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Περίληψη 
Το πρώτο ολοκληρωμένο Εγχειρίδιο της Διοικητικής (Μάνατζμεντ) είνα ι 

ο Ο ι κονομικός1 του Ξενοφώντ α ( περί που 430-355 π .Χ.). 
Ο Ξενοφών, μαθητής και θουμαατής του Σωκράτη, ήταν στρατηγός και 

κυρίως ιστορικός, τρ ίτος μετά τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. Ως συγγραφέας 
είχε μεγάλη επ ί δραση στους ιστορικούς των επομένων γενεών, γιατί οι 
δ ι ηγήσεις · ή πραγματείες ή ι στορ ι κές τεκμηριώσεις του είχαν προσγειωμένες 
θέσεις κα ι περιείχαν πολλά ιστορικό - παιδαγωγικό στοιχεία ανάμεσα στα οποία 
κα ι οι ορ ι σμοί βασ ι κών οι κονομ ι κών κα ι άλλων τεχνικών όρων ή εννοιών. 

Ο Ξενοφών έγραψε το εξής " τεχνικό εγχε ιρ ί διο " (" Ιστορί α του Ελληνικού 
Εθνους " , Ε κδοτική Αθηνών , τόμος Γ2, σελ. 449): 'Ί ππαρχ ι κός ", "Περί ιππι κής", 
"Κυνηγετικός", "Οικονομ ικός" και "Πόροι ή περ ί προσόδων". Το τελευταίο 
εγχε ι ρίδιο είνα ι χρήσ ι μο και για κάθε σημερινό Υπουργό Ο ι κονομικών . .. Στα 
εγχε ι ρίδια αυτά, εκτός από θέματα εννο ι ών κα ι ορολογίας, δ ί νοντο ι κα ι 
χρήσι μες πρακτ ι κές συμβουλές διοίκησης και διαχείρισης. 

Ο "Οικονομικός" περιέχει διάλογο μεταξύ του Σωκράτη κα ι των 
Κρ ι τόβουλου και Ισχομάχου για τη "διαχείριση του οίκου" κυρίως στη γεωργία -
τη ν επ ι κρατούσα τότε οικονομική δραστηριότητα. Σημαντική πηγή γιο την "τέχνη 
του άρχειν" είναι και ο "Ιέρων" του Ξενοφώντα. Οοο ι θέλουν να προστρέξουν 
στι ς πηγές του μάνατζμεντ σε επίπεδο ορολογίας, αρχών κο ι περ ι εχομένου 
πρέπε ι να διαβάσουν τον "Οικονομ ι κό " , τον "Ιέρωνα" και τους "Πόρους ή περί 
Προσόδων". 

Στην έρευνα - μελέτη γίνεται πλήρης αποδελτίωση των οικονομικών και 
τ εχν ι κών όρων-εννο ι ών τ ου β ι βλίου του Ξενοφώντα Οικονομικός και η έν ταξή 
τους στα Ο ι κονομ ικά, τ η Μηχανική, τη Διοικητική (Μάνατζμεντ), την Τεχνική 
Κατ ασκευών, Οικοδομική, Πληροφορ ι κή και τ ους άλλους επι στημονικούς κλάδους 
( σύμφωνο με τον "Κώδικα Κατάