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Πρόλογος

Hεμπιστοσύνη είναι το κυρίαρχο θέμα της σύγχρονης κοινωνίας. Όπως 
δείχνουν όλες οι σχετικές έρευνες, η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών 

στους θεσμούς αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Η συντριβή της παγκόσμι-
ας οικονομίας κατά το 2008 διάβρωσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η 
έρευνα στην οποία στηρίχθηκε η παγκόσμια ατζέντα του World Economic 
Forum για το 2014 δείχνει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στις 
επιχειρήσεις, σε μια κλίμακα 1-10, βαθμολογείται με 4,72, καλύτερα πά-
ντως από το επίπεδο εμπιστοσύνης προς τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς 
οργανισμούς και άλλους θεσμούς. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο. 
Και είναι ακόμα πιο ανησυχητικό διότι όσο εύκολο είναι να διαρραγεί η 
εμπιστοσύνη τόσο δυσκολότερη αποδεικνύεται η επανάκτησή της. Δύσκο-
λη, αλλά πάντως όχι αδύνατη!

Στον μικρόκοσμο μιας επιχείρησης η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να απο-
δειχθεί καταστροφική για τη βιωσιμότητά της, αποδυναμώνοντας κάθε προ-
σπάθεια επιτυχίας. Όπως επισημαίνει η συγγραφέας του παρόντος βιβλίου, 
Nan S. Russell, οι σπουδαίοι ηγέτες εξαρτώνται πε ρισσότερο από εκείνους 
που διευθύνουν απ’ ό,τι εκείνοι από τους ηγέτες τους. Η πραγματική ηγεσία, 
του είδους εκείνου που εμπνέει αυθόρμητα ακολούθους, δεν πηγάζει από 
μια θέση ή έναν τίτ λο, πηγάζει από το ποιος είναι ο ηγέτης και πώς δρα. 

Έχει μεγάλη σημασία πόσο καθορίζει και επη ρεάζει καθημερινά τη ζωή των 
άλλων ένας ηγέτης με τον τρόπο που ηγείται, τις πράξεις του, τους ανθρώ-
πους που ο ίδιος εμπιστεύεται ή όχι. Έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία η 
κληρονομιά που αφήνει. Το αποτύπωμά του σε ό,τι δημιούργησε, έπλασε 



και καθόρισε ο ίδιος. Η δυνατότητά του να εμπνέει τους συνεργάτες του 
δημιουργώντας κουλτούρα εμπιστοσύνης, όπου οι άνθρωποι δεσμεύονται 
σε ένα κοινό όραμα, με καινοτόμο και ενθουσιώδη τρόπο, και είτε επιλύουν 
τα προβλήματα που μαστίζουν τον κόσμο μας είτε βρίσκουν λύσεις σε επι-
χειρηματικά ζητήματα. 

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των πρωτοβου-
λιών που αναλαμβάνει, αποφάσισε την έκδοση αυτού του βιβλίου, αναγνω-
ρίζοντας ότι πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
έχουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Οι οποίες χρειάζονται ένα περιβάλλον εμπι-
στοσύνης (εσωτερικά και εξωτερικά) για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. 

Η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Χρειάζεται να κερδηθεί η επιλογή, η απόφαση, η 
κρίση, η πίστη κάποιου προς κάποιον – πρόσωπο ή θεσμό. Το βιβλίο ΕΜΠΙ-
ΣΤΟΣΥΝΗ Α.Ε. ασχολείται με τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής κουλτού-
ρας που γεννά πάθος, δέσμευση και καινοτομία. Μας δείχνει τον τρόπο 
να δημιουργήσουμε κουλτούρα εμπιστοσύνης σε μια εποχή δυσπιστίας. Να 
κτίσουμε τους θύλακες όπου η εμπιστοσύνη θα ακμάσει. Να δημιουργή-
σουμε τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση σε ένα μέλλον για το οποίο όλοι, 
πρόσωπα, επιχειρήσεις, χώρα, θα μπορούμε να είμαστε ξανά υπερήφανοι.

