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Αξίζει ένα ΕΥΓΕ στον Αγαπητό –παρά το βραχύ της γνωριμίας μας –Φίλο Δημήτρη ο οποίος 

«κατάφερε» να λύσει στην άμμο την ανωτέρω «δύσκολη» εξίσωση!!! 

Προσπαθώ έτσι να «ανακαλύψω»  το πώς προέκυψε  το όντως διαφωτιστικό άρθρο των διακοπών 

του Διαπραγματεύσεις με ψεύτες. 

Δέν μπορώ να γνωρίζω ποιούς ...ναυτιλλομένους αφορά αυτή η οδηγία αλλά   μοιάζει και  κάτι σαν 

εκκρεμότητα που μπορεί  του είχε ζητηθει και δέν είχε προλάβει να ολοκληρώσει. 

Κρατώ δε την ομολογουμένως και άκρως αποκαλυπτική διαπίστωση ότι  

«Μία απ τις αλήθειες που ισχύουν για τις ανθρώπινες υπάρξεις είναι ότι λέμε ψέμματα σε 

καθημερινή βάση». Αυτό για μας αποτελεί πέραν όλων των άλλων και μια καλοδεχούμενη assist στην 

προσπάθεια να βρεθεί μια ολοκληρωμένη  απάντηση στον τίτλο του άρθρου που επιχειρούμε να 

ψηλαφίσουμε. Πρώτα απ όλα αξίζει, πιστεύω, τον κόπο να αναφέρουμε  ένα συνειρμό,μια σκέψη 

που κάναμε μελετώντας τις παραγράφους. Όταν συνδιαλλέγονται δύο  άνθρωποι, η καλύτερα όταν 

διαπραγματεύονται,τότε –σύμφωνα με την ανωτέρω διαπίστωση-κινδυνεύουν και οι δυό απο την 

μονομέρια,αφού και οι δυό θα πούν ψέμματα.Επομένως, η όποια μονομερής προφύλαξη,ναί μεν 

προστατεύει τον έναν,αλλά σαν τακτική αναπαράγει το πρόβλημα ,αφού και ο ίδιος ποτέ δεν θα 

αντιληφθεί οτι προσπαθεί να προφυλλάσεται με διαφόρους τρόπους απ το ψέμμα γιατί και ...αυτός 

λέει ψέμματα!!! Αν επί πλέον υιοθετήσουμε και την παρακάτω άποψη του άρθρου, ότι «το ψέμμα 

θεωρείται φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση και όχι κάτι αφύσικο και κυνικό»,τότε καθίσταται 

ευκρινέστερο για ποιό λόγο αδυνατεί κανείς να ξεπεράσει εγγενή σημεία-συστημικά θα έλεγα- 

προκειμένου να διέλθει και να εξέλθει των αδυναμιών αυτών,να περάσει στο «άλλο» φυσιο-(λογικό) 

στρατόπεδο,για να γίνει διαχειριστής της αλήθειας. Μιάς και βρισκόμαστε λοιπόν στους χώρους της 

ποιότητας και των εφαρμογών αυτής (ISO), θεωρούμε εποικοδομητικό να σταθούμε λίγο στο χώρο 

της επιχειρησιακής διάστασης της ανθρώπινης δραστηριότητας και εκεί πλέον τα διαπιστώσουμε 

αλλά και να διατυπώσουμε τις αναγωγές αυτών των εννοιών.  



Αναφέροντας λοιπόν την λέξη ποιότητα ο λογισμός μας περιστρέφεται σε κάτι οντολογικό, (εξ 

ανάγκης της ύπαρξης της) ,πραγματικό, σταθερό,διαχρονικό και έν τέλει φυσιόλογικό. 

Άρα η ποιότητα έρχεται να αποκλείσει τη λειτουργία του αφύσικου στην ανθρώπινη ζωή. 

Είναι λοιπόν σύμφυτη με την ανθρώπινη φύση,γιατί είναι φυσική, όπως σύμφυτη με την ανθρώπινη 

φύση –θα λέγαμε  ταυτισμένη-είναι και η αλήθεια. Μιά πρώτη ματιά στο πώς φαίνεται τούτο? 

