


 

Μια πινακίδα βρίσκεται σε μια διχάλα του δρόμου. 

Στη μια κατεύθυνση γράφει «Νίκη». 

Στην άλλη «Ολοκλήρωση». 

Πρέπει να διαλέξουμε κατεύθυνση. 

Ποια θα είναι αυτή; 

 

Αν διαλέξουμε την κατεύθυνση της Νίκης, 

στόχος μας είναι να νικήσουμε! 

Θα ζήσουμε την έξαψη του ανταγωνισμού 

καθώς θα τρέχουμε προς τη γραμμή τερματισμού. 

Πλήθη μαζεύονται για να μας επευφημήσουν! 

Κι έπειτα, τέλος. 

Και όλοι πάνε σπίτια τους. 

(Ευτυχώς, μπορούμε να το ξανακάνουμε.) 

 

Αν διαλέξουμε την κατεύθυνση της Ολοκλήρωσης, 

το ταξίδι θα είναι μακρύ. 

Κάποιες φορές θα πρέπει να προσέχουμε πού πατάμε 

κάποιες φορές θα μπορούμε να κοντοσταθούμε για ν’ απολαύσουμε τη θέα 

συνεχίζουμε. 

συνεχίζουμε. 

Πλήθη μαζεύονται για να μας ακολουθήσουν στο ταξίδι. 

 

Κι όταν η ζωή μας φτάσει στο τέλος της, 

όσοι μας έκαναν παρέα στον δρόμο για την Ολοκλήρωση 

θα συνεχίσουν χωρίς εμάς και 

θα εμπνεύσουν κι άλλους να τους ακολουθήσουν. 
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ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΓΡΑΨΑ ΑΥΤΟ 

ίναι να απορείς ακόμα και για την ανάγκη ύπαρξης αυτού του 

βιβλίου. Στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας είδαμε πάμπολλες 

φορές τα οφέλη του μη πεπερασμένου ορίζοντα στη σκέψη. Η άνοδος 

σπουδαίων κοινωνιών, οι εξελίξεις στην επιστήμη και στην ιατρική 

και η εξερεύνηση του Διαστήματος, όλα αυτά συνέβησαν επειδή με-

γάλες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι ενώθηκαν για κάποιον κοινό σκο-

πό, επέλεξαν να συνεργαστούν χωρίς ξεκάθαρο στόχο μπροστά τους. 

Αν, για παράδειγμα, συντριβόταν ένας πύραυλος με κατεύθυνση τα 

αστέρια, ανακαλύπταμε τι έφταιγε και δοκιμάζαμε ξανά… και ξανά… 

και ξανά. Και ακόμα κι αφού πετυχαίναμε, προχωρούσαμε ακόμα πιο 

πέρα. Αυτά τα κάναμε όχι επειδή μας είχαν υποσχεθεί κάποιο μπό-

νους στο τέλος του έτους· τα κάναμε επειδή νιώθαμε ότι συνεισφέ-

ραμε σε κάτι μεγαλύτερο από μας, κάτι του οποίου η αξία θα επιζούσε 

πολύ καιρό αφότου εμείς θα είχαμε πεθάνει. 

Παρ’ όλα τα οφέλη του, δεν είναι εύκολο να ενεργείς έχοντας 

ως μακροπρόθεσμο στόχο το άπειρο. Χρειάζεται μεγάλη προσπά-

θεια. Ως άνθρωποι έχουμε τη φυσική προδιάθεση να αναζητούμε 

άμεσες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα και να δίνουμε προτεραιό-

τητα στις γρήγορες νίκες προκειμένου να προωθήσουμε τις φιλο-

δοξίες μας. Έχουμε την τάση να βλέπουμε τον κόσμο στη βάση των 

επιτυχιών και των αποτυχιών, των νικητών και των χαμένων. Βρα-

Ε 
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χυπρόθεσμα αυτή η προεπιλεγμένη μέθοδος «κερδίζω-χάνω» ενίο-

τε φέρνει αποτέλεσμα· ωστόσο, ως στρατηγική για τη λειτουργία 

εταιρειών και οργανισμών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες σε 

μεγαλύτερο βάθος χρόνου. 

Τα αποτελέσματα αυτού του προεπιλεγμένου τρόπου σκέψης 

είναι, δυστυχώς, γνωστά: ετήσιοι γύροι μαζικών απολύσεων για να 

εκπληρωθούν αυθαίρετες προβλέψεις, άγρια εργασιακά περιβάλ-

λοντα, δουλικότητα απέναντι στον μέτοχο εις βάρος των αναγκών 

υπαλλήλων και πελατών, δόλιες και ανήθικες επιχειρηματικές πρα-

κτικές, επιβράβευση τοξικών μελών της ομάδας που καταγράφουν 

υψηλές επιδόσεις ενώ ταυτόχρονα παραβλέπεται η ζημιά που επι-

φέρει αυτό στην υπόλοιπη ομάδα και επιβράβευση ηγετών που 

φαίνεται να νοιάζονται πολύ περισσότερο για τον εαυτό τους παρά 

για όσους έχουν στην ευθύνη τους. Ό,τι συμβάλλει στην κάμψη της 

αφοσίωσης και της δέσμευσης και στην ενίσχυση της ανασφάλειας 

και του άγχους που πάρα πολλοί από μας νιώθουμε σήμερα. Αυτή η 

απρόσωπη και συναλλακτική προσέγγιση του επιχειρείν φαίνεται 

ότι κλιμακώθηκε μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση και κλιμακώ-

νεται ακόμα περισσότερο στην ψηφιακή εποχή μας. Πράγματι,  

ολόκληρη η αντίληψή μας περί εμπορίου και καπιταλισμού φαίνε-

ται να επηρεάζεται πλέον από την εστίαση στο βραχυπρόθεσμο και 

πεπερασμένο. 

