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I

Μέ ξεχωριστή προθυμία δέχθηκα την τιμητική πρόσκλησιν τής ’Ανώ
τατης Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών, νά περιληφθώ στον κύκλο τών έφετει- 
νών ομιλητών της.

’Αποτελεί έκπλήρωσιν κάποιου χρέους, ιδιαίτερα για τούς Θεσσαλονι- 
κεϊς, ή δποιαδήποτε, μικρή ή μεγάλη συμβολή των, στην γενικώτερη προσπά
θεια τής Σχολής αυτής καί παρέχει συγχρόνως βαθυτάτην ηθικήν ίκανοποίη- 
σιν ή άνοδος στο βήμα τής Σχολής, από το οποίον έχουν ήδη παρελάσει τόσοι 
διακεκριμένοι όμιληταί.

Μου έδόθη ή ευκαιρία νά σχηματίσω (ορισμένες προσωπικές εντυπώσεις, 
ώς προς το θέμα πού θά αναπτύξω, από επισκέψεις πού έπραγματοποίησα στά 
τελευταία χρόνια, τόσο στην ’Αμερική, δσο και στ'ις Ευρωπαϊκές χώρες πού 
θά αναφέρω, χωρ'ις σκοπός τοϋ ταξειδίου μου νά ήτο κατ’ αρχήν μιά τέτοια 
ερευνά.

'Ό ταν δμως μου άνετέθη τό μάθημα Όργανοόσεως καί Λειτουργίας 
Τραπεζών, στην Σχολήν Τραπεζικών Σπουδών, πού διανύει ήδη τό πρώτον ετος 
λειτουργίας της στο εδώ 'Τποκατάστημα τής Τραπέζης τής Ελλάδος, γιά τά Βο
ρειοελλαδικά στελέχη της, μοϋ παρουσιάσθη μιά συγκεκριμένη ευκαιρία πού ήτο 
συγχρόνως καί επιταγή καθήκοντος, νά ερευνήσω κάπως διεξοδικώτερα καί με
λετήσω, μεταξύ άλλων, καί τον τρόπον, μέ τον όποιον αί προηγμέναι βιομηχα
νικοί χώραι αντιμετωπίζουν τήν ανάγκην δημιουργίας ηγετικών στελεχών ’Ε 
πιχειρήσεων.

’Έτσι ή σημερινή μου έπισκόπησις, βασίζεται σέ επιτόπιες αυτοπρόσω
πες διαπισταίσεις, έπαληθευμένες από σχετικές μελέτες καί συγγράμματα, κα
θώς καί από πολύ πρόσφατα στοιχεία, πού έγκυροι καί αρμόδιοι κύκλοι, δικοί 
μας καί ξένοι, στούς οποίους είχα άπευθυνθή, έπροθυμοποιήθησαν νά θέσουν 
στήν διάθεσίν μου.

Σύμφωνα μέ τον τίτλον τής ομιλίας μου, θά προσπαθήσω νά δώσω μιά, 
συνοπτική βέβαια, εικόνα τής προσπαθείας τών προηγμένων βιομηχανικών χω-

Ό μ ιλ ία  πραγματοποιηθεΐσα τήν 29ην Μαρτίου 1959 είς τήν αίθουσαν τής Α ν ώ 
τατης Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, έν τφ  κύκλφ τής δευτέρας σειράς 
διαλέξεων τής έν λόγω Σχολής.
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ρών, γιά τήν δημιουργίαν ηγετικών στελεχών επιχειρήσεων. Δεν περιορίζω τήν 
έννοιαν τών επιχειρήσεων μόνον στάς βιομηχανικά?, άλλα τοποθετώ τήν εν- 
νοιάν των μέσα στα ευρύτερα πλαίσια τοϋ όρισμοϋ τοΰ COURCELLE - SE- 
N EUIL, κατά τον όποιον «Έπιχείρησις εϊναι κάθε εφαρμογή τής ανθρώπινης 
δραστηριότητος, ή οποία συνίσταται στήν συντονισμένην χρησιμοποίησιν δια
φόρων δυνάμεων, γιά τήν έπίτευξιν ώρισμένων σκοπών».

Μέσα στα ευρύχωρα πλαίσια αύτοΰ τοϋ όρισμοϋ, έχουν τήν διακεκριμέ- 
νην θέσιν τιον αί κάθε είδους, μορφής καί φορέως Επιχειρήσεις, αί πρωτογε
νούς, δευτερογενούς καί τριτογενοϋς παραγωγής, αι συνιστώμεναι επί σκοπώ, 
ή κέρδους, ή παροχής δημοσίας ώφελείας, αί μεγάλαι καί μικραί επιχειρήσεις, 
αί προσοοπικαί, έταιρικαί, συνεταιριστικοί, κοινοτικαί. δημοτικοί καί κρατικαί.

II

Οϋτε ό χρόνος, οϋτε καί τό θέμα τής ομιλίας, επιτρέπουν τήν έξέτασιν 
τής έξελίξεως τών έπιχειρήσεων, από τής στιγμής, πού πρωτοενεφανίσθη ή 
έπιχείρησις, ώς έκδήλωσις τής ανταλλακτικής οικονομίας είος τήν εποχή μας.

'Όμως, τρεις σταθμούς τής έξελίξεώς των, κρίνω σκόπιμον νά υπενθυ
μίσω, γιατί βρίσκολ'ται σε σχετική συνάρτησιν μέ τό θέμα μου.

Σέ κάποια πολύ μακρυνή καί άπροσδιόριστην εποχήν, ό παραγοογός καί 
ό βιοτέχνης, παύουν νά παράγουν, μόνον γιά τον εαυτόν των, ή κατά παραγ
γελίαν γιά συγκεκριμένους καταναλωτάς, καί αρχίζουν νά παράγουν γιά αγνώ
στους ή μή εκ τών προτέρων καθωρισμένους καταναλιοτάς, νά παράγουν δηλα
δή γιά τήν άπρόσωπην αγορά καί γίνονται ετσι δημιουργοί τών πρώτων οι
κονομικών έπιχειρήσεων, μέ βασικά χαρακτηριστικά, πού τά διατηρούν εως 
σήμερα, τήν χρησιμοποίησιν κεφαλαίου, τήν άντιμετώπισιν κινδύνων καί τήν 
προσδοκίαν κέρδους.

Περνούν αιώνες μέ βραδύτατο ρυθμόν έξελίξεως τών έπιχειρήσεων, εως 
οτου ή βιομηχανική έπανάστασις, πού ορόσημά της έχει τήν άνακάλυψιν τής 
άτμοκινήτου μηχανής καί τοΰ γαιάνθρακος, επιφέρει τήν ραγδαίαν έξέλιξιν 
καί άνάπτυξιν τών έπιχειρήσεων καί τήν έξάπλωσίν των σέ κάθε σχεδόν τομέα 
ανθρώπινης δραστηριότητος καί ανάγκης.

Ό  ογκος τών κατά έπιχείρησιν κεφαλαίιον, ό αριθμός τών άπασχολου- 
μένων εργατών καί υπαλλήλων καί ή ποσότης τών παραγομένων αγαθών, έγ- 
γίζουν, τότε, δρια απίστευτα.

Π ερί τό τέλος τοϋ 18ου αίώνος, μιά γιγαντιαία. γιά τήν έποχήν εκεί
νην, έπιχείοησις ήρίθμει πεοί τούς 1000 έονάτας. Στο τέλος τού 19ου αϊώνος, 
ή U N ITED  STA TES STEEL C O R PO RA T IO N , ή ’Αμερικανική Βιομη
χανία Χάλυβος, άπησχόλει κεφάλαια ενός δισεκατομμυρίου δολλαρίων καί 250. 
000 έργάτας.

"Ομως, περί τά τέλη τοϋ 19ου αίώνος, ή συνεχής εντατική παραγωγή, 
άσυντόνιστη δμως καί σπάταλη σέ πρώτες ύλες καί εργασίαν, αρχίζει νά ύπερ- 
βαίνη τάς άνάγκας τής καταναλώσεως καί δημιουργεί προβλήματα μειώσεως 
τοΰ κόστους, γιά νά μπορέση νά έπεκταθή ή κατανάλιοσις σέ ευρύτερα κοινοο- 
νικά στροψατα καί σέ νέες χώρες, πού μέ μικρότερο κόστος θά έδέχοντο νά
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προστεθούν στην πελατείαν τών έπιχειρήσεων. Τά προβλήματα αυτά τοΰ κό
στους, δυσχεραίνει ή ελλειψις κεφαλαίων κινήσεως, που βρίσκονται σέ μεγί- 
στην δυσαναλογίαν έν σχέσει μέ τά πάγια κεφάλαια είς εγκαταστάσεις τών 
έπιχειρήσεων. Δυσχεραίνει επίσης ή άρχομένη πίεσις τών εργαζομένων, γιά τήν 
αυξησιν τών αμοιβών και τήν έλάττωσιν τών ωρών εργασίας των.