 Έτσι απλά ,όπως αναπτύσσεται και στο άρθρο. Το ψέμμα έχει στόχο,δημιουργεί ψευδαίσθηση, η και  

απάτη, και φυσικά συγκεκριμμενοποιεί τους αποδέκτες του. Η αλήθεια είναι το ίδιο το Πρόσωπο 

,στην οντολογική του διάσταση,έχει και δίνει αίσθηση και υπόσταση,δεν προσπαθεί να δημιουργήσει 

τίποτα, δεν το έχει ανάγκη. Περιέχει έννοιες και νοήματα με μόνο ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία 

αναδεικνύουν και ξεχωρίζουν τους φορείς τους , αλλά και τον τρόπο που εκφέρονται και 

εκφράζονται. Παρατηρούμε λοιπόν ΑΛΗΘΕΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ να συμπορεύονται ως αμφιμονοσήμαντες 

έννοιες, αλληλοπεριχωρούμενες και ταυτόσημες. Μπορεί κανείς να σκεφθεί πώς θα μπορούσε να 

είναι κάτι ποιοτικό εάν θα ήταν ψεύτικο? Προσοχή!  λέμε αν θα ήταν και όχι αν θα παρουσιαζόταν! 

Άρα ό,τι ποιοτικό και αλήθες και φυσικά ό,τι αληθές και ποιοτικό. 

Αν λοιπόν προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο το συλλογισμό μας θα οδηγηθούμε με σχετικά εύκολα 

βήματα, να ερευνήσουμε τη βάση δεδομένων των απαραίτητων εργαλείων, που μπορεί να 

απουσιάζουν απο τα διάφορα πεδία εφαρμογής και επομένως να στερούν τη δυνατότητα 

διαχείρησης της αλήθειας. Αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται πιό καθαρό οτι θα πρέπει να εξετάσουμε και 

να διερευνήσουμε τις δομές και τις υποδομές μιας επιχείρησης –αν φυσικά υπάρχουν-πρός ενίσχυση 

της δυνατότητας διαχείρησης της αλήθειας και κατ επέκταση τους εξακολουθητικούς ποιοτικούς 

βηματισμούς της . Έκ προοιμίου λοιπόν θα αναζητήσουμε την πρωταρχική ποιοτική της διάσταση και  

φυσικά, πρόσωπα ,σε ταυτόσημη κατεύθυνση,με βούληση για διερεύνηση αναλόγων μεθοδικών 

εργαλείων. 

Ταπεινή μας δε άποψη είναι οτι και η επεξεργασία θέσεων πολύ δε περισσότερο η διαφύλαξη 

αληθινών ποιοτικών χαρακτηριστικών ,έστω και κάτω από την πίεση και το βάρος «καλών 

αποτελεσμάτων»,δεν μπορεί να γίνει απο ανθρώπους που βρίσκονται σε αποκλίνουσα τούτων 

πορεία. 

Όποιος δεν επιθυμεί να προσεγγίζει την αλήθεια ως τη μόνη σταθερή,διαχρονική και υπερκείμενη 

καταξίωση πραγμάτων,μορφών,δομών και αποτελεσμάτων,είναι βέβαιον ότι αδυνατεί να προσφέρει 

ποιότητα. Σ  αυτού του είδους τη βούληση αναφερθήκαμε προηγουμένως για να αποφύγουμε την 

κακώς εννοούμενη αναγκαιότητα όπου καταφεύγουμε σε ποιοτικές διαδικασίες εκόντες άκοντες. 

Ρητορικό λοιπόν ερώτημα για πραγματική όμως απάντηση. Σε τί μπορεί να συνίσταται η αλήθεια σε 

μια επιχείρηση και πως αυτή υποστασιοποιειται? Τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχει και τι 

διαστάσεις  παίρνει? Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες αναφορές κυρίως ως πρός την 

αναγκαιότητα αυτών των ερωτημάτων έτσι όπως κατά καιρούς έχουν καταγραφεί αλλά παραμένουν 

πάντοτε επίκαιρα. Να τι σημειώνει ένας έμπορος απο την πάλαι ποτέ βασιλεύουσα,κατά το έτος 

1619 ο οποίος φαίνεται να περιέπεσε σε δοκιμασία απο κατάχρηση διαχείρησης. 

«Αποφάσισα  να ζήσω τιμίως, περιφρονών τα πλούτη, όσα δεν συνδυάζοντα μετά τιμής και 

αξιοπρεπείας. 

Δεν εκθαμβούμαι υπο του σωρού των μετάλλων όταν ταύτα συντελώσιν εις την εξαχρείωσίν μου. 