Παρότι αυτή η κατάσταση απογοητεύει πολλούς από μας, δυ-

στυχώς φαίνεται ότι η επιθυμία της αγοράς να διατηρήσει το ισχύον 

καθεστώς είναι πιο ισχυρή από τη δυναμική αλλαγής του. Όταν 

λέμε πράγματα όπως «πρώτα οι άνθρωποι και μετά τα κέρδη», συ-

χνά συναντάμε αντίσταση. Πολλοί από εκείνους που ελέγχουν το 

σημερινό σύστημα, πολλοί από τους σημερινούς ηγέτες μας, μας 

χαρακτηρίζουν αφελείς και λένε ότι δεν κατανοούμε την «πραγμα-

τικότητα» του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κι έτσι πάρα 

πολλοί από μας υποχωρούμε. Αποδεχόμαστε τη μοίρα μας, το να 

ξυπνάμε τρέμοντας να πάμε στη δουλειά, μη νιώθοντας ασφαλείς 

όταν βρισκόμαστε εκεί και παλεύοντας να βρούμε την ολοκλήρωση 

στη ζωή μας. Τόσο πολύ, ώστε η αναζήτηση της φευγαλέας ισορ-
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ροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής να έχει γίνει αυτή 

καθαυτή ολόκληρη βιομηχανία. Και αναρωτιέμαι, άραγε έχουμε 

κάποια άλλη, βιώσιμη εναλλακτική; 

Είναι πολύ πιθανό η «πραγματικότητα» για την οποία μιλούν 

διαρκώς οι κυνικοί ίσως, απλώς ίσως, να μην είναι υποχρεωτικά 

αυτή. Ίσως το σημερινό σύστημα του επιχειρείν να μην είναι «σω-

στό», ούτε και «το καλύτερο». Ίσως είναι απλώς το σύστημα που 

έχουμε συνηθίσει, αυτό που προτιμά και προάγει μια μειονότητα 

και όχι η πλειονότητα. Αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε μας 

δίνεται η ευκαιρία να προαγάγουμε μια άλλη πραγματικότητα. 

Είναι εντελώς στο χέρι μας να χτίσουμε έναν κόσμο στον  

οποίο οι άνθρωποι, στη συντριπτική πλειονότητά μας, θα ξυπνάμε 

κάθε πρωί με έμπνευση, θα νιώθουμε ασφάλεια στη δουλειά και θα 

επιστρέφουμε στο σπίτι γεμάτοι μετά την εργασία μας. Το είδος της 

αλλαγής που υποστηρίζω δεν είναι εύκολο. Είναι, όμως, εφικτό. Με 

καλούς ηγέτες –σπουδαίους ηγέτες– το όραμα αυτό μπορεί να γίνει 

πραγματικότητα. Οι σπουδαίοι ηγέτες είναι εκείνοι που σκέφτονται 

πέρα από το δίπολο «βραχυπρόθεσμο-μακροπρόθεσμο». Είναι εκεί-

νοι που ξέρουν ότι το ζήτημα δεν αφορά το επόμενο τρίμηνο ή τις 

επόμενες εκλογές· αφορά την επόμενη γενιά. Οι σπουδαίοι ηγέτες 

φτιάχνουν τους οργανισμούς έτσι ώστε να προκόβουν και αφότου οι 

ίδιοι θα έχουν πεθάνει, κι όταν το κάνουν, τα οφέλη –για μας, για τις 

επιχειρήσεις, ακόμα και για τον μέτοχο– είναι απίστευτα. 

Αυτό το βιβλίο το έγραψα όχι για να προσελκύσω εκείνους 

που υπερασπίζονται το ισχύον καθεστώς· το έγραψα για να κινη-

τοποιήσω εκείνους που είναι έτοιμοι να αμφισβητήσουν το καθε-

στώς και να το αντικαταστήσουν με μια πραγματικότητα πολύ πιο 

ευεργετική για τη βαθιά ριζωμένη ανάγκη μας να νιώθουμε ασφα-

λείς, να συνεισφέρουμε σε κάτι μεγαλύτερο από μας και να φροντί-

ζουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Μια πραγματικότητα 

που λειτουργεί προς το συμφέρον μας ως ατόμων, ως εταιρειών, ως 

κοινοτήτων και ως είδους. 

Αν πιστεύουμε σε έναν κόσμο στον οποίο μπορούμε να νιώ-

θουμε έμπνευση, ασφάλεια και ολοκλήρωση σε καθημερινή βάση 
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και αν πιστεύουμε ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που μπορούν να εκπλη-

ρώσουν αυτό το όραμα, τότε είναι συλλογική ευθύνη μας να βρού-

με, να καθοδηγήσουμε και να στηρίξουμε εκείνους που έχουν δε-

σμευτεί να ηγούνται έτσι ώστε αυτό το όραμα να έχει τις μεγαλύ-

τερες πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα. Και ένα από τα βήμα-

τα που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε τι σημαίνει να ηγείσαι 

στο Παιχνίδι χωρίς τέλος. 

 

Σάιμον Σίνεκ 

4 Φεβρουαρίου 2019 

Λονδίνο, Αγγλία 

 

 



 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
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ΝΙΚΗ 

ο πρωινό της 30ής Ιανουαρίου 1968 το Βόρειο Βιετνάμ εξαπέ-

λυσε αιφνιδιαστική επίθεση κατά των αμερικανικών δυνάμεων 

και των συμμάχων τους. Το εικοσιτετράωρο που ακολούθησε πε-

ρισσότεροι από 85.000 στρατιώτες του Βόρειου Βιετνάμ και των 

Βιετκόνγκ επιτέθηκαν σε πάνω από 125 στόχους σε όλη τη χώρα. 

Οι αμερικανικές δυνάμεις πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο. Τό-

σο, μάλιστα, ώστε πολλοί αξιωματικοί δεν ήταν καν στη θέση τους 

όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις – είχαν πάει να γιορτάσουν το Τετ σε 

κοντινές πόλεις. Η επίθεση του Τετ είχε αρχίσει. 

Το Τετ είναι το Σεληνιακό Νέο Έτος και για τους Βιετναμέ-

ζους είναι εξίσου σημαντικό όσο για πολλούς Δυτικούς τα Χρι-

στούγεννα. Και όπως η χριστουγεννιάτικη εκεχειρία κατά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι και στο Βιετνάμ επικρατούσε επί δεκαετίες 

η παράδοση να μη διεξάγεται ποτέ μάχη στη διάρκεια του Τετ.  