’Έτσι ανατέλλει ό 20ος αιών κα'ι μαζί του φέρνει, σάν άντίρροπον τών 
προβλημάτων τής βιομηχανίας, τήν προσπάθεια τής επιστημονικής όργανο')σεο)ς 
και διοικήσεως τών έπιχειρήσεων, που αποτελεί τον τρίτον σταθμόν τής έξελί
ξεώς των κα'ι τήν αφετηρία τής συγχρόνου φάσεώς των.

Στά αιωνόβια χαρακτηριστικά τών έπιχειρήσεων, το κεφάλαιον, τους 
κινδύνους κα'ι τήν προσδοκίαν ώφελείας, έρχεται τώρα νά προστεθή ή ανάγκη 
τής δργανώσεως.

Ή  ανάγκη τής ορθολογικής και επιστημονικής δργανώσεως τών έπι- 
χειρήσειον, αλλά κα'ι κάθε όμαδικής προσπαθείας, γίνεται αίτημα επιτακτικό 
τοΰ αίώνος μας, κα'ι οι θεμελιωταί τών αρχών τής επιστημονικής δργανώσεως 
κα'ι διοικήσείος προβάλλονται ώς οι δημιουργοί τής δευτέρας βιομηχανικής έ- 
παναστάσεως, μετά τήν πρώτην τής άτμοκινήτου μηχανής.

Τήν ανάγκη τής έπιστημονικής δργανώσεως τών έπιχειρήσεων κα'ι τής 
διοικήσεώς των έπ'ι τή βάσει νέων αρχών, καθιστά φυσικά άπαραίτητην, έκτος 
από τά άναφερθέντα προβλήματα, κα'ι τό διαρκώς αυξανόμενο μέγεθος των.

Χωρ'ις νά έ'παυσαν και χωρ'ις νά πρόκειται, κατά τους πιο έγκυρους 
έρευνητάς τοΰ θέματος, νά παυσουν υφιστάμενοι αί μικραί κα'ι μεσαΐαι έπι- 
χειρήσεις, ό αιών μας έγνώρισε κα'ι έξακολουθεΐ νά γνωρίζη, μέ τον διαχωρι
σμόν μάλιστα τής ύφηλίου σέ τιτανίους διακρατικούς συνασπισμούς, πολιτικούς 
κα'ι οικονομικούς, επιχειρήσεις κολοσσιαίας, τών οποίων ή κυριότης, ή όργά- 
νιοσις κα'ι ή διοίκησις, ξεπερνούν τις δυνατότητες μεμονωμένων ατόμων ή οι
κογενειών.

Όσονδήποτε και αν, κύριοι κα'ι συγχρόνως διοικηται τέτοιων κολοσσιαί
ων έπιχειρήσεων, έξακολουθοΰν νά έμφανίζωνται, κατά περιπτώσεις, ώρισμένοι 
ύπερδυναμικο'ι έπιχειρηματίαι, είναι γεγονός δτι επιχειρήσεις, έξ ϊσου μεγάλαι, 
τών οποίων αί μετοχα'ι ανήκουν σέ χιλιάδας ατόμων, διαρκώς πληθύνονται.

Χαρακτηριστικώς άναφέρονται στάς 'Ηνωμένας Πολιτείας οικονομικά! 
έπιχειρήσεις, πού απασχολούν χιλιάδας εργαζομένων κα'ι τών οποίων αι μετο- 
χα'ι είναι κατεσπαρμέναι σέ ακόμη περισσότερες χιλιάδες προσώπων.

Τόσον στήν Αμερική, δσο κα'ι στον Δυτικοευρωπαϊκό χώρον, ή κυριό
της τών έπιχειρήσειον γίνεται δλο κα'ι πιο απρόσωπη, έπιμερίζεται δλο κα'ι πιο 
πολύ σέ χιλιάδες μικροαποταμιευτών.

Άλλά καί στις περιπτώσεις ακόμη, πού ή κυριότης τών μεγάλων έπι
χειρήσεων ανήκει σέ μεμονοομένα άτομα ή ομάδας, σπάνια τά άτομα αυτά ανα
λαμβάνουν συγχρόνως κα'ι τήν δργάνωσιν και διοίκησιν τών έπιχειρήσεών των.

'Τπάρχει στήν έποχή μας κα'ι έξακολουθεΐ νά έπεκτείνεται ενας σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ κυριότητος μεγάλης Έπιχειρήσεως και διοικήσεως μεγάλης 
Έπιχειρήσεως.

Ό  κεφαλαιούχος, συγκεκριμένος ή απρόσωπος, εισφέρει τό άπαιτούμενον
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κεφάλαιον, αλλά τήν διοίκησιν τής έπιχειρήσεως εμπιστεύεται σέ κατάλληλον 
ήγέτην, τον Διοικητήν, τον Διευθυντήν κα'ι τά διοικητικά στελέχη. Αυτό απο
τελεί κανόνα ανάγκης, ιδίως στήν περίπτωσιν που τό κεφάλαιον τής έπιχειρή
σεως δεν ανήκει σέ ενα, ή σέ μιά συγκεκριμένη ομάδα, αλλά σέ εκατοντάδες 
κα'ι χιλιάδες μετόχων, που ποτέ δένέγνωρίσθηκαν μεταξύ των κα'ι πού τούς 
ένώνει μόνον ή κοινή τύχη τών εισφορών των.

III

"Ομως ποιο! εΐναι αύτο'ι οί ήγέται στους οποίους, ό σημερινός κεφα
λαιούχος, συγκεκριμένος ή ανώνυμος, έμπιστεύεται τήν άξιοποίησιν τοΰ κεφα
λαίου του διά τής αποδοτικής λειτουργίας μιας έπιχειρήσεως;

ΙΙώ ς δημιουργούνται οί ήγέται αυτοί, ποιά είναι τά προσόντα των κα'ι 
ποιά τά εφόδιά των, πού τούς έπιτρέπουν νά προβάλλωνται στήν κοινήν έκτί- 
μησιν και νά καταλαμβάνουν υπεύθυνες ηγετικές θέσεις μέσα στον κόσμο τής 
επιχειρηματικής ή κα'ι τής δημοσίας δραστηριότητος;

Κάποιαν άπάντησιν στά έρωτήματα αυτά, πού καλύπτει τούς χα>ρους 
τών προηγμένων βιομηχανικών χωρών, θά προσπαθήση νά άποτελέση, δσον έ- 
πιτρέπει ή κλεψύδρα, ή συνέχεια τής ομιλίας μου.

Θέλω νά διευκρινίσω δτι ως ηγετικά στελέχη έπιχειρήσεων, δεν θεωρώ 
μόνον τούς Διοικητάς κα'ι τούς Διευθυντάς τών Έπιχειρήσεων, αλλά γενικά δ- 
σους άσκοΰν ήγεσίαν στ'ις διάφορες βαθμίδες τής ίεραρχικής κλίμακος και δια- 
κλαδούνται σέ δλες τ'ις υπεύθυνες θέσεις μέσα στήν έπιχείρησιν.

Αυτά τά ηγετικά στελέχη, πού αποτελούν, δπως πολύ χαρακτηριστικά 
έλέχθη, τον κάθετον πολλαπλασιασμόν τής προσωπικότητος τοϋ διοικοϋντος καί 
σχηματίζουν τήν πυραμίδα τής διοικητικής Ιεραρχίας, ή σημασία των καί ό 
ρόλος των, ό τρόπος δημιουργίας των κα'ι άνελίξεώς το^ν, αποτελούν τό έπί- 
κεντρον τής ομιλίας μου.

’Ενώ, ό ενεργός ρόλος τοϋ κεφαλαιούχου εχει ύποχιορήσει πολύ στήν 
εποχή μας, ό ρόλος κα'ι ή σημασία τών διοικητικών κα'ι γενικώς τών ήγετικών 
στελεχών έπιχειρήσεων, εχει καταλάβει τό προσκήνιον τής έπιχειρηματικής δρα
στηριότητος κα'ι διαρκώς έπεκτείνεται.

Στάς Ηνωμένας Πολιτείας κατ’ αρχήν καί στάς Δυτικοευρωπαϊκός χώ
ρας, κατά δεύτερον λόγον, τά ήγετικά στελέχη τών έπιχειρήσεων, αρχίζουν νά 
αποτελούν μιάν νέαν ίθύνουσαν τάξιν μέσα στήν σύγχρονη κοινωνίαν. 'Ως ειι- 
πρακτος δέ άπόδειξις δτι τά ήγετικά στελέχη έπιχειρήσεων εξυπηρετούν μιά 
καθολική σημερινήν ανάγκην, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικών καί πολιτι
κών συστημάτων, όμοια τάξις διαμορφοΰται ήδη καί στάς χώρας τού ’Ανατο
λικού λεγομένου Συνασπισμού, μέ έπικεφαλής τήν Σοβιετικήν Ρωσίαν.

Σέ δλες τις προηγμένες βιομηχανικές χώρες, είναι εδραιωμένη ή πεποί- 
θησις δτι, ή σημερινή τεραστία άνάπτυξις τών έπιχειρήσεων, ή έπέκτασις τής 
δράσεώς των καί ή ανάγκη τής επιστημονικής οργανώσεώς των, απαιτούν ικα
νότητας διοικήσεώς των, διαφόρους καί προσθέτους τών ικανοτήτων τού πα
λαιού κεφαλαιούχου - ήγέτου ή τοΰ τεχνικού. Αί σημεριναί επιχειρήσεις, είδικώ- 
τερα τοΰ χώρου πού έπισκοποΰμε, δεν έχουν προβλήματα μόνον τεχνικής ή έ-



παγγελματικής φΰσεως, τά οποία θά ήμποροΰσε νά λύση μόνον δ τεχνικός τής 
έπιχειρήσεως. Παρουσιάζουν προβλήματα, οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά και 
ανθρωπίνων σχέσεων, τά δποΐα μόνον ήγέται προικισμένοι μέ ειδικά προσόντα 
εμψυτα κα'ι επίκτητα κα'ι πείραν μεγάλην, ήμποροΰν νά αντιμετωπίσουν.

'Ολόκληρος δ Λυτικδς κόσμος, δ όποιος στηρίζεται, στήν ελεύθερα συνα- 
γωνιστικήν έπιχείρησιν, θεωρεί δτι ή δραστηριότης καί τά προσόντα τών ήγε- 
τικών στελεχών αποτελούν αποφασιστικών παράγοντα, δχι μόνον γιά τήν έπι- 
βίωσιν τών έπιχειρήσεων μέσα στον παγκόσμιον στίβον τοΰ συναγωνισμοΰ, αλ
λά καί γενικώτερα γιά τήν έπιβίωσιν τών αρχών τής έλευθέρας ιδιωτικής οι
κονομίας.

Θεωρεί δτι, χωρίς τήν ώθησιν τής ηγεσίας τών έπιχειρήσεων καί μόνον 
μέ τήν ΰπαρξιν κεφαλαίου, αί πηγαί τής παραγωγής θά άπέμεναν στεΐραι 
πηγαί καί δεν θά ήξιοποιοΰντο εις παραγωγήν αγαθών μέ τό έλάχιστον τών 
πρώτων υλών καί τής προσπαθείας καί τδ μέγιστόν τής άποδόσεως.

«Ή  έπιβίωσίς μας», διακηρύσσουν αί Δυτικαί χώραι, «έξαρτάται από τον 
τρόπον διοικήσεως καί άποδόσεοος τής ηγεσίας τών μεγάλων μας έπιχειρήσεων, 
αί δποϊαι άποτελοΰν τάς θεμελιώδεις λειτουργίας τοΰ οικονομικού μας οργανι
σμού. Αΰταί αί επιχειρήσεις, τονίζουν, δεν μάς εξασφαλίζουν μόνον τά αγαθά 
τά δποΐα χρειαζόμεθα, εΐτε διά τής παραγωγής, είτε διά τής μεταποιήσεοος, εϊτε 
διά τής ανταλλαγής, δεν έξασφαλίζουν απλώς έργασίαν στο έργατικδν μας δυ
ναμικόν, αλλά, μέ τήν συνεχή άνάπτυξίν των, παρέχουν επάρκειαν καί ισότητα 
ευκαιριών άπασχολήσεως καί σταδιοδρομίας στήν νεολαία μας καί ίκανοποίησιν 
τής δημιουργικής ίκανότητος καί τών ονείρων της».

Άπόδειξιν τής προϊοΰσης σημασίας τήν οποίαν άποκτοΰν τά ήγετικά στε
λέχη τών έπιχειρήσεων, ιδίως στάς προηγμένας βιομηχανικάς χώρας, μάς παρέ
χουν τά επίσημα στατιστικά στοιχεία τών χωρών αυτών τά δποΐα έμφανίζουν μιαν 
έξαιρετικήν αΰξησιν τών διοικητικών καί ήγετικών στελεχών, έν συγκρίσει μέ τδ 
*ογατικδν ή γεωργικόν προσωπικόν τών έπιχειρήσεων καί παρά τήν αυξησι·’' η ν- 
τήν, αί Δυτικοευρωπαϊκοί χώραι, λέγεται δτι έχουν ακόμη σήμερα, τά μισά διοι
κητικά στελέχη άπδ δσα θά έπρεπε νά έχουν, έν συγκρίσει μέ τάς Ηνωμένας Π ο
λιτείας. Οΰτε ή αΰτοματοποίησις τών έπιχειρήσεων, που προβλέπεται δτι θά 
είναι ή έξέλιξίς τοον τής αΰριον, πρόκειται, κατά τήν γνώμην τών πλέον έγ
κυρων ειδικών, νά μειώση τον αριθμόν ή τάς αρμοδιότητας τών ήγετικών στε
λεχών. Μείωσιν έκτελεστών έργασιών θά έπιφέρη, μείωσιν ήγετικών στελε
χών δχι.

Ή  εποχή τής νέας τεχνικής δεν θά έξαφανίση τήν διοίκησιν τών επι
χειρήσεων, αντιθέτους τά καθήκοντα της θά καταστοΰν πιο έκτεταμένα.

Στο βιβλίον του «Les affaires et les hommes», δ Ph. Girardet, βροντο- 
φοονεΐ: «'Η πικρά αλήθεια είναι δτι δεν μάς λείπουν πιά οί τεχνικοί, μάς λεί
πουν δμως τά διοικητικά στελέχη. Μόνον μέ τεχνικά ιδρύματα δεν παρασκευά
ζονται οί ήγέται Έπιχειρήσεων».

Καί ή διαπίστωσις αυτή, στρέφει τήν σκέψιν μας στά πρόθυρα τοΰ αίώνος 
μας, δπότε δ θεμελιωτής τής θεωρίας τής Διοικήσεως Henri Fayol, που καθώρισε 
μέ τόσην ακρίβειαν καί πληρότητα τά άπαιτοΰμενα διά τά ήγετικά στελέχη προ
σόντα, έ'μφυτα καί επίκτητα, διεκήρυσσε τήν ανάγκην, μεταξύ άλλο^ν, νά τροπο-
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ποιηθη και το επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τής χώρας του και νά περιλάβη 
ειδικήν έκπαίδευσιν προς κατάρτισιν διοικητικών καί ήγετικών στελεχών.

IV

Αί προηγμέναι βιομηχανικαί χώραι, με επικεφαλής τάς Ηνωμένας II ο- 
λιτείας, άσπάζονται κατ’ αρχήν τάς αντιλήψεις τοΰ Fayol, ώς προς τά προσόντα, 
έμφυτα καί επίκτητα, πού πρέπει νά κατέχουν τά ήγετικά στελέχη τών επιχειρή
σεων, έπιπροσθέτωςτών βασικών προσόντων τών λοιπών στελεχών.

Παραδέχονται δηλαδή δτι, έκτος από τά βασικά προσόντα υγείας, άντι- 
λήψεως, κρίσεως, σταθερότητος, δραστηριότητος, πρωτοβουλίας, άφοσκοσεως στο 
καθήκον των, πού πρέπει νά κατέχουν δλα τά στελέχη μιας έπιχειρήσεως καί ε
κτός από τήν γενικήν καί ειδικήν γιά τήν θέσιν των κατάρτισιν καί πείρα, που 
πρέπει νά έχουν αποκτήσει, τά ήγετικά στελέχη πρέπει νά διακρίνωνται επιπρο
σθέτους, γιά τήν ευφυΐα, τήν μνήμη, τήν τόλμη, τήν ευρύτητα σκέψεως, τήν ικα
νότητα έμβαθΰνσεως στά διάφορα θέματα καί έπιτυχοΰς χειρισμοΰ των, τήν βα- 
θειά συναίσθησιν τοΰ καθήκοντος καί τήν μέριμνα γιά τό γενικόν συμφέρον τής 
έπιχειρήσεως.

Πρέπει επίσης μιά εΰρΰτερη καί πληρέστερη τών λοιπών στελεχών γε
νική μόρφωσις, σχολική καί μετασχολική καί γερή επαγγελματική κατάρτι- 
σις νά άναπτΰξη περισσότερο, νά άξιοποιήση καλλίτερα τά έμφυτα προσόν
τα τοΰ ήγετικοΰ στελέχους.

II  ιστεΰουν, επίσης, αί χώραι αΰταί, μαζί μέ τον Fayol, δτι, ενώ ή βα
σική ίκανότης τών κατωτέρων οργάνων πρέπει, κατ’ αρχήν, νά άνταποκρίνεται 
στήν επαγγελματικήν ειδικότητα καί στάς είδικάς λειτουργίας τής έπιχειρή
σεως, βασική ίκανότης τών ήγετικών στελεχών πρέπει νά είναι ή διοικητική, 
όσον δε ανέρχονται τά στελέχη αυτά τήν ίεραρχικήν κλίμακα, τόσον περισσό
τερον πρέπει νά δεσπόζη δλων τών άλλων ή διοικητική, ή ήγετική ίκανότης.

Γιά τήν έξεύρεσιν ατόμων, που διαθέτουν τά άναφερθέντα προσόν
τα, γιά τήν άνάπτυξιν αυτών τών προσόντων καί γιά τήν έξασφάλισιν τής 
άπαιτουμένης γενικής καί ειδικής μορφώσεως, μέ τελικόν σκοπόν δλων αυτών 
τών προσπαθειών τήν δημιουργίαν άξιων ήγετικών στελεχών έπιχειρήσεοον, αί 
προηγμέναι βιομηχανικαί χώραι, θεωροΰν απαραίτητη τήν στενή συνεργασία 
καί συντονισμένη δραστηριότητα τής έκπαιδεΰσεως, δημοσίας καί ιδιωτικής καί 
τοΰ έπιχειρηματικοΰ κόσμου.

Ή  συντονισμένη αυτή προσπάθεια έκπαιδεΰσεως καί έπιχειρήσεων, γιά τήν 
άνάπτυξιν ήγετικών στελεχών, εκτυλίσσεται στά ακόλουθα τρία στάδια, ενώ τό τέ
ταρτον καί τελευταίο στάδιον αποτελεί προσπάθεια καθαρώς τής εσωτερικής διοι- 
κήσεοος τών Έπιχειρήσεων:

Ι ο ν  Σ τ ά δ ιο ν .  Ειδική έκπαίδευσις γιά τον καταρτισμό διοικητικών καί άνωτέρων 
ήγετικών στελεχών έπιχειρήσεων.

Ή  έκπαίδευσις αυτή παρέχεται σέ Σχολάς διοικητικών στελεχών 
Μέσης έκπαιδεΰσεως, έν συνεχεία δέ σέ Άνωτάτας Σχολάς, τύπου τής



Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών ή σέ Πανεπιστήμια μέ ειδικάς Σχολάς 
η καί μόνον μαθήματα, δργανώσεως κα'ι διοικήσεως έπιχειρήσεων.

Στάς Άνωτάτας Πανεπιστημιακός Σχολάς, διοικητικών καί άνω- 
τέρων ήγετικών στελεχών, συνδυάζεται έκπαίδευσις θεωρητική καί πρα
κτική, μέ έπισκέψεις ή καί ώρισμένην θητείαν τών σπουδαστών σέ επιχει
ρήσεις καί έρευνας έπικαίρων θεμάτων, στο δέ διδακτικόν προσωπικόν τών 
Σχολών αυτών μετέχουν Διευθυνταί καί Σύμβουλοι καί έμπειρογνώμονες 
έπιχειρήσεων καί γενικώς έκπρόσωποι τοΰ επιχειρηματικού κόσμου.

Μέσης Έκπαιδεύσεως Σχολαί Διοικητικών Στελεχών υπάρχουν πολ- 
λαί στάς Ηνωμένας Πολιτείας, δχι δμως καί στάς Δυτικοευρωπαϊκός χο> 
ρας, δπου ή έκπαίδευσις διοικητικών στελεχών παρέχεται στάς Ά νωτάτας 
μάλλον καί Πανεπιστημιακός Σχολάς, έπικουρικώς δέ στά ειδικά φρον
τιστήρια καί σεμινάρια.

2 ον Σ τ ά δ ιο ν .  Τοποθέτησις τών αποφοίτων τών Σχολών Διοικητικών στελε
χών στάς έπιχειρήσεις, μέ έναλλασσομένην, κατά περιόδους θητείαν, 
στά διάφορα τμήματα καί υπηρεσίας τών έπιχειρήσεων, γιά τήν άπόκτη- 
σιν πληρεστέρας δυνατής πρακτικής πείρας.

3 ο ν  Σ τ ά δ ιο ν .  Έπιμόρφωσις τών στελεχών, κατά τήν διάρκειαν τής υπηρε
σίας των, είτε έντός, είτε έκτος τών έπιχειρήσεων, διά τής παρακολουθή - 
σεως ειδικών Σχολών, Φροντιστηρίων, Σεμιναρίων, Συνεδρίων κλπ.

4 ο ν  Σ τ ά δ ιο ν .  Έπισήμανσις κατά τήν διάρκειαν τής υπηρεσίας των, καί έπι- 
λογή, βάσει καθωρισμένης μεθόδου έτησίας κρίσεως, τών καλλιτέρων 
διοικητικών στελεχών καί βαθμιαία προίόθησίς των, άναλόγως τών προ
σόντων καί τής έπιδόσε<ύς των, εις άνωτέρας ήγετικάς θέσεις μέχρι καί 
τής κορυφής τής Ιεραρχίας.

Λυτά περίπου τά στάδια προσπαθειών ακολουθούν αί προηγμέναι βιομη
χανικοί χώραι, γιά τήν κατάρτισιν καί άνάδειξιν ήγετικών στελεχών έπιχειρή
σεων.

Πρέπει δμως νά τονισθή δτι ποτέ δέν έπεκράτησεν ή άντίληψις δτι ήγέ- 
ται πραγματικοί ήμποροΰν νά άναδειχθούν μόνον οί κάτοχοι ώρισμένου τύπου 
διπλώματος. Ό  ήγέτης τελικώς θά κριθή άπο τά αποτελέσματα που θά έξασφα- 
λίση καί δχι απλώς από τάς γνοοσεις πού εχει. Πιστεύεται δμως, δτι μιά συστη
ματική έκπαίδευσις βελτιοίνει πολύ τάς ήγετικάς ικανότητας.

V

’Αξίζει, δμως, έκτος άπο τήν πολύ γενικήν αυτήν έπισκόπησιν, νά φωτί
ση ό προβολεύς τής έρεύνης μας, δσον έπιτρέπουν τά περιθώρια μιας ομιλίας. ώ- 
ρισμένες χαρακτηριστικές ειδικώτερες προσπάθειες προηγμένων χωρών, στον το
μέα αυτόν, πού παρουσιάζουν εύρύ ένδιαφέρον καί προσφέρονται σάν πρότυπα 
αναλογών έφαρμογών καί στις λοιπές χώρες.

Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής είναι εύλογο νά δεχθούν πρώται 
τήν δέσμην τών ερευνητικών μας ακτινών.
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Προοτοπόροι στήν δημιουργίαν ήγετικών στελεχών έπιχειρήσεων, πατρίς 
τοΰ θεμελιωτοΰ τών αρχών τής επιστημονικής δργανώσεως τής εργασίας Frede
rick Taylor και χώρα οπού πρωτοεφηρμόσθησαν αι άρχαί αΰταί μέ άρίστην επι
τυχίαν, αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι παρουσιάζουν τεράστιον ενδιαφέρον γιά τους 
αρμοδίους έρευνητάς δλου τοΰ κόσμου, όσονδήποτε καί αν ό τύπος τών επιχειρή
σεων στάς Ηνωμένας Πολιτείας, ή όργάνωσις καί ή διοίκησίς των, εμφανίζουν 
ιδιοτυπίας καθαρώς ’Αμερικανικός που γιά λόγους πολλούς καί διαφόρους, ή ά- 
νάπτυξις τών οποίων έκφεύγει άπο τά πλαίσια τής παροΰσης ομιλίας, δέν ήμπο- 
ροΰν νά μεταφυτευθοΰν αυτούσιες σέ άλλες χώρες.

Στάς Ηνωμένας Πολιτείας θεωρούν οτι άπο τήν ηγεσίαν τών έπιχειρή
σεων καί τών δημοσίων των υπηρεσιών θά έξαρτηθή, εάν ή χώρα τοον θά εξα
κολούθηση νά κατέχη τήν ήγεσίαν τών πεπολιτισμένων εθνών στο προσεχές μέλ
λον.

Π  ιστεύουν καί ή πίστις των αυτή διερμηνεύεται άπο τήν πολιτικήν, πνευ
ματικήν καί οικονομικήν ήγεσίαν των, δτι τελικώς στον παγκόσμιον στίβον 
άμίλλης θά επικράτηση ή χώρα πού θά εχη τά καλλίτερα ήγετικά στελέχη, μέ 
πλήρη έπίγνωσιν τών ευθυνών των, σέ κάθε τομέα κρατικής ή Ιδιωτικής δρα
στηριότητος.