Είμαι αυτάρκης, λιτός και απλούς δια να μη με εξωθεί η ανάγκη εις την  ταπείνωσιν και τον 

ευτελισμόν. 

Η πίστις ,η επιμονή και η καρτερία είναι η πορεία μου εις το εμπορικόν στάδιον ,αύτη είναι η 

πεποίθησις μου, το φρόνημά μου. 

Την οδόν ταύτην έχω ακλόνητον απόφασιν να βαδίσω απαρεγκλίτως και αμετατρέπτως .Δεν απατώ 

,δεν αυτοδικώ». 

Παρατηρείται  λοιπόν έντονα  στην αναφορά μας, το φαινόμενο της έκδηλης ανάγκης επιστροφής θα 

λέγαμε, σε κώδικες ηθικούς και σε αξίες εσωτερικές,γνήσια ανθρώπινες. 

Ας αναζητήσουμε ένα ακόμη παράδειγμα απο την ιστορία μάλιστα δε σε πολύ παλαιότερες εποχές . 

Ο Ζήνων,ήταν επιστάτης του Απολλώνιου υπουργού των οικονομικών του Πτολεμαίου του Β και το 

αρχείο του αποτελείται απο χιλιάδες έγγραφα και καλύπτει τη 20ετία 260-240 π.χ.Απο εκεί 

μαθαίνουμε οτι η τήρηση των λ/σμών γινόταν με αφηγηματικό τρόπο και πως κύριος σκοπός των 

τηρουμένων λ/σμων δεν ήταν ο υπολογισμός του κέρδους η της ζημιάς, αλλά μονο η τήρηση 

συστηματικών πρακτικών των αγορών και εξόδων, σε χρήματα και είδος ,και η αποκάλυψη τυχόν 

ζημιών που οφείλονταν  σε .......ανεντιμότητα και αμέλεια!!! 

Εδώ παρουσιάζονται δύο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. 



Κατ αρχήν η διαχρονικότητα της ανάγκης τήρησης και μέτρησης στοιχείων και εν συνεχεία την χρήση 

αυτών για τη ανάδειξη του αποτελέσματος με μείζονα ηθικά αξιολογικά κριτήρια. 

Στη συγχρονη δε εποχή, θέλουμε να αναφερθούμε στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν και μάλιστα σε 

εκείνο το κομβικό σημείο όταν οι επιχειρήσεις άρχισαν να ξεφεύγουν απο το πολύ στενό εταιρικό 

τους περιβάλλον ,να μεγαλώνουν,και ξαφνικά να αισθάνονται τη ανάγκη αναζήτησης και θέσπισης 

νόμων και κανόνων που θα διέπει κυρίως την εταιρική τους διακυβέρνηση. 

Αυτό που αργότερα ονόμασαν εταιρικό ήθος και  επιχειρησιακή ηθική. 

Απο τον χώρο των τραπεζών το παράδειγμά μας –μιάς και προέρχομαι απο εκεί-και μάλιστα απο 

ηγέτες –θεμελιωτές του τραπεζικού συστήματος της πατρίδας μας. 

Ο αείμνηστος Κων/νος Καψάσκης έλεγε, 

«Η κερδοφορία μας είναι ο ίσκιος της ποιότητάς μας και το αποτέλεσμα του ήθους της» 

Ο δέ διάδοχός του αείμν.Αντώνης Μπίμπας μιλούσε απο τότε για 

 «εφηρμοσμένους κανόνες ήθους» στην τράπεζά τους αναφέροντας μάλιστα οτι «το ήθος των 

επιχειρήσεων το συνθέτουν μικρές διαφορετικές έννοιες όπως η αξιοκρατία η διαφάνεια η 

νοικοκυροσύνη η πειθαρχία η ευελιξία η ποιότητα των υπηρεσιών,αλλά κυρίως ο τρόπος με τον 

οποίο αυτές οι έννοιες υλοποιούνται.» 

Και πάντοτε υπενθύμιζε 

 «Η επιχείρηση που επιτρέπει η διευκολύνει ,λογω οργανωτικής δομής ,την ιδιοτέλεια στους 

ανθρώπους της ,στερείται ήθους». 

Εντυπωσιακή επίσης ήταν και η αναφορά του ως προς τη συγκρότηση του Δ.Σ. 