Ωστόσο, διαβλέποντας μια ευκαιρία να συντρίψει τις αμερικανικές 

δυνάμεις και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να δώσει ένα γρή-

γορο τέλος στον πόλεμο, η ηγεσία του Βόρειου Βιετνάμ αποφάσισε 

να σπάσει την παράδοση και εξαπέλυσε αιφνίδια επίθεση. 

Το απίστευτο είναι ότι οι ΗΠΑ απώθησαν κάθε απόπειρα. Από 

την πρώτη ως την τελευταία. Και μάλιστα, οι Αμερικανοί στρατιώ-

τες όχι μόνο απώθησαν τις επιθέσεις, αλλά και αποδεκάτισαν τους 

Τ 
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επιτιθέμενους. Περίπου μία εβδομάδα μετά την αρχική επίθεση, 

όταν το μεγαλύτερο μέρος των σημαντικών μαχών είχε φτάσει στο 

τέλος του, οι ΗΠΑ είχαν χάσει λιγότερους από 1.000 στρατιώτες. 

Το Βόρειο Βιετνάμ, αντιθέτως, έχασε πάνω από 35.000 στρατιώτες! 

Στην πόλη Χουέ, όπου οι μάχες συνεχίστηκαν σχεδόν επί έναν μή-

να, οι ΗΠΑ έχασαν 150 πεζοναύτες, έναντι περίπου 5.000 που  

εκτιμάται ότι έχασαν οι Βορειοβιετναμέζοι! 

Μια προσεκτική εξέταση του πολέμου του Βιετνάμ στο σύνο-

λό του αποκαλύπτει μια αξιοπρόσεκτη εικόνα. Οι ΗΠΑ πράγματι 

κέρδισαν τη συντριπτική πλειονότητα των μαχών που έδωσαν. 

Στην πορεία μιας δεκαετίας κατά την οποία αμερικανικά στρατεύ-

ματα ήταν ενεργά στον πόλεμο του Βιετνάμ οι ΗΠΑ έχασαν 58.000 

στρατιώτες. Το Βόρειο Βιετνάμ μέτρησε πάνω από τρία εκατομμύ-

ρια νεκρούς. Ως ποσοστό επί του πληθυσμού, ο αριθμός αυτός ισο-

δυναμεί με 27 εκατομμύρια νεκρούς στις ΗΠΑ του 1968. 

Όλα αυτά εγείρουν το ερώτημα πώς γίνεται να νικάς σχεδόν 

κάθε μάχη, να αποδεκατίζεις τον εχθρό σου και παρ’ όλα αυτά να 

χάνεις τον πόλεμο; 

 



Κεφάλαιο 1 

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 

ν υπάρχουν τουλάχιστον δύο παίκτες, υπάρχει παίγνιο. Και τα 

είδη παιγνίων είναι δύο: τα πεπερασμένα και τα άπειρα. 

Τα πεπερασμένα παίγνια παίζονται από γνωστούς παίκτες. 

Έχουν σταθερούς κανόνες. Και υπάρχει ένας συμφωνημένος στό-

χος που, όταν επιτευχθεί, δίνει τέλος στο παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο, 

για παράδειγμα, είναι ένα πεπερασμένο παίγνιο. Όλοι οι παίκτες 

φορούν στολή και είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι. Υπάρχει ένα σύνο-

λο κανόνων, καθώς και διαιτητές που επιβάλλουν αυτούς τους κα-

νόνες. Όλοι οι παίκτες έχουν συμφωνήσει να παίξουν με αυτούς 

τους κανόνες και δέχονται τις ποινές όταν τους παραβαίνουν. Όλοι 

συμφωνούν πως όποια ομάδα καταγράψει περισσότερους πόντους 

ως το τέλος της καθορισμένης χρονικής περιόδου θα χριστεί νική-

τρια, το παιχνίδι θα τελειώσει και όλοι θα πάνε σπίτια τους. Στα 

πεπερασμένα παίγνια υπάρχει πάντα αρχή, μέση και τέλος. 

Τα άπειρα παίγνια, αντιθέτως, παίζονται τόσο από γνωστούς 

όσο και από άγνωστους παίκτες. Δεν υπάρχουν ακριβείς ή συμφω-

νημένοι κανόνες. Παρότι ενδεχομένως υπάρχουν συνθήκες ή νόμοι 

που διέπουν τον τρόπο συμπεριφοράς των παικτών, οι παίκτες 

μπορούν να λειτουργούν με όποιον τρόπο θέλουν εντός αυτών των 

ευρέων πλαισίων. Και αν επιλέξουν να παραβούν τις συμβάσεις, 

μπορούν. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει κάθε παίκτης να παίξει 

Α 
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εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο. Και μπορεί ανά πάσα στιγμή 

και για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παί-

ζει το παιχνίδι. 

Τα άπειρα παίγνια έχουν άπειρο χρονικό ορίζοντα. Και επειδή 

δεν υπάρχει γραμμή τερματισμού, στην ουσία κανένα τέλος στο 

παιχνίδι, στο άπειρο παίγνιο δεν υπάρχει «νικητής». Σε ένα άπειρο 

παίγνιο πρωταρχικός στόχος είναι να συνεχίσεις να παίζεις, να  

διαιωνίσεις το παιχνίδι. 

Αυτός που με βοήθησε να κατανοήσω τους δύο τύπους παι-

γνίων ήταν ο ίδιος ο μετρ, ο καθηγητής Τζέιμς Π. Καρς (James P. 

