαλο έχει ως άµεση συνέπεια να νοµιµοποιήσει τις δικές µας επιθετικές 
ενέργειες, και να υποβοηθήσει ιδεολογικά την αναδιάταξη των πόρων σε µια κατάσταση 
«πολεµικού ανταγωνισµού». Στην περίπτωση των ΗΠΑ, ο κακός είναι προφανώς ο άξονας του 
κακού, ο οποίος απεργάζεται τον όλεθρο µε τη δηµιουργία όπλων µαζικής καταστροφής και ο 
οποίος πρέπει να κριθεί «πολύ σκληρά από την ιστορία». Κατ’ αντίστοιχο τρόπο στον 
οικονοµικό πόλεµο, εχθρός  είναι η ανταγωνιστική επιχείρηση η οποία πιθανώς να έσπασε τη 
συµφωνία κυρίων, από την οποία πρέπει η δική µας επιχείρηση να προστατεύσει τη θέση της 
στην αγορά, δικαιολογώντας έτσι αύξηση του κόστους για αυξηµένη διαφήµιση ή πόλεµο 
τιµών. 
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National Strategy to Combat 
Weapons of Mass Destruction 

“The gravest danger our Nation faces lies at the crossroads of radicalism and 
technology. Our enemies have openly declared that they are seeking weapons of 

mass destruction, and evidence indicates that they are doing so with 
determination. 

The United States will not allow these efforts to succeed. ...History will judge 
harshly those who saw this coming danger but failed to act. In the new world 

we have entered, the only path to peace and security is the path of action.” 
President Bush 

The National Security Strategy of the United States of America 

September 17, 2002 

 
Εικόνα 4: Εθνική πολιτική των ΗΠΑ για την καταπολέµηση των όπλων µαζικής 

καταστροφής.  
 

V. Εντατικοποίηση ανταγωνιστικών ενεργειών 

Η δηµιουργία ενός πλαισίου σκέψης βάσει ανταγωνιστικών κανονισµών, ακολουθείται 
από ενέργειες έντονα ανταγωνιστικές. Η κλιµάκωση αυτή προσδιορίζεται από τρεις 
παραµέτρους: αύξηση της συχνότητας επιθετικών ενεργειών, αύξηση της εµβέλειας των 
ενεργειών και ποικιλία ως προς τα είδη των αντιποίνων. 

Κατά την όξυνση του ανταγωνισµού ανάµεσα στην Coca-Cola και την Pepsi-Cola, ενώ 
κατά τη διάρκεια των ετών 1980 – 1984 και 1990 – 1994 είχαν παρατηρηθεί ανά έτος  δώδεκα 
ανταγωνιστικές κινήσεις από κάθε εταιρία, κατά τη διάρκεια των ετών 1986 – 1989, που 
παρατηρήθηκε η κλιµάκωση παρατηρήθηκαν τριάντα δύο επιθετικές κινήσεις, για κάθε εταιρία 
κάθε χρόνο (Rindova, V. et al.). Ταυτόχρονα µε την αύξηση της συχνότητας, υπήρξε και αύξηση 
του µεγέθους των κινήσεων. Και οι δύο εταιρίες αύξησαν σηµαντικά τον προϋπολογισµό για τη 
διαφηµιστική τους καµπάνια και άρχισαν να χρησιµοποιούν στις διαφηµίσεις τους αστέρες 
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όπως ο Michael Jackson. Επιπροσθέτως, η προσπάθεια διατήρησης του µεριδίου της αγοράς 
οδήγησε στην είσοδο νέων προϊόντων, σε αλλαγές της συσκευασίας και του σχεδιασµού των 
ήδη υπαρχόντων. 

 

VI. Ενίσχυση της υποστήριξης των Stakeholders 

Βασικό στοιχείο κάθε κίνησης είναι να εξασφαλιστεί η αποδοχή και η υποστήριξη των 
οµάδων ενδιαφεροµένων (stakeholders). Ανάλογα µε το σκοπό, οι δράσεις αυτές, όπως και οι 
οµάδες ενδιαφερόντων διαφέρουν. Σε ένα κοινωνικό ζήτηµα, αυτό που επιδιώκεται είναι η 
συγκέντρωση της προσοχής στο συγκεκριµένο θέµα, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, η 
η ηθική νοµιµοποίηση των µέσων και των σκοπών, και εν τέλει  η αποδοχή του νέου όρου η της 
νέας πολιτικής.  

Στη ρητορική δράση, καθίσταται δυνατό να αναγνωριστούν τρία βασικά δοµικά στοιχεία, 
τα οποία απαντώνται σχεδόν πάντοτε όταν έχουµε συντονισµένη προσπάθεια δηµιουργίας 
αποδοχής και νοµιµοποίησης µιας θέσης. Όπως αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, η 
διαδικασία της νοµιµοποίησης περνάει από τρία στάδια (Σχήµα 5), ενώ σε κάθε στάδιο, ο 
τύπος των επιχειρηµάτων νοµιµοποίησης διαφοροποιείται. Οµαδοποιώντας το πλήθος των 
δηλώσεων, είναι δυνατό αυτές να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: Πάθος, Λόγος, Ήθος 
(Green, S). 

 
Πάθος 
Τα επιχειρήµατα αυτά είναι ιδιαίτερα συναισθηµατικά φορτισµένα, εδράζοντας τη 

πειστικότητα τους σε συναισθήµατα πρωτογενή, όπως ο φόβος,  η πείνα, η ανασφάλεια, το 
µίσος, ο µεγαλοϊδεατισµός, συνεπικουρούµενα από τους γνωστικούς περιορισµούς του κοινού. 
Η ικανότητα διατήρησης της πειστικότητας τους στη διάρκεια του χρόνου είναι µικρή, είναι 
όµως τόσο ισχυρά όταν εκφράζουν στιγµιαία τις ανάγκες του κοινού, ώστε παρέχουν τη 
αναγκαία ενέργεια ενεργοποίησης προς την κατεύθυνση της αλλαγής του status quo. Αν 
παρατηρήσουµε τις µεγάλες κοινωνικές αλλαγές, θα διακρίνουµε σε όλες, την παρουσία 
συναισθηµατικής φόρτισης. Η γαλλική επανάσταση, η επιστροφή του Ναπολέοντα, η ελληνική 
επανάσταση, ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος, η επανάσταση των µπολσεβίκων, η άνοδος του 
Χίτλερ, ο ισπανικός εµφύλιος, ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος, ο ελληνικός εµφύλιος, τα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα, ο Μάης του 68, η πτώση του τείχους του Βερολίνου, οι 
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διαδηλώσεις κατά της παγκοσµιοποίησης, πυροδοτούνται από µια κατάσταση έντονων 
συναισθηµατικών φορτίσεων. Η παρουσία εντόνων συναισθηµάτων είναι απόλυτα 
δικαιολογηµένη καθότι κάθε αλλαγή, µπορεί ν’ αλλάξει στοιχεία της ύπαρξης µας, την κοινωνική 
µας θέση, τις βασικές µας πεποιθήσεις, τις αξίες, την ασφάλεια του κοινωνικού µας χώρου, την 
οικονοµική µας κατάσταση, την επαγγελµατική µας κατάσταση και τις αρµοδιότητες µας. Στα 
παραπάνω συµπεράσµατα καταλήγουν και οι Bennet Peter & Howard Nigel (1996), 
υποστηρίζοντας πως επειδή οι αλλαγές και η ενσωµάτωση νέων αρχών προκαλούν τραύµατα 
και αρνητικά συναισθήµατα, είναι αναγκαίο να υπάρχουν θετικά συναισθήµατα τα οποία 
ωθούν και κινητοποιούν προς την αλλαγή. 

Επανεξετάζοντας τη διακήρυξη των ΗΠΑ σχετικά µε τα όπλα µαζικής καταστροφής, 
παρατηρούµε πόσο συναισθηµατικά φορτισµένες είναι οι λέξεις: 

 

National Strategy: 

The gravest danger: 

Crossroads of radicalism: 

Weapons of Mass Destruction: 

The path of action: 

Determination: 

History will judge harshly: 

Coming danger:  

Failed to act: 

In the new world:  

Εθνική στρατηγική 

Ο ζοφερός κίνδυνος 

Σταυροδρόµια εξτρεµισµού 

Όπλα µαζικής καταστροφής 

Το µονοπάτι της δράσης 

Αποφασιστικότητα 

Η ιστορία θα κρίνει σκληρά 

Επερχόµενος κίνδυνος 

Απέτυχαν να δράσουν 

Στο νέο κόσµο 

 
Λόγος 
Ο λόγος εµφανίζεται µε υπολειπόµενη ανάπτυξη σε σχέση µε το πάθος. Μέσω του λόγου 

επιχειρείται η νοµιµοποίηση µε λογικά πραγµατιστικά επιχειρήµατα, η εκλογίκευση των 
πράξεων. Αν ο ρόλος του πάθους είναι να πυροδοτεί άµεσα την αλλαγή, ο λόγος είναι 
βραδύκαυστος. Για την άρθρωση των επιχειρηµάτων είναι αναγκαία η συστηµατοποίηση και η 
ανάπτυξη µεθοδολογίας. Ο λόγος µπορεί να καθυστερεί στην εµφάνιση του, µπορεί όµως να 
νοµιµοποιήσει τα µέσα και τους σκοπούς της µεταβολής σε πιο αιτιολογηµένη βάση. Στην 
περίπτωση των µάνατζερ, τα λογικά επιχειρήµατα είναι αναγκαία, όσον αφορά τη υποστήριξη 
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των εργαζοµένων, των µετόχων, της διοίκησης, των διαφόρων κοινωνικών οµάδων πίεσης, 
σχετικά µε τους επιχειρησιακούς  στόχους και τα µέσα. 

 
Ήθος 
Σε αντίθεση µε τους δύο πρώτους τύπους επιχειρηµατολογίας, οι οποίες προσφέρουν 

πιο πραγµατιστική αιτιολόγηση, εστιάζοντας µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις ανάγκες του 
κοινού, το τρίτο αυτό είδος επιχειρηµατολογίας επικεντρώνεται σε αξίες και στην ηθική 
κληρονοµιά, στο «δοκούν και το πρέπον» και όχι στο χρήσιµο. Η διαδικασία νοµιµοποίησης 
έγκειται στο να υπενθυµίζει κοινά αποδεκτές νόρµες και κοινωνικές αρχές. Από τις τρεις 
µεθόδους νοµιµοποίησης το ήθος είναι αυτό που εµφανίζεται τελευταίο, προσφέρει όµως 
ουσιαστικά στην παγίωση της νέας κατάστασης καθώς την εντάσσει στη σχέση του ατόµου µε 
τον κοινωνικό χώρο, στην ουσία δηλαδή µε την κοινωνική του ύπαρξη. Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική η ηθική νοµιµοποίηση, ειδικά στις περιπτώσεις των ολιγοπωλιακών παιγνίων, 
καθώς η ηθική στάση έχει να κάνει µε έννοιες «το σωστό και το λάθος», πολύ συχνά 
προσδιοριζόµενες ακριβώς και  απόλυτα µέσα από αυτή την αντιπαλότητα. Η ηθική δικαίωση 
απέναντι στις οµάδες ενδιαφεροµένων όπως οι πελάτες, οι µέτοχοι, τα πιστωτικά ιδρύµατα, 
είναι σηµαντικό βήµα για την ταύτιση τους µε την πολιτική της εταιρίας. Οι εντυπώσεις των 
οµάδων αυτών καθορίζονται από τη γλώσσα που χρησιµοποιεί η επιχείρηση για να εκφράσει 
τους σκοπούς της. Έτσι χρήση µιας «πολεµικής» φρασεολογίας πιθανότατα θα εντάξει στην 
αντίληψη των οµάδων, και την επιθετική διάθεση της επιχείρησης. 

 Τα οφέλη αυτής της κίνησης είναι κρίσιµα πολλές φορές για την επιβίωση της 
επιχείρησης. Κατ’ αρχάς εξαιτίας της αύξησης της συχνότητας, του εύρους και της ποικιλίας 
των κινήσεων αυτό που περνάει τελικά στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι µια 
αυξηµένη πληροφόρηση και ενασχόληση της κοινής γνώµης µε την επιχείρηση. Στην ουσία 
έχουµε επικέντρωση της προσοχής των πελατών στην εταιρία, ένα αποτέλεσµα που δεν είναι 
διαφορετικό από τη διαφήµιση. Επιπλέον, η υιοθέτηση µιας γλώσσας παρεµφατικής του 
πολέµου, προχωρά περισσότερο από την ενεργοποίηση της πληροφόρησης των πελατών. 
Καθώς δηµιουργείται το πεδίο της σύγκρουσης, το κοινό τείνει να υιοθετεί όλο και περισσότερο 
τη συγκεκριµένη γλώσσα που προβάλλει η επιχείρηση. Είναι σχετικά εύκολο να υιοθετηθεί µια 
απλή γλώσσα επιθετικού τύπου από το πλατύ κοινό, καθώς δίνει συγκεκριµένους στόχους, 
είναι σαφής, είναι αρκετά απλοϊκή, είναι συνθηµατική και σε κάποιο βαθµό αρκετά γοητευτική 
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καθώς υποκρύπτει και µια έννοια ηρωικής και υπερβατικής δράσης. Όµως η «πολεµική 
γλώσσα» υποδηλώνει, όπως είδαµε, και ένα τρόπο προσέγγισης της πραγµατικότητας 
«πολεµικού τύπου», µε αποτέλεσµα να επέρχεται, η αποδοχή εν τέλει του κοινού για τις 
διαθέσεις και τις πρακτικές του οργανισµού. 

Ένα ακόµα στοιχείο αποτελεί η γενικότερη επικέντρωση στο συγκεκριµένο πρόβληµα. 
Καθώς η σύγκρουση δηµιουργεί αντιµαχόµενες πλευρές, κάθε πλευρά προσπαθεί να βρει 
συµµάχους πέρα από τους άµεσα ενδιαφεροµένους, όπως πελάτες, επενδυτές κα πιστωτές. 
Στην αντίθεση της Royal Dutch Shell µε την Greenpeace (Livesey, S 2001), κάθε πλευρά 
επιχειρούσε να νοµιµοποιήσει τη θέση της και να αποδυναµώσει τη θέση της άλλης πλευράς, 
αναζητώντας συµµαχίες µέσα στις ανταγωνίστριες εταιρίες του κλάδου και µέσα στις οµάδες 
πολιτών. Τέλος µια σηµαντική ψυχολογική συνέπεια της ενδυνάµωσης του πολεµικού 
συναισθήµατος, είναι πως συνδέεται µε ειδική φρασεολογία όπως «παίρνω θέση», «κερδίζω – 
χάνω» υποδηλώνοντας την ανάγκη για επιβεβαίωση της πίστης στους σκοπούς της µιας 
πλευράς. Η συναισθηµατική φόρτιση και η δραµατοποίηση που συνοδεύει αυτές τις 
διακηρύξεις είναι καταλύτης για την σύµπλευση των οµάδων ενδιαφεροµένων µε τα 
επιχειρησιακά αποτελέσµατα.   

 

VII. Αλλαγές στη ζήτηση και επιστροφή σε φυσιολογικά επίπεδα 

ανταγωνισμού 

Στην τελευταία πράξη του έργου, παρατηρείται συνήθως  αύξηση της συνολικής ζήτησης 
για τον κλάδο. Αυτό οφείλεται : 

 Στην πτώση των τιµών σε περιπτώσεις πολέµου τιµών 
 Στην αυξηµένη διαφήµιση 
 Στην αύξηση της προσοχής των stakeholders, αλλά και του γενικότερου κοινού στα 
συγκεκριµένα προϊόντα 

 
Στην πραγµατικότητα, καθώς η προσοχή επικεντρώνεται στους δύο κυρίαρχους και µακριά από 
τους υπόλοιπους παίκτες, το τελικό αποτέλεσµα είναι πως ο µεγάλος χαµένος είναι οι 
µικρότεροι ανταγωνιστές του κλάδου, αυτοί που δεν εµπλέκονται καν στον πόλεµο. Αν και από 
τις εταιρίες το δίληµµα προβάλλεται ως «Εµείς ή Αυτοί», τελικά δεν έχουµε σε καµία περίπτωση 
να κάνουµε µε ένα παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος (zero sum game), όπου υπάρχουν µόνο 
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νικητές και ηττηµένοι. Στην περίπτωση της Coca-Cola µε την Pepsi-Cola τα µερίδια των 
εταιριών στον κλάδο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, αυξήθηκαν από 35,9% σε 
40,7% και από 27,8% σε 31,3% αντίστοιχα (Rindova, V. et al.).  Όπως δήλωνε ο CEO της 
Pepsi-Cola το 1988: «Εάν δεν υπήρχε η Coca-Cola, θα προσευχόµασταν να βρεθεί κάποιος να 
την ανακαλύψει»24.  

Ανατρέχοντας στον Karl von Clausewitz και στο έργο του «Περί πολέµου», βλέπουµε 
πόσο έγκυρη είναι ακόµα η ρήση πως:  
 

«Πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα» 

 
Βεβαίως επειδή ο αποφθεγµατικός χαρακτήρας υποβαθµίζει πολλές φορές την 

εγκυρότητα της επιστηµονικής ανάλυσης, θα πρέπεί να ειπωθεί πως ο οικονοµικός πόλεµος 
δεν είναι πανάκεια, ούτε πραγµατοποιείται στα τυφλά. Αυτό που για τις επιχειρήσεις είναι 
καίριο είναι τα κέρδη να υπερβαίνουν τα πιθανά κόστη. Τόσο τα κόστη, όσο και τα κέρδη είναι 
ένα συνολικό αποτέλεσµα που προσδιορίζεται από το σύνολο των τακτικών ποιοτικών και 
ποσοτικών κινήσεων. 

Γνωρίζουµε από τη θεωρία της οριακής χρησιµότητας της οικονοµικής θεωρίας, πως ο 
ρυθµός, δηλαδή η οριακή αύξηση της χρησιµότητας από τη κατανάλωση ενός προϊόντος ή µιας 
υπηρεσίας φθίνει. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στην περίπτωση της κινητοποίηση των 
stakeholders. Η χρησιµότητά τους για τις ανταγωνίστριες εταιρίες φθίνει, άρα από ένα σηµείο 
και πέρα η περαιτέρω κινητοποίησή τους, για µια νέα προσπάθεια αλλαγής του status quo, 
καθίσταται µη συµφέρουσα. Στο σηµείο εκείνο, αποκαθίσταται πλέον µια νέα κατάσταση 
ισορροπίας, στο νέο βέβαια επίπεδο κατανάλωσης. Οι εχθρικές ενέργειες µειώνονται και 
επανερχόµαστε σε καινούρια ισορροπία στο τετράγωνο πάνω αριστερά. 

 

VIII. Ανακεφαλαίωση  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύθηκε ο οικονοµικός πόλεµος µεταξύ των επιχειρήσεων. Ο 
πόλεµος αυτός έχει ως αφορµή κάποιο εξωγενές γεγονός το οποίο αλλάζει την τακτική κάποιων 
εκ των κυρίων παικτών. Προφανώς η άλλη πλευρά είναι σχεδόν αναγκασµένη να 
αντιµετωπίσει την επιθετική πολιτική καταφεύγοντας στα ίδια µέσα. Η όλη πράξη οδηγεί στη 
                                                 
24 Το παράδειγµα αναφέρεται στο άρθρο των Rindova, V. et al, “Enacting Competitive Wars” 
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δηµιουργία ενός πόλέµου, στο θέατρο της οικονοµικής και επιχειρησιακής ζωής. Μαζί µε τον 
οικονοµικό πόλεµο, ενεργοποιείται και ο γλωσσικός πόλεµος, ο οποίος στην ουσία είναι 
ιδεολογικός πόλεµος. Κάθε πλευρά επιδιώκει να ωθήσει την κατάσταση στο σηµείο που τη 
συµφέρει. Στον ιδεολογικό πόλεµο συµµετέχοντες, πέρα από τις επιχειρήσεις, είναι και οι 
οµάδες ενδιαφερόµενων, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν «µε ποιους θα παν και ποιους 
θ’ αφήσουν». Αφού η περίοδος του έντονου ανταγωνισµού ωριµάσει και οδηγηθούµε τελικά σε 
µια αναθεωρηµένη κατάσταση, η αναγκαιότητα του «πολέµου» παύει να είναι τόσο ζωτική και 
οδηγούµαστε σε περίοδο ύφεσης.  

Κοινή συνιστώσα, που µπορεί να αναγνωριστεί στον οικονοµικό πόλεµο (κεφάλαιο 4), 
και στην προσπάθεια οργανωσιακής αλλαγής (κεφάλαιο 2), είναι ο βαθµός στον οποίο η 
νοµιµοποίηση και πιθανώς η χειραγώγηση των stakeholders καθίσταται στοιχείο αναγκαίο για 
την τελική επικράτηση. Η χρήση της γλώσσας και συνεπώς και της ιδεολογίας αναδεικνύεται 
σε περιπτώσεις εξόδου από τις συνήθεις καταστάσεις ισορροπίας, και αυτή είναι µια 
παρατήρηση που επαναεπιβεβαιώνει τη θέση πως «…η γλώσσα είναι ο πιο ευαίσθητος δείκτης 

των κοινωνικών αλλαγών…» (Βολοσίνοφ, Β.). 
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IX. Σημειώσεις τετάρτου κεφαλαίου 

Η θεωρία των παιγνίων 
Πολύ σύντοµα η θεωρία παιγνίων εξετάζει τα κέρδη και τις ζηµίες σε καταστάσεις που οι 

δύο συµµέτοχοι µπορούν να φτάσουν σε κάποιου είδους συµφωνία. Στην ουσία το σκηνικό 
είναι το εξής: Οι παίκτες µπορούν είτε να συνεργαστούν είτε να προδώσουν τη συνεργασία. 
Ανάλογα µε τις πράξεις τους αποκοµίζουν συγκεκριµένα οφέλη. Η θεωρία παιγνίων, που 
βασίζεται όπως όλα τα θεωρητικά µοντέλα, στις παραδοχές πως οι παίκτες δρουν ορθολογικά, 
δεν µπορούν να επιβάλουν τη θέληση τους στους άλλους παίκτες, δεν µπορούν να έχουν 
πληροφόρηση για το τι προτίθεται να κάνει ο έτερος παίκτης, δεν µπορούν να αποκλείσουν τον 
άλλο παίκτη ή τον εαυτό τους από το παιχνίδι, οι αµοιβές για κάθε παίκτη και κάθε απόφαση 
είναι συγκεκριµένα (Άξελροντ 1984). Η  θεωρία των παιγνίων έχει βρει πολλές εφαρµογές στην 
πράξη, όπως στην ανάλυση των πιθανών κινήσεων των εταιριών σε δυοπωλιακές 
καταστάσεις, σε πολιτικά διλήµµατα σχετικά µε πιθανές πολεµικές εµπλοκές, όπως η στάση 
των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν το 1979 κατά την εισβολή των Σοβιετικών στρατευµάτων. Σε 
θεωρητικό επίπεδο περιγράφεται από το δίληµµα του φυλακισµένου, ενώ η περίπτωση του 
δυοπωλίου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 8. 
 

 Στρατηγικές επιχείρησης Α 

 Τήρηση συµφωνίας Παραβίαση συµφωνίας 

Τήρηση 

συµφωνίας 

Κέρδη Α: € 1.000.000 

 
Κέρδη Β: € 1.000.000 

Κέρδη Α: € 2.500.000 

 
Κέρδη Β: € - 500.000 

Σ
τρ
ατ
ηγ
ικ
ές
 

 ε
π
ιχ
εί
ρη
ση
ς 
Β 

Παραβίαση 

συµφωνίας 

Κέρδη Α: € - 500.000 

 

Κέρδη Β: € 2.500.000 

Κέρδη Α: € 300.000 

 

Κέρδη Β: € 300.000 

 
 Πίνακας 8: Κέρδη και ζηµίες σε δυοπώλιο ανάλογα µε τις αποφάσεις για τήρηση ή 
αθέτησης της αρχικής συµφωνίας 
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Αυτό που βλέπουµε είναι πως στην αρχική κατάσταση υπάρχει κατάσταση ισορροπίας 
στο πάνω αριστερά τεταρτηµόριο µε αµοιβαία κέρδη € 1.000.000 για κάθε επιχείρηση. Όµως 
στην περίπτωση που ένας από τους ανταγωνιστές αποπειραθεί δόλια να αθετήσει τη 
συµφωνία, τότε υπό το φόβο των ζηµιών, και η άλλη εταιρία θα υιοθετήσει ανταγωνιστική 
πολιτική, που πιθανότατα θα οδηγήσει σε ανταγωνιστική ισορροπία στο κάτω δεξιά 
τεταρτηµόριο, µε µειωµένα κέρδη και για τις δύο. Η ανταγωνιστική αντίδραση, σε αυτή την 
περίπτωση εκτός από άριστη στρατηγική, αποτελεί και την κυριαρχούσα στρατηγική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η κρυφή δυναμική της γλώσσας στην παγκόσμια αγορά 

 

 

Εμείς, οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, 

οι Σελευκείς, κι οι πολυάριθμοι 

επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας, 

κι οι εν Μηδία, κι οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι. 

Μες τες εκτεταμένες επικράτειες, 

με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών. 

Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά 

ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ως τους Ινδούς. 

Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα! 

Κωνσταντίνος Καβάφης «Στα 200 π.χ.» 

 

I. Η διεθνοποίηση των αγορών 

Τις τελευταίες δεκαετίες η παγκοσµιοποίηση, η ευρωπαϊκή τελωνιακή ένωση,  η 
ευρωπαϊκή επέκταση και ολοκλήρωση, το άνοιγµα των χωρών του πρώην σοσιαλιστικού 
συνασπισµού, η ανάπτυξη της Κινάς και η είσοδος της στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 
έχουν εισάγει νέες αναγκαιότητες στη διοίκηση των επιχειρηµατικών µονάδων. Η διεθνής 
επέκταση κατέστη αναγκαίος παράγοντας επιβίωσης για τις µεγάλες επιχειρήσεις, που 
αναζητούν νέες παρθένες αγορές για να επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους. Στον ίδιο αγώνα 
αναγκάζονται µε τη σειρά τους να εισέλθουν και οι µικρότερες επιχειρήσεις, λόγω του 
αυξανόµενου διεθνούς ανταγωνισµού. Αγορές, οι οποίες µέχρι πρότινος δεν αποτελούσαν 
πόλο έλξης, έχουν καταστεί πλέον στρατηγικοί στόχοι επέκτασης, καθώς υπάρχει κορεσµός 
των τοπικών αγορών, το κόστος παραγωγής στις «νέες χώρες» είναι µειωµένο, σε πολλές 
χώρες οι πρώτες ύλες είναι άφθονες, οι στρατηγικές τους θέσεις είναι κρίσιµες, το µέγεθος 
πολλών τοπικών αγορών είναι σηµαντικό ενώ και οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες και η απόδοση 
των κερδών σε αγορές που βρίσκονται στην αρχική φάση ανάπτυξης είναι αυξηµένες 
(Χατζηδηµητρίου, Ι. 2003). Ειδικά στο χώρο της βαλκανικής η µετάβαση των οικονοµιών από το 
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µοντέλου του κενρικού σχεδιασµού, στο µοντέλο της ελεύθερης αγοράς, η καταστροφή των 
δοµών που προκλήθηκε από τους επαναλαµβανόµενους πολέµους, η αλλαγή των συνόρων, 
των πολιτικών συνασπισµών, της οικονοµικής οργάνωσης, δηµιούργησε πρόσφορο έδαφος 
για επέκταση τόσο οικονοµικών κολοσσών, όσο και µικρότερων επιχειρήσεων προερχόµενων 
από συγκριτικά πιο αδύναµες οικονοµίες της περιοχής (Ελλάδα). Οι τελευταίες, αν και δε 
διαθέτουν την ίδια οικονοµική ευρωστία µε τα µεγαθήρια της αγοράς, επωφελούνται από την 
κατάσταση λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας, της γνώσης του χώρου, του µικρού µεγέθους 
τους που συµβάλλει στην ευελιξία τους, την αυξηµένη εµπειρία κατά τη σύναψη εµπορικών 
σχέσεων µε αυτές τις χώρες, καθώς και µε τη συµβατότητα της κουλτούρας των όµορων 
χωρών.  

Η συνολική αυτή ανατροπή του σκηνικού που επήλθε τις τελευταίες δυο δεκαετίες έδωσε 
το έναυσµα στις επιχειρήσεις, όπως και στον ακαδηµαϊκό κόσµο να καταγράψουν τις 
ιδιαιτερότητες των παγκόσµιων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε έναν τρόπο πιο 
συστηµατικό και επιστηµονικό. Το ουσιαστικό πρόβληµα που αναδείχθηκε, πέρα από τον 
σκληρό πυρήνα των δραστηριοτήτων της επιχειρησιακής δράσης (υπολογισµός ΑΕΠ, κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ,  συναλλαγµατικός κίνδυνος, δυνατότητες διεθνών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 
δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου από την παγκόσµια αγορά, δυσκολία στην εξασφάλιση των  
πωλήσεων, τοπικοί κανονισµοί ασφάλειας και ποιότητας) ήταν το ζήτηµα της διαφορετικής 
κάθε φορά κουλτούρας της χώρας, πρόβληµα που αντικατοπτριζόταν στις συνθήκες της 
επιχειρηµατικής πρακτικής. Έπρεπε εποµένως να συστηµατοποιηθεί αρχικά, τι περιελάµβανε ο 
όρος κουλτούρα, ποιοι αποτελούσαν τους προσδιοριστικούς της παράγοντες, πόσο ισχυρό 
κίνητρο ή τροχοπέδη αποτελεί µια συγκεκριµένη κουλτούρα για τη διείσδυση ενός προϊόντος 
σε συγκεκριµένη αγορά, πόσο είχαν τη διάθεση και τη δυνατότητα οι µητρικές εταιρίες να 
ενσωµατώσουν στην υπάρχουσα επιχειρησιακή τους κουλτούρα στοιχεία του τοπικού 
πολιτισµού, πως µπορούσαν οι επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν τη διαφορά αυτή προς 
όφελος τους ή τουλάχιστον να αποφύγουν τα συστηµατικά λάθη που οφείλονται στην κακή 
ανάγνωση των κοινωνικών συµφραζοµένων. 

Γενικά πάνω στη συγκεκριµένη προβληµατική, αυτό που ορίζεται γενικότερα σήµερα από 
τους µελετητές ως κουλτούρα, ειδικά στο διεθνή επιχειρηµατικό κόσµο είναι µια κοινή 
αντίληψη, µια παρόµοια νοηµατοδότηση και µια παρόµοια κατανόηση σχετικά µε συγκεκριµένα 
γεγονότα, δράσεις, αντικείµενα (Alvesson, M. 1987). Η κουλτούρα, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
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εµπεριέχει ένα σύνολο από διαστάσεις, χαρακτηριστικά σχετικά µε τον κάθε λαό ή την κάθε 
επιχείρηση ξεχωριστά και, σίγουρα πάντως, αποτελεί µια διακριτή οντότητα µε αφοµοιωµένα, 
αλλά ταυτόχρονα και µαζικά χαρακτηριστικά (Κονδύλης Π.1998).  Γενικότερα επικεντρώνοντας 
την ανάλυση στις διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες η βιβλιογραφία αναγνωρίζει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά σχετικά µε την κουλτούρα. 

 Η κουλτούρα µαθαίνεται και δεν είναι εγγενής της ανθρώπινης φύσης. 
 Οι διάφορες διαστάσεις της κουλτούρας συνδέονται µεταξύ τους. 
 Οι κουλτούρα µοιράζεται. 
 Η κουλτούρα οριοθετεί τις διαφορετικές κοινωνικές, εθνικές οµάδες (Ball, D. Et al. 

2004). 
 

Γενικότερα όταν αναφερόµαστε στο θέµα της διαφορετικής κουλτούρας, καθίσταται εξόχως 
αναγκαίο να προσδιορίσουµε τους κύριους παράγοντες που συµβάλλουν αποφασιστικά στη 
διαµόρφωση της διαφορετικής εθνικής ή κοινωνικής κουλτούρας, τους παράγοντες δηλαδή που 
διαφοροποιούν και διαχωρίζουν τη µια πολιτισµική οµάδα από τις άλλες. Θα πρέπει λοιπόν να 
αναζητηθούν οι διαφορετικές:  

 Πολιτικές δοµές 
 Νοµικά συστήµατα 
 Κοινωνική οργάνωση 
 Παιδεία 
 Θρησκεία 
 Αξίες 
 Γλώσσα συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µορφής σηµείωσης όπως φαίνεται και 

στο σχήµα 3 (Ball, D. Et al. 2004). 
 

II. Η  γλώσσα ως  στοιχείο  πολιτισμικής  διαφοράς.  Η  σημειολογική 

συμβατότητα 

Από τις ουσιαστικότερες πολιτισµικές διαφορές µε τις οποίες έρχονται οι πολίτες των 
χωρών είναι αυτή της γλωσσικής ποικιλοµορφίας. Ειδικά για της επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται στο διεθνές περιβάλλον, αλλά και αυτές που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες σε πολύγλωσσες χώρες (Ελβετία, Βέλγιο, Καναδάς, Ισπανία) η γλώσσα 
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επικοινωνίας, τόσο η οµιλούσα όσο και η µη λεκτική, συνιστούν παράγοντες επιτυχίας ή 
αποτυχίας των δραστηριοτήτων τους.  

Η κρισιµότητα της διαπολιτισµικής επικοινωνίας που έχει προκύψει στον ευρωπαϊκό 
χώρο µετά από την ευρωπαϊκή διεύρυνση, ως πολιτισµική – κοινωνική αναγκαιότητα συνάµα 
και ως οικονοµικός – επιχειρηµατικός πόρος, φαίνεται από τη βαρύτητα που έχει δώσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην προώθηση της πολυγλωσσίας παράλληλα µε την άνοδο του 
ποσοστού εκµάθησης ξένων γλωσσών από τους ευρωπαίους πολίτες. Μπορούµε να δούµε την 
έκθεση της Ε. Ε. κατά τη θέσπιση του έτους 2001, ως ευρωπαϊκό έτος γλωσσών στην εικόνα 5. 
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 «Πρόκειται για την επιβεβαίωση ενός αδιαμφισβήτητου  και θεμελιώδους 

ιστορικού  δεδομένου,  πως  όλες  οι  ευρωπαϊκές  γλώσσες,  υπό  προφορική  ή 

γραπτή  μμορφή,  είναι  πολιτισμικά  ισότιμες  και  αξίζουν  τον  ίδιο  σεβασμό, 

αποτελούν  δε  αναπόσπαστο  τμήμα  των  πολιτισμικών  και  πολιτιστικών 

παραδόσεων της Ευρώπης. 

 Το  ζήτημα  των  γλωσσών  αποτελεί  πρόκληση  για  την  ευρωπαϊκή 

οικοδόμηση  και,  από  αυτήν  την  άποψη,  τα  αποτελέσματα  του  Ευρωπαϊκού 

Έτους Γλωσσών μμπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα για τις γνώσεις μας όσον 

αφορά  την  προώθηση  δράσεων  υποστήριξης  υπέρ  της  πολιτισμικής  και 

γλωσσικής ποικιλομορφίας, 

 Η  πρόσβαση  στην  απέραντη  λογοτεχνική  κληρονομιά  στη  γλώσσα  του 

πρωτοτύπου μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης 

και  να  προσδώσει  ένα  απτό  περιεχόμενο  στην  έννοια  της  ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας. 

 Εκτός  από  τα  οφέλη  σε  ανθρώπινο,  πολιτιστικό  και  πολιτικό  επίπεδο,  η 

εκμάθηση γλωσσών αποτελεί επίσης ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό. 

 Το  ψήφισμα  του  συμβουλίου  της  31ης  Μαρτίου  1995  σχετικά  με  τη 

βελτίωση  της  ποιότητας  και  τη  διαφοροποίηση  της  εκμάθησης  και  της 

διδασκαλίας  των  γλωσσών  στα  εκπαιδευτικά  συστήματα  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  προβλέπει  ότι  οι  μαθητές  πρέπει  να  έχουν,  κατά  κανόνα,  τη 

δυνατότητα να διδάσκονται δύο γλώσσες εκτός από την /τις μητρική /‐ές τους 

επί δύο τουλάχιστον συνεχόμενα έτη της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης για 

κάθε γλώσσα και ‐ ει δυνατόν ‐ επί μεγαλύτερο διάστημα». 

 
Εικόνα 5: Έκθεση σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου που θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001 
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Επανερχόµενοι στο χώρο των επιχειρήσεων, µπορεί να αναγνωριστεί η πρωτοκαθεδρία 
της Αγγλικής γλώσσας ως lingua franca. Εν τούτοις όλο και περισσότεροι επιχειρηµατίες 
προσπαθούν να µάθουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Η βασική 
δυσκολία, παρ’ όλα αυτά, δεν είναι η εκµάθηση της γλώσσας αυτής καθ’ αυτής, όσο η 
δυνατότητα χειρισµού της µη λεκτικής επικοινωνίας και του υφολογικού περιεχοµένου της 
γλώσσας. Απλές εκφράσεις και ενέργειες σηµατοδοτούν διαφορετικά νοήµατα σε διαφορετικές 
χώρες. Για παράδειγµα στις Ηνωµένες Πολιτείες, η ανοιχτή πόρτα στο γραφείου του 
προϊσταµένου σηµαίνει πως µπορεί να δεχθεί επισκέψεις, σε αντίθεση µε τη Γερµανία που 
θεωρείται δείγµα ακαταστασίας. Στην Ιαπωνία ο ψηλότερος όροφος ενός γραφείο είναι ο 
χώρος των διαπραγµατεύσεων και όχι ο χώρος της ανώτερης διοίκησης όπως στις ΗΠΑ. Η 
συνήθως ανεκτή απόσταση συνοµιλίας στις χώρες της µέσης Ανατολής είναι µικρότερη, σε 
σχέση µε την απόσταση στις δυτικές κοινωνίες (Ball, D. et al.). Σηµαντικό κωδικό σηµείο 
επικοινωνίας είναι ο τρόπος και το είδος των δώρων που γίνονται από χώρα σε χώρα. Στην 
Ιαπωνία τα δώρα δίνονται πάντοτε τυλιγµένα, στη Γερµανία τα κόκκινα τριαντάφυλλα σε µια 
κυρία ή δεσποινίδα φανερώνουν ισχυρή έλξη προς αυτήν. Επίσης το µαύρο χρώµα στα ρούχα 
που σε πολλές χώρες δυτικές χώρες θεωρείται ένδειξη πένθους, ενώ σε άλλες το χρώµα του 
πένθους είναι το λευκό. Πληροφορίες αυτού του τύπου, είναι σε θέση να αναζητήσει πλέον ο 
κάθε επιχειρηµατίας που δραστηριοποιείται υπερεθνικά µέσω του διαδικτύου. Ειδικές 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις προσφέρουν τις βασικές πληροφορίες σχετικά µε τι «πρέπει» και τι 
«δεν πρέπει» να κάνει κάποιος, στη συγκεκριµένη χώρα (www.worldbiz.com). 

Εκτός από τη διαφορετικότητα του γλωσσικού κώδικα που ενδέχεται να δηµιουργήσει 
προβλήµατα κατά την επικοινωνία των εκπροσώπων της επιχείρησης µε το εξωτερικό 
περιβάλλον, ένα δεύτερο πρόβληµα που τίθεται έχει να κάνει µε την εσωτερική ενσωµάτωση 
και αλληλεπίδραση των expatriate managers, στο νέο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και µε την 
εφαρµογή των αρχών και πρακτικών της µητρικής εταιρίας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο της Kamel Mellahi, που αναφέρεται στις 
διαφορετικές αξίες που υιοθετούν οι µάνατζερ, ως αποτέλεσµα της διαφορετικής τους 
εθνολογικής προέλευσης. Σε µια συγκριτική µελέτη ανάµεσα σε µελλοντικούς µάνατζερ  από τη 
Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, Αραβικές χώρες (Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Οµάν, 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Αµάν), Ινδία, και αφρικανικές υποσαχάριες χώρες, συλλέχθηκαν οι 
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βασικές αξίες οι οποίες καθορίζουν τη συµπεριφορά τους. Το αντικείµενο των σπουδών τους – 
απόφοιτοι τµηµάτων ΜΒΑ -όπως και το επίπεδο τους ήταν συγκρίσιµο. 

Ο προσδιορισµός των αξιών αυτών καθίσταται σηµαντικός, µιας και αφενός µπορεί να 
αποτελέσει ενδεικτικό µέτρο για τον τρόπο µε τον οποίο θα οργανώσουν και θα κατευθύνουν 
την εργασία τους. Αφετέρου διότι οι αξίες, όταν µπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσµατικά σε 
ένα περιβάλλον στο οποίο η επικοινωνία δίνει τη δυνατότητα στους µάνατζερ να τις 
εκφράσουν, σε ένα συµβατό δηλαδή περιβάλλον ανάµεσα στις επιχειρησιακές αρχές και τις 
προσωπικές αξίες των µάνατζερ, λειτουργούν ενδυναµωτικά για τη δέσµευση του εργαζόµενου 
µε την εταιρία και τη µελλοντική του απόδοση. Τουναντίον σε ένα περιβάλλον, σε µια 
επιχειρησιακή  κουλτούρα, στην οποία το µήνυµα που αποστέλεται έρχεται σε αντίθεση µε 
αυτές τις ριζωµένες αρχές, η έλλειψη ικανοποίησης και οι πιθανές συγκρούσεις θα είναι 
αυξηµένες. Έτσι, λαµβάνοντας ένα τυχαίο παράδειγµα,  µελλοντικοί µάνατζερ, που έχουν 
ενσωµατώσει στον κώδικα αξιών τους ως αξία την ευγενική συµπεριφορά, συµπεριφέρονται 
και αναµένουν από τους άλλους να τους συµπεριφερθούν µε ευγένεια. Η παρουσία τους σε ένα 
εργασιακό περιβάλλον το οποίο δε θα εξασφαλίζει την αναµενόµενη συµπεριφορά, 
υποδηλώνοντας στην ουσία πως και αυτοί µε τη σειρά τους θα πρέπει να υιοθετήσουν έναν  
αντίστοιχο, λιγότερο ευγενικό κώδικά, µπορεί να τους προξενήσει αισθήµατα αµηχανίας, 
αγανάκτησης, ανασφάλειας. Η δηµιουργία συναισθηµάτων τέτοιου τύπου συνδέεται άµεσα µε 
την ικανοποίηση που αποκοµίζει ο εργαζόµενος από την απασχόληση του, το βαθµό του 
εργασιακού στρες και εν τέλει, µε την ίδια την αποτελεσµατικότητα του εργαζοµένου. Η 
οργανωσιακή συµπεριφορά καθώς και το τοµέας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων βρίθουν 
µελετών σχετικών µε την ενδυνάµωση, και την ισορροπία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας 
και ειδικότερα σχετικά προβληµατική των expatriate managers, κατά την  αρµονική ένταξη τους  
στη νεοδηµιουργούµενη αλλά και κατά την επιστροφή στην µητρική εταιρία µετέχουν πολλές 
παράµετροι, που έχουν να κάνουν µε τη διαφορετική κουλτούρα, που κυριαρχεί κάθε φορά 
(Ball, A.D. et al.). Η αρµονική εργασία του εργαζοµένου προϋποθέτει τριπλή αρµονία στη ζωή 
του: Αρµονία ανάµεσα στο άτοµο και τον φυσικό κόσµο (φυσικά αντικείµενα), τον κόσµο  του 
πνεύµατος (ψυχή, θρησκεία, γνώσεις, αρχές, ιδέες) και τον διανοητικό κόσµο (φαντασία, 
λογική) (Nicolaidis, S. Ch. 1995) 

Εκ των αποτελεσµάτων λοιπόν της έρευνας συνάχθηκε πως οι µάνατζερ από τη Γαλλία 
και το Ηνωµένο Βασίλειο καθοδηγούνται από αξίες σχετιζόµενες µε την επάρκεια προσόντων 
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και ικανοποιητική απόδοση (competence values). Το παραπάνω αποτέλεσµα σηµαίνει πως 
ενδέχεται διοικητικά στελέχη από αυτές τις χώρες να νιώσουν µεγαλύτερα αισθήµατα ενοχής, 
σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να φέρουν σε πέρας τους στόχους, παρά όταν δεν φερθούν 
συµπονετικά, ευγενικά, συγχωρητικά ή θαρραλέα. Αντίθετα οι µάνατζερ από την Ινδία, την 
Αφρική και τη Μέση Ανατολή αναµένεται να νιώσουν ενοχή περισσότερο αν αποτύχουν να 
δείξουν συµπόνια, ή συγχώρεση παρά αν θεωρήσουν πως δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα 
καθήκοντα τους. Παρατηρείται συνεπώς µια µεγαλύτερη προσήλωση σε ηθικές αξίες (moral 
values), παρά στην επάρκεια τους.  Αυτό µπορεί να κατανοηθεί και από την κοινωνιολογική 
θεώρηση, αν αναλογιστούµε πως ο µέσος απόφοιτος των δυτικών χωρών δεν έχει σηµαντικές 
δεσµεύσεις και υποχρεώσεις απέναντι στην οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο. Βασική του 
επιδίωξη αποτελεί η βελτίωση της οικονοµικής θέσης και το κοινωνικό status, σε αντίθεση µε 
τον απόφοιτο από τις άλλες τρεις χώρες. Είναι γνωστό πως στις παραδοσιακές κοινωνίες των 
Ινδιών, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής το άτοµο ενσωµατώνεται πιο οµαδικά στον 
κοινωνικό περίγυρο. Η κοινωνική θέση εξαρτάται περισσότερο από την οικογένεια, τη φυλή, τη 
θρησκεία παρά από την ατοµική επιτυχία. Η προσδοκώµενη  συµπεριφορά, συνίσταται στο να 
δρα κανείς προς το συµφέρον της οικογένειας περισσότερο παρά προς την προσωπική 
επιτυχία. Σε ανταπόδοση αυτών των ενεργειών, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον 
προσφέρει οικονοµική ασφάλεια και κοινωνική υπόσταση (Mellahi K. 2001). 

Ανακεφαλαιώνοντας, µπορούµε να υπογραµµίσουµε εκ νέου τη αναγκαιότητα 
συµβατότητας της επικοινωνίας, ως µέσο γεφύρωσης πολιτισµικών διαφορών κατά την 
άσκηση διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Η συµβατότητα επεκτείνεται τόσο στην 
επαφή του οργανισµού µε το εξωτερικό περιβάλλον, όσο και µε τη µεταφορά προσώπων, αξιών 
και πολιτικών από τη µητρική προς τη νέα επιχείρηση. 

 

III. Σημειωτική και Αλλαγή του Νοήματος (Recontextualization) 

Έχει ήδη µελετηθεί η αναγκαιότητα των επιχειρήσεων να δηµιουργήσουν µια ενιαία 
κουλτούρα, που να αντανακλά της βασικές αρχές του οργανισµού στα διάφορα επίπεδα, π.χ. 
στο τµήµα εκπαίδευσης, στις διαδικασίες, µεθόδους παραγωγής, πολιτικές στο τµήµα 
προσωπικού, στο τµήµα ποιότητας, στο τµήµα εξυπηρέτησης, στις παραλαβές κ.ο.κ. Πολύ 
συχνά η επιθυµητή κουλτούρα απέχει από την υφιστάµενη, οπότε στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να υπάρξει ευθυγράµµιση της δεύτερης, σύµφωνα µε τις επιταγές της διοίκησης. 
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Βεβαίως το πρόβληµα της διαχείρισης της κουλτούρας παύει να είναι ένα απλό πρόβληµα όταν 
υπεισέρχονται διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές, διαφορετικές γλώσσες, που καθιστούν 
την ενσωµάτωση νέων πρακτικών προβληµατική διαδικασία. 

Όπως είδαµε υπάρχουν συγκεκριµένοι παράγοντες, που καθιστούν την επικοινωνία 
δυνατή, το πώς δηλαδή θα κωδικοποιηθεί το νόηµα από τον ποµπό, πως θα µεταφερθεί και 
πως θα αποκωδικοποιηθεί από το δέκτη. Όσο περισσότερο παράγοντες όπως το φυσικό 
περιβάλλον, η µορφή του µηνύµατος, το πολιτισµικό περιβάλλον, το ύφος, οι σκοποί, ο τύπος 
της οµιλίας, οι νόρµες διάδρασης και ερµηνείας, τα είδη και γένη λόγου, η γνώση του 
επιτρεπόµενου από το γλωσσικό σύστηµα, η γνώση του κοινωνικό- πολιτισµικά κατάλληλου, η 
γνώση του περιστασιακά δυνατού, η γνώση του συµβαίνοντος ή υπάρχοντος 
αλληλεπικαλύπτονται, τόσο ευκολότερη είναι η επικοινωνία. ∆ιαφορετικά η έλλειψη 
συµβατότητας των δύο συστηµάτων, η διαφορετική σύνδεση του σηµαίνοντος (signifier), µε το 
υποδηλωµένο (co notated) σηµαινόµενο (signified), από τις δύο πλευρές,  δηµιουργεί τον 
θόρυβο στην επικοινωνία, αφού το σήµα στέλνεται- κωδικοποιείται µε βάση του κανόνες και τις 
συµβάσεις της µιας γλώσσας και λαµβάνεται- αποκωδικοποιείται µε βάση αυτές κάποιας 
άλλης.  

Αναφερόµενοι λοιπόν στη σηµειωτική και στη διαφορετικότητα κωδικοποίησης και 
αποκωδικοποίησης του νοήµατος από διαφορετικές κουλτούρες, είτε µιλάµε για επίπεδο 
επιχειρήσεων είτε για διακρατική επικοινωνία, θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας στο 
επίπεδο του νοήµατος, τη σηµειολογική συµβατότητα (semantic fit). Τι ακριβώς σηµατοδοτεί µια 
πράξη µας, που και πως αναφέρεται, τι νόηµα µπορεί να αποκτήσει σε µια διαφορετική 
κουλτούρα και τι αντιδράσεις ενδέχεται να συναντήσει, πως αναπτύσσονται τα µηνύµατα στα 
κοινωνικά «συµφραζόµενα». Ο µηχανισµός µεταφοράς του νοήµατος και ενσωµάτωσης 
ακολουθεί ένα συγκεκριµένο µοτίβο, κατά την ένταξή του σε ένα νέο πλαίσιο αξιών. Ας 
θεωρήσουµε πως έχουµε µια αρχική σηµείωση S1, δήλωση σχετικά µε µια πολιτική της 
επιχείρησης, µε συγκεκριµένο νόηµα που συνδέεται µε αυτή τη δήλωση (Brannen M. 2004). Η 
δήλωση αυτή, που είναι πιθανό να αναφέρεται σε κάποιο  συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας, 
θεωρείται από την εταιρεία ικανότητα (competence) και συνεπώς πόρος (asset). Η δήλωση 
αυτή µεταφέρεται στη συνέχεια σε ένα νέο περιβάλλον, το οποίο όµως έχει γνώση της 
συγκεκριµένης δήλωσης και συνεπώς ήδη διαµορφωµένη γνώµη. Έτσι κατά τη µεταφορά της 
σηµείωσης στο νέο περιβάλλον αυτό έχει ήδη δηµιουργήσει προϋπάρχουσες σηµατοδοτήσεις, 



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 116

που ενδέχεται να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα ή και όχι. Στη συνέχεια η σηµείωση 
αυτή αναπτύσσεται στο νέο περιβάλλον, επαναδιαπραγµατεύεται συγκρινόµενη µε τα στοιχεία 
της νέας κουλτούρας και αποκτά µε τη σειρά της ένα νέο νόηµα S2, (recontextualization). Σε ένα 
τρίτο επίπεδο η σηµείωση S2, µε τα νέα  νοήµατα που έχει αποκτήσει επαναπατρίζονται στην 
αρχική χώρα και αποκτούν ένα τρίτο νόηµα S3, υπό τύπο αντιδανείου. Στην εικόνα 6 βλέπουµε 
την αναπαράσταση της παραπάνω διαδικασίας (Brannen M. 2004). 

 

  
 
 

IV. Ιδεολογική Ηγεμονία. Το Παράδειγμα της Walt Disney 

Πλαταίνοντας τη σχέση του γλωσσικού κώδικα µε την άσκηση δραστηριοτήτων σε 
παγκόσµιο επίπεδο, είναι δυνατόν να περάσουµε σε ένα δεύτερο επίπεδο χρήσης του. Η 
γλωσσική συµβατότητα, όπως αναλύθηκε είναι αναγκαία για την επέκταση στο διεθνές 
επίπεδο. Υπό αυτή τη διατύπωση, η κατανόηση της αλλότριας γλώσσας αποτελεί ένα 
«αναγκαίο κακό» εκ των ουκ άνευ για την διεθνοποίηση των εταιριών. Στη δεύτερη φάση που 
ακολουθεί, η γλώσσα παύει να είναι το «αναγκαίο κακό» και µετουσιώνεται στο βασικό όχηµα 
µεταφοράς ιδεολογίας. ∆εν είναι πλέον υποβοηθητικό στοιχείο της δραστηριότητας. Αντίθετα 

Προϋπάρχον νόημα 
(S1) 
 
  (S3)    (S2) 

Νέο νόημα 
 
 
 
Θετικό      Αρνητικό 

Αρχική 
σημείωση

Εικόνα 6: Η Αλλαγή του Νοήµατος   
(Recontextualization). 

S1: Αρχική σημείωση 
S2: Νέα νοηματοδότηση 
S3: Αντανακλούμενη σημείωση 
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καθίσταται το βασικό εργαλείο της ιδεολογικής ηγεµονίας25 στο διεθνές πεδίο. Βεβαίως µια 
τέτοια δραστηριότητα, προϋποθέτει οικονοµική ευρωστία καθώς και συστηµατική προσπάθεια 
«εξαγωγής» πολιτισµού συγκεκριµένου τύπου και χαρακτηριστικών. Είναι χαρακτηριστικό το 
παράδειγµα εκθρόνισης της γαλλικής γλώσσας, του πολιτισµού και της αισθητικής που µε 
αυτήν συµπορευόταν, από την αγγλική. Η αφηγηµατική δυνατότητα της γλώσσας, που όπως 
είδαµε αποτελεί βασικότατο εργαλείο µετάδοσης εµπειριών και ιδεολογίας, αυτή τη στιγµή 
καθορίζεται στο χώρο της παγκόσµιας πληροφορίας και της οπτικής γλώσσας 
(κινηµατογράφος, τηλεόραση) ουσιαστικά από την αγγλική. 

Η προβληµατική της «παγκόσµιας λογοτεχνίας», είχε απασχολήσει την ευρωπαϊκή 
διανόηση ήδη από τον καιρό της αποικιακής εξάπλωσης της Ευρώπης. Η γενική έννοια της 
κουλτούρας, της παιδείας και του πολιτισµού, διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε παράλληλα µε 
την συγκρότηση της ευρωπαϊκής αστικής τάξης και την επίδραση της αναγέννησης. Ο 
πολιτισµός που διαµορφώθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο συσχέτισε το πολιτισµικό ιδεώδες µε το 
ιδεώδες της παιδείας, ενώ ταυτόχρονα ώθησε την πολιτισµική δηµιουργία να ξεφύγει από τη  
σύνδεση του µε την καθηµερινή πραγµατικότητα. Ο πολιτισµός όφειλε να είναι εξευγενισµένος 
και όφειλε να ανυψώνεται πάνω από τις υλικές σφαίρες της κοινωνικής ζωής. 

Αυτό που σήµερα εκλαµβάνεται σήµερα ως «παγκόσµια κουλτούρα» εµπεριέχει µια 
ουσιώδη διαφορά ποιότητας, σε σχέση µε αυτό το οποίο η Ευρώπη θεωρούσε µέχρι πρότινος 
ως κουλτούρα. Η έννοια του πολιτισµού, αυτό που γινόταν αντιληπτό ως πολιτισµικό δεδοµένο 
απλοποιήθηκε και µετουσιώθηκε. Ό όρος πολιτισµός δε συνδέεται πια µε κάτι ανώτερο. Τα 
πάντα µπορούν να αποτελέσουν κουλτούρα, δεν χρειάζεται να υπάρχουν καλλιτέχνες µε την 
αστική ευρωπαϊκή έννοια. Η διαφήµιση, η κατανάλωση και η κουλτούρα µπορεί να ταυτίζονται. 
Όσο λοιπόν περισσότερο ο πολιτισµός και η ζωή οδεύουν προς την ταύτιση, η οµοιογένεια των 
υλικών τρόπων ζωής παράγει µια λίγο - πολύ ενιαία παγκόσµια κουλτούρα, εύκολης 
κατανάλωσης, αντίστοιχες µε αυτές της General Motors ή της Walt Disney και της Disneyland 
(Κονδύλης Π.).    