Π  ιστεύουν επίσης οτι το ύψηλότερον επίπεδον τής αμερικανικής πα- 
ραγωγικότητος καί παραγωγής, οφείλεται πρωτίστως στήν εποικοδομητικήν 
στάσιν τών ήγετικών στελεχών καί δτι βελτίωσις τών στελεχών αυτών θά ση- 
μάνη περαιτέρω αύξησιν τής παραγωγικότητος.

Χωρίς τά ήγετικά στελέχη, λέγουν, ή έπιχείρησις δέν ήμπορεΐ νά εχη 
αυθυπόστατη ζωή.

Δέν είναι λοιπδν παράδοξον, δτι πρώτη εξ όλων τών χωρών ή δημοσία 
καί ιδιωτική έκπαίδευσις στάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, προσηνατολίσθη προ; 
πρακτικώτερες κατευθύνσεις καί εγκαινίασε τήν τεχνικήν, επαγγελματικήν, 
οργανωτικήν καί διοικητικήν μόρφωσιν τής νεολαίας, αλλά καί τών ωρίμων 
ανθρώπων.

Έλέχθη, δτι ή έκπαίδευσις στους τομείς αυτούς, άποτελεΐ τον μεγα- 
λύτερον πλουτοπαραγωγικδν πόρον τών Ηνωμένων Πολιτειών.

Είδικοίτερα, ή έκπαίδευσις επί τών θεμάτων τής επιστημονικής όργα- 
νώσεως καί διοικήσεως τών έπιχειρήσεων, πού άποτελεΐ τήν βάσιν τής καταρ- 
τίσεως τών ήγετικών των στελεχών, άπέκτησε στάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
πληρότητα καί διακλαδώσεις, πού δέν συναντώνται σέ καμμίαν άλλην χώραν.

Στήν ’Αμερικήν, ή διοίκησίς δέν θεωρείται πιά λειτούργημα, πού α
σκούν άνθρωποι μέ μόνα εφόδια τά εξαιρετικά των προσόντα, τήν πολυετή 
πρακτική πείρα καί το επιχειρηματικόν δαιμόνων, άλλ’ επάγγελμα μέ σύνθε
τα, λεπτά καί σοβαρά καθήκοντα, πού απαιτούν συστηματική κοινωνιολογική, 
ανθρωπιστική, ψυχολογική καί οικονομική κατάρτισιν καί μόρφωσιν.

Αυτή ή ειδική καί πολύπλευρη κατάρτισις καί μόρφωσις τών ήγετικών 
στελεχών έπιχειρήσεων, παρουσιάζει στάς Ηνωμένας Πολιτείας, τήν έξης διάρ- 
θρωσιν καί κλιμάκωσιν:



Τ α κ τ ι κ ή  ’Ε κ π α ί δ ε ν σ ι ς .

1. Μέση Κολλεγιακή καί Προπανεπιστημιακή, τετραετούς συνήθως 
διαρκείας, διά τήν βασικήν κατάρτισιν διοικητικών στελεχών.

2. Επιπέδου Άνωτάτων Σχολών καί Πανεπιστημιακή, διαρκείας μέ
χρι τεσσάρων ετών διά τήν επιστημονικήν κατάρτισιν διοικητικών καί ήγετι
κών στελεχών δι’ άνωτέρας ήγετικάς θέσεις.

Τά κυριιύτερα Αμερικανικά Πανεπιστήμια, πού έχουν τοιαύτας Σχο
λάς Διοικητικών Στελεχών είναι: HARVARD U N I V ER S IT T , NEW  TORK 
U N IV E R S IT Y , IN D IA N A  U N IV E R S IT Y , S T A N F O R D  U N IV E R 
S IT Y , SY R A C U SE  U N IV E R S IT Y , U N IV E R S IT Y  O F  S IN C IN N A - 
T I, C O LU M B IA  U N IV E R S IT Y , W A Y N E S T A T E  U N IV E R S IT Y .

Στά Πανεπιστήμια αυτά καθώς καί στάς συναφείς Ά νωτάτας Σχολάς, 
ιδιαιτέρως αναπτύσσονται καί έρευνώνται τά θέματα δργανώσεως καί διοικήσε- 
ως έπιχειρήσεων, άπλοποιήσεοκ τής εργασίας, -ψυχολογίας διοικήσεως, σημασίας 
τοϋ άνθρίοπίνου παράγοντος, βιομηχανικών σχέσεων, σχέσεων μέ εργαζομέ
νους, διοικήσεως προσο^πικοϋ κλπ.

3. Μεταπανεπιστημιακή (διά Πτυχιούχους συναφών Πανεπιστημια
κών Σχολών) διαρκείας μέχρι δύο ετών, διά περαιτέρω έξειδίκευσιν επί διοι
κητικών καί οργανωτικών θεμάτων τής ιδιωτικής καί τής δημοσίας διοικήσεως.

Έ τ ζ ιμ ό ρ φ ω σ ις .

1. Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια διαρκείας από 2— 13 έθδομάδων, διά 
τά ήγετικά στελέχη έπιχειρήσεων.

Τά προγοάιιιιατα τής φοοντιστηριακής αυτής έκπαιδεΰσεως, γνωστά 
ως EX ECU TIV E DEVELO PM EN T PROGRAM S, άναφέρονται σέ ειδικούς 
τομείς καί δραστηριότητας τής όργανά>σεως καί διοικήσεως ιδιωτικών έπιχειρή
σεων καί Δημοσίων 'Τπηρεσιών.

2. Έκπαίδευσις στελεχών έντός τών έπιχειρήσεων (T R A IN IN G  W I
T H IN  IN D tTSTR T). Πραγματοποιείται είτε υπό τών Διευθυντών τών έπι
χειρήσεων είτε υπό ειδικών έκπαιδευτών καί ομιλητών.

3. Εκπαιδευτικά προγράμματα όργανούμενα από έπαγγελματικάς ή έπι- 
στημονικάς οργανώσεις καί συλλόγους.

'Ιδιαιτέρως πρέπει νά άναφερθή ή έπιμορφωτική προσπάθεια Π ανεπι
στημιακού έπιπέδου, τήν οποίαν αναπτύσσει ή Αμερικανική Εταιρεία Όργανώ- 
σεως AM ERICAN MANAGEMENT A SSO C IA T IO N , ή οποία καί συνετέ- 
λεσε εις τήν διαμόρφωσιν μιας νέας τεχνικής καί νέας μεθόδου μελέτης τών θε
μάτων δργανώσεως καί διοικήσεως.

4. Σεμινάρια υπό τήν μορφήν μελετών διαφόρων περιπτώσεων (CASE 
METHOD) ομιλιών, είσηγήσεοον καί συζητήσεο^ν, διαρκείας από δύο ήμερών 
μέχρι μιας έβδομάδος τό πολύ.

Ή  στενή καί τακτική συνεργασία τών Κολλεγίων, Άνωτάτων Σχολών 
καί Πανεπιστημίων, πού πολλά δπως ξεύρουμε είναι ιδιωτικά καί Δημοτικά, μέ

9
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τάς διαφόρους Επιχειρήσεις, άποτελεΐ μακράν παράδοσιν στάς Ηνωμένας Π ο
λιτείας.

ΙΙολλαί επιχειρήσεις επιχορηγούν τά ιδιωτικά Πανεπιστήμια και αυ
τά πάλιν βρίσκονται στήν διάθεσιν τών έπιχειρήσεων γιά τήν παροχήν επι
στημονικών κατευθύνσεων και λύσεων σέ διάφορα προβλήματα πού τάς απα
σχολούν. Τά προς έπίλυσι.ν προβλήματα αποτελούν γιά τά Πανεπιστήμια πο- 
λ,ύτιμον υλικόν, γιά τήν εκπαίδευσιν τών φοιτητών επί επικαίρων, θεμάτων ε
πιχειρήσεων.

Επίσης αι επιχειρήσεις, έκτος άπο τάς επισκέψεις καί έρεύνας πού ε
πιτρέπουν στούς σπουδαστάς, εξασφαλίζουν καί περιοδικήν άπασχόλησίν των 
προς τον σκοπόν τής άρτιωτέρας πρακτικής καταρτίσεώς των, εύχερώς δέ καί 
μόνιμον εργασίαν μετά τήν άποφοίτησίν των.

Τέλος, α ί επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τάς δαπάνας διαφόρων Π ανε
πιστημιακών μελετών καί ερευνών, ώς καί υποτροφίας σπουδαστών στελεχών 
των, επί θεμάτοον δργανώσεως καί διοικήσεως.

'Ως προς τήν επιλογήν τών καταλλήλων στελεχών καί προώθησίν των 
σέ ήγετικάς θέσεις, ακολουθείται στάς Άμερικανικάς Επιχειρήσεις καί ιδίως 
στάς μεγάλας, πρόγραμμα μακροχρόνιον, μέσα στο οποίον εντάσσονται σχε
τικά βραχυχρόνια προγράμματα.

Τά προγράμματα καταρτίζονται επί τή βάσει γενικώς παραδεδεγμένης 
μεθόδου έπισημάνσεως καί επιλογής τών καταλλήλων στελεχών καί βαθμιαίας 
προωθήσεώς των σέ ήγετικάς θέσεις, μέ ετήσια, κατά κανόνα κριτήρια ποι- 
ότητος καί άποδόσεως τοΰ προσωπικοΰ.

Ή  μέθοδος επιλογής ήγετικών στελεχών, διεμορορουθη μέ τήν πάροδον 
τών ετών, ώς αποκρυστάλλωμα πείρας καί εμπράκτου εφαρμογής σχετικών, κα
τά επιχειρήσεις, προγραμμάτων, έπιβεβαίωσιν δέ τής ύψίστης σημασίας πού 
αποδίδεται στήν δημιουργίαν ήγετικών στελεχών, άποτελεΐ ή ΰπαρξις δύο ει
δικών προς τοΰτο οργανισμών, τής «Εταιρείας προς προαγωγήν τής ηγεσία; 
τών Έπιχειρήσεων», καί τοΰ «’Αμερικανικού Συνδέσμου Διοικητικών Η γ ε 
τών».

Ή  δημιουργία άξιου ήγετικοΰ στελέχους θεωρείται δτι είναι κατ’ αρ
χήν θέμα ατομικής προσπαθείας έκάστου διοικητικού στελέχους, πού πρέπει δ
μως νά βοηθήται αποτελεσματικούς από τήν διοίκησιν τής έπιχειρήσεώς του.

Ή  διοίκησίς θέτει εί; έαυτήν τά έροοτήματα: «Αυτό τό ικανόν στέλεχος, 
κατέχει σήμερα τήν θέσιν, πού θά τοΰ έπιτρέψη αΰριον νά γίνη ήγετικόν στέ
λεχος;»

«Τί πρέπει νά μάθη, ποιές δυσκολίες πρέπει νά ύπερνικήση γιά νά ικα
νοποίηση πλήροος ολας του τάς δυνάμεις καί τάς ικανότητάς του;»

'Π  άπάντησις στά ερωτήματα αυτά προσδιορίζει τάς ένεργείας πού α
παιτούνται γιά τήν βελτίωσιν καί άνέλιξιν τοΰ στελέχους, δλαι δέ αί βραχείας 
προοπτικής ένέργειαι εντάσσονται τελικώς στο μακροχρόνιον πρόγραμμα δη
μιουργίας ήγετικών στελεχών, τό οποίον καταρτίζεται μέ προοπτικήν συνήθοος 
πέντε εως δέκοχ ετών κοχί περισσοτέροον άκόμη.

'Έ να τέτοιο μακροχρόνιο πρόγραμμα περιλαμβάνει άνοχλυσιν τών μελ
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λοντικών αναγκών τής δεδομένης έπιχειρήσεως σέ ήγετικά στελέχη καί τήν ση
μερινήν διάρθρωσιν κατά προσόντα, ήλικίας καί θέσεις τοΰ προσωπικού, καθο
ρίζει δέ τον τρόπον καταρτίσεοος, έπιμορφώσεως καί άνελίξεως τών καταλλήλων 
διοικητικών στελεχών.

Τδ βραχυχρόνιον πρόγραμμα, προβλέπει άναλυτικώτερα τάς συγκεκριμέ
νος ένεργείας (μετατάξεις άπο θέσεως εις θέσιν, έπιμόρφωσιν, προαγωγάς) 
στάς οποίας θά προβή ή διοίκησίς τής έπιχειρήσεως εντός ενός ή δυο ετών, γιά 
νά δημιουγηθοΰν αί προϋποθέσεις τής επιτυχίας τοΰ ιιακοοπνόου προνοάιιιιατος.

Ή  έξασφάλισις προϋποθέσεοον γιά τήν δημιουργίαν ήγετικών στελεχών, 
άκόμη καί διά τό άπώτερον μέλλον, δέν θεωρείται ότι άποτελεΐ πο?ι/υτέλειαν γιά 
τάς μεγάλας ’Αμερικανικός Επιχειρήσεις. Τό ερώτημα: «ΙΙοιός θά διευθΰνη 
τήν Έπιχείρησιν μετά εΐκοσιν ετη;» δέν είναι ασυνήθες.

Ποτέ, λέγουν, δέν θά κατηγορηθη μιά έπιχείρησις γιατί έδημιοΰργησε 
περισσότερα ήγετικά στελέχη γιά τάς άνάγκας της, άντιθέτως δέ ή έπιχείρησις 
κρίνεται από τήν αξίαν τών ήγετικών στελεχών, τά όποια κατορθώνει νά δή
μιου ργήση.

Θεωρείται άριστος Διοικητής Έπιχειρήσεως εκείνος, δ οποίος κατορθοίνει 
νά δημιουργήση ήγετικά στελέχη ικανά γιά νά διαδεχθοΰν κάποια μέρα αυτόν καί 
τους συνεργάτας του, χωρίς καμμιά διαταραχή τής Έπιχειρήσεως, γιατί οίαδή- 
ποτε διαταραχή μεγάλης έπιχειρήσεως, έ'χει τον αντίκτυπον της μέσα στήν κοι
νωνίαν, αλλά πολλές φορές καί μέσα σέ όλόκληρην τήν πολιτεία.

VI

Σταθήκαμε αρκετά έπάνω από τον Αμερικανικό χώρο, γιατί σ’ ολη 
τήν εκτασίν του εκτυλίσσεται ή πιο συστηματική, επιστημονική πραγματικά, 
προσπάθεια άναδείξεως ήγετικών στελεχών, από τήν οποίαν άρΰεται μεθόδους 
καί προγράμματα ό Δυτικοευρωπαϊκός κόσμος που φροντίζει βέβαια νά τά 
προσαρμόση στις ανάγκες καί ιδιομορφίες τής Ευρωπαϊκής οικονομίας καί βιο
μηχανικής δραστηριότητος.

Ή  προσπάθεια έκπαιδεΰσεως διοικητικών καί άνωτέρων ήγετικών στε
λεχών, ιδία μεταπολεμικά, είναι αξιόλογη σέ ολόκληρο τον Δυτικοευρωπαϊκό 
χώρο. Δέν εχει βέβαια τήν πυκνή διακλάδωσιν, διάρθρωσιν καί έξειδίκευσιν 
τής ’Αμερικανικής προσπαθείας, δμως στήν δημιουργίαν καλών ήγετικών στε
λεχών αποβλέπουν συνεχώς μέ Ιδιαιτέραν προσοχήν καί φροντίδα, αί χώραι 
τής Δυτικής Ευρώπης, γιατί θεωροΰν τήν αξίαν ήγεσίαν συνυφασμένην μέ 
τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας τοον καί άκόμη τήν διατήρησιν τής οικονομι
κής ανεξαρτησίας των.

Στήν Μεγάλην Βρεττανίαν, ή Μέση Κολλεγιακή καί ΙΙροπανεπιστη- 
μιακή ειδική έκπαίδευσις γιά τήν άνάδειξιν διοικητικών στελεχών πραγματο
ποιείται κατ’ αρχήν υπό τήν αιγίδα τοΰ Βρεττανικοΰ ’Ινστιτούτου ’Οργανώ- 
σεως καί Διοικήσεως καί απαιτεί, είτε τριετή φοίτησιν κατά τάς απογευματι
νός καί βραδυνάς ώρας, είτε καί βραχύτερη τακτικήν φοίτησιν.

Ή  Πανεπιστημιακοΰ έπιπέδου έκπαίδευσις γιά κατάρτισιν άνωτέροον



12

ήγετικών στελεχών, πραγματοποιείται εΐτε σέ αυτοτελείς Σχολάς Όργανώσε- 
ως καί Διοικήσεως Έπιχειρήσεων, ώρισμένων Πανεπιστημίων (τοϋ Λονδίνου, 
τοϋ BIRM INGH AM , τής Γλασκώβης), είτε καί ώς ειδικόν μάθημα καθ’ ώρι- 
σμένας ώρας, έντεταγμένον στά προγράμματα λοιπών Πανεπιστημιακών καί 
Άνωτάτων Σχολών.

Ή  έκπαίδευσις περιλαμβάνει θεωρητικήν άνάπτυξιν θεμάτων, ηγεσίας, 
δργανώσεως καί διοικήσεως, πρακτικήν κατάρτισιν, μελέτην περιπτώσεων, συ
ζητήσεις καί διατριβάς έπί συναφών θεμάτων κλπ.

Ή  έπιμορφωτική προσπάθεια, άφ’ ετέρου, αναπτύσσεται ευρύτατα διά 
τών διαφόρων Φροντιστηρίων, πού πραγματοποιούνται υπό τών Κολλεγίων, 
Επαγγελματικών Σχολών, Πανεπιστημίων, 'Ιδρυμάτων, διαφόρων ’Οργανι
σμών καί Έπιχειρήσεων, μέ διάρκειαν φοιτήσεως πού ποικίλλει από 2 ημέρας 
εως μερικούς μήνας.

VII

Στην Γαλλίαν, ή Φροντιστηριακή καί Έπιμορφωτική Έκπαίδευσις δι
οικητικών καί άνωτέρων ήγετικών στελεχών έπιχειρήσεοον, είναι πολύ παλαιά 
καί χρονολογείται από τής διακηρύξεως από τον Γάλλον ιδρυτήν τής θεωρίας 
τής διοικήσεως, ήτοι από τών αρχών περίπου τοϋ αίώνος μας. Ή  Πανεπιστη
μιακή έξ άλλου έκπαίδευσις ήγετικών στελεχών, ιδία έπί θεμάτων Όργανώ- 
σεως καί Διοικήσεως, είναι πολύ πρόσφατος, καθιερώθη διά Νόμου τό 1956 
καί είσήχθη έκτοτε σέ δέκα πέντε Γαλλικά Πανεπιστήμια, κατά πρώτον δέ 
στο Πανεπιστήμιον τών Παρισίων.

’Αξία ιδιαιτέρας μνείας εΐναι ή Σχολή Τελειοποιήσεως διά τήν Διοί- 
κησιν Έπιχειρήσεων (CENTRE DE PE R FEC T I Ο ΝΝΕΜΕΝ Τ DANS LA 
D IR EC TIO N  DES E N T R E P R ISE S) πού λειτουργεί υπό τήν αιγίδα τοϋ 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Παρισίίον, από τού 1930 καί κατήρτισεν έως τώρα 
χιλιάδας ήγετικών στελεχών, καθώς καί ή Σχολή Έπιστηιιονικής Όργανώ- 
σεως τής Εργασίας CENTRE D ’ A D M IN ISTR A T IO N  DES E N T R E P R I
SES, πού λειτουργεί υπό τήν αιγίδα τοϋ Εθνικού Συμβουλίου Γαλλικής Ό ρ- 
γανώσεως, άπο τού 1934.

V III

Στήν Ελβετία, γιά νά δώσω κάποια ιδέα τής σχετικής προσπαθείας 
μιας μικρής χώρας, καί συγκεκριμένα στήν Γενεύη, λειτουργεί, άπο δεκαε
τίας, ώς αυτοτελές 'Ίδρυμα τού Πανεπιστημίου τής Γενεύης, ένα υποδειγμα
τικό κέντρον ιιεταπανεπιστημιακής έκπαιδεύσεως ήγετικών στελεχών Έ πιχει
ρήσεων, τό CENTRE D ’ ETUDES IN D U ST R IEL L E S.

Ή  έκπαίδευσις στο Κέντρον αυτό είναι έτησία καί περιλαμβάνει τα- 
κτικάς παραδόσεις έπί συναφών θεμάτοον, ομιλίας μετά συζητήσεων, πού 
πραγματοποιούνται από όμιλητάς προερχομένους από τούς βιομηχανικούς καί 
Πανεπιστημιακούς κι>κλους άπο ολον τον κόσμον καί προγραμματισμένος έ-
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πισκέψεις Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών Κέντρων, αί οποίαι καταλαμβάνουν τό 
τρίτον τής δωδεκαμήνου φοιτήσεως.

Ό  αριθμός τών φοιτώντων σέ κάθε περίοδον τής Σχολής κυμαίνεται 
μεταξύ 20 - 30 τό πολύ, ήλικίας 24·- 35 ετών, .προέρχονται δέ οί φοιτώντες 
από ολας τάς χώρας κα'ι ’Ηπείρους, μέ μεγάλην αναλογίαν ’Ά γγλω ν κα'ι Κα
ναδών καί είναι, ή ενεργά στελέχη μεγάλων κα'ι μέ διεθνείς διακλαδώσεις Ε 
πιχειρήσεων, ή απόφοιτοι συναφών Πανεπιστημιακών Σχολών, πού επιθυμούν 
νά σταδιοδρομήσουν σέ Επιχειρήσεις.

Ανώτερα ήγετικά στελέχη, ήμποροΰν στο αυτό Κέντρον νά παρακο
λουθήσουν καί άνο.)τέρα Φροντιστηριακή διοικητικήν έκπαίδευσιν, διαρκείας ε
νός δεκαπενθημέρου, μέ βάσιν τήν περιπτωσιακή μέθοδον έκπαιδεΰσεως.

IX

Τέλος, γιά νά περιορισθώ μόνον σέ θερισμένες χαρακτηριστικές προσ
πάθειες στον Δυτικοευρωπαϊκό χώρο, στήν ’Ιταλία, χοόρα μέ εξελιγμένη βιομη
χανία, αλλά κα'ι μέ μεγάλες ύποανάπτυκτες περιοχές, αναπτύσσεται μεταπολε
μικά μιά εντατική προσπάθεια δημιουργίας ήγετικών στελεχών, γιά τήν επι
στημονικήν όργάνωσιν και διοίκησιν τών ’Ιταλικών Έπιχειρήσεων, μέ τήν ο
ποίαν πιστεύει ή χώρα αυτή ότι θά κατορθώση νά αντιμετώπιση τά δημογρα- 
φικά, οικονομικά καί βιομηχανικά της προβλήματα.

’Έτσι, κοντά στάς Τεχνικάς και Επαγγελματικός Ίταλικάς Σχολάς, έ
χουν ίδρυθή προσφάτως, κατά τά Αμερικανικά πρότυπα κα'ι μέ Αμερικανούς 
Καθηγητάς, δυο Είδικα'ι ΣχολαΙ Διοικήσεως Έπιχειρήσεων, ή μιά στο Τουρΐ- 
νον καί ή άλλη στο Παλέρμον, πού εκπαιδεύουν ήγετικά στελέχη έπιχειρήσεοον 
έπί τών νεωτέρων μεθόδων δργανώσεως καί διοικήσεως.

Παράλληλα προς τήν εκπαιδευτικήν, εκτυλίσσεται καί μέσα στάς Ευ
ρωπαϊκός Επιχειρήσεις, μιά προγραμματισμένη προσπάθεια έπισημάνσεο)ς, ε
πιλογής καί προωθήσεως τών καταλλήλων στελεχών γιά τήν κατάληψιν ανώ
τερο ι καί άνωτάτων ήγετικών θέσεων.

Δέν εχει ϊσως ή προσπάθεια αύτή τήν μακρόχρονη προοπτική τών Α 
μερικανικών Επιχειρήσεων, όμως άπασχολεϊ δλο καί περισσότερο τήν σκέψιν 
τών ιθυνόντων τάς τύχας τών Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων καί ιδίως τών μεγά
λων, έπίκειται δέ ή πραγματοποίησις τοΰ 6ου κατά σειράν Διεθνούς Συνεδρί
ου έπί τής δημιουργίας καί τελειοποιήσεως ήγετικών στελεχών έπιχειρήσεων, 
πού όργαν<ύνει τό Ευρωπαϊκόν Κέντρον Παραγωγικότητος.

X

Οί λίγες χαρακτηριστικές προσπάθειες, πού τά χρονικά όρια μιας ομι
λίας μού επιτρέπουν νά άναφέρω, δέν αποτελούν προνόμιο μόνο τών χωρών 
πού κατωνόμασα, αλλά συναντώνται καί σέ πολλές άλλες χώρες τής Εύρώπης, 
μέ κάθε δέ πλ,ηρότητα στήν Γερμανίαν, πού όπως ξεύρουμε διακρίνεται γιά τήν 
ορθολογικήν όργάνωσιν, δχι μόνον τών Έπιχειρήσεών της, αλλά καί κάθε το-
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μέως δράσεως και προσπαθείας της. Το θαύμα, άλλωστε, τής ραγδαίας μετα
πολεμικής άνασυγκροτήσεως τής Δυτικής Γερμανίας, οφείλεται, κατά μέγα μέ
ρος, στην ικανότητα των ηγετικών της στελεχών καί στο άφθαστο γερμανικόν ορ
γανωτικό πνεύμα.