Έλεγε οτι τα Δ.Σ συγκροτούνται απο τους «νομικώς» ιδιοκτήτες αλλά είναι κυρίως υπόλογα  έναντι 

των «ηθικώς» ιδιοκτητών.(Εννοούσε τους  πελάτες). 

 Θα πρέπει δε να έχουν δώσει δείγματα ήθους και επαγγελματισμού, να είναι «άπλουτοι» και μεταξύ 

τους ισότιμοι ώστε να αλληλοελέγχονται και να αλληλοσυμπληρώνονται, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται σωστές και παραγωγικές διαδικασίες. 

Ερχόμενοι λοπόν στο σήμερα, οπου η ευθύνη θα πρέπει να συμβαδίζει με την αυτοσυνειδησία ,για 

να ανοίγονται δρόμοι ελευθερίας ,επικαλούμαστε το συγχρονο φιλόσοφο Στέλλιο Ράμφο που λέει, 

 «η ελευθερία συμπίπτει με κάθε μας κίνηση ,απο και προς το νόημα,απο και πρός την 

ποιότητα,παρούσα στη θέληση και κατ επέκταση στην ευθύνη των πράξεών μας. 

Δέν πράττει η φύση αλλά η θέληση. Αυτή καλείται να γνωρίσει ο άνθρωπος». Συνοψίζοντας λοιπόν, 

εύκολα πλέον διακρίνουμε οτι τα συστατικά στοιχεία της αλήθειας συγκροτούνται απο μια σειρά 

ηθικών κανόνων και αξιών ικανών να καταγράφουν και να αξιολογούν τις ανθρώπινες πράξεις και 

συμπεριφορές . Πιστεύουμε οτι είναι εκείνοι οι κανόνες οι οποίοι όταν βρούν περιβάλλον 

εφαρμογής, θα δώσουν την δυνατότητα στον αποδέκτη των αποτεσμάτων να διαχειριστεί 

πραγματικά γεγονότα σε πραγματικό χρόνο.  Μπαίνοντας λοιπόν στη τελευταία ενότητα αυτού του 

σημειώματος  βλέπουμε ότι διολισθήσαμε ευχάριστα, σε καινούργιες έννοιες όπως  

Ήθος ,Επιχειρησιακή Ηθική –Ηθική Προσωπικότητα . 

Πιστεύουμε οτι βρισκόμαστε πλέον στους χώρους όπου εκεί διαδραματίζονται και ουσιαστικά 

πραγματοποιούνται τα αληθινά γεγονότα σε μια επιχείρηση και μόνο μέσα απο τις διαστάσεις που 

μας δίνουν αυτές οι έννοιες θα μπορέσουμε να νοηματοδοτήσουμε αλλά και να διαχειριστούμε 

αυτόν τον πλούτο των αληθειών που προκύπτουν. Τελειώνοντας δε αυτό το σημείωμα θέλουμε να 

θέσουμε μερικά ερωτήματα τα οποία βέβαια θα αποτελέσουν και το έναυσμα να επανέλθουμε στο 

ιστολόγιο –αν βέβαια τύχουμε περαιτέρω φιλοξενίας –προκειμένου να καταθέσουμε τις σκέψεις μας 

στο πρακτικό σκέλος των ερωτημάτων μας . 

-Τί είναι λοιπόν  ήθος ? 

-Τί είναι επιχειρησιακή ηθική και ηθική προσωπικότητα? 

-Μήπως είναι ένας τίτλος τιμής, τον οποίο βεβαιώνει ενα πιστοποιητικό,που βοηθάει στην 

προσπάθεια της επιχείρησης να ξεχωρίσει απο τους ανταγωνιστές της ? 

-Μήπως είναι ένα νέο πρότυπο με το οποίο οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ηθικές 

ευθύνες ? 

-Μήπως είναι μια διαδικασία συμμόρφωσης πρός τις υπερβολικές απαιτήσεις του ανταγωνισμού? 

-Μήπως τελικά είναι ένας κώδικας αρχών για τις  επιχειρήσεις αλλά και τη δημιουργία του καλού 

εταιρικού πολίτη? 

Την ίδια απορία διατύπωνε πολύ πρίν στις «παρατηρήσεις» του ο ADAM SMITH 

ο οποίος το ένοιωσε ως ενδιαφέρον  που αφορά ένα τίμιο παιγνίδι όπου χωρίς ηθικές βάσεις το 

ψηφιδωτό της ανθρώπινης κοινωνίας θα καταρρεύσει. 