Θα προσπαθήσουµε να κάνουµε ξεκάθαρο, µέσα από το παράδειγµα της Walt Disney  
και της Disneyland την προώθηση συγκεκριµένης  κουλτούρας από την πλευρά των Ηνωµένων 
Πολιτειών προς τον υπόλοιπο πλανήτη. Παράλληλα θα χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο της 

                                                 
25 Με τον όρο «Ηγεµονία» εννοείται πως η συγκεκριµένη γλώσσα και η πρακτικές συνοµιλίας 
επενδύονται µε διαδικασίες ισχύος και ιδεολογικές θέσεις και σχέσεις για τις οποίες οι άνθρωποι δεν 
έχουν πάντοτε συνειδητή επίγνωση (Boje, D., Oswick, C., Ford, J. 2004). 



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 118

µεταφοράς, ενσωµάτωσης, επαναδιαπραγµάτευσης και επιστροφής της σηµείωσης που 
αναπτύξαµε (εικόνα 6). Στη συγκεκριµένη περίπτωση η σηµείωση αναφέρεται στα προϊόντα, 
στις διαδικασίες και στις ιδεολογίες που συναντάµε στις τρεις διαφορετικές Disneyland, στις 
ΗΠΑ, στην Ιαπωνία και στη Γαλλία. Κάνοντας προκαταρτική οικονοµία στα αποτελέσµατα, θα 
παρατηρήσουµε πως το ζήτηµα της γλωσσικής – ιδεολογικής26  ηγεµονίας δεν είναι ένα θέµα 
που µεθοδεύεται µονοµερώς και χωρίς αντίδραση. Έτσι η µεταφορά των µητρικών πρακτικών 
της Αµερικανικής Disneyland, καίτοι επιτυχηµένη εντός των Ηνωµένων Πολιτειών, συναντά 
διαφορετική αντιµετώπιση στις δύο άλλες Disneyland. Επιπροσθέτως, η ιδεολογία που 
διαπερνά τα ανασκευασµένα στις ΗΠΑ ευρωπαϊκά παραµύθια, δεν γίνεται πάντοτε αποδεκτή 
στις άλλες χώρες. Είναι στόχος να αναδειχθεί αφενός η δυνατότητα της γλώσσας να 
προωθήσει συγκεκριµένη ιδεολογία, αφετέρου η πραγµατικότητα πως η διάθεση για ηγεµονικό 
ρόλο, όταν δεν βρίσκεται σε συµβατότητα µε τη θέση και την κουλτούρα της ξένης χώρας 
ενδέχεται να αποτελέσει τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια εξάπλωσης και 
ανάπτυξης τους πέρα από τα στενά όρια της χώρας. 

 
Προϊόντα 
Mickey Mouse. Στην Ιαπωνία οι περισσότεροι κάτω από την ηλικία των πενήντα ετών 

παρακολουθούσαν και οι ίδιοι το Μίκυ Μάους όταν ήταν παιδιά. Η φιγούρα του πουλάει από 
κέικ, µέχρι µάσκες και σεντόνια. Αυτό για το οποίο οι γιαπωνέζοι συµπαθούν το Μίκυ και τη 
Μίνυ Μάους είναι το ότι είναι χαριτωµένοι, ένα χαρακτηριστικό που εκτιµάται στην Ιαπωνία. Το 
να είναι κάποιος χαριτωµένος συνδέεται µε την παιδική ηλικία και δηµιουργεί νοσταλγία, για το 
τότε που η ζωή ήταν απλή, χωρίς προβλήµατα,  ασφαλής και µε την αίσθηση της εµπιστοσύνης 
(Brannen M. 2004). Έτσι ο Μίκυ Μάους που δεν χαρακτηρίζεται στις ΗΠΑ για το γεγονός ότι 
δηµιουργεί αισθήµατα εµπιστοσύνης S1, στην Ιαπωνία εγείρει το συναίσθηµα της 
εµπιστοσύνης όταν χρησιµοποιείται σε καταναλωτικά αγαθά S2.  

Στη Γαλλία ο Μίκυ είχε αποκτήσει διαφορετικό προφίλ. Οι περισσότεροι γάλλοι είχαν 
επαφή µε το Μίκυ Μάους µέσα από το περιοδικό Le Journal Mickey στο οποίο ο  Μίκυ 
παρουσιαζόταν ως ένας ευφυής ντετέκτιβ, µε περισσότερα τρυκ από το Μίκυ των ΗΠΑ. Έτσι η 

                                                 
26 Η  ιδεολογία αναφέρεται στη διάσταση εκείνη του πολιτισµού, όπου κύριος σκοπός είναι η 
δηµιουργία και η υπεράσπιση αξιών και αξιωµάτων. Ταυτόχρονα η  ιδεολογία χαρακτηρίζεται από 
περισσότερη συνεκτικότητα, αλλά και απλοϊκότητα σε σχέση µε τον πολιτισµό (Alvesson, M.). 
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εικόνα του «καθαρού» Μίκυ όπως παρουσιάζεται στη Disneyland Paris αφήνει τους γάλλους 
αδιάφορους. Αντίθετα η µορφή της Μίνυ  πουλάει περισσότερο αφού παραπέµπει µε τα 
πολύχρωµα φορέµατα της σε χορεύτρια «καν-καν», και θυµίζει έντονα τις τραγουδίστριες του 
Moulin Rouge. 

The American Cowboy. Όπως και στην περίπτωση του Μίκυ Μάους έτσι και µε τον 
American Cowboy το ιαπωνικό κοινό είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένο. Αυτό που εκτιµούν οι 
γιαπωνέζοι ιδιαίτερα µε τους καουµπόηδες είναι η οµαδικότητα. Όποτε οι καουµπόηδες έχουν 
να λύσουν κάποιο πρόβληµα ή να συζητήσουν κάτι, µαζεύονται γύρω από τη φωτιά όλη τη 
νύχτα και συζητάνε. Κάτι αντίστοιχο αναγνωρίζουν και οι µοντέρνοι γιαπωνέζοι στον εαυτό 
τους, όταν µαζεύονται στο σύγχρονο καραόκε µπαρ για να χαλαρώσουν και να συζητήσουν 
µετά από τη δουλειά. 

Στη Γαλλία ο καουµπόη χαίρει υψηλής εκτίµησης. Κυρίως αυτό οφείλεται στο Λούκυ 
Λουκ που είναι µαζί µε τον Αστερίξ και τον Οβελίξ το πιο πολυαναγνωσµένο κόµικ των Γάλλων. 
Αυτό που από τους γάλλους εκτιµάται είναι η αντισυµβατικότητα του Λούκυ Λουκ (je m’en fou), 
και κατ’ επέκταση και των άλλων µορφών της άγριας δύσης. 
 

 ∆ιαδικασίες 
Η βασική γραµµή της Disney µε τη δηµιουργία αυτών των πάρκων αναψυχής είναι να 

δηµιουργήσει «το πιο ευτυχισµένο µέρος πάνω στη γη». Προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα 
καθαρό, ασφαλές, τακτοποιηµένο και κυρίως φιλικό περιβάλλον. Για τους γιαπωνέζους αυτές 
οι αρχές, που µεταφέρονται στη Disneyland της Ιαπωνίας από τις Ηνωµένες Πολιτείες, 
ταιριάζουν ιδανικά στην κουλτούρα καθαριότητας και παροχής υπηρεσιών της Ιαπωνίας, όπου 
για λόγους καθαριότητας οι οδηγοί ταξί οδηγούν µε λευκά γάντια, ενώ οι πωλητές για να 
διαφοροποιούνται από τους πελάτες, µιλάνε επίτηδες σε µια οκτάβα ψηλότερα. Ο βασικός 
πυρήνας δηλαδή της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων είναι κοινός στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία 
και γι’ αυτό το λόγο το σύστηµα διοίκησης του προσωπικού «περπάτησε» άνετα. 

Στη Disneyland Paris δεν ήταν εύκολο να αναπαραχθούν οι πολιτικές διοίκησης του 
προσωπικού που χρησιµοποιούνται στις ΗΠΑ. Πολλές ενέργειες που καθοδηγούνται από τις 
ΗΠΑ και έχουν να κάνουν µε τον τρόπο ντυσίµατος, το µήκος το νυχιών, το ύψος του 
φορέµατος, το είδος των εσωρούχων, το κοντό κούρεµα στους άντρες,  θεωρούνται ως 
επιθετικές και προκλητικές. Κι αυτό γιατί στη Γαλλία η ελευθερία στον τρόπο ένδυσης και 
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προσωπικής έκφρασης χαίρει υψηλής εκτίµησης. Από τη µεριά της η Disneyland των ΗΠΑ 
υποστηρίζει την πολιτική αυτή και το “a wholesome American look” στην προσπάθεια της να 
δηµιουργήσει «το πιο ευτυχισµένο µέρος πάνω στη γη». Ως αποτέλεσµα δεν µπορεί να πείσει 
το προσωπικό να χαµογελάει όπως στην Αµερική, παράλληλα ο χώρος είναι λιγότερο 
τακτοποιηµένος, λιγότερο καθαρός ενώ έχουν αναφερθεί ακόµα και διενέξεις σχετικά µε το 
λογαριασµό ανάµεσα στο προσωπικό των εστιατορίων και τους πελάτες. Για τους γάλλους το 
«ο πελάτης έχει πάντα δίκιο» δεν φαίνεται να ισχύει a priori. 