Carse), ο οποίος το 1986 έγραψε μια μικρή διατριβή με τίτλο Finite 

and Infinite Games: A Vision of Life as Play and Possibility [Πεπε-

ρασμένα και άπειρα παίγνια: Ένα όραμα ζωής ως παιχνίδι και πιθα-

νότητα]. Το βιβλίο του Καρς ήταν εκείνο που με έκανε να σκεφτώ 

πρώτη φορά πέρα από νίκες και ήττες, πέρα από δεσμούς και αδιέ-

ξοδα. Όσο περισσότερο αντίκριζα τον κόσμο μας μέσα από τον 

φακό των πεπερασμένων και άπειρων παιγνίων του Καρς, τόσο 

περισσότερο άρχιζα να βλέπω άπειρα παίγνια ολόγυρά μας, παιχνί-

δια χωρίς γραμμές τερματισμού και νικητές. Για παράδειγμα, δεν 

υπάρχει «πρώτος» στον γάμο ή στη φιλία. Το σχολείο μπορεί να 

είναι πεπερασμένο, αλλά δεν υπάρχει νικήτρια εκπαίδευση. Μπορεί 

να κερδίζουμε άλλους υποψήφιους για μια θέση εργασίας ή μια 

προαγωγή, κανείς όμως δεν έχει στεφθεί ποτέ νικητής καριέρας. 

Μπορεί τα κράτη να ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα με άλ-

λα κράτη για εδάφη, επιρροή ή οικονομικά πλεονεκτήματα, όμως 

δεν υπάρχει νικήτρια παγκόσμια πολιτική. Ασχέτως της επιτυχίας 

μας στη ζωή, όταν πεθάνουμε, κανείς δεν θα μας ανακηρύξει νικη-

τές της ζωής. Και σαφέστατα δεν υπάρχει νικήτρια επιχείρηση. Όλα 

αυτά είναι ταξίδια, όχι μεμονωμένα γεγονότα. 

Ωστόσο, αν ακούσουμε τι γλώσσα μιλούν τόσο πολλοί ηγέτες 

μας σήμερα, είναι σαν να μην ξέρουν ποιο παιχνίδι παίζουν. Μι-

λούν διαρκώς για «νίκη». Επιζητούν εμμονικά να «νικήσουν τον 

ανταγωνιστή». Αναγγέλλουν στον κόσμο ότι είναι «οι καλύτεροι». 

Δηλώνουν ότι το όραμά τους είναι «να γίνουν το νούμερο ένα». 
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Μόνο που στα παιχνίδια χωρίς γραμμή τερματισμού όλα αυτά είναι 

ανέφικτα. 

Όταν ηγούμαστε σε ένα άπειρο παίγνιο με πεπερασμένο ορί-

ζοντα σκέψης, δημιουργούνται κάθε λογής προβλήματα, εκ των 

οποίων τα συνηθέστερα είναι η κάμψη της εμπιστοσύνης, της αφο-

σίωσης και της καινοτομίας. Αντιθέτως, όταν ηγούμαστε σε ένα 

άπειρο παίγνιο με άπειρο ορίζοντα σκέψης, ακολουθούμε πολύ κα-

λύτερη κατεύθυνση. Οι ομάδες που ακολουθούν έναν άπειρο ορί-

ζοντα απολαμβάνουν πολύ υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, συ-

νεργασίας και καινοτομίας, με όλα τα επακόλουθα οφέλη. Αν κατά 

καιρούς όλοι γινόμαστε παίκτες σε άπειρα παίγνια, τότε είναι προς 

το συμφέρον μας να μάθουμε να αναγνωρίζουμε σε τι είδους παί-

γνιο συμμετέχουμε και τι χρειάζεται για να ηγηθούμε με άπειρο 

ορίζοντα. Εξίσου σημαντικό είναι να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα 

σημάδια της πεπερασμένης σκέψης, ώστε να μπορέσουμε να κά-

νουμε προσαρμογές πριν γίνει μεγάλη ζημιά. 

 

 

Το άπειρο παίγνιο του επιχειρείν 

 

Το παίγνιο του επιχειρείν είναι ο ίδιος ο ορισμός του άπειρου 

παιγνίου. Είναι πιθανό να μη γνωρίζουμε όλους τους άλλους παί-

κτες και ανά πάσα στιγμή να μπαίνουν σε αυτό και καινούριοι. 

Κάθε παίκτης καθορίζει τις δικές του στρατηγικές και τακτικές 

και δεν υπάρχει σύστημα σταθερών κανόνων στους οποίους να 

έχουν συμφωνήσει όλοι, με εξαίρεση τον νόμο (που ακόμα κι  

αυτός μπορεί να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα). Σε αντίθε-

ση με το πεπερασμένο παίγνιο, στις επιχειρήσεις δεν υπάρχει 

προκαθορισμένη αρχή, μέση και τέλος. Παρότι πολλοί από μας 

συμφωνούμε ως προς την ύπαρξη συγκεκριμένων χρονικών 

πλαισίων για την αξιολόγηση της επίδοσής μας σε σχέση με εκεί-

νη των άλλων παικτών –το οικονομικό έτος, για παράδειγμα–, 

αυτά τα χρονικά πλαίσια αντιπροσωπεύουν ενδιάμεσους δείκτες 

εντός της πορείας του παιχνιδιού· κανένα δεν σηματοδοτεί το 
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τέλος του ίδιου του παιχνιδιού. Το παίγνιο του επιχειρείν δεν 

έχει γραμμή τερματισμού. 

Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι 

χωρίς νικητή, ουκ ολίγοι εταιρικοί ηγέτες επιμένουν να παίζουν 

σαν να υπήρχε η δυνατότητα να νικήσουν. Επιμένουν να ισχυρίζο-

νται ότι είναι «οι καλύτεροι» ή «το νούμερο ένα». Τέτοιου είδους 

ισχυρισμοί έχουν γίνει τόσο κοινότοποι ώστε σπανίως στεκόμαστε 

να σκεφτούμε πόσο γελοίοι μπορεί να είναι – ή και ποτέ. Όποτε 

βλέπω μια εταιρεία να διατείνεται ότι είναι το νούμερο ένα ή η 

καλύτερη μου αρέσει να διαβάζω τα ψιλά γράμματα για να δω πό-

σο προσεκτικά έχει επιλέξει τα στοιχεία των μετρήσεων. Για παρά-

δειγμα, επί σειρά ετών η British Airways ισχυριζόταν στις διαφη-

μίσεις της ότι ήταν «η αεροπορική εταιρεία που αγαπά ο κόσμος». 