Έκτος ομως από τ'ις προηγμένες Δυτικοευρωπαϊκές χώρες, παρατηρεΐται 
μεταπολεμικά μιά εντατική προσπάθεια έκπαιδεύσεαος, δημιουργίας και έπιμορ- 
φώσεως ηγετικών στελεχών Επιχειρήσεων, τόσο στην λοιπήν Ευρώπη κα'ι στις 
χώρες τοΰ ’Ανατολικού λεγομένου Συνασπισμοί, οσο και στις χώρες τών λοι
πών Ηπείρων, ύποανάπτυκτες καί μή.

’Απέναντι αυτής τής παγκοσμίου προσπαθείας, δεν μπορούσε νά μείνη 
αδιάφορη καί ή δική μας χώρα καί οΰτε εμεινεν αδρανής.

ΙΙρ ίν  ακόμη επουλωθούν οί πληγές τοΰ πολέμου καί τής τριπλής κατο- 
χής καί εν δψει τών εξελίξεων καί τών μεταπολεμικών συνθηκών, πολιτικών, 
κοινωνικών καί οικονομικών, ήσθάνθη ή Ελλάς τήν άδήριτην ανάγκη νά στρέ
ψη την προσοχή της στην δημιουργίαν ηγετικών στελεχών Επιχειρήσεων, 'Υπη
ρεσιών καί Δημοσίας Διοικήσεοος, που θά έργασθούν επί τή βάσει τών αρχών τής 
επιστημονικής όργανώσεο^ς καί διοικήσεως.

Α ί δυο Ά νώταται Σχολαί Βιομηχανικών Σπουδών ’Αθηνών καί Θεσ
σαλονίκης, ή εντατική επιμορφωτική προσπάθεια τοΰ 'Ελληνικού Κέντρου Πα- 
ραγωγικότητος, μέ τήν συνεχώς εύρυνομένην λειτουργίαν Φροντιστηρίων καί 
Σεμιναρίων διοικητικών καί άνωτέρων ήγετικών στελεχών, ή σοβαρωτάτη προσ
πάθεια έπιμορφώσεοος τών στελεχών τοΰ Έκδοτικοΰ μας 'Ιδρύματος, ή μετεκπαί- 
δευσις συνεχώς περισσοτέρων διοικητικών στελεχών ’Ιδιωτικής καί Δημοσίας 
Διοικήσεως στάς Ηνωμένας Πολιτείας καί λοιπάς ξένας χώρας, ή μετάκλη- 
σις ξένων οργανωτών, εμπειρογνωμόνων καί καθηγητών γιά τήν άνάπτυξιν 
συναφών θεμάτων στήν χώρα μας, μέ κορωνίδα ολων αυτών τών προσπαθει
ών τήν έξαγγελθεϊσαν προσφάτως από τό επίσημον Κράτος ριζικήν άναδιορ- 
γάνωσιν τοΰ εκπαιδευτικού μας συστήματος καί τήν άποφασισθεΐσαν ήδη έν- 
ταξιν τοΰ μαθήματος όργανοόσεως καί διοικήσεως στα προγράμματα τών Π α 
νεπιστημιακών καί Άνωτάτων μας Σχολών, άποτελοΰν τήν πιο εύγλοοττην άπό- 
δειξιν τής ύψίστης σημασίας, που αποδίδεται από τούς αρμοδίους στο ζωτικό 
αυτό γιά τήν χώρα μας ζήτημα.

Κυρίαι καί Κύριοι,

Ή  έκπαίδευσις, έπιμόρφωσις καί άνάδειξις ήγετικών στελεχών, αποτελεί 
γιά τήν σημερινήν Ελλάδα, αίτημα βαθυτάτης ανάγκης, αλλά συγχρονίας καί 
επιταγήν ιστορικήν.

Είναι ανάγκη νά παυσουμε νά στηριζώμεθα σέ έμπειρικάς μεθόδους λει
τουργίας επιχειρήσεων καί υπηρεσιών, σέ πρόσκαιρες επιτυχίες ευφυών χειρι
σμών κατά τάς απαιτήσεις τής στιγμής, ή ακόμη στήν μακαριότητα τής δασμο
λογικής ή άλλης παρεμφερούς προστασίας.

Είναι ανάγκη αί επιχειρήσεις μας, αί όποΐαι ύπερεπήδησαν τόσας άντι-



ξοότητας και έπετέλεσαν πραγματικά θαύματα κατά το παρελθόν, νά λειτουρ
γήσουν εις τό μέλλον, έπ'ι τή βάσει τών νεωτέρων αρχών τής επιστημονικής όρ- 
γανώσεως και διοικήσεως, νά αναπτυχθούν δσαι από αΰτάς παρουσιάζουν δυνα
τότητας, πέραν άπο τά πλαίσια τών κλειστών οικογενειακών έπιχειρήσεων κα'ι 
νά καταστούν μέ τήν προγραμματισμένην κρατικήν βοήθειαν κα'ι ύποστήρι- 
ξιν Ικαναί, δσον γρηγορώτερα τόσον καλλίτερα, νά άναμετρηθοΰν μέ τάς ό- 
μοειδεΐς Επιχειρήσεις τών προηγμένων χωρών, μέσα στον στίβο τής παγκο
σμίου άμίλλης.

Χωρ'ις αΰτάς τάς προϋποθέσεις, το σάλπισμα τής έκβιομηχανίσε- 
ως τής Ελλάδος και τής αΰξήσεως τών εξαγωγών μας, δπου στηρίζουμε τό
σες χρυσές ελπίδες, γιά τήν άντιμετώπισιν τών δημογραφικών κα'ι οικονομι
κών μας προβλημάτων, θά εΐχε θεωρητικήν μόνον αξίαν κα'ι θά άπέμενεν α
πλή άπήχησις απροσδιορίστων ευχών.

Τάς προϋποθέσεις αΰτάς καλούνται, μεταξύ άλλοον, νά εξασφαλίσουν 
τά Ικανά ήγετικά στελέχη, μέ τά κατάλληλα προσόντα, τήν γερή κατάρτισιν 
και τήν συστηματικήν επιμόρφωσιν.

Ά ς  μή ξεχνούμε τήν υποθήκη τοΰ ίδρυτοϋ τής θεωρίας τής διοική-
σεως:

«Ή  άξιοποίησις τών φυσικών, ήθικών κα'ι πνευματικών χαρισμάτων 
» τών ανθρώπων, αποτελεί συντελεστήν γιά τήν εΰημερίαν μιας χώρας, δχι 
» μικροτέρας σημασίας άπο τήν άξιοποίησιν τοΰ φυσικοΰ αυτής πλούτου».

Ά λλ’ αυτή ή υποθήκη βυθίζει τήν σκέψιν μας πολΰ πιο βαθειά, στο 
απώτερο παρελθόν.

Καί συναντά εκεί, στά βάθη τών ληθαργοΰντων ελληνικών αιώνων, τήν 
πρώτη συστηματική μέριμνα γιά τήν δημιουργία τοΰ άρίστου ηγέτου, δπως 
τήν διεμόρφωσεν ό Σωκράτειος φιλοσοφικός στοχασμός, καί δπο^ς μάς τήν 
περιέσωσεν ό Ξενοφών στά ’Απομνημονεύματά του.

’Εκείνη ακριβώς ή αρχαία ελληνική άντίληψις γιά τά προσόντα τοΰ 
άρίστου ήγέτου, που βρίσκεται ενσαρκωμένη σήμερα, μέσα στά προγράμματα 
καί τάς προσπαθείας τών προηγμένων βιομηχανικών χωρών, ή άντίληψις που 
ήθελε τον άριστον πολίτην, οπουδήποτε καί αν προΐσταται, νά γνο^ρίζη εκεί
να πού χρειάζονται καί νά ήμπορή νά τά έξοικονομή, γιά  νά είναι καλός ήγέ- 
της, είτε οίκου, είτε πόλεως, εϊτε στρατεύματος, άποτελεΐ τήν είδικώτερη γιά 
κάθε "Ελληνα επιταγή, τήν ιστορική μας επιταγή, γιά τήν δημιουργίαν α
ρίστων ήγετικών στελεχών στήν χώρα μας.

’Ίσως αυστηρότερη καί μέ μορφήν επιτακτικού καθήκοντος μας, θά 
προβάλη ή επιταγή αΰτή, αν άκουσθη μέ τήν αρχαία της φωνή, ώς κατακλείς 
τής ομιλίας μου:

«Λέγω, εγωγ’ ώς δτου άν τις προστατεύη, εάν γιγνώσκη τε ών δει καί 
ταύτα πορίζεσθαι δύνηται, άγαθός άν εΐη προστάτης, είτε οίκου, είτε πόλεως, 
είτε στρατεύματος προστατεύοι».
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