 
Ιδεολογίες 
Όπως όλα τα νοηµατοδοτικά συστήµατα έτσι και οι συµβολικές ιδεολογίες της 

Disneyland λειτουργούν µόνο στο ευρύτερο πλαίσιο της αµερικάνικης κοινωνίας. Η ιδεολογική 
ηγεµονία της κεντρικής Αµερικής αναπαράγεται στη Disneyland, µε την έννοια πως οι ιστορίες 
απ’ όλο τον κόσµο οµογενοποιούνται, καµουφλάρονται, και στη συνέχεια καταργώντας την 
προέλευσή τους πακετάρονται ως αντικείµενα προς πώληση. Ταυτόχρονα υποδηλώνοντας τη 
διαφορετικότητα του φανταστικού κόσµου (Disneyland) και της απτής πραγµατικότητας 
(Αµερική), η κεντρική ιδεολογία της Disneyland περιθωριοποιεί τις εκφράσεις των διαφορετικών 
ντόπιων κοινωνικών οµάδων (π.χ. Ινδιάνοι), προς χάριν της κυρίαρχης ηγεµονικής ιδεολογίας 
και της κυριαρχίας του καπιταλισµού (η κατάκτηση της δύσης). Παρουσιάζεται µε 
συγκεκριµένες εκφράσεις, που επιβάλλονται από την κυρίαρχη κοινωνική οµάδα, η 
πραγµατικότητα µε σκοπό να επιβάλλει τη δική της οπτική και αντίληψη για τον κόσµο 
(Brannen M.). Για τους παραπάνω λόγους απλοποιείται ή αλλάζεται πολύ συχνά το κεντρικό 
νόηµα των ιστοριών, όπως π.χ. η µικρή γοργόνα του Άντερσεν. Στην εκδοχή της Disneyland η 
γοργόνα όχι µόνο δεν πεθαίνει αλλά παντρεύεται τον πρίγκιπα στο τέλος του παραµυθιού. 

Όπως αναφέραµε, τα νοηµατοδοτικά συστήµατα, οι συµβολικές ιδεολογίες της 
Disneyland λειτουργούν µόνο στο ευρύτερο πλαίσιο της αµερικάνικης κοινωνίας. Έτσι κατά τη 
µεταφορά τους σε άλλες κοινωνίες πρέπει να αποκτήσουν χαρακτηριστικά που να αναφέρονται 
στις συγκεκριµένες οµάδες. Για παράδειγµα στην Ιαπωνία στοχεύοντας να δείξουν πως το 
«κακό» είναι έξω από την κουλτούρα τους όλοι οι κακοί ήρωες, ακόµα και ο καθρέφτης της 
Σταχτοπούτας µιλάνε γιαπωνέζικά µε ξένη προφορά. Ακόµα επειδή η Ιαπωνία όντας σε πολλά 
σηµεία παραδοσιακή κοινωνία, που διακατέχεται από την αγωνία της πιθανής αλλοτρίωσης 
από το αµερικάνικο πρότυπο, η Disneyland του Τόκιο, παρουσιάζεται επιµελώς ως «διακοπές 



Ο γλωσσικός κώδικας στην οικονοµική και επιχειρησιακή ζωή 121

στο εξωτερικό». Ο κίνδυνος να χάσει η Ιαπωνία την εθνική της ταυτότητα δεν υφίσταται µε αυτή 
την προσέγγιση πια στο εσωτερικό της. Στην Ευρώπη πολύ διαφορετική είναι η αποδοχή της 
Disneyland Paris. Ως κύρια αιτία µπορεί να θεωρηθεί το γεγονός πως οι ευρωπαίοι πολίτες 
γνωρίζουν τις αυθεντικές ιστορίες και την προέλευση των παραµυθιών. Αν και προσπαθήθηκε 
να επαναπατριστούν οι ιστορίες αυτές βάζοντας τους ήρωες να µιλούν π.χ. την κανονική 
γλώσσα (η ωραία κοιµωµένη γαλλικά, ο Πινόκιο ιταλικά), εν τούτοις οι ευρωπαίοι αρνήθηκαν 
αυτόν τον επαναπροσδιορισµό, καθώς έβλεπαν τη διάθεση της Αµερικής στην ουσία να 
προδώσει τη κληρονοµιά της Ευρώπης, επαναδιατυπώνοντας τα παραµύθια της µε βάση τους 
δικούς της κανόνες, τα δικά της συµφραζόµενα, τις δικές της αναφορές, τις δικές της κοινωνικές 
ανάγκες και τη δική της αισθητική. Εν πολλοίς, αυτή η θέση είναι αντιπροσωπευτική της 
ευρωπαϊκής διανόησης, σχετικά µε το είδος της κουλτούρας που προωθείται από την 
ανατολική πλευρά του ατλαντικού. «Αν οι Ηνωµένες Πολιτείες, ιδίως µετά το 1945, κατέκλυσαν 

την υδρόγειο µε τη µαζική τους κουλτούρα, ο λόγος δεν ήταν µόνο η πολιτικοστρατιωτική τους 

παρουσία, αλλά και η υφή της κουλτούρας αυτής: παρ’ όλη τη πολυµορφία, στην ουσία της 

αποτελεί ένα µίγµα από αµέριµνο τεχνικισµό και από kitsch αξιοποιήσιµο για κάθε είδους 

καταναλωτικούς σκοπούς, χωρίς όλα αυτά να σκιάζονται από τη βεβαρηµένη συνείδηση της 

προδοσίας σε σεβάσµιες παραδόσεις… η «δυτικοποίηση» του σηµερινού κόσµου, στο βαθµό 

που υφίσταται, πραγµατοποιήθηκε µάλλον ως εξαµερικανισµός παρά ως εξευρωπαϊσµός» 

(Κονδύλης Π.). 
 

V. Επίλογος 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αναφορικά µε τη κρυφή δυναµική της γλώσσας, αξίζει να 
σηµειωθεί για µια τελευταία φορά πως η γλώσσα αποτελεί ίσως τον κυριότερο εκφραστή του 
πολιτισµού. Οποιαδήποτε µορφή έκφρασης είναι δυνατόν να συµπεριληφθεί σε αυτό που 
ονοµάζουµε γλώσσα. Όντας ο κυριότερος εκφραστής της τοπικής κουλτούρας, µπορεί να 
αποτελέσει καταλύτη ή τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται υπερεθνικά. Η 
συµβατότητα του γλωσσικού κώδικα σχετίζεται τόσο µε τις σχέσεις που δηµιουργούν οι ξένες 
επιχειρήσεις µε τους τοπικούς παράγοντες, όσο και µε τον τρόπο µε τον οποίο οι 
εκπατρισθέντες µάνατζερ, που αναλαµβάνουν να εµφυσήσουν το πνεύµα της µητρικής εταιρίας 
στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις, επιτυγχάνουν την ικανοποιητική δράση. Τέλος, είναι 
περιοριστικό της γλωσσικής δυναµικής όταν αυτή αντιµετωπίζεται µόνο ως υποβοηθητικό 
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µέσο. Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης η γλώσσα είναι ισχυρότατο εργαλείο στη εξαγωγή 
πολιτισµού, αισθητικής και ιδεολογίας, από χώρες που έχουν ορίσει για τον εαυτό τους, να 
διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσµια σκηνή. Σαφώς η επικράτηση του ενός 
έναντι του άλλου πολιτισµού δεν µπορεί να ειπωθεί µε νοµοτελειακή σαφήνεια και βεβαιότητα. 
Αυτό που καθίσταται αντιληπτό, είναι το γεγονός πως ο εθνοκεντρισµός, που συνάδει µε την 
έλλειψη σεβασµού απέναντι στην τοπική πολιτιστική κληρονοµιά, είναι στοιχείο που ενδέχεται 
να πυροδοτήσει αρνήσεις, αντιδράσεις και εχθρική διάθεση απέναντι στην κουλτούρα που 
επιχειρεί να «εισβάλλει». Ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου το ειδικό βάρος της κληρονοµιά 
του Λόγου, της Ηθικής της Πολιτικής και της Αισθητικής Φιλοσοφίας, είναι ουσιώδες 
οντολογικό δεδοµένο για το διανοούµενο, αστό, ευρωπαίο πολίτη. 
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Είµαστε ήχοι, αντίλαλοι, αντηχούµε, 

ακούµε, ακουγόµαστε. 

Ακούµε τον ακατάπαυστο κρότο του θανάτου. 

Μια πόρτα να χτυπάει, να κρούει η µνήµη. 

Φωνή που άκουσα κάποτε σ’ ακούω... 

Ένας ήχος θα µας πάρη, ένας αντίλαλος... 

Ώσπου να πάρω το τέλειο σχήµα µου... 

Ως τη στερνή, την τέλεια µεταµόρφωση... 

Χωρίς εµάς τι θα ‘ταν τάχα η γη, 

ανώνυµη, ανυπόστατη, ερηµωµένη. 

Χωρίς εµάς, τι θα ‘ταν τάχα ο ουρανός... 

Χωρίς εµάς τι θα ‘ταν τάχα ο θάνατος. 

 

 

Γεώργιος Θεµέλης “De Perum Natura” 
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