Η αεροπορική εταιρεία του Ρίτσαρντ Μπράνσον (Richard Bran-

son), η Virgin Atlantic, κατήγγειλε στην Αρχή Διαφημιστικών 

Προτύπων (ASA) της Βρετανίας ότι ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν 

μπορούσε να είναι αληθής με βάση τις πρόσφατες έρευνες μεταξύ 

των επιβατών. Ωστόσο, η ASA αποδέχτηκε τον ισχυρισμό, στη 

βάση ότι η British Airways μετέφερε περισσότερους διεθνείς επι-

βάτες από οποιονδήποτε άλλο αερομεταφορέα. «Αγαπά», σύμφω-

να με τον τρόπο που χρησιμοποίησαν τη λέξη, σήμαινε ότι η δρα-

στηριότητά της ήταν εκτεταμένη, όχι απαραιτήτως ότι την προτι-

μούσε το κοινό. 

Για μια εταιρεία η ανέλιξή της στην κορυφή μπορεί να βασίζε-

ται στον αριθμό των πελατών που εξυπηρετεί. Για μια άλλη ίσως 

αφορά τα έσοδα, την απόδοση της μετοχής, τον αριθμό των υπαλ-

λήλων ή των γραφείων που διαθέτει ανά τον κόσμο. Ενίοτε οι  

εταιρείες που το ισχυρίζονται αποφασίζουν ακόμα και το χρονικό 

πλαίσιο που αφορούν οι υπολογισμοί τους. Καμιά φορά είναι ένα 

τρίμηνο. Ή οκτώ μήνες. Καμιά φορά ένας χρόνος. Ή πέντε χρόνια. 

Ή καμιά δεκαριά. Άραγε, όμως, έχει συμφωνήσει όλος ο κλάδος 

στα ίδια χρονικά πλαίσια ώστε να υπάρξει σύγκριση; Στα πεπερα-

σμένα παίγνια υπάρχει ένα ενιαίο, συμφωνημένο μετρικό δεδομένο 

που διαχωρίζει τον νικητή από τον ηττημένο, όπως οι στόχοι που 
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επιτεύχθηκαν, η ταχύτητα ή η δύναμη. Στα άπειρα παίγνια υπάρ-

χουν πολλαπλά μετρικά δεδομένα, γι’ αυτό και δεν μπορούμε ποτέ 

να ανακηρύξουμε νικητή. 

Σε ένα πεπερασμένο παίγνιο το παιχνίδι τελειώνει όταν τε-

λειώνει ο χρόνος, και οι παίκτες συνεχίζουν τη ζωή τους ώσπου 

να ξαναπαίξουν (εκτός, φυσικά, αν πρόκειται για μονομαχία). Σε 

ένα άπειρο παίγνιο ισχύει το αντίθετο. Αυτό που συνεχίζει τη ζωή 

του είναι το παίγνιο και εκείνοι των οποίων ο χρόνος τελειώνει 

είναι οι παίκτες. Επειδή δεν υπάρχει νίκη ή ήττα σε ένα άπειρο 

παίγνιο, οι παίκτες απλώς φεύγουν από το παιχνίδι όταν πια δεν 

έχουν άλλη βούληση ή πόρους ώστε να συνεχίσουν να παίζουν. 

Στις επιχειρήσεις αυτό το ονομάζουμε πτώχευση, ή καμιά φορά 

συγχώνευση ή εξαγορά. Κι αυτό σημαίνει ότι, για να πετύχουμε 

στο Άπειρο Παίγνιο του επιχειρείν, πρέπει να πάψουμε να σκε-

φτόμαστε ποιος νικά ή ποιος είναι ο καλύτερος και να σκεφτούμε 

πώς θα χτίσουμε οργανισμούς οι οποίοι θα είναι αρκετά ισχυροί 

και υγιείς ώστε να παραμείνουν στο παιχνίδι για πολλές ακόμα 

γενιές. Κατά ειρωνικό τρόπο αυτό κάνει συχνά τις εταιρείες πιο 

ισχυρές και βραχυπρόθεσμα. 

 

 

Παραμύθι δύο παικτών 

 

Πριν από μερικά χρόνια μίλησα σε διάσκεψη κορυφής της 

Microsoft για την εκπαίδευση. Λίγους μήνες αργότερα μίλησα σε 

διάσκεψη κορυφής της Apple για την εκπαίδευση. Στην εκδήλωση 

της Microsoft οι περισσότεροι εισηγητές αφιέρωσαν μεγάλο μέρος 

της παρουσίασής τους μιλώντας για το πώς θα κατατροπώσουν 

την Apple. Στην εκδήλωση της Apple το 100% των εισηγητών  

αφιέρωσε το 100% του χρόνου του για να εξηγήσει πώς η Apple 

βοηθούσε τους δασκάλους να διδάξουν και τους μαθητές να μά-

θουν. Η μία ομάδα φαινόταν να έχει αναπτύξει εμμονή με την κα-

τατρόπωση του ανταγωνιστή. Η άλλη ομάδα φαινόταν να έχει  

αναπτύξει εμμονή με την προαγωγή ενός σκοπού. 



24 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ 

Μετά την ομιλία μου στη Microsoft μου έκαναν ένα δώρο – το 

νέο Zune (εκείνη την εποχή υπήρχε ακόμα). Αυτή ήταν η απάντη-

ση της Microsoft στο iPod της Apple, κυρίαρχης παίκτριας τότε 

στην αγορά συσκευών MP3. Για να μη μείνει πίσω, η Microsoft πα-

ρουσίασε το Zune στην προσπάθεια να κλέψει μερίδιο της αγοράς 

από τη βασική αντίπαλό της. Παρότι ήξερε ότι δεν θα ήταν εύκολο, 

το 2006 ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Στιβ Μπάλμερ 

(Steve Ballmer) ήταν βέβαιος ότι η Microsoft τελικά θα «κατατρό-

πωνε» την Apple. Και αν μοναδικό κριτήριο ήταν η ποιότητα του 

προϊόντος, ο Μπάλμερ δικαίως ήταν αισιόδοξος. Η έκδοση που 

μου χάρισε η Microsoft –το Zune HD– ήταν, οφείλω να παραδε-

χτώ, εξαιρετικότατη. Είχε κομψό σχεδιασμό. Η διεπαφή χρήστη 

ήταν απλή, εύληπτη και φιλική προς τον χρήστη. Μου άρεσε πάρα 

πολύ. (Για να μη μείνει τίποτα κρυφό, το χάρισα σε έναν φίλο για 

τον απλό λόγο ότι, σε αντίθεση με το iPod μου, που ήταν συμβατό 

με τα Windows της Microsoft, το Zune δεν ήταν συμβατό με το 

iTunes. Επομένως, όσο κι αν ήθελα να το χρησιμοποιήσω, δεν μπο-

ρούσα.) 

Μετά την ομιλία μου στην εκδήλωση της Apple μοιράστηκα 

ένα ταξί μέχρι το ξενοδοχείο με υψηλό στέλεχος της Apple, το 

νούμερο 54 για την ακρίβεια, που σημαίνει ότι βρισκόταν στην  

εταιρεία από τις πρώτες ημέρες και είχε διαποτιστεί απολύτως με 

την κουλτούρα και τις πεποιθήσεις της Apple. Καθισμένος εκεί μαζί 

μ’ εκείνον, βλέποντάς τον ως ακροατή που δεν μπορούσε να ξεφύ-

γει, δεν άντεξα. Έπρεπε να τον τσιγκλήσω. Έτσι, γύρισα και του 

είπα: «Ξέρεις… μίλησα στη Microsoft και μου χάρισαν το νέο 

Zune, και πρέπει να σου πω ότι είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ από το 

δικό σας, το iPod Touch». Το στέλεχος με κοίταξε, χαμογέλασε και 

απάντησε: «Δεν αμφιβάλλω». Κι αυτό ήταν όλο. Η συζήτηση είχε 

τελειώσει. 

Το στέλεχος της Apple δεν πτοήθηκε από το γεγονός ότι η 

Microsoft είχε καλύτερο προϊόν. Μπορεί απλώς να επιδείκνυε την 

αλαζονεία του ηγέτη που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

Μπορεί να έπαιζε θέατρο (και μάλιστα πολύ καλά). Ή μπορεί να 
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συνέβαινε κάτι άλλο. Εκείνη την εποχή δεν το ήξερα, αλλά η απά-

ντησή του ήταν συμβατή με εκείνη ενός ηγέτη με άπειρο ορίζοντα. 

 

 

Τα οφέλη ενός άπειρου ορίζοντα 

 

Στο Άπειρο Παίγνιο η αληθινή αξία ενός οργανισμού δεν υπολογί-

ζεται βάσει της επιτυχίας του σε ένα σύνολο αυθαίρετων μετρικών 

δεδομένων και μέσα σε κάποιο αυθαίρετο χρονικό πλαίσιο. Η αλη-

θινή αξία ενός οργανισμού υπολογίζεται με βάση την επιθυμία των 

άλλων να συμβάλουν ώστε ο οργανισμός αυτός να παραμείνει επι-

τυχής όχι μόνο όσο καιρό βρίσκονται οι ίδιοι εκεί, αλλά και πολύ 

μετά τη λήξη της θητείας τους. Ενώ ένας ηγέτης με πεπερασμένο 

ορίζοντα προσπαθεί να πάρει κάτι από τους υπαλλήλους, τους πε-

λάτες και τους μετόχους του για να επιτύχει αυθαίρετα μετρικά 

δεδομένα, ο ηγέτης με άπειρο ορίζοντα προσπαθεί να διασφαλίσει 

ότι οι υπάλληλοι, οι πελάτες και οι μέτοχοί του θα συνεχίσουν να 

νιώθουν την έμπνευση που χρειάζεται για να συνεισφέρουν ακόμα 

περισσότερο με την προσπάθεια, το πορτοφόλι και τις επενδύσεις 

τους. Ο παίκτες με άπειρο ορίζοντα θέλουν να αφήσουν τους ορ-

γανισμούς τους σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι τους βρήκαν. Η 

Lego εφηύρε ένα παιχνίδι που άντεξε στη δοκιμασία του χρόνου όχι 

επειδή ήταν τυχερή, αλλά επειδή σχεδόν όλοι όσοι εργάζονται  

σ’ αυτή θέλουν να κάνουν πράγματα ώστε η εταιρεία να επιβιώσει 

και χωρίς εκείνους. Κίνητρό τους δεν είναι να ανακηρυχτούν νικη-

τές κάποιο συγκεκριμένο τρίμηνο, αλλά «να συνεχίσουν να δημιουρ-

γούν καινοτόμες εμπειρίες παιχνιδιού και να αποκτούν απήχηση σε 

όλο και περισσότερα παιδιά κάθε χρόνο». 

Σύμφωνα με τον Καρς, ένας ηγέτης με πεπερασμένο ορίζοντα 

παίζει με στόχο να τελειώσει το παιχνίδι – να νικήσει. Και για να 

είναι εκείνος νικητής πρέπει να υπάρξει και ένας ηττημένος. Παίζει 

για τον εαυτό του και θέλει να νικήσει τους άλλους παίκτες. Όποιο 

σχέδιο και όποια κίνηση κι αν κάνει, αυτό που έχει στο μυαλό του 

είναι η νίκη. Σχεδόν πάντα πιστεύει ότι πρέπει να ενεργεί έτσι,  



26 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ 

έστω κι αν στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται. Κανένας κανόνας 

δεν λέει ότι πρέπει να ενεργεί έτσι. Αυτό που τον κατευθύνει είναι 

ο ορίζοντάς του. 

Ο παίκτης του Καρς με άπειρο ορίζοντα παίζει για να συνεχίσει 

να παίζει. Στις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει ότι χτίζει έναν οργανισμό 

που θα μπορεί να ζήσει περισσότερο από τους ηγέτες του. Ο Καρς 

προσδοκά επίσης από τον παίκτη με άπειρο ορίζοντα να παίζει για 

το καλό του παιχνιδιού. Στις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει να βλέπει 

πέρα από το κέρδος ή τη ζημιά. Ενώ ο παίκτης με πεπερασμένο ορί-

ζοντα παράγει προϊόντα που πιστεύει ότι μπορεί να τα πουλήσει 

στον κόσμο, ο παίκτης με άπειρο ορίζοντα παράγει προϊόντα που ο 

κόσμος θέλει να τα αγοράσει. Ο πρώτος εστιάζει κυρίως στον τρόπο 

με τον οποίο ωφελείται η εταιρεία από την πώληση αυτών των 

προϊόντων· ο δεύτερος στον τρόπο με τον οποίο ωφελούνται από τα 

προϊόντα εκείνοι που τα αγοράζουν. 

Οι παίκτες με πεπερασμένο ορίζοντα έχουν την τάση να υιοθε-

τούν μοντέλα που θα τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν τους προ-

σωπικούς στόχους τους, χωρίς να νοιάζονται ιδιαίτερα για τις πι-

θανές επιπτώσεις των πράξεών τους. Όταν ρωτάς: «Τι είναι καλύ-

τερο για μένα;», αυτό συνιστά πεπερασμένο ορίζοντα. Όταν ρωτάς: 

«Τι είναι καλύτερο για μας;», αυτό δείχνει ότι ο ορίζοντάς σου είναι 

άπειρος. Μια εταιρεία φτιαγμένη για το Άπειρο Παίγνιο δεν σκέ-

φτεται μόνο τον εαυτό της. Εξετάζει τον αντίκτυπο των αποφά-

σεών της στους ανθρώπους της, την κοινότητά της, την οικονομία, 

τη χώρα και τον κόσμο. Αυτό το κάνει για χάρη του παιχνιδιού. Ο 

Τζορτζ Ίστμαν (George Eastman), ο ιδρυτής της Kodak, ήταν αφο-

σιωμένος στο όραμά του να κάνει τη φωτογραφία εύκολη και προ-

σβάσιμη σε όλους. Αναγνώριζε, επίσης, ότι η προαγωγή του ορά-

ματός του είχε άμεση σχέση με την ευημερία των ανθρώπων του 

και της κοινότητας στην οποία ζούσαν. Το 1912 η Kodak έγινε η 

πρώτη εταιρεία που πλήρωσε στους υπαλλήλους μέρισμα βάσει της 

επίδοσής της και αρκετά χρόνια αργότερα εξέδωσε αυτό που σήμε-

ρα είναι γνωστό ως δικαιώματα προαίρεσης (οψιόν) μετοχών. 

Πρόσφερε επίσης στους υπαλλήλους της γενναιόδωρο πακέτο πα-
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ροχών, χορηγούσε αναρρωτική άδεια μετ’ αποδοχών (εκείνη την 

εποχή ήταν καινούρια ιδέα) και επιδοτούσε τα δίδακτρα για υπαλ-

λήλους που σπούδαζαν σε τοπικά κολέγια. (Ό,τι, δηλαδή, επέλεξαν 

να κάνουν και πολλές ακόμα εταιρείες. Με άλλα λόγια, αυτό δεν 

ήταν καλό μόνο για την Kodak, ήταν καλό και για το παίγνιο του 

επιχειρείν.) Εκτός από τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που 

πρόσφερε η Kodak, ο Ίστμαν έχτισε και ένα νοσοκομείο, ίδρυσε ένα 

μουσικό σχολείο και έκανε γενναιόδωρες προσφορές σε ιδρύματα 

ανώτερης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου 

Μηχανικής του Ρότσεστερ (που μετονομάστηκε αργότερα σε Τε-

χνολογικό Ίδρυμα του Ρότσεστερ) και του Πανεπιστημίου του Ρό-

τσεστερ. 

Όπως μας λέει ο Καρς, επειδή παίζουν έχοντας κατά νου έναν 

τελικό στόχο, οι παίκτες με πεπερασμένο ορίζοντα δεν συμπαθούν 

τις εκπλήξεις και φοβούνται κάθε λογής διάσπαση. Πράγματα που 

δεν μπορούν να προβλέψουν ή να ελέγξουν διαταράσσουν τα σχέ-

διά τους και αυξάνουν τις πιθανότητές τους να χάσουν. Αντιθέτως, 

ο παίκτης με άπειρο ορίζοντα προσδοκά εκπλήξεις, και μάλιστα τις 

απολαμβάνει και είναι έτοιμος να μεταμορφωθεί χάρη σ’ αυτές. 

Ενστερνίζεται την ελευθερία να παίζει και είναι ανοιχτός σε κάθε 

πιθανότητα που θα τον κρατήσει μέσα στο παιχνίδι. Αντί να ανα-

ζητά τρόπους να αντιδράσει σε κάτι που έχει ήδη συμβεί, αναζητά 

τρόπους να κάνει κάτι καινούριο. Ένας άπειρος ορίζοντας μας απο-

τρέπει να εστιάσουμε στο τι κάνουν οι άλλες εταιρείες, επιτρέπο-

ντάς μας να εστιάσουμε στο ευρύτερο όραμα. Αντί, για παράδειγ-

μα, να αντιδρούμε στο πώς μπορεί να κλονίσουν οι νέες τεχνολογίες 

το επιχειρηματικό μοντέλο μας, όσοι ενεργούμε με άπειρο ορίζοντα 

έχουμε τη δυνατότητα να προβλέπουμε καλύτερα πώς θα εφαρμο-

στούν οι νέες τεχνολογίες. 

Είναι πλέον εύκολο να δούμε γιατί το στέλεχος της Apple με 

το οποίο μοιράστηκα το ταξί επέδειξε τέτοια αδιαφορία για το κα-

λοσχεδιασμένο Zune της Microsoft. Αντιλαμβανόταν ότι στο άπει-

ρο παίγνιο του επιχειρείν το καλύτερο προϊόν πότε θα το είχε η 

Apple, πότε κάποια άλλη εταιρεία. Η Apple δεν προσπαθούσε να 
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ξεπεράσει τη Microsoft· προσπαθούσε να ξεπεράσει τον εαυτό της. 

Η εταιρεία κοιτούσε μπροστά για να δει τι έπεται του iPod. Ο άπει-

ρος ορίζοντας της Apple τη βοήθησε να σκεφτεί όχι αντισυμβατι-

κά, αλλά πέρα από συμβάσεις. Έναν χρόνο μετά την πρώτη κυκλο-

φορία του Zune η Apple έδωσε στην αγορά το πρώτο iPhone. Το 

iPhone επαναπροσδιόρισε ολόκληρη την κατηγορία των έξυπνων 

τηλεφώνων και έστειλε τόσο το Zune όσο και το iPod κυριολεκτι-

κά στη λήθη. Παρά την αντίληψη κάποιων ότι η Apple είχε την 

ικανότητα να προβλέπει τις καταναλωτικές προτιμήσεις και να  

διακρίνει το μέλλον, κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Στην πραγματικότητα ο 

άπειρος ορίζοντάς της ήταν εκείνος που της άνοιγε τον δρόμο  

ώστε να καινοτομεί με τρόπους που άλλες εταιρείες, των οποίων η 

ηγεσία λειτουργούσε με πιο πεπερασμένο ορίζοντα, απλώς δεν 

μπορούσαν. 

Μια εταιρεία που εστιάζει στο πεπερασμένο ίσως βρει «καινο-

τόμους» τρόπους να τονώσει τα κέρδη της, όμως τέτοιου είδους 

αποφάσεις συνήθως δεν ωφελούν τον οργανισμό, τους υπαλλή-

λους, τους πελάτες και την κοινότητα – ό,τι, δηλαδή, υπάρχει πέρα 

από τα κέρδη και τις ζημίες. Ούτε απαραιτήτως αφήνουν τον ορ-

γανισμό σε καλύτερη κατάσταση για το μέλλον. Και ο λόγος είναι 

απλός. Ότι οι αποφάσεις αυτές είθισται να λαμβάνονται κυρίως 

προς όφελος των ανθρώπων που τις πήραν και με γνώμονα όχι το 

άπειρο μέλλον… μόνο το κοντινό. Αντιθέτως, οι ηγέτες με άπειρο 

ορίζοντα δεν ζητούν από τους ανθρώπους τους να εστιάσουν σε 

πεπερασμένους στόχους· ζητούν από τους ανθρώπους τους να τους 

βοηθήσουν να βρουν τρόπο να κινηθούν προς ένα πιο άπειρο όρα-

μα του μέλλοντος που να ωφελεί τους πάντες. Οι πεπερασμένοι 

στόχοι γίνονται οι δείκτες προόδου προς εκείνο το όραμα. Και  

όταν όλοι εστιάζουν στο άπειρο όραμα, όχι μόνο προάγεται η και-

νοτομία, αλλά βελτιώνονται και τα νούμερα. Πράγματι, οι εταιρείες 

που έχουν ηγέτες με άπειρο ορίζοντα συχνά απολαμβάνουν κέρδη 

ρεκόρ. Επιπλέον, η έμπνευση, η καινοτομία, η συνεργασία, η εμπι-

στοσύνη στο εμπορικό όνομα και τα κέρδη που προκύπτουν από 

την ηγεσία με άπειρο ορίζοντα ωφελούν τις εταιρείες όχι μόνο σε 
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εποχές σταθερότητας, αλλά και σε εποχές αστάθειας. Τα ίδια πράγ-

ματα που βοηθούν την εταιρεία να επιβιώσει και να ακμάσει στις 

καλές εποχές τη βοηθούν να μένει ισχυρή και ανθεκτική και στις δύ-

σκολες. 

Μια εταιρεία που έχει χτιστεί για να αντέχει είναι μια εταιρεία 

δομημένη έτσι ώστε να επιβιώνει για πάντα. Είναι κάτι διαφορετικό 

από μια εταιρεία που έχει χτιστεί για να μένει σταθερή. Σταθερότη-

τα σημαίνει εξ ορισμού να παραμένεις ίδιος. Θεωρητικά, ένας στα-

θερός οργανισμός μπορεί να αντεπεξέλθει σε μια καταιγίδα και να 

βγει από αυτήν ίδιος με πριν. Στην πραγματικότητα, όμως, όταν 

μια εταιρεία χαρακτηρίζεται σταθερή, αυτό γίνεται συνήθως για να 

τονιστεί η αντίθεσή της με κάποια άλλη εταιρεία υψηλότερου ρί-

σκου και απόδοσης. «Αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη» είναι το σκε-

πτικό. Ωστόσο, μια εταιρεία που χτίστηκε για να μένει σταθερή 

αδυνατεί να κατανοήσει τη φύση του Άπειρου Παιγνίου, καθώς 

κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι έτοιμη για το απρόβλεπτο – για 

τη νέα τεχνολογία, τον νέο ανταγωνιστή, μια μετατόπιση της αγο-

ράς ή διεθνή γεγονότα που μπορούν σε μια στιγμή να εκτροχιά-

σουν τη στρατηγική της. Ένας ηγέτης με άπειρο ορίζοντα θέλει να 

χτίσει μια εταιρεία που όχι μόνο θα αντεπεξέρχεται στις αλλαγές, 

αλλά θα μεταμορφώνεται χάρη σ’ αυτές. Θέλει να χτίσει μια εται-

ρεία που θα ενστερνίζεται τις εκπλήξεις και θα προσαρμόζεται σε 

αυτές. Οι ανθεκτικές εταιρείες μπορεί να βγαίνουν από την τρικυ-

μία εντελώς διαφορετικές απ’ ό,τι ήταν όταν μπήκαν (και συχνά 

είναι ευγνώμονες για τη μεταμόρφωση). 

Η Victorinox, η ελβετική εταιρεία που έκανε διάσημους τους 

ελβετικούς σουγιάδες, είδε τις δραστηριότητές της να επηρεάζο-

νται δραματικά από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Το πα-

νταχού παρόν αντικείμενο και σύνηθες δώρο σε συνταξιοδοτή-

σεις, γενέθλια και αποφοιτήσεις αποκλείστηκε εν μία νυκτί από 

τις χειραποσκευές μας. Ενώ οι περισσότερες εταιρείες θα κινού-

νταν αμυντικά –εστιάζοντας στο πλήγμα που δέχτηκε το παρα-

δοσιακό μοντέλο τους και στο κόστος που θα τους επέφερε αυτό–, 

η Victorinox αποδέχτηκε την πρόκληση. Εξέλαβε την έκπληξη 