Κωνσταντίνος Π. Λαμπρινόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων



Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. 
Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, 
ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του 
σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της υπερβαίνουν τα 3.000 και είναι νομι-
κά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στε-
λέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίου και φοιτητές. 

Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποι- 
ούνται σε εξειδικευμένες λειτουργίες του μάνατζμεντ και τέσσερις Τομείς 
που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλ- 
λοντος: το Ελληνικό Ινστιτοτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο  
Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως  
Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο  
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ  
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), o Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών  
Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας  
Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ)  
και ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ). 

Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Asso-
ciations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Απασχολεί 80 περίπου 
μόνιμους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη 
διάρκεια των 52 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη, 
έχει προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από 
16.700 εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραμμα 
πραγματοποιείται σε 24 πόλεις της χώρας και έχει περίπου 4.100 αποφοίτους.



Η Στρατηγική και η Δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς 
πυλώνες:

• Την εκπαίδευση: Μεταπτυχιακά προγράμματα, Προγράμματα επαγ-
γελματικής πιστοποίησης, Προγράμματα ανωτάτων στελεχών, Ανοικτά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και Συνεχι-
ζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. 

• Την ενημέρωση: Δραστηριότητες Ινστιτούτων & Τομέων, Εκδηλώσεις/
θεσμοί (CEO Summit, Αριστοτέλης, Marketing Matters, Banking Forum, 
E-Business Innovation Forum, Risk Management Forum), Βραβεία 
(Manager of the Year, Quality Leader of the Year, Marketing Excellence 
Awards, HR Excellence Awards, Corporate Affairs Excellence Awards) 
και το μεγαλύτερο Management Portal «ManagementDirect», που παρέ-
χει τη δυνατότητα στα Μέλη μας να έχουν πρόσβαση τόσο σε εξειδικευ-
μένη γνώση όσο και στις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Διοίκησης.

• Τη δικτύωση: Μνημόνια συνεργασίας με τους ακόλουθους φορείς: 
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διεθνής Διαφάνεια 
Ελλάς, Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής 
Ηθικής, Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομί-
ας, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Αντιπροσώπων Αρωμάτων 
& Καλλυντικών, SBC TV, Quality Net Foundation, Εμπορικοί Σύλλογοι 
Αθηνών, Λειβαδιάς και Λάρισας, Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Βορείου Ελ-
λάδος, Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, τα 
Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Φθιώτιδας 
και Φωκίδας, τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Δράμας, 
Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυ-
κλάδων, Μεσσηνίας και Ροδόπης καθώς και το Ξενοδοχειακό, τα διμε-
ρή επιμελητήρια ΕλληνοΑμερικανικό, ΕλληνοΓερμανικό, ΕλληνοΙταλικό 
ΕλληνοΣουηδικό και ΕλληνοΤουρκικό, την Ελληνική Ένωση Factoring, 
τον διεθνή οργανισμό ερευνών The Conference Board, τον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, τον οργανισμό 



Future Leaders, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως 
Ελλάδος, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College κα-
θώς και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

Διεθνείς Συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς: European Man-
agement Association στο οποίο διατηρούμε την Προεδρία τα τελευταία 
πέντε χρόνια, European Marketing Confederation, European Foundation 
for Quality Management, European Organization for Quality, Europe-
an Foundation for Management Development, Chartered Management 
Institute, Kent Business School, The Chartered Institute of Marketing, 
The Institute of Sales & Marketing Management, Global Compact, CEC 
European Managers. 

• Τη δημιουργία εργαλείων και υποδομών: Πιστοποιήσεις : Εθνικό 
πρόγραμμα πιστοποίησης Επιχειρηματικής Αριστείας «Αιέν Αριστεύειν», 
Επίπεδα επιχειρηματικής αριστείας EFQM, Investors in People.

Έρευνες σε διάφορα θέματα του management και των λειτουργιών του.

• Την επικοινωνία: Περιοδικό Manager, το οποίο διανέμεται δωρε-
άν στα Μέλη μας, Εβδομαδιαία Τηλεοπτική Εκπομπή στο οικονομικό 
κανάλι SBC «Δρόμοι Ανάπτυξης», Εξάτομη ετήσια έκδοση The Edge 
(Leadership, Marketing, People, Finance & Banking, IT & Operations και 
Corporate Affairs), η οποία διανέμεται δωρεάν στα Μέλη μας, Βιβλία 
για το Management και την Επιχειρηματικότητα , τα οποία διανέμονται 
δωρεάν στα Μέλη μας, Ηλεκτρονικά Newsletters, δωρεάν αποστολή στα 
Μέλη μας, Επιστημονικές & Ενημερωτικές εκδόσεις, δωρεάν αποστολή 
στα Μέλη μας. 

• Τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα:  Esprit, Now, Horizon, Adapt, 
Info-DC, Tacis, Phare, Interreg, Equal Round I and Round II, Europe Aid, 
Article-6, Leonardo Da Vinci, Life Long Learning και Asia Invest, ενώ λει-
τουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων. 



• Τις υπηρεσίες Τελικού Δικαιούχου για τη διαχείριση και υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία η ΕΕΔΕ διαθέτει μεγάλη 
εμπειρία.

Οι δραστηριότητες της ΕΕΔΕ εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα 
λειτουργεί περιφερειακά τμήματα στη Μακεδονία με έδρα τη Θεσσαλονί-
κη, στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα με έδρα την Πάτρα, και στην 
Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο. Δραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο μέσω 
της Κυπριακής Εταιρίας Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ)  
που ίδρυσε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων 
Κύπρου. Με πρωτοβουλία της στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η 
Λέσχη Επιχειρηματικότητας, ενώ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το ALBA. 
Επίσης, η ΕΕΔΕ συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στo Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Λέσχης Επιχειρηματικότητας, ενώ κατέχει την προεδρία 
του European Management Association.

Τελικός στόχος της ΕΕΔΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυ-
ξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων 
ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, ενώ προωθεί την 
έννοια της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕΔΕ, συνεπής στην πολύχρονη ιστορία της, τα τελευ-
ταία χρόνια, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, διαμορφώ-
νει θέσεις και προβαίνει σε συνεχείς παρεμβάσεις, προτείνοντας μέτρα για 
την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και την ανάπτυξη της Ελληνικής 
Οικονομίας.   
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Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, 
που μου έμαθαν μέσα από τις πράξεις τους 

το νόημα της αυθεντικής εμπιστοσύνης.

Στη μνήμη του πατέρα μου, C. Franklin Schindler, που πίστευε ότι σε 
όλους αξίζουν ίσες ευκαιρίες, ότι ο λόγος είναι συμβόλαιο, 

ότι μια δουλειά χωρίς πάθος είναι σκλαβιά και 
ότι πρέπει να φέρνεις τη δική σου μουσική στον κόσμο σου.

Και στη μητέρα μου, Nancy Friend Schindler, της οποίας 
η χαρούμενη, παιχνιδιάρικη και γεμάτη αγάπη ιδιοσυγκρασία 

έβλεπε, έτρεφε και αναζητούσε τον καλύτερο εαυτό 
στους ανθρώπους, και που ακόμα λειτουργεί με συμπόνια και 

με τη φιλοσοφία ότι στη ζωή πρέπει να δίνεις περισσότερα 
απ’ όσα παίρνεις.



Έγραψαν για τη συγγραφέα

 
«Θα εμπιστευόμουν τη Ναν Ράσελ να οδηγήσει “Το Λεωφορείο 
Μου”, με μένα και όλη την ομάδα μου μέσα, οπουδήποτε στον κό-
σμο».
–Diane Hennessy, διευθύντρια καταστήματος, νικήτρια του Macy’s 
Leadership Award

«Παρακολουθώ τα γραπτά της Ναν εδώ και χρόνια, και πάντα περι-
μένω με ανυπομονησία το επόμενο άρθρο ή βιβλίο της. Η Ναν έχει 
έναν τρόπο να δίνει αληθινά, πρακτικά παραδείγματα με τα οποία 
μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας, και σε βοηθά να αποκτήσεις δικές 
σου ιδέες βλέποντας μια εμπειρία μέσα από τα μάτια της».
–Eleanor Gathany, πιστοποιημένη GPHR [Global Professional in 
Human Resources], διευθύντρια περιφέρειας, Τμήμα Ανθρωπίνων 
Πόρων, Amazon

«Η Ναν Ράσελ είναι μια ηγέτιδα που μεταδίδει το πάθος της σε όλους 
όσοι δουλεύουν μαζί της. Έχει την ικανότητα να βγάζει τον καλύτερο 
εαυτό όλων αυτών με τους οποίους έρχεται σε επαφή».
–Gloria S. Baladez, διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και  
Προϋπηρεσίας, QVC



 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Α.Ε.



Ευχαριστίες

Κανείς δεν μπορεί να σφυρίξει μόνος του μια συμφωνία. 
Χρειάζεται μια ολόκληρη ορχήστρα για να την παίξει.

H. E. Luccock

Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για την εμπιστοσύνη εδώ και πάρα πολύ 
καιρό. Ο σκοπός του ακουγόταν στη δουλειά μου και γύρω από αυτή 
επί χρόνια. Το ότι έγινε όμως μια συνεκτική και ολοκληρωμένη με-
λωδία συνέβη μόνο και μόνο επειδή κάποιοι άνθρωποι εμπιστεύτη-
καν το πάθος μου, πίστεψαν στο μήνυμα και με βοήθησαν να δώσω 
μορφή στο περιεχόμενό του. Είμαι ευγνώμων σε όλους εσάς που 
εργαστήκατε γι’ αυτό το βιβλίο – βοηθώντας το να ολοκληρωθεί, 
ωθώντας με να το κάνω καλύτερο και διασφαλίζοντας ότι το μήνυμά 
του θα ακουστεί. Παρόλο που στο εξώφυλλο προβάλλει το δικό μου 
όνομα, τα δικά σας είναι υφασμένα στην καρδιά του.

Είμαι ευγνώμων στην υπέροχη ατζέντισσά μου, τη Lisa Hagan, 
της εταιρείας Lisa Hagan Literary, που πίστεψε στην ιδέα του βιβλίου 
και το προώθησε στην Career Press, δίνοντάς μου ξανά την ευκαιρία 
να δουλέψω με έναν καταπληκτικό εκδοτικό οίκο. Ευχαριστώ ιδιαί-
τερα όλη την ομάδα της Career Press, μεταξύ των οποίων τους Ron 
Fry, Michael Pye, Adam Schwartz, Laurie Ann Kelly-Pye, Jeff Pias-
ky, Gina Talucci και Kirsten Dalley.



Είμαι υπόχρεη στη φίλη και συνάδελφό μου Beth Pelkofsky, η 
οποία, μετά από είκοσι χρόνια που δουλεύουμε μαζί, λέει ακόμα ναι 
σε καινούργια σχέδια και δίνει τη γεμάτη κατανόηση οπτική της σε 
πλήθος προσχέδια, δυναμώνοντας τις λέξεις μου και διευρύνοντας τη 
σκέψη μου. Το ίδιο ισχύει και για την Jill Dodds, της οποίας η επιμο-
νή και η επινοητικότητα με βοηθά να συνεχίζω να γράφω όσο εκείνη 
ελέγχει στοιχεία, επαληθεύει δηλώσεις, αποσπά άδειες και μου επι-
τρέπει να μην ανησυχώ για όλα αυτά.

