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Περίλθψθ 

Σο ςυγκεκριμζνο άρκρο αναφζρεται ςτθ χριςθ και τθν επίδραςθ των τεχνικϊν τθσ 
αφιγθςθσ ωσ μζςου ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτθν δθμόςια διοίκθςθ. 
Πρόςφατεσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ επικεντρϊνονται ςτθν ςθμαςία τθσ αφιγθςθσ ςτθν 
διακυβζρνθςθ και ςτθν χριςθ των τεχνικϊν αφιγθςθσ ωσ μια καινοτόμο προςζγγιςθ ςτθ 
διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των διοικθτικϊν 
εργαςιϊν. Η διιγθςθ ιςτοριϊν αποτελεί ζνα βαςικό εργαλείο μάκθςθσ μζςω του οποίου τα 
άτομα αλλθλεπιδροφν και επικοινωνοφν με άλλουσ δθμιουργϊντασ κϊδικεσ κατανόθςθσ 
που οδθγοφν ςτθν λιψθ αποφάςεων. Επιπλζον, θ ζννοια τθσ αλλαγισ, ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ 
μασ, αποτελεί κρίςιμο παράγοντα ςτθν δθμόςια διοίκθςθ. Είναι μια κεντρικι ζννοια-κλειδί 
που μπορεί να μεταφραςτεί ωσ οργανωτικι αναδιάρκρωςθ, μετατροπι ι ανάπτυξθ. Είναι 
ζνα από τα πιο ηωτικά ςθμεία ςτα οποία επικεντρϊνονται οι κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 
ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςμό των οργανιςμϊν, ακόμθ και ςε 
περιπτϊςεισ που θ λζξθ "αλλαγι" δεν αναφζρεται ρθτά. Οι αφθγθματικζσ τεχνικζσ που 
αξιοποιοφνται από τουσ ςυντονιςτζσ, προϊςταμζνουσ, διευκυντζσ μποροφν να ςυμβάλλουν 
ουςιαςτικά ςτθν αλλαγι, να κινθτοποιιςουν και να παρακινιςουν το ανκρϊπινο δυναμικό 
ςτθν υιοκζτθςθ καινοτομιϊν, ςτον μεταςχθματιςμό ςτερεοτυπικϊν δυςλειτουργικϊν 
αγκυλϊςεων και να οδθγιςουν ςε δράςθ.   
τθν επιςτιμθ τθσ επικοινωνίασ θ τελετουργικι ι αφθγθματικι επικοινωνία (ΜακΚουζιλ, 
1997) είναι το μοντζλο που «βαςίηεται ςτθν αμοιβαιότθτα τθσ αντίλθψθσ και των 
ςυναιςκθμάτων». Παρόλο που το μινυμα μπορεί να εκλθφκεί ωσ λανκάνον και 
διφοροφμενο από τθν μεριά του δζκτθ κεωρείται ότι επιφζρει επιπτϊςεισ τόςο ςτθν 
κοινωνία όςο και ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, ιδιαίτερα όταν οι ιςτορίεσ ςχετίηονται άμεςα με 
τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ των υπαλλιλων. τθν κατεφκυνςθ αυτι, ζνασ από τουσ 
βαςικοφσ ςτόχουσ του άρκρου είναι να παρουςιάςει τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ ιςτοριϊν 
που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ανακεϊρθςθ των αντιλιψεων των υπαλλιλων και να 
παρουςιάςει τισ αποτελεςματικζσ αφθγθματικζσ τεχνικζσ που επθρεάηουν τισ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ των εργαηομζνων. Κλαςςικά παραδείγματα που αξιοποιοφνται από τθν 
διεκνι βιβλιογραφία,  από τουσ κεωρθτικοφσ του μάνατημεντ, τθσ θγεςίασ και τθσ 
επικοινωνίασ και από ειςθγθτζσ του Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ (ΙΝΕΠ) του Εκνικοφ Κζντρου 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) αξιοποιοφνται και αναλφουν τισ διαςτάςεισ 
τθσ αφιγθςθσ και τθν ςυμβολι τθσ ςτθν μεταςχθματιςτικι μάκθςθ των δθμοςίων 
υπαλλιλων. Σα παραδείγματα ιςτοριϊν ομαδοποιοφνται ανά κατθγορία επίτευξθσ ςτόχου 
και παρακίνθςθσ των υπαλλιλων για αποτελεςματικι και αποδοτικι δράςθ ςτον χϊρο 
εργαςίασ τουσ. 

Λζξεισ κλειδιά: αφθγθματικι τεχνικι,  αποτελεςματικι επικοινωνία, λιψθ απόφαςθσ, 
θγετικι ικανότθτα 

 



e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

                               13 (5), 2018                                                                                                                                 2 

 

1. Ειςαγωγι 

τθν ςφγχρονθ εποχι τθσ ψθφιοποίθςθσ και των ραγδαίων αλλαγϊν οι δθμόςιοι 
οργανιςμοί, άςχετα με το μζγεκοσ, τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τον κλάδο 
δραςτθριοποίθςθσ τουσ, καλοφνται να λειτουργοφν αποτελεςματικά και αποδοτικά. Ο 
πολίτθσ αξιολογεί ευκολότερα πλζον τθν αποτελεςματικότθτα και απόδοςθ των δθμοςίων 
οργανιςμϊν ςε ςχζςθ με τισ ιδιωτικζσ ι ςε ςχζςθ με άλλεσ παρεμφερείσ δθμόςιεσ ςε 
ευρωπαϊκό ι και διεκνζσ επίπεδο.  το πλαίςιο αυτό, θ οργανωςιακι επικοινωνία αποτελεί 
ηωτικισ ςθμαςίασ λειτουργία που ςυμβάλλει ςτθν κωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ των 
μθνυμάτων που ανταλλάςςονται μεταξφ των εργαηομζνων, των εργαηομζνων και τθσ 
θγεςίασ, των εργαηομζνων με τουσ πολίτεσ και ςτθν επίτευξθ του οράματοσ και των 
επιχειρθςιακϊν ςτόχων κάκε οργανιςμοφ. Η επικοινωνία ςε όλεσ τθσ τισ μορφζσ, είτε ωσ 
διαβιβαςτικι τεχνικι ενόσ μθνφματοσ από τον πομπό ςτον δζκτθ, είτε ωσ τελετουργικι 
αφθγθματικι τεχνικι είτε με τθν αξιοποίθςθ του μοντζλου τθσ κωδικοποίθςθσ και 
αποκωδικοποίθςθσ του αφθγθματικοφ λόγου, είτε με τθ χριςθ του μοντζλου δθμοςιότθτασ 
(ΜακΚουζιλ, 1997), αποτελεί παράγοντα επιρροισ με ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν 
αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα κάκε οργανιςμοφ. 
 
Η εφρυκμθ λειτουργία των δθμοςίων οργανιςμϊν βαςίηεται ςτθν αξιοποίθςθ των 
διαφόρων τεχνικϊν επικοινωνίασ  για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων, τον 
ςυντονιςμό δραςτθριοτιτων, τθν διαμόρφωςθ αποτελεςματικοφ εργαςιακοφ 
περιβάλλοντοσ και  για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν αποδοτικι 
λειτουργία του. Οι διαφορετικζσ προςεγγίςεισ του αφθγθματικοφ επικοινωνιακοφ λόγου 
και οι ιςτορίεσ μποροφν να λειτουργιςουν ωσ οργανωτικοί παράγοντεσ τθσ ανκρϊπινθσ 
ςυμπεριφοράσ και δράςθσ, να αποκαλφψουν τθν ευκαιρία μζςω τθσ εμπειρίασ, να 
εκπροςωπιςουν τθ ςυλλογικι κουλτοφρα και να αναπτφξουν ζνα μοντζλο κατανόθςθσ 
βοθκϊντασ να ςκζφτονται πζρα από τισ αφθγθματικζσ ιςτορίεσ αυτζσ κακ’ αυτζσ που 
οδθγοφν ςτθ λιψθ αποφάςεων με αναςτοχαςμό και κριτικι ςκζψθ. Πρόκειται για ζνα 
καινοτόμο και δθμιουργικό εργαλείο το οποίο μπορεί να βοθκιςει τουσ δθμόςιουσ 
υπαλλιλουσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθν κατάςταςθ τουσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι, να 
δθμιουργιςουν μια αίςκθςθ νοιματοσ, να ςυνεργαςτοφν με άλλουσ και να επιλζξουν τθν 
κατάλλθλθ μζκοδο δράςθσ με διορατικότθτα και προβλεψιμότθτα για τισ επιδράςεισ και 
επιπτϊςεισ τθσ απόφαςθσ τουσ (Sole, D., & Wilson, D. G., 2002).  
 
τα προγράμματα επιμόρφωςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), θ αφθγθματικι τεχνικι ωσ διοικθτικι πρακτικι για 
τθν βελτίωςθ των κοινωνικϊν ικανοτιτων των υπαλλιλων, λειτουργεί κατά το ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 2017-2018. Περιςςότερα από 500 ςτελζχθ από διάφορουσ οργανιςμοφσ τθσ κεντρικισ 
διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ζχουν επιμορφωκεί  ςε 22 επιμορφωτικά 
προγράμματα με τίτλο «Βελτίωςθ Κοινωνικϊν Ικανοτιτων: θ Αφθγθματικι Σεχνικι ωσ 
Διοικθτικι Πρακτικι» και ο βακμόσ ηιτθςθσ για ςυμμετοχι από τουσ ενδιαφερόμενουσ 
καταδεικνφει τθν επίδραςθ που αςκεί ςτθν προςζλκυςθ νζων επιμορφωνόμενων όλων των 
βακμίδων τθσ ιεραρχίασ. Πρόκειται για τα λίγα προγράμματα ςτο πλαίςιο των οποίων θ 
ενεργόσ ςυμμετοχι και ςυνδθμιουργία αποτελοφν βαςικά ςυςτατικά τθσ εκπαίδευςθσ 
όπωσ αναφζρεται ςτο περίγραμμα του εκπαιδευτικοφ φακζλου του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ. 
 
Εξετάηοντασ τόςο πτυχζσ του περιεχομζνου του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ όςο και 
ενδεικτικά παραδείγματα αφθγθματικισ τεχνικισ που αξιοποιοφνται από εκπαιδευτζσ, ςτο 
πλαίςιο του παρόντοσ άρκρου, διερευνάται ο ρόλοσ τθσ αφιγθςθσ των ιςτοριϊν ωσ 
εργαλείο διαχείριςθσ για τθ μεταβολι τθσ ςτάςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων εςτιάηοντασ 
ςτα ερωτιματα: (i) ποιεσ πτυχζσ τθσ οργανωςιακισ επικοινωνίασ βελτιϊνονται μζςω τθσ 
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αφθγθματικισ τεχνικισ, (ii) ποιεσ είναι οι επιπτϊςεισ τθσ αφθγθματικισ τεχνικισ ςτθν 
ενίςχυςθ των ικανοτιτων των υπαλλιλων (κοινωνικϊν ι άλλων) και (iii) ποιοι τφποι 
ιςτοριϊν ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ατομικισ και οργανωςιακισ αποτελεςμα-
τικότθτασ. 
 
2. H αφθγθματικι τεχνικι και θ δθμόςια διοίκθςθ 

Η αφθγθματολογία εμφανίςτθκε ωσ κλάδοσ ςτα τζλθ του προθγοφμενου αιϊνα με ρίηεσ 
ςτθν κεωρία τθσ Λογοτεχνίασ. Βαςικι ςτόχευςθ είναι θ ανάλυςθ με ςυςτθματικζσ 
μεκόδουσ κειμζνων, θ κατάταξθ τουσ ςε κατθγορίεσ, θ ανάλυςθ των δομικϊν μερϊν ϊςτε 
να υπάρξει ζνα κοινό εργαλείο ανάλυςθσ του αφθγθματικοφ λόγου (Andrews, D. H., Hull, T. 
D., & DeMeester, K., 2010). Η δομικι γλωςςολογία του F. Saussure, θ ςοβιετικι ςθμειωτικι 
τθσ δεκαετίασ του 1960 κακϊσ και οι κεωρίεσ τθσ ιςτορικισ και κοινωνιολογικισ κεϊρθςθσ 
και ο μαρξιςμόσ τροποποίθςαν τθν οπτικι ερμθνείασ των κειμζνων (L. Goldman,2000). Κατά 
τον Fischer (1987) θ αφθγθματικοποίθςθ (narrativization) αποτελεί φυςικι ανάγκθ του 
ανκρϊπου που ςυμβάλλει ςτθν ταξινόμθςθ των εμπειριϊν, ςτθν μετάβαςθ από τθν 
ατομικι ςτθν κοινι εμπειρία και ςτθν οικοδόμθςθ τθσ υποκειμενικισ πραγματικότθτασ, τθσ 
κατανόθςθσ του εαυτοφ, τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ, και του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ. 
Σα αφθγθματικά κείμενα αποτελοφν πραγματϊςεισ τθσ διθγθματικισ ικανότθτασ του 
ανκρϊπου θ οποία προγραμματίηεται από ζνα πλζγμα κακολικϊν αφθγθματικϊν δομϊν, 
προϊόν μακροχρόνιασ καλλιζργειασ του αφθγθματικοφ είδουσ (Ερ. Καψωμζνοσ, 2004). 
 
τθν ίδια κατεφκυνςθ διαμορφϊνουν τθν «γραμματικι τθσ αφιγθςθσ» μελετθτζσ όπωσ ο 
Greimas, oTodorov, o LeviStrauss και o R. Barthes  (Δ. Σηιόβασ, 2002). Άλλοι μελετθτζσ όπωσ 
o G. Genette (1972) εςτιάηουν ςτθ μελζτθ του φφουσ και τθν τεχνικι τθσ αφθγθματικισ 
γραφισ, τθν τυπολογία των αφθγθτϊν ςφμφωνα με τθν οπτικι γωνία ι τθν εςτίαςθ (D. 
Fokkema–El. Isbsch, 2007) ζωσ τισ απόψεισ  που διατυπϊνουν για τθν περαιτζρω 
επεξεργαςία και τροποποίθςθ κάκε κειμζνου και τθν προςαρμογι του ςτισ διδακτικζσ 
ανάγκεσ που προκφπτουν. Άλλωςτε είναι κοινά παραδεκτό ςτθν ευρωπαϊκι φιλοςοφία  ότι   
απόλυτθ αλικεια δεν υπάρχει και ότι αυτι αποτελεί μζροσ τθσ πραγματικότθτασ που είναι 
αποδεκτι από τουσ πολλοφσ. Ο άνκρωποσ με τθν αφιγθςθ οικοδομεί και οργανϊνει τθν 
υποκειμενικι πραγματικότθτα, κατανοεί τον εαυτό του, εντοπίηει ςτρεβλϊςεισ και 
δυςλειτουργικά εμπόδια και καταβάλλει προςπάκεια βακφτερθσ γνϊςθσ και κατανόθςθσ 
του εαυτοφ και των άλλων (Fion, L., 2015). 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ διαφαίνεται ότι ςτο ςφγχρονο 
περιβάλλον του 21ου αιϊνα τθσ  παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ διαφορετικότθτασ ωσ προσ τθν 
δομι των οργανιςμϊν, τθσ φπαρξθσ διαφορετικϊν εργαςιακϊν περιβαλλόντων και τθσ 
ςυνφπαρξθσ προςωπικοφ με διαφορετικό υπόβακρο, ποικίλοι παράγοντεσ και τάςεισ 
επθρεάηουν τθ φφςθ τόςο των δθμόςιων όςο και των ιδιωτικϊν οργανιςμϊν. Ο Borgatti 
(Borgatti, 2001), όπωσ αναφζρκθκε από τουσ Adams, Thomson, Brown, Taylor, & 
Waldherr(2008), κατθγοριοποιεί αυτζσ τισ τάςεισ ωσ προσ: (α) τθν Ευελιξία (λιγότεροι 
κανόνεσ και διαδικαςίεσ), (β) τισ Επίπεδεσ Δομζσ ωσ αποτζλεςμα χαμθλότερων διοικθτικϊν 
επιπζδων ιεραρχίασ (γ) τθν Ενδυνάμωςθ του «πρϊτου» προςωπικοφ γραμμισ και (δ) τθσ 
Δικτφωςθσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ και τθσ «διαφυγισ» τθσ 
απόςταςθσ, ςε νζεσ ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ και άμεςθ επικοινωνία. υγκεκριμζνα, τόςο 
ςτθν Ελλάδα όςο και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αλλά και ςε διεκνζσ επίπεδο, οι δθμόςιοι 
οργανιςμοί υπζςτθςαν δραματικζσ αλλαγζσ τα τελευταία χρόνια με βάςθ παράγοντεσ που 
ςχετίηονται με τισ περικοπζσ προχπολογιςμϊν, τθν αυξθμζνθ αποκζντρωςθ αρμοδιοτιτων 
και υπθρεςιϊν, τισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ από τουσ πολίτεσ αλλά και άλλουσ χριςτεσ 
δθμοςίων υπθρεςιϊν και ταυτόχρονα τθν απαίτθςθ για βελτίωςθ των διοικθτικϊν και 
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κοινωνικϊν ικανοτιτων των πολιτϊν ϊςτε να αντιμετωπίηουν τισ διάφορεσ προκλιςεισ με 
ςυνειδθτότθτα και αποφαςιςτικότθτα. 
 
 το ςυγκεκριμζνο κοινωνικοοικονομικό πλαίςιο, θ αφθγθματικι τεχνικι ι το γνωςτό 
«Storytelling», ζχει αποδειχκεί ότι είναι ζνα αποτελεςματικό εργαλείο μάκθςθσ κακϊσ 
αποςκοπεί να πείςει και να αναδείξει θγετικζσ ικανοτιτεσ ςτθν οργανωςιακι επικοινωνία. 
Η ριςθ του  Αμερικανοφ ψυχολόγου Howard  Gardner ότι «κάκε ςπουδαίοσ θγζτθσ είναι 
ζνασ ςπουδαίοσ αφθγθτισ» βρίςκει εφαρμογι ςτον κόςμο τθσ ψθφιακισ κυριαρχίασ 
(Barker, R. T., & Gower, K., 2010). Η δφναμθ των ιςτοριϊν ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι 
καλφπτονται από το μυςτιριο του μφκου και ταυτόχρονα είναι αντικειμενικοί, απρόςωποι 
και όχι ςυνθκιςμζνοι. Επιτρζπουν ςτα θγετικά ςτελζχθ να κινθτοποιοφν αποτελεςματικά 
τουσ εαυτοφσ τουσ και τα άτομα που ςυνεργάηονται μαηί τουσ μετατοπίηοντασ τθν εςτίαςθ 
από το λογικό επιχείρθμα ςτθν ανάλθψθ δράςθσ με ενκουςιαςμό, οδθγϊντασ ςε 
ουςιαςτικι προςωπικι ςυμμετοχι όλων των μελϊν μιασ ομάδασ. Δίνουν ζμφαςθ ςτθν 
κατανόθςθ των ιςτοριϊν μζςω "παραδειγμάτων" και διευκολφνουν τθν ολιςτικι 
προςζγγιςθ των δυςλειτουργικϊν καταςτάςεων και ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων που 
εμποδίηουν τθν αποτελεςματικι επικοινωνία ςτθν δθμόςια διοίκθςθ. Αποτελοφν εργαλείο 
πεικοφσ για αλλαγι ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν των λειτουργϊν και ενιςχφουν τθν 
υιοκζτθςθ καινοτόμων προςεγγίςεων (Sole, D., & Wilson, D. G., 2002). 
 
Οι Needham, Mangan και Dickinson ςε ςχετικι μελζτθ (Needham, Mangan, & Dickinson, 
2014), παρουςιάηουν οκτϊ κεματικοφσ τομείσ που απαςχολοφν τθν δθμόςια διοίκθςθ του 
21ου αιϊνα. Οι κεματικοί αυτοί τομείσ υπογραμμίηουν, πρϊτον ότι οι μελλοντικζσ δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ  κα χρειαςτοφν ζνα δυναμικό με διαφορετικι νοοτροπία από ό,τι ςτο παρελκόν. 
Οι ζννοιεσ τθσ δικτφωςθσ και τθσ διακυβζρνθςθσ κατζχουν κυρίαρχο ρόλο ςτθ λειτουργία 
τθσ διοίκθςθσ και καλοφν τον υπάλλθλο να αναλάβει νζουσ ρόλουσ, όπωσ ενδεικτικά τον 
ρόλο του αφθγθτι για τθν διάδοςθ των επιλογϊν τθσ διοίκθςθσ και τθν ςυνδζςμευςθ 
υπαλλιλων και πολιτϊν ςε μια κοινι προςπάκεια αλλαγισ, τον ρόλο του δθμιουργικοφ 
χριςτθ πόρων, του αρχιτζκτονα ςυνεκτικϊν ςυςτθμάτων και τον ρόλο του «πλοθγοφ» για 
αποτελεςματικι χριςθ υπθρεςιϊν μεταξφ του ευρζοσ φάςματοσ διακζςιμων επιλογϊν 
εξυπθρζτθςθσ από τα ςυςτιματα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ωσ δεφτεροσ τομζασ 
καταγράφεται θ αλλαγι των απαιτιςεων των πολιτϊν από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ διότι 
ζχουν πλζον μεγαλφτερθ επίγνωςθ των διαδικαςιϊν εξυπθρζτθςθσ από ότι ςτο παρελκόν, 
με αποτζλεςμα να απαιτοφν πιο ενεργό ρόλο ςε όλθ τθ διαδικαςία εξυπθρζτθςισ τουσ. Σο 
γεγονόσ αυτόσ οδθγεί ςτθν  κακιζρωςθ τθσ ςυγχρθματοδότθςθσ και ςυνεκτζλεςθσ ωσ 
βαςικϊν ςτοιχείων των μελλοντικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν που προςδίδουν ςτον ρόλο των 
δθμοςίων υπαλλιλων μια νζα διάςταςθ. Σο τρίτο κζμα εςτιάηει ςτο γεγονόσ ότι ο δθμόςιοσ 
υπάλλθλοσ απαιτείται να διακζτει ζνα νζο ςφνολο ικανοτιτων και δεξιοτιτων όπωσ 
διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ ςφνκεςθσ και ανάλυςθσ, ομαδικισ 
εργαςίασ ϊςτε να μπορεί να ανταποκρίνεται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ. Η εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ 
δθμιουργεί νζουσ διαφλουσ επικοινωνίασ (όπωσ θ κοινωνικι δικτφωςθ) και διευρφνει τισ 
ανάγκεσ και τισ επιλογζσ για διαφάνεια και λογοδοςία. Ωσ εκ τοφτου, είναι ουςιαςτικισ 
ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν δθμόςια διοίκθςθ, θ 
δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ αποτελεςματικισ ςφνδεςθσ των επαγγελματικϊν διαδρομϊν 
(carrier path) με τισ εκπαιδευτικζσ διαδρομζσ(training path) και θ δθμιουργία ενόσ 
αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ ολοκλθρωμζνθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, όχι μόνο ςτισ 
τεχνικζσ ικανότθτεσ που ςυνδζονται με το περίγραμμα τθσ κζςθσ αλλά κυρίωσ ςτισ 
λεγόμενεσ οριηόντιεσ δεξιότθτεσ (Σςολακίδου, 2015) . 
 
Άλλα κζματα  αφοροφν ςτθν θκικι και τισ αξίεσ που αλλάηουν κακϊσ τα όρια των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν μετατοπίηονται και προωκείται ζνασ πολυεπίπεδοσ οριηόντιοσ ανταγωνιςμόσ 
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(Μαρκαντωνάτου Μ,). Αυτό ςθμαίνει ότι διαφορετικζσ υπθρεςίεσ επενδφουν ςτθν  
προςζλκυςθ πόρων (π.χ. τα πανεπιςτιμια μεταξφ τουσ, οι διμοι μεταξφ τουσ, κ.ά.) ενϊ θ 
ςυναιςκθματικι εργαςία των υπαλλιλων και θ διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων των ίδιων 
αλλά και των πολιτϊν ςε κακθμερινι πρακτικι, αποτελοφν προτεραιότθτα τθσ θγετικισ 
λειτουργίασ, ςτο πλαίςιο προςαρμογισ των υπαλλιλων ςε ζνα περιβάλλον λιτότθτασ που 
δθμιουργείται εξαιτίασ οικονομικϊν κρίςεων. Η αποτελεςματικι ςυμμετοχικι και 
διαμοιραηόμενθ θγεςία ςτο νζο περιβάλλον ραγδαίων αλλαγϊν, ενεργοποιοφν νζου τφπου 
ςυνεργαςίεσ και ενδυναμϊνουν τισ ςυμπράξεισ  του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα προσ 
μια κατεφκυνςθ διακυβζρνθςθσ ( governance ) των διεκνοποιθμζνων οικονομιϊν. 
 
ε κάκε τομζα από τουσ προαναφερόμενουσ, θ αφθγθματικι τεχνικι θ οποία κζτει ςτο 
επίκεντρο τθσ αφιγθςθσ τον αποδζκτθ (δθμόςιο λειτουργό ι πολίτθ) και απαντά ςτα 
βαςικά ερωτιματα (ποιοσ, πότε, τι, που, γιατί) επθρεάηουν τισ ςκζψεισ, ςτάςεισ, 
ςυμπεριφορζσ και οδθγοφν ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε ζνα πλαίςιο που ενεργοποιεί το 
ςφνολο των αιςκιςεων των αποδεκτϊν και αφινει χϊρο για ευελιξία, προςαρμογι και 
εμβάκυνςθ πριν τθν τελικι απόφαςθ. Η πλιρθσ αξιοποίθςθ μιασ ιςτορίασ που αρχικά 
οδθγεί ςε προβολι του εαυτοφ και ςτθν ςυνζχεια ταυτίηεται με τουσ ιρωεσ ι τουσ αντι-
ιρωεσ και θ εναρμόνιςθ των ςυναιςκθμάτων με αυτά του αφθγθτι, θ αξιολόγθςθ τθσ 
ιςτορίασ και τθσ πλοκισ με βάςθ τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ, αξίεσ και πεποικιςεισ, θ 
αξιοποίθςθ τθσ φανταςίασ και θ ςφνδεςθ με τισ ςφγχρονεσ καταςτάςεισ οδθγοφν ςε λιψθ 
απόφαςθσ, αλλαγισ και προςαρμογισ (G. Genette, 1972). 
 
τουσ ςφγχρονουσ οργανιςμοφσ, θ αφθγθματικι τεχνικι ωσ διοικθτικό εργαλείο, ςφμφωνα 
με τουσ Reissner και Pagan (2012) εμφανίηεται με τρεισ διαφορετικζσ μορφζσ: ωσ 
οργανωςιακι/εταιρικι αφθγθματικι τεχνικι (corporate storytelling), ωσ διοικθτικι 
(managerial storytelling) και ωσ διαπροςωπικι (peer storytelling). Η ςυνειςφορά των 
μορφϊν αυτϊν εφαρμόηεται ςτθν εν γζνει λειτουργία των οργανιςμϊν και ςτθν προϊκθςθ 
του οράματοσ, του ςκοποφ και των επιχειρθςιακϊν ςτόχων του οργανιςμοφ και ςε 
προςωπικό επίπεδο των υπαλλιλων ςτθν ενίςχυςθ τεχνικϊν, διοικθτικϊν, κοινωνικϊν 
ικανοτιτων και άλλων οριηόντιων δεξιοτιτων. 
 
Σα παραδείγματα ιςτοριϊν, είτε αυτά προζρχονται από τθν πραγματικι κακθμερινι 
λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ είτε ζχουν ςυμβολικό χαρακτιρα, ζχουν εφαρμογι ςτθν 
ςτρατθγικι διοίκθςθ για τθν ενδυνάμωςθ μετάδοςθσ του οράματοσ, τθν κατανόθςθ και 
αποδοχι τθσ ςτρατθγικισ ςτο ςφνολο του οργανιςμοφ, ςτθν δόμθςθ οργανωςιακισ 
κουλτοφρασ και ταυτότθτασ με επιλογι ιςτοριϊν με τισ οποίεσ οι οργανιςμοί ενςταλάηουν 
ςτο προςωπικό τουσ οργανωςιακζσ αξίεσ και πολιτικζσ, εξθγοφν «ποιοι είναι» και ςε «τι 
αποςκοποφν». Δομείται θ οργανωςιακι ταυτότθτα (Stuard, B.,Sarow, M., Stuard, L., 2008) 
και τίκενται τα κεμζλια τθσ επιδιωκόμενθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ εφαρμόςιμθσ από το 
ςφνολο των μελϊν οποιουδιποτε δθμόςιου ι ιδιωτικοφ οργανιςμοφ. Η διαχείριςθ γνϊςθσ 
και θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων, θ παρακίνθςθ και ομαδικι ςυνεργαςία, θ 
ςυνδζςμευςθ των μελϊν, θ διαχείριςθ ςυγκροφςεων και θ διοίκθςθ αλλαγϊν αποτελοφν 
τομείσ προτεραιότθτασ για τθν εφαρμογι αφθγθματικϊν τεχνικϊν οι οποίεσ ενεργοποιοφν 
δυναμικά και μεταςχθματίηουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ του κοινοφ των οργανϊςεων 
(Γκζκασ και άλ., 2017). Επιπλζον, θ αφθγθματικι τεχνικι ωσ προςωπικι διοικθτικι 
ικανότθτα, ςφμφωνα με τουσ Dietz και Silverman(2014) ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των 
υφιςτάμενων ατομικϊν διοικθτικϊν ικανοτιτων και επιτρζπει ςε κάκε υπάλλθλο να 
αςκιςει αυτζσ τισ ικανότθτεσ με αποτελεςματικό τρόπο αρκεί να μθν ςυγκροφονται με τθν 
κουλτοφρα και τθν διοικθτικι πρακτικι του οργανιςμοφ. 
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3. Η αφθγθματικι τεχνικι ςτα επιμορφωτικά προγράμματα για δθμοςίουσ υπαλλιλουσ 
του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) 

Όπωσ προαναφζρκθκε, θ αφθγθματικι τεχνικι ωσ μορφι διδαςκαλίασ και βιωματικι 
πρακτικι για τθν ενίςχυςθ των διοικθτικϊν ικανοτιτων, ειςιχκθ ςτο ΕΚΔΔΑ, ςτο Ινςτιτοφτο 
Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΠ.)  κατά το τελευταίο ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-2018. Με ζνα ταχφρρυκμο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα τριϊν θμερϊν, ιτοι ςυνολικά 21 ωρϊν, επιχειρείται θ ειςαγωγι 
των ςυμμετεχόντων ςτελεχϊν ςτα ςυγκεκριμζνα προγράμματα ςτθν αφθγθματικι τεχνικι, 
ςτισ εφαρμογζσ τθσ και ςτθν εξοικείωςθ του προςωπικοφ με το παραπάνω εργαλείο το 
οποίο αποτελεί μια ςφγχρονθ πραγματικότθτα κακϊσ χρθςιμοποιείται όλο και περιςςότερο 
από άτομα και οργανιςμοφσ τόςο για τθν παρουςίαςθ και προϊκθςθ οργανωςιακϊν 
αλλαγϊν (ςτρατθγικι, απαιτιςεισ για αλλαγι, διαχείριςθ κρίςεων κ.α.) όςο και 
προςωπικϊν μθνυμάτων (για το όραμα, τθν ςτρατθγικι, τθν παρακίνθςθ, τθν θγετικι 
παρουςία). Αξιοποιείται επίςθσ για τουσ ςκοποφσ εκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ 
πλειοψθφίασ των φορζων του δθμοςίου τομζα. Επιπλζον, ςε ζναν κόςμο που θ πλθκϊρα 
τθσ πλθροφορίασ είναι ζνα δεδομζνο και ςυνικωσ ανυπζρβλθτο εμπόδιο ςτθν διαδικαςία 
λιψθσ αποφάςεων, θ αφιγθςθ ιςτοριϊν προςφζρει ζνα νζο και αποτελεςματικό εργαλείο 
παρουςίαςθσ των ςθμαντικότερων ιδεϊν, δεδομζνων και ςτοιχείων. τόχευςθ των 
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων είναι θ αξιοποίθςθ τθσ αφθγθματικισ τεχνικισ ωσ 
εργαλείου ουςιαςτικισ παρακίνθςθσ των εργαηομζνων και θ μετατόπιςθ τθσ εςτίαςθσ από 
το λογικό επιχείρθμα ςτθν ανάλθψθ δράςθσ με ενκουςιαςμό και ουςιαςτικι προςωπικι 
εμπλοκι. Η ικανότθτα να ειπωκεί θ ςωςτι ιςτορία τθν ςωςτι ςτιγμι αποτελεί μια κρίςιμθ 
ικανότθτα τθσ θγεςίασ όπωσ αναφζρεται από πολλοφσ εκπαιδευτζσ ςτα ςυγκεκριμζνα 
προγράμματα. Αποτελεί, ςυνεπϊσ, ζναν από τουσ ςτόχουσ των εκπαιδευτϊν των 
προγραμμάτων ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειϊνονται με διακριτοφσ τφπουσ ιςτοριϊν 
και αποτελεςματικζσ αφθγθματικζσ τεχνικζσ, και, βζβαια, με τθν αξιοποίθςι τουσ ςτισ 
κατάλλθλεσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ εντόσ εκάςτου οργανιςμοφ. Για το ςκοπό αυτό, 
παρουςιάηονται οι βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ ενδιαφζρουςασ αφιγθςθσ (αυκεντικότθτα, 
ενδιαφζρον, ςαφινεια, διάδραςθ και περιεκτικότθτα) και δίνονται ιδζεσ αφθγθματικϊν 
τεχνικϊν, που μποροφν να αξιοποιθκοφν από τουσ θγζτεσ ομάδων ι οργανιςμϊν 
προκειμζνου να επιτφχουν ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ. Μζςω τθσ αφιγθςθσ τα θγετικά 
ςτελζχθ μποροφν να προςανατολιςτοφν ςτθν δράςθ, τθν ενδυνάμωςθ των υπαλλιλων και  
εν τζλει, ςτα αποτελζςματα.  
 
υγκεκριμζνα παραδείγματα ιςτοριϊν που αξιοποιοφνται από ειςθγθτζσ, παρουςιάηονται 
και ςχολιάηονται ςτο επόμενο κεφάλαιο με πρόκεςθ τθν ανάδειξθ ιςτοριϊν που απαντοφν 
ςτθν βελτίωςθ διαφόρων πτυχϊν τθσ οργανωςιακισ επικοινωνίασ, τισ επιπτϊςεισ τθσ 
αφθγθματικισ τεχνικισ ςτθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων των υπαλλιλων (διοικθτικϊν, 
κοινωνικϊν ι άλλων) και ςτθν ανάδειξθ τφπων ιςτοριϊν που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ 
τθσ ατομικισ και οργανωςιακισ αποτελεςματικότθτασ. Σα αφθγθματικά μοτίβα που 
επιλζγονται βοθκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ να παρακινθκοφν ςε δράςθ και ταυτόχρονα να 
παρακινιςουν και ςυναδζλφουσ τουσ και να χτίςουν ζνα περιβάλλον εμπιςτοςφνθσ και 
αςφάλειασ που κα λειτουργιςει ςυγκινθςιακά προκειμζνου να επιτευχκεί θ προςωπικι 
ςυμμετοχι του κακενόσ και θ αναςκόπθςθ και αναςτοχαςμόσ για αλλαγι ςτάςεων και 
ςυμπεριφορϊν. Άλλωςτε καμία αλλαγι δεν μπορεί να επιτευχκεί χωρίσ προςωπικι 
δζςμευςθ των ςτελεχϊν, ςυνειδθτοποίθςθ τθσ κατάςταςθσ και εντοπιςμό των 
δυςλειτουργιϊν, ςυναντίλθψθ με τουσ άλλουσ και ομαδικι λιψθ απόφαςθσ (Χυτιρθσ, 
1994). 
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4. Συηιτθςθ και προβλθματιςμοί επί ςυγκεκριμζνων παραδειγμάτων 

Οη πεξηζζόηεξν αμηνπνηνύκελεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο είλαη όπσο ζεκεηώλεηαη από 

ηνπο ζπληάθηεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ, κεηαμύ άιισλ, ε δηήγεζε πνπ αθνξά 

ζηελ εμηζηόξεζε γεγνλόησλ από ηνλ αθεγεηή, έθζεζε απόςεσλ, ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, ε  πεξηγξαθή πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή απόδνζε, αλαπαξάζηαζε 

ηόπσλ, θαηαζηάζεσλ θαη ραξαθηήξσλ, ν δηάινγνο κεηαμύ αηόκσλ όπνπ απνπζηάδεη 

εληειώο ν αθεγεηήο θαη ε ππόζεζε εμειίζζεηαη κε δηαινγηθό ηξόπν όπσο ζην ζέαηξν, 

ν κνλόινγνο πνπ είλαη έλαο ιόγνο ρσξίο αθξναηή θαη πνπ εζηηάδεη ζηελ αλαθνξά ηεο  

«ξνήο ηεο ζπλείδεζεο» . Δπηπιένλ ν ειεύζεξνο πιάγηνο ιόγνο πνπ αμηνπνηείηαη από 

ηνλ αθεγεηή γηα ηελ απόδνζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ελόο πξνζώπνπ ηεο 

ηζηνξίαο ζε ηξίην πξόζσπν θαη ζε ρξόλν παξειζνληηθό ηα ζρόιηα κε ηα νπνία  

εθθξάδνληαη γλώκεο, θξίζεηο, ζρόιηα ηνπ αθεγεηή πνπ νδεγνύλ ζε γεληθεύζεηο (Α. 

Γθέγθαο θαη άι., 2017). Η ελεξγνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε 

ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ θαη ηερληθώλ αθεγεκαηηθήο ηερληθήο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ππνθηλεηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

κεηαζρεκαηηζηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ζην ρώξν εξγαζίαο. 

  

Σα επηρεηξήκαηα, νη παξνπζηάζεηο, ηα ζρόιηα, νη νκηιίεο εκπιέθνπλ ηα ζηειέρε ζηηο 

ηζηνξίεο, δηεγείξνπλ ηελ θαληαζία ηνπο, ελεξγνπνηείηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

ηνπο θαη ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο ή αληηήξσεο ησλ ηζηνξηώλ. Ο ξόινο ηεο εγεζίαο 

ηεο νξγάλσζεο είλαη λα βνεζήζεη ζηελ κεηαγλσζηηθή αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ παξαθίλεζε γηα δξάζε. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα νκηιηώλ 

πνπ έρνπλ παξαθηλήζεη εθαηνκκύξηα εξγαδνκέλσλ απνηεινύλ νη ιόγνη ησλ  Οπίλζηνλ 

Σζώξηζηι “We Shall Fight on the Beaches” 
1
 πνπ ελεξγνπνίεζε ηνπο Βξεηαλνύο ζηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πόιεκν θαηά ηνπ λαδηζκνύ θαη Μάξηηλ Λνύζεξ Κίλγθ “I Have a 

Dream”
2
, ιόγνη πνπ δελ έδηλαλ θακία ιεπηνκέξεηα γηα ην κέιινλ αιιά άθελαλ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπ θαζελόο θαη είραλ κεγάιε απήρεζε αιιαγήο. Οη 

καύξνη εθπξόζσπνη ηεο «Έλσζεο γηα ηελ πξόνδν» παίξλνληαο ηελ απόθαζή λα 

νξίζνπλ σο εγέηε ηνπο ηνλ Μάξηηλ Λνύζεξ Κηλγθ, απέθηεζαλ κηα δπλαηή θσλή θαηά 

ηνπ ξαηζηζκνύ αιιάδνληαο ηνλ ξνπ ηεο ηζηνξίαο κε ηνπο δπλαηνύο θαη ζπκβνιηθνύο 

ιόγνπο ηνπ. Με ηνλ ίδην ηξόπν νη εξγαδόκελνη ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα 

απνθηνύλ, κέζα από ηηο ηζηνξίεο θαη ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά παξαδείγκαηα,  

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη είλαη δεθηηθνί ζηελ αιιαγή θαη πξνζαξκνγή 

ζηα λέα δεδνκέλα. 

 
4.1. Πτυχζσ βελτίωςθσ τθσ οργανωςιακισ επικοινωνίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 
υπθρεςίασ  μζςω τθσ αφθγθματικισ τεχνικισ 

                                                 
1
«Πρζπει να ςυνεχίςουμε μζχρι τζλουσ, πρζπει να πολεμήςουμε ςτη Γαλλία, πρζπει να πολεμήςουμε 

ςε θάλαςςεσ και ωκεανοφσ, πρζπει να πολεμήςουμε με ενιςχυμζνη αυτοπεποίθηςη και δφναμη 
ςτουσ αιθζρεσ, πρζπει να υπεραςπιςτοφμε το Νηςί μασ, όποιο κι αν είναι το κόςτοσ. Πρζπει να 
πολεμήςουμε ςτισ παραλίεσ, πρζπει να πολεμήςουμε ςτουσ αγροφσ και τουσ δρόμουσ, πρζπει να 
πολεμήςουμε ςτουσ λόφουσ. Δεν πρζπει ποτζ να παραδοθοφμε κι ακόμη κι αν-παρότι δεν το πιςτεφω 
οφτε ςτιγμή- αυτό το Νηςί ή ζνα μεγάλο μζροσ του υποταχθεί και πεινάςει, τότε η Αυτοκρατορία μασ 
πζρα από τισ θάλαςςεσ, οπλιςμζνη και φυλαςςόμενη από το βρετανικό ςτόλο, θα ςυνεχίςει τη μάχη 
μζχρι, με το θζλημα του Θεοφ, ο Νζοσ Κόςμοσ με όλη τη δφναμη και την ιςχφ του, θα προχωρήςει ςτη 
διάςωςη και την απελευθζρωςη του παλιοφ». 
2
«Έχω ζνα όνειρο ότι μία ημζρα κάθε κοιλάδα θα εξυψωθεί και κάθε λόφοσ και βουνό θα χαμηλϊςει, 

τα ανϊμαλα μζρη θα γίνουν επίπεδα και τα κυρτά θα γίνουν ίςια και ότι η δόξα του Κυρίου θα 
αποκαλυφθεί και πωσ όλα τα ζμβια θα τη δουν από κοινοφ». 
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Η επικοινωνία ςτο χϊρο εργαςίασ παρουςιάηεται ςυχνά ωσ ζνα δίκτυο που ςυνδζει όλα τα 
μζλθ και τισ δραςτθριότθτεσ μζςα ςε ζναν οργανιςμό. Με τθν μετάδοςθ πλθροφοριϊν, 
ιδεϊν και ςτάςεων  το προςωπικό του οργανιςμοφ και το ςφνολο των δραςτθριοτιτων 
ςυντονίηονται για τθν εκπλιρωςθ του οράματοσ και των επιχειρθςιακϊν ςτόχων του 
οργανιςμοφ. Η διαδικαςία τθσ επικοινωνίασ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ επίςθμθ ι ανεπίςθμθ 
επικοινωνία (Παναγιωτοποφλου, 1997) εςτιάηει ςτα ςυναιςκιματα και ςτθν ανάδειξθ των 
κινιτρων που λειτουργοφν ωσ παρακινθτικοί μθχανιςμοί για τθν λιψθ απόφαςθσ και 
ανάλθψθ δράςθσ. Η επικοινωνία ωσ μζςο μεταφοράσ εντολϊν, θ γραμμικι επικοινωνία 
χωρίσ διάδραςθ με ςτόχο τθν ταχφτθτα ςτθν μεταβίβαςθ μθνφματοσ ι θ γραπτι 
επικοινωνία με τθν μορφι εντολϊν, ςυχνά προκαλεί αντιδράςεισ από τθν πλευρά των 
εργαηομζνων ι δεν ολοκλθρϊνεται και πζφτει ςτο κενό (ΜακΚουζλ, 1997). Αντίκετα θ 
αμφίδρομθ επικοινωνία, θ ςυηιτθςθ,  θ πεικϊ με επιχειριματα, με παραβολζσ από τθν 
Ορκοδοξία ι άλλεσ κρθςκείεσ, με μθνφματα με ςυμβολικό χαρακτιρα, με  αυκεντικζσ 
ιςτορίεσ μάνατηερσ ι θγετικϊν ςτελεχϊν, ζχει παρατθρθκεί ότι ζχουν κετικι επίδραςθ ςτο 
κοινό των μελϊν του οργανιςμοφ. 
 
Οι ιςτορίεσ απαιτοφν τθν ςυμμετοχι του πομποφ και του δζκτθ. Ο δζκτθσ μπορεί να 
υποπζςει ςε λανκάνουςα ερμθνεία του μθνφματοσ εάν το κζμα δεν τον παρακινεί ι δεν 
ζχει κίνθτρο για προςωπικι εμβάκυνςθ, παρόλα αυτά θ αλλθλόδραςθ με τθν θγεςία και τα 
άλλα μζλθ τθσ ομάδασ ζχουν κετικι επίδραςθ ςτθν ςτάςθ και ςυμπεριφορά που 
υιοκετείται. Μια ενδεικτικι ιςτορία που εςτιάηει ςτθν αποτελεςματικότθτα με τθν ζννοια 
τθσ επίτευξθσ του ςτόχου και τθσ αποδοτικότθτασ μιασ ενζργειασ κακϊσ και τθσ  
βιωςιμότθτασ του αποτελζςματοσ, αναδεικνφεται με τθν ακόλουκθ ιςτορία: 
« Ένασ αξιωματικόσ λαμβάνει εντολή να καταλάβει ζνα λόφο. Μετά από πολφωρεσ μάχεσ 
και αφοφ ςτο πεδίο των μαχϊν ο αξιωματικόσ ζχαςε μεγάλο μζροσ των δυνάμεων του  
κατάφερε να καταλάβει το λόφο και να υψϊςει την ςημαία τησ νίκησ». 
 
Σα ςτελζχθ αναλφοντασ τθν ιςτορία καλοφνται να ςκεφτοφν εάν θ αποτελεςματικι αυτι 
πράξθ τθσ κατάλθψθσ του λόφου είναι ταυτόχρονα και αποδοτικι. Σο ερϊτθμα που τίκεται 
είναι: «κα καταφζρει ο αξιωματικόσ και οι λιγοςτοί ςτρατιϊτεσ να διατθριςουν τθν νίκθ 
τουσ;». Η ςυγκεκριμζνθ πράξθ μπορεί να κεωρθκεί αποτελεςματικι διότι ο ςτόχοσ 
επετεφχκθ, είναι όμωσ και αποδοτικι; Θα μπορζςουν να διατθριςουν τθν νίκθ τουσ; 
Ζνα άλλο κζμα, κρίςιμο για τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα τθσ υπθρεςίασ 
ενόσ οργανιςμοφ είναι θ οργανωςιακι αλλαγι θ οποία ορίηεται ωσ θ μετάβαςθ από μια 
θαηάζηαζε ζε κηα άιιε, κεηαβνιή πνπ κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλε ή όρη αλάινγα κε ην 

εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό πεξηβάιινλ (Stuart and al., 2008). ύλεζεο είλαη νη εξγαδόκελνη λα 

θνβνύληαη ηηο αιιαγέο είηε αθνξνύλ ηνλ ηξόπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο, είηε ηα 

νξγαλνγξάκκαηα θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ κε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ, θ.ά. Ο θόβνο ηνπ άγλσζηνπ, ε αβεβαηόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

επηδξάζεσλ ζηελ εξγαζία θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο νδεγνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε ζέζε 

ακπληηθή θαη αληίζηαζεο ζε θάζε αιιαγή. Ιζηνξίεο πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ 

αλαδεηθλύνληαο παξαδείγκαηα παξεκθεξώλ νξγαληζκώλ πνπ πέηπραλ κεηαξξπζκίζεηο θαη 

αιιαγέο κπνξνύλ λα πξνεηνηκάζνπλ ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο εξγαδόκελνπο 

ζηελ επεξρόκελε αιιαγή. Ο κύζνο ηνπ Πξσηέα πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ θαη 

αλαθέξεηαη ζηνλ «πξσηνγέλλεην» γηαηί πξηλ από απηόλ δελ ππήξρε άιινο, παξνπζηάδεηαη 

ζηελ κπζνινγία σο ζαιάζζηνο ζεόο, πνπ κπνξνύζε λα αιιάδεη κνξθή, όπνηε ήζειε. Γηλόηαλ 

ππεξέηεο ηνπ Πνζεηδώλα, θύιαθαο ησλ θνπαδηώλ από ζαιάζζηα δώα θαη κάληεο πνπ πνηέ 

δελ έθαλε ιάζνο. Θεσξήζεθε έλαο από ηνπο ηξεηο «Γέξνληεο ηεο ζάιαζζαο», πξνζηάηεο ησλ 

λαπηηθώλ πνπ «πνηέ δελ έθιαηγε, πνηέ δελ γεινύζε». Η επειημία ζηηο αιιαγέο θαη ε 

πξνζαξκνζηηθόηεηα είλαη ηα δηδάγκαηα πνπ θαινύληαη λα αλαζηνραζηνύλ νη εξγαδόκελνη κε 

βάζε ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα (ηδεξπνύινπ,2013). 
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4.2. Επιπτϊςεισ τθσ αφθγθματικισ τεχνικισ ςτθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων των Δθμοςίων 
Υπαλλιλων  

Όζνλ αθνξά ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε αθεγεκαηηθή ηερληθή βξίζθεη ηδηαίηεξα 

κεγάιε εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε είηε κε πξνζσπηθέο ηζηνξίεο θαηαμησκέλσλ εγεηηθώλ 

ζηειερώλ, πνιηηηθώλ, θηινζόθσλ είηε κε απιά παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Οη 

ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο απνηεινύλ θξηηήξηα αλάδεημεο ησλ θαηάιιεισλ αηόκσλ ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο ζε έλαλ νξγαληζκό θαη βαζηθό παξάγνληα ζηελ δηνίθεζε ηεο απόδνζεο. Η 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ αμηνπνίεζήο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ππαιιήισλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. Η Δπξσπατθή Έλσζε, νη 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (Η.Π.Α.), αιιά θαη νη αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Άπσ 

Αλαηνιήο, δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επειημία θαη θηλεηηθόηεηα κε αζθάιεηα ζε 

εζληθό θαη παγθόζκην επίπεδν. Η πηνζέηεζε κνληέινπ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο απνηειεί κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία ε νπνία, όπσο θαη ε 

βαζηθή εθπαίδεπζε, απνηειεί επέλδπζε ζην αλζξώπηλν δπλακηθό ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. Οη νθηώ βαζηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ επξσπατθνύ πιαηζίνπ ηθαλνηήησλ, κεηαμύ άιισλ, 

ε επηθνηλσλία, ε θαιή γλώζε γισζζώλ, ε ςεθηαθή γλώζε θαη άιιεο, απνηεινύλ ηελ βάζε 

γηα θάζε ζύζηεκα δηα βίνπ κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ νξγαληζκώλ (Σεξδή, 

2016) ην νπνίν εμεηδηθεύεηαη αξγόηεξα ζην ρώξν εξγαζίαο ζε ηερληθέο, δηνηθεηηθέο, 

θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο θαη νξηδόληηεο δεμηόηεηεο. 

 

Οη ηθαλόηεηεο θαιιηεξγνύληαη, εμειίζζνληαη, κεηαηξέπνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο θαη ην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνύ. Βαζηθή ζπληζηώζα 

ηεο εξγαζίαο ελόο εγέηε (leader) είλαη λα πξνεηνηκάζεη ην πξνζσπηθό ηνπ γηα κειινληηθέο 

δξάζεηο ή αιιαγέο. Μηα αθήγεζε κπνξεί λα κεηαθέξεη εύθνια ηνπο απνδέθηεο ζην κέιινλ, 

λα ηνπο εμνηθεηώζεη κε ελαιιαθηηθέο εθδνρέο ηνπ, λα ηνπο θάλεη λα θαληαζηνύλ ηηο 

καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ νξγαληζκνύ ή ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν νη εξγαδόκελνη ζα θιεζνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, παξά ην γεγνλόο όηη επί ηεο νπζίαο θάζε 

κειινληηθή πξόγλσζε είλαη επηζθαιήο θαη αβέβαηε ζύκθσλα κε ηνπο Boal, K. B., & Schultz, P. 

L. (2007). Μηα ηζηνξία πνπ εξκελεύεη κε ηνλ θαιιίηεξν ηξόπν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εκπλεπζκέλεο εγεζίαο θαη κπνξεί λα απνηειέζεη κνριό γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

ζηειερώλ θαη ηαπηόρξνλα κνριό θηλεηνπνίεζεο θαη νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε 

ζηόρνπ, απνηειεί ε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ην «Σειεπηαίν νρπξό» (The last Castle). ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, ν πξσηαγσληζηήο Robert Redford σο ζηξαηεγόο Irwin ν νπνίνο έρεη 

πεξάζεη από ζηξαηνδηθείν θαη έρεη ράζεη ην αμίσκά ηνπ, θαηαθέξλεη λα αλαπηεξώζεη ην 

ζεβαζκό θαη λα εκθπζήζεη έκπλεπζε θαη πεηζαξρία γηα ηελ θαηάιεςε ηεο θπιαθήο ζηελ 

νπνία έρεη εγθιεηζηεί θαζηζηώληαο όινπο ηνπο θπιαθηζκέλνπο θνηλσλνύο ηνπ νξάκαηνο 

αλαηξνπήο ηεο απηαξρηθήο δηνίθεζεο ηεο θπιαθήο από ηνλ πληαγκαηάξρε Winter. Ο 

θαηακεξηζκόο αξκνδηνηήησλ, ε αλάδεημε ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερώλ θαη ε νκαδηθή 

ζπλεξγαζία νδεγνύλ ζηελ επηηπρία. Σόζν ε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία όζν θαη άιιεο πείζνπλ 

ηνπο εξγαδόκελνπο λα νδεγνύληαη ζε κηα θαηεύζπλζε ζπλερνύο θαη δηα βίνπ απηνβειηίσζεο 

θαη απηνξξύζκηζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαηαλνώληαο ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ από ην 

εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνύ, θαζώο θαη ηελ ζηξαηεγηθή θαη 

επηρεηξεζηαθή ζηόρεπζή ηνπ(Σζνιαθίδνπ, ., 2017). 

 

Έλα ηζηνξηθό παξάδεηγκα πνπ αλαδεηθλύεη ηελ αμία ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο κε 

άκεζεο επηπηώζεηο ζην πξνθίι ησλ εξγαδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζηελ ηζηνξία 

ηνπ δαρηπιηδηνύ ηνπ Γύγε (Βηβιίν 2 ηεο Πνιηηείαο ηνπ Πιάησλα)
3
. Σν δαρηπιίδη δίλεη 

                                                 
3
«Βνζθόο πνπ δνύιεπε ζηνλ άξρνληα ηεο Λπδίαο είδε έλα ράιθηλν άινγν, θνύθην από 

κέζα, πνπ είρε θάηη κηθξέο ζπξίδεο. Σθύβνληαο ζην εζσηεξηθό ηνπ βιέπεη κέζα έλαλ 

λεθξό κε θνξκί, έηζη έδεηρλε, κεγαιύηεξν από αλζξώπηλν πνπ δελ είρε απάλσ ηνπ 
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ηελ ηθαλόηεηα ζ’ απηόλ πνπ ην θνξάεη λα  γίλεηαη αόξαηνο κε ηε ζέιεζή ηνπ. Ο 

κύζνο αλαιύεη ην θαηά πόζνλ έλα ηδηνθπέο άηνκν ζα ήηαλ εζηθό, αλ δελ είρε ηελ 

αλεζπρία όηη ζα πηαζηεί θαη ζα ηηκσξεζεί. Η εζηθή σο εζσηεξηθή θαηάζηαζε 

ζηάζεσλ, θηλήηξσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, πξνζδίδεη έλαλ πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηηο 

αμίεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή όισλ ζηηο απνθάζεηο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο κηαο 

εξγαζίαο. Η εζηθή θαη δενληνινγία απνηειεί αξεηή γηα έλαλ εξγαδόκελν, ζπληνληζηή, 

άηνκν πνπ αζθεί έλα εγεηηθό ξόιν (Λ. Χπηήξεο, 1994) 
 
4.3. Τφποι ιςτοριϊν που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ατομικισ και οργανωςιακισ 
αποτελεςματικότθτασ. 

Οη ηζηνξίεο είηε αθνξνύλ ζην παξειζόλ είηε ζην παξόλ ελδπλακώλνπλ ηελ θνπιηνύξα 

ηνπ νξγαληζκνύ ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηνύληαη νη εξγαδόκελνη θαη ηα 

εγεηηθά ηνπ ζηειέρε. Οη ηζηνξίεο ζπρλά αθνξνύλ ηνλ ηδξπηή ηνπ νξγαληζκνύ, ηελ 

ηνπνζέηεζε ή κεηαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ, ηνπο ηξόπνπο αληίδξαζεο ζε ιάζε ή 

επηηπρίεο ηνπ παξειζόληνο θαη ζε παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ. Οη ηειεηνπξγίεο (ηειεηέο, 

εηήζηεο ζπλαληήζεηο) ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο δίλνπλ έκθαζε ζε ζηνηρεία ηεο 

θνπιηνύξαο θαη ζηελ ζπκβνιή ησλ αηόκσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην πιαίζην ηνπ 

νξγαληζκνύ (ΜαθΚνπέηι, 1997). Δπηπιένλ, ηα πιηθά ζύκβνια, ε δηαθόζκεζε θαη ην 

πεξηβάιινλ (εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό), ε γιώζζα κε αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλε 

νξνινγία αλάινγα κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο απνηεινύλ ζηνηρεία πνπ 

δηακνξθώλνπλ  ηελ θνπιηνύξα ηνπ νξγαληζκνύ θαη αλαδεηθλύνληαη κε ηηο ηζηνξίεο 

πνπ απνηππώλνληαη ζηε κλήκε ησλ ζηειερώλ θαη αλαθαινύληαη σο δπλάκεηο 

παξαθίλεζεο (BonnyeE. Stuart and al., 2008). Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

ππαιιήισλ επεξεάδεηαη από ηελ θνπιηνύξα, ηελ θνηλσληθόηεηα θαη αιιειεγγύε 

κεηαμύ ησλ κειώλ θαζώο θαη από ην ζύλνιν ησλ αμηώλ πνπ ηελ δηακνξθώλνπλ. Η 

επηδίσμε θνηλώλ ζηόρσλ, ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ 

βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ θνπιηνύξα θαη επεξεάδνληαη από ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ ησλ ζηειερώλ ζην επίπεδν ησλ κνλάδσλ αιιά θαη ζην ζύλνιν ηνπ 

νξγαληζκνύ.  
το πλαίςιο αυτό, και ιδιαίτερα για τθν προςωπικι αυτοβελτίωςθ ςυχνά γίνεται ανάκλθςθ 
ςε αποφκζγματα ςοφϊν, ψυχολόγων και άλλων επιςτθμόνων τθσ επικοινωνίασ και τθσ 

                                                                                                                                            

ηίπνηε άιιν παξά κόλν θνξνύζε ζην ρέξη ηνπ έλα ρξπζό δαρηπιίδη, πνπ ν βνζθόο ηνπ 

ην βγάδεη θη αλεβαίλεη επάλσ. Καζώο ηόηε γηλόηαλ ε ηαθηηθή ζπλάζξνηζε ησλ βνζθώλ 

γηα λα ζηείινπλ, όπσο θάζε κήλα, ζην βαζηιηά ηηο αλαθνξέο ηνπο γηα ηα θνπάδηα, 

έθζαζε θη απηόο θνξώληαο ζην ρέξη ην δαρηπιίδη. Δθεί ινηπόλ πνπ θαζόηαλ κε ηνπο 

άιινπο βνζθνύο, γύξηζε εληειώο ηπραία ην δέζηκν ηνπ δαρηπιηδηνύ πξνο ην κέξνο ηνπ, 

πξνο ηελ παιάκε, θαη κόιηο ην έθαλε απηό, έγηλε ν ίδηνο άθαληνο γηα όζνπο ήζαλ 

θαζηζκέλνη εθεί γύξσ, έηζη πνπ θη εθείλνη κηινύζαλ γη’ απηόλ ζαλ λα ήηαλ θεπγάηνο. 

Δθείλνο ηα έραζε θαη ςειαθώληαο πάιη ην δαρηπιίδη γπξίδεη ην δέζηκν πξνο ηα έμσ, 

θαη κε ην πνπ ην έθαλε απηό έγηλε νξαηόο. Έρνληαο αληηιεθζεί όηη θάηη ζπλέβαηλε, 

πξνζπάζεζε λα δνθηκάζεη αλ ηε δύλακε απηή ηελ είρε ην δαρηπιίδη, θαη αλ πξαγκαηηθά 

ζηξέθνληαο ην δέζηκν πξνο ηα κέζα, γηλόηαλ άθαληνο, ελώ ζηξέθνληάο ην πξνο ηα έμσ 

γηλόηαλ θαλεξόο. Μόιηο ην δηαπίζησζε, θαηάθεξε λα πάεη θη απηόο κε ηνπο βνζθνύο, 

κε ηνπο νπνίνπο έζηειλαλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ζην βαζηιηά, θαη θζάλνληαο εθεί, αθνύ 

κνίρεπζε ηε γπλαίθα ηνπ βαζηιηά, ηνπ επηηέζεθε καδί ηεο, ηνλ ζθόησζε θαη έηζη άξπαμε 

ηελ εμνπζία».  
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διοίκθςθσ επιχειριςεων και οργανιςμϊν. Ενδεικτικά παραδείγματα  είναι θ ριςθ του 
Αλκιβιάδθ(450-404 π.Χ) «το διοικείν εςτί προβλζπειν» που αποτελεί βαςικι δεξιότθτα του 
ςφγχρονου ανκρϊπινου δυναμικοφ  ι του όλωνα (603-560π.Χ) «Άρχεςκαι μακϊν άρχειν 
επιςτιςει» που ςθμαίνει ότι όταν μάκεισ να διοικείςαι, τότε κα μάκεισ να διοικείσ. Η ριςθ 
αυτι βρίςκει εφαρμογι ςε κάκε οργανιςμό όπου οι ρόλοι των μελϊν εναλλάςςονται και τα 
ςτελζχθ είναι ςυμπλθρωματικά το ζνα ςτο άλλο. Επίςθσ, θ ριςθ του Καρλ Γιοφνγκ «κα δείτε 
κακαρά μόνο όταν κοιτάξετε μζςα ςτθν καρδιά ςασ…αυτοί που κοιτοφν ζξω ονειρεφονται, 
αυτοί που κοιτοφν μζςα ξυπνοφν…» τθν οποία επικαλοφνται οι B. Stuard & al., ζχει 
απιχθςθ ςτθν ενίςχυςθ του «γνϊκι ςαυτόν», πρόκλθςθ για ενδοςκόπθςθ, εςωτερικι 
αναηιτθςθ και προςωπικι αυτοβελτίωςθ.  
 
Παραδείγματα από τθν λειτουργία ακλθτικϊν ομάδων ι από τθν ςυνεργαςία των ηϊων, 
των πουλιϊν όταν πετοφν, αποτελοφν επίςθσ ζναυςμα για ατομικι ολοκλιρωςθ και 
ςυνεργαςία με τα άλλα μζλθ ομάδων και του οργανιςμοφ γενικότερα. Η κατάργθςθ τθσ 
νοοτροπίασ του «ςιλό» και θ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ μεταξφ ςτελεχϊν τθσ μονάδασ και 
με το προςωπικό του οργανιςμοφ, θ αποτελεςματικι επικοινωνία και ςυνεργαςία είναι 
ηθτοφμενα (Stuart, 2008) και αναδεικνφονται με πολυάρικμεσ ιςτορίεσ, φωτογραφίεσ και 
οπτικοακουςτικό υλικό. 
Η αξιολόγθςθ ωσ διαδικαςία αυτοβελτίωςθσ ι ελζγχου ι τιμωρίασ αποδίδεται με ιςτορίεσ 
που βαςίηονται ςε αρχαιοελλθνικοφσ μφκουσ (Κακριδισ, 1988). Ενδεικτικό παράδειγμα για 
το κζμα είναι ο μφκοσ που ακολουκεί. 

« Η Έξηδα, αδεξθή ηνπ Άξε θαη θόξε ηεο Νύρηαο, ήηαλ ζεά ηεο δήιηαο θαη ηεο 

δηρόλνηαο. Όηαλ νη ζενί δελ ηελ θάιεζαλ ζην γάκν ηνπ Πειέα θαη ηεο Θέηηδνο, εθείλε 

ζύκσζε θαη πήξε ηελ απόθαζε λα ηνπο εθδηθεζεί. Έξημε έλα κήιν αλάκεζα ζηελ Αζελά, 

ηελ Ήξα θαη ηελ Αθξνδίηε. Τν κήιν έθεξε ηελ επηγξαθή «ηε θαιιίζηε» δειαδή, ζηελ 

νκνξθόηεξε. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, νη ηξεηο ζεέο ην δηεθδίθεζαλ ε θαζεκηά γηα ηνλ 

εαπηό ηεο. Ο θαπγάο δελ άξγεζε λα μεζπάζεη. Γηα λα δνζεί ηέινο ζηνλ ηζαθσκό 

δήηεζαλ από ηνλ Πάξε, ηνλ πξίγθηπα ηεο Τξνίαο λα απνθαζίζεη εθείλνο γηα ην  πνηα 

έπξεπε λα πάξεη ην κήιν. Γηα λα ηνλ θαινπηάζνπλ νη ζεέο ηνπ έηαμαλ από έλα δώξν: ε 

Αζελά ηνπ ππνζρέζεθε πλεπκαηηθή ζνθία, ε Ήξα πσο ζα ηνλ θάλεη βαζηιηά θαη ε 

Αθξνδίηε πσο ζα ηνπ δώζεη γηα γπλαίθα ηνπ ηελ Ωξαία Διέλε. Ο Πάξεο έδσζε ηειηθά 

ην κήιν ζηελ Αθξνδίηε θαη ε απόθαζή ηνπ απηή είρε σο επαθόινπζν ηελ έλαξμε ηνπ 

Τξσηθνύ πνιέκνπ. Η Έξηο είρε πεηύρεη ηνλ ζθνπό ηεο…»  

 

ηελ ίδηα θαηεύζπλζε ε ηζηνξία ηνπ Νέξσλα σο ηζηνξηθό αληηπαξάδεηγκα ν νπνίνο ην 

64 κ. Χ. πξνθάιεζε ηε θσηηά ζηε Ρώκε κε ζηόρν λα εκπλεπζζεί θαη ελώ 

παξαθνινπζνύζε ηε θσηηά, απάγγειιε ζηίρνπο θαη έπαηδε ηε ιύξα ηνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ κάζεζε από ηηο απνηπρίεο θαη ηα ιάζε. Ο 

Νέξσλαο γηα λα απνζείζεη ηελ θαηεγνξία από πάλσ ηνπ έξημε ηελ επζύλε 

ζηνπο Χξηζηηαλνύο θαη δηέηαμε ηελ ηηκσξία ηνπο. Έηζη άξρηζε ε πξώηε κεγάιε 

θαηαδίσμε ησλ ρξηζηηαλώλ ζηε Ρσκατθή απηνθξαηνξία ελώ ε απηαξρηθή εγεζία ηνπ 

Νέξσλα απνηειεί παξάδεηγκα δηαιπηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη θαηαθξηηέαο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο από ηελ πιεπξά ηνπ εγέηε. ην πιαίζην απηό, ε 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζύλε δηδάζθεηαη επίζεο κε ηελ παξαβνιή από ηελ Βίβιν ηνπ 

βαζηιηά νινκώληα ζηελ νπνία, δπν πόξλεο νη νπνίεο ελώ γέλλεζαλ καδί ε κηα εμ 

απηώλ θαηαπιάθσζε ην παηδί ην νπνίν πέζαλε. Παξόια απηά δηεθδηθνύζε ην δσληαλό 

παηδί θαη κεηά από δηαπξνζσπηθή θηινληθία νη δύν γπλαίθεο θαηέθπγαλ ζηνλ βαζηιηά 

γηα λα ιύζεη ηελ δηαθνξά ηνπο. Ο βαζηιηάο νινκώληαο δηέηαμε λα θέξνπλ έλα ζπαζί 

θαη λα θόςνπλ ην δσληαλό παηδί ζηα δύν, σο ιύζε ζην πξόβιεκα. Πξόηεηλε κάιηζηα 

ην κηζό λα ην δώζνπλ ζηε κία γπλαίθα θαη ην άιιν κηζό ζηελ άιιε. Η γπλαίθα ζηελ 
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νπνία αλήθε ην δσληαλό παηδί ηαξάρζεθε ηόζν πνπ παξαθάιεζε ηνλ βαζηιηά λα δώζεη 

ην δσληαλό παηδί ζηελ άιιε γπλαίθα πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί θαη λα κελ ην 

ζθνηώζνπλ. Η άιιε γπλαίθα ζπκθώλεζε κε ηε δηαηαγή ηνπ βαζηιηά λα δηακειηζηεί ην 

παηδί θαη λα πάξνπλ από κηζό. Σόηε ν βαζηιηάο νινκώληαο δηθαίσζε ηελ πξώηε 

γπλαίθα, ηελ πξαγκαηηθή κεηέξα ηνπ παηδηνύ (Βαζηιεηώλ Γ΄ 3, 16-28). Η ηζηνξία 

δηδάζθεη όηη ε δηθαηνζύλε θαη ε εζηθή απνηεινύλ απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο ζηε 

ζύγρξνλε δηνίθεζε θαη  ηόζν ε εγεζία όζν θαη ηα ζηειέρε θαινύληαη λα 

ζπλεηδεηνπνηνύλ ηηο αμίεο θαη ηηο αξεηέο ηεο δίθαηεο θαη εζηθήο δηνίθεζεο.   

 
5. Συμπεράςματα και προτάςεισ 
 
Είναι προφανζσ ότι ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ για να είναι αποτελεςματικόσ και να 
ανταποκρίνεται ςτα κακικοντα και τθν αποςτολι του, πρζπει να ακολουκεί μια εντελϊσ 
νζα προςζγγιςθ για τθν ανάπτυξθ και τθ βελτίωςθ των απαιτοφμενων ικανοτιτων και 
δεξιοτιτων του. Η προςζγγιςθ αυτι βαςίηεται ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςυνδυαςμοφ τεχνικϊν, 
διοικθτικϊν, κοινωνικϊν ικανοτιτων που ςυνδζονται με τθν κζςθ εργαςίασ και οριηόντιων 
ικανοτιτων και δεξιοτιτων οι οποίεσ αποκτϊνται δια βίου και είναι προςαρμόςιμεσ 
ανάλογα με τθν περίςταςθ και με τισ ανάγκεσ του οργανιςμοφ. Η εξοικείωςθ με τισ 
οριηόντιεσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ επιτυγχάνεται ςε μεγάλο βακμό με το εργαλείο τθσ 
αφθγθματικισ τεχνικισ, είτε αυτι βαςίηεται ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ που ςυντελοφνται 
ςτο χϊρο εργαςίασ, είτε ςε ιςτορικά γεγονότα, ςυμβολικά μθνφματα και παραβολζσ 
 
τον αιϊνα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και  τον νζο αποκαλοφμενο VUCA κόςμο ςφμφωνα με 
τουσ ερευνθτζσ του Harvard (Harvard Business Review) από τα αρχικά Volatility–Αςτάκεια, 
Uncertainty-Αβεβαιότθτα, Complexity-Πολυπλοκότθτα και Ambiguity-Αβεβαιότθτα, 
ςτοιχεία τα οποία  επιδροφν και επθρεάηουν το οργανωτικό περιβάλλον, απαιτείται 
αποτελεςματικι θγεςία πζρα από τα όρια και τισ ευκφνεσ μιασ οργάνωςθσ. Απαιτείται 
θγεςία θ οποία δεν μπορεί να βαςίηεται ςτον ζνα και μοναδικό "θγζτθ" και ςτθν ικανότθτά 
του να ελζγχει, με χαριςματικζσ ι τεχνικζσ γνϊςεισ, για τθν επίλυςθ "ςφνκετων και ραγδαία 
μεταβαλλόμενων" προβλθμάτων. Ο νζοσ τφποσ θγεςίασ χαρακτθρίηεται από 
ςυμμετοχικότθτα, ςυνεργαςία, ενςυναίςκθςθ, ακεραιότθτα (Χυτιρθσ, Λ., 1994) ικανι να 
δθμιουργεί ζνα εργαςιακό περιβάλλον που επιτρζπει ςε όλουσ τουσ εργαηομζνουσ να 
αναλαμβάνουν ευκφνεσ και πρωτοβουλίεσ με εμπιςτοςφνθ, ςυμμετοχικότθτα και 
ζμπνευςθ. 
Οι ιςτορίεσ και θ αφθγθματικι τεχνικι ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ (διιγθςθ, διάλογοσ, 
περιγραφζσ, κ.ά.), είτε πθγάηουν από τθν αρχαιότθτα, είτε από τθν τζχνθ και τθν 
λογοτεχνία, τθν ποίθςθ, είτε από προςωπικζσ εμπειρίεσ ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν 
αποτελεςματικι λειτουργία και ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ μζςω παραδειγμάτων και 
ςυμβάλλουν ςτον ςταδιακό μεταςχθματιςμό βακφτερων εννοιϊν και λειτουργικϊν 
πρακτικϊν των εργαηομζνων ςε ζναν κόςμο που αλλάηει ραγδαία και απρόβλεπτα. Η 
επικαιροποίθςθ των ιςτοριϊν, θ  ανάπτυξθ παραδειγμάτων   πιο προςαρμοςμζνων ςε 
εργαςιακζσ καταςτάςεισ και προβλιματα που ςχετίηονται με τθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα 
και τθν λειτουργία των οργανιςμϊν, θ ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν και θ μάκθςθ από 
αποτυχίεσ και λάκθ, αποτελοφν ζνα πεδίο που μπορεί να αναπτυχκεί  ςτον τομζα τθσ 
εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν για αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ διοίκθςθ. 
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