
Η εταιρεία των Πολιτών. Τι έχουν να διδαχθούν οι ηγέτες του σήμερα από την Αθηναϊκή 
Δημοκρατία,  την  πρώτη  δημοκρατία  στον  κόσμο»  (Br.  Manville  &  J.  Ober  –  Εκδ. 
Κλειδάριθμος, 2003) 
 
Φανταστείτε  έναν  οργανισμό  που  ευθυγραμμίζει  τους  στόχους  προικισμένων  ατόμων  με  τις 
απαιτήσεις  απόδοσης  μιας  επιτυχημένης  επιχείρησης  και  μετουσιώνει  τη  συμβολή  από  χιλιάδες 
μυαλά σε  γρήγορη,  αποφασιστική δράση. Φανταστείτε μια  επιχείρηση ριζωμένη σε δυνατές αξίες 
και  όμως  ανοιχτή  στις  αλλαγές  ικανή  να  σκέπτεται  συνολικά  αλλά  προσηλωμένη  να  δρα  τοπικά∙ 
ξακουστή  για  το  ότι  ενθαρρύνει  τις  ατομικές  ιδέες  αλλά  αφοσιωμένη  στο  να  εξασφαλίζει  πλατιά 
διαδεδομένη μάθηση. Αν και όλα αυτά μοιάζουν ευχολόγιο για τον οργανισμό του μέλλοντος, στην 
πραγματικότητα  περιγράφουν  μια  οντότητα  του  μακρινού  παρελθόντος:  την  πόλη‐κράτος  της 
αρχαίας Αθήνας. 
Στο  προκλητικό  τους  βιβλίο,  ο  ειδικός  σε  θέματα  οργάνωσης  Brook  Manville  και  ο  καθηγητής 
κλασικών σπουδών του Πρίνστον  Josiah Ober υποστηρίζουν ότι η δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας 
προσφέρει μια μεγαλοφυή λύση στο παράδοξο που αντιμετωπίζει κάθε σύγχρονος ηγέτης: πώς να 
ανεβάσει  τη  συνολική  απόδοση  και  παράλληλα  να  γαλουχήσει  τα  άτομα  που  οι  γνώσεις  και  η 
εμπειρογνωμοσύνη τους τροφοδοτούν την επιχείρηση. 
Οι  Manville  και  Ober  δείχνουν  ότι  η  αθηναϊκή  προσέγγιση  στην  οργάνωση  ανθρώπων  –  ως 
αυτοδιοικούμενων  πολιτών  που  μοιράζονται  μεταξύ  τους  γνώσεις  ‐  στηριζόταν  σε  τρία  βασικά 
στοιχεία: τις δημοκρατικές αξίες, τις δομές διακυβέρνησης και τις συμμετοχικές πρακτικές. Αυτό το 
δυναμικό  σύστημα  χρησίμευσε  ως  η  αρχιτεκτονική  που  υποστήριξε  τη  διακοσάχρονη  ακμή 
καινοτομίας  και  αριστείας  της  Αθήνας  ‐  και  οι  συγγραφείς  υποστηρίζουν  ότι  η  ίδια  προσέγγιση 
κρύβει το μυστικό για τη δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων "εταιρειών πολιτών." 
Η  διδακτική  και  ερεθιστική  αυτή  μελέτη  αποκαλύπτει  πώς  λειτουργούσε  στην  πράξη  η  πρώτη 
εταιρεία  πολιτών‐  πώς  δεκάδες  χιλιάδες  άτομα  παρακινούνταν  να  συνεργαστούν  μαζί  και  για 
υψηλούς  σκοπούς  και  για  άριστες  επιδόσεις,  και  πώς,  αντιμετωπίζοντας  μεγάλους  πολέμους  και 
συνταγματικές  κρίσεις,  οι  παθιασμένοι  πολίτες  δεν  το  έβαλαν  κάτω,  συσπειρώθηκαν  και 
δρομολόγησαν  μια  απαράμιλλη  περίοδο  καινοτομίας  στις  τέχνες,  τη  λογοτεχνία,  το  θέατρο,  τις 
επιστήμες, τη φιλοσοφία, και τη στρατιωτική στρατηγική. Σε όλη την έκταση του βιβλίου, οι Manville 
και Ober διατυπώνουν διδάγματα για σύγχρονους ηγέτες σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση, και 
την καθοδήγηση ισχυρών ανθρωποκεντρικών οργανισμών. 
Μοναδικό  και  συναρπαστικό  διανοητικό  δημιούργημα,  η  Εταιρεία  των  πολιτών  προσφέρει  ένα 
δοκιμασμένο στο χρόνο μοντέλο για την πραγμάτωση του αληθινού δυναμικού της επανάστασης της 
γνώσης. 
Ο Brook Manνille  είναι Διευθυντής Μάθησης στη Saba Software,  επιχείρηση που  ειδικεύεται  στην 
ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και στην εξεύρεση λύσεων στον τομέα της διοίκησης. 
Ο Josiah Ober είναι καθηγητής κλασικών σπουδών στην έδρα David Magie του 
πανεπιστημίου Princeton. 