Είμαι ευγνώμων στους προϊστάμενους για τους οποίους δούλεψα 
και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα, που με εμπι-
στεύτηκαν και έτσι δημιούργησαν ένα περιβάλλον που μου επέτρε-
ψε να μάθω, να εξελιχθώ και να προσφέρω. Είμαι επίσης υπόχρεη 
στους ανθρώπους που δεν με εμπιστεύτηκαν, που έκαναν τη δουλειά 
μου δύσκολη και απέδειξαν τον πολύ απτό αντίκτυπο της δυσπιστίας. 
Εσείς καθορίσατε τη δουλειά που κάνω σήμερα.

Είμαι υπόχρεη στην οικογένειά μου, τους φίλους και τους αναγνώ-
στες που με κρατούν προσγειωμένη, ενθαρρύνοντας, προτρέποντας, 
προκαλώντας και υποστηρίζοντάς με. Ευχαριστώ όλως ιδιαιτέρως 
τον γιο μου Ian Russell, τη νύφη μου Janine και τις εγγονές μου, 
Neva και Adelin, που μου προσφέρουν όχι μόνο χαρά, αλλά και χει-
ροπιαστούς λόγους για να συνεχίζω να δουλεύω για μια καλύτερη 
εργασιακή κουλτούρα γι’ αυτούς και για όλο τον κόσμο.

Τέλος, είμαι υπόχρεη στον άνθρωπο που τα συνέχει όλα για μένα 
– τον Dan Russell, καλύτερό μου φίλο και σύζυγό μου επί τριάντα 
οκτώ χρόνια, ο οποίος επιμελείται τη δουλειά μου, ισορροπεί τη σκέ-
ψη μου και με διευκολύνει με την τεχνολογία. Στην πραγματικότητα 
όμως κάνει κάτι άλλο. Με καταλαβαίνει, με «πιάνει» και δημιουργεί 
ένα μέρος γεμάτο στοργή, γεμάτο άνευ όρων αγάπη που μου δίνει την 
ψυχική δύναμη για να γράφω.

Με ευγνωμοσύνη,
Nan S. Russell
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Γιατί αυτού του βιβλίου

Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέπεις το μέλλον είναι να το δημιουργείς
– Peter Drucker

Πιστεύω ότι οι σπόροι για το βιβλίο αυτό φυτεύτηκαν πριν από δεκα- 
ετίες. Ίσως όταν ήμουν έντεκα χρονών και η τότε καλύτερή μου φίλη 
με πλήγωσε· ή μπορεί αργότερα, όταν η υπόσχεση ενός δασκάλου 
αποδείχθηκε απατηλή σε μια τελετή απονομής βραβείων στην Πρώ-
τη Λυκείου· ή μπορεί να ήταν τότε που μια προϊστάμενη που θαύμα-
ζα μου ζήτησε να πω ψέματα για χάρη της· ή όταν ένας αποτυχημένος 
γάμος κλόνισε την πίστη μου στον εαυτό μου· ή όταν ένας εργολάβος 
μάς έφαγε χρήματα· ή… καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.

Οι εμπειρίες μου από σχέσεις εμπιστοσύνης που διαλύθηκαν δεν 
διαφέρουν από τις δικές σας. Όλοι τις έχουμε. Όλοι ξέρουμε την οδύ-
νη, την απογοήτευση και τον θυμό που προκαλεί το να δίνεις την 
εμπιστοσύνη σου μόνο και μόνο για να τη δεις να προδίδεται. Όλοι 
ξέρουμε πόσο ανόητοι νιώθουμε, πόσο ευάλωτοι και αφελείς, πόσο 
«κορόιδα». Και όλοι ξέρουμε ότι δεν θέλουμε ποτέ να ξανανιώσουμε 
έτσι. Ξέρουμε επίσης πόσο αποκαρδιωτικό και μάταιο είναι να δου-
λεύεις με ή για ανθρώπους που δεν μπορείς να εμπιστευτείς ή που 
δεν σε εμπιστεύονται. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα για τους 
περισσότερους από εμάς.
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Το έλλειμμα εμπιστοσύνης δεν υπάρχει μόνο στην Ουάσινγκτον· 
μαστίζει όλους τους χώρους εργασίας. Σε μια περίοδο που η οικονο-
μία μας συνεχίζει να ασθμαίνει, η αφοσίωση των εργαζόμενων έχει 
πέσει, η ικανοποίηση από την εργασία είναι χαμηλή και η αξιοπι-
στία είναι η πιο περιζήτητη αρετή ενός προϊστάμενου, υπάρχει και 
μια άλλη πραγματικότητα: η Μεγάλη Ύφεση δεν επηρέασε μόνο την 
οικονομία. Η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε προϊστάμενους και εργαζό-
μενους διερράγη.1 

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής αναφορικά με το μήνυμα του βι-
βλίου: το γιατί της συγγραφής αυτού του βιβλίου δεν είναι η διερ-
ρηγμένη εμπιστοσύνη. Δεν είναι αυτό το μήνυμα, ο σκοπός ή το νό-
ημα όσων θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. Έγραψα αυτό το βιβλίο 
λόγω του πάθους μου και της προσήλωσής μου στη δημιουργία ενός 
καλύτερου μέλλοντος. Το βιβλίο αυτό δεν αφορά το πρόβλημα της 
δυσπιστίας, αλλά τις πραγματικές, καθημερινές, απλές λύσεις στον 
χώρο εργασίας για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διατήρηση 
της αυθεντικής εμπιστοσύνης στη δική σας εργασιακή ομάδα, στη 
δική σας Εμπιστοσύνη Α.Ε. Το βιβλίο αυτό αφορά νέες δυνατότητες, 
όχι παλιά προβλήματα. 

Μέσα στα χρόνια, το θέμα της εμπιστοσύνης μού τραβούσε το εν-
διαφέρον. Εδώ και καιρό διαβάζω, ερευνώ, σκέφτομαι, μαθαίνω και 
διδάσκω σχετικά με την εμπιστοσύνη. Και ξέρω πλέον το εξής: η 
εμπιστοσύνη μετράει. Βγάζει τον καλύτερό μας εαυτό και μας θυ-
μίζει ποιοι είμαστε. Κάνει τόσο εμάς όσο και τους άλλους γύρω μας 
καλύτερους.

Ξέρω όμως πλέον και κάτι άλλο για την εμπιστοσύνη. Όπως έγρα-
ψε ο συγγραφέας Jack R. Gibb: «Η εμπιστοσύνη ανοίγει τις θύρες 
του πνεύματος». Ξέρω ότι η εμπιστοσύνη γεννά εδραίους δεσμούς, 
νέες αντιλήψεις, προσωπική εξέλιξη και ανακαλύψεις. Ξέρω ότι εξά-
πτει το πάθος, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητα. Και ξέρω 
ότι χωρίς αυτή δεν υπάρχουν γνήσιες σχέσεις.

Ενώ δεν αρνείται τη διάρρηξη της εμπιστοσύνης, τα προβλήματα 
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στους χώρους εργασίας ή τα οργανωτικά εμπόδια, το βιβλίο αφορά 
το τι μπορείτε να επηρεάσετε εσείς αυτή τη στιγμή, το τι μπορείτε να 
κάνετε για να δημιουργήσετε ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό σας 
και για όσους διευθύνετε.

Έγραψα αυτό το βιβλίο επειδή πιστεύω ότι άνθρωποι σαν εσάς 
μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στη δουλειά. Ο προσωπικός μου 
στόχος είναι να ξέρω ότι η τετράχρονη εγγονή μου Adelin και η εξά-
χρονη αδελφή της Neva, όπως και όλη η γενιά τους, θα βρουν να 
τις περιμένει μια Εμπιστοσύνη Α.Ε. – μια κουλτούρα που θα δίνει 
ώθηση στα ταλέντα τους, στις ιδέες τους και στις δυνατότητές τους. 
Πιστεύω ότι ο δρόμος προς έναν καλύτερο χώρο εργασίας –και προς 
έναν καλύτερο κόσμο– είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να 
επηρεάσουμε αυτό το μέλλον. Και τα πάντα αρχίζουν από την εμπι-
στοσύνη.