 



Πως θα πάμε, 
με ποια μέσα

Που θέλουμε να πάμε,
ποιοί είναι οι στόχοι μας

Που είμαστε, 
ποιες είναι οι ανάγκες μας

η  εταιρεία των          
πολιτών

Τι έχουν να διδαχθούν 
οι ηγέτες του σήμερα 

από την πρώτη δημοκρατία 
στον κόσμο

Brook Manville & Josian Ober

∆υναμικό Σύστημα Κουλτούρας 
που (θα πρέπει να) διέπει 

τη λειτουργία του οργανισμού.
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που αφορούν την χάραξη των πολιτικών,
ώστε να δημιουργείται εμιστοσύνη,

για να επιτυγχάνεται ενεργή συμμετοχή στη δράση.

σκληρή διαβούλευση, σε δεδομένα χρονικά όρια, 
με στόχο αφενός την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης 

και αφετέρου την επιδίωξη συναίνεσης 
ώστε να υπάρξει αποτελεσματική δράση

θητεία με περιορισμένη χρονική διάρκεια 
ή ανάθεση συγκεκριμένου έργου

που με την ολοκλήρωσή του καταργείται η θέση

=> εναλλαγή με επιλογή 
που γίνεται είτε με ψήφο είτε με κλήρωση,

ανάλογα με την κρισιμότητα και 
την απαιτούμενη τεχνογνωσία της θέσης 

η στράτευση είναι ανάλογη 
της ελευθερίας, της ισότητας, και της ασφάλειας

στράτευση είναι η ενεργητική συμμετοχή του ατόμου
στο έργο και τις αποφάσεις του οργανισμού

 => μη ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης γραφειοκρατίας

η απόφαση λαμβάνεται με κριτήριο τα επιχειρήματα
και όχι τη θέση ή τα προνόμια του εισηγητή

όλοι ελέγχονται πριν και μετά τη δράση

οι ηγέτες επιδιώκουν να ελέγχονται
γιατί κατά τον έλεγχο από μεγάλο πλήθος ελεγκτών

υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ορθής κρίσης
λόγω του "νόμου των μεγάλων αριθμών"

αμφισβήτηση είναι το δικαίωμα
της αναίρεσης μιας (λανθασμένης) απόφασης

ο καθένας οφείλει να υπερασπιστεί κάποιον άλλο
που υφίσταται αδικία

ποιοί είναι αρμόδιοι (και αναλαμβάνουν την ευθύνη)
για να πάρουν αποφάσεις

ποιοί εκτελούν τις αποφάσεις

σε ποιό χρόνο λαμβάνονται και εκτελούνται οι αποφάσεις

σε ποια ιεραρχική βαθμίδα του οργανισμού
λαμβάνονται και εκτελούνται οι αποφάσεις

Στόχος είναι να καρπωθούμε
τα άμεσα αποτελέσματα

της δημοκρατικής κουλτούρας
που είναι:

ο εκούσιος συλλογικός προσανατολισμός
των ατόμων μέσα στον οργανισμό

το ανοιχτό πνεύμα
ο φόβος κλοπής των μυστικών

δεν αναστέλει την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών

η δεκτική ηγεσία
ανάξειξη ηγεσίας για συγκεκριμένο έργο 

και όχι για χρονική θητεία

η καινοτομία
μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ένα τομέα στον άλλο

ώστε να βρισκόμαστε πάντα
ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό

η χρονοευαισθησία
σκέφτομαι αργά και δρω αποφασιστικά

η εξωστρέφεια
Αναζητούμε τις ευκαιρείες και παίρνουμε τα ρίσκα

η ανθεκτικότητα
Αντέχω στα χτυπήματα και 

μετατρέπω την ήττα σε ευκαιρία για νέο ξεκίνημα

η προσαρμοστικότητα
σε νέες συνθήκες

Η εναρμόνιση της δράση μας,
κατά την αντιμετώπιση δυσεπίλυτων προκλήσεων

ώστε να πετύχουμε αυξημένη απόδοση

Η αξιοποίηση της δύναμης
που είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δράσης

Η επέκταση και η ενίσχυση της σημασίας
του "ανήκειν" σε έναν οργανισμό

Η εξισορρόπηση της ατομικής αυτονομίας
και της συλλογικής ευθύνης

Η συγκρότηση δικτύων διαπροσωπικών σχέσεων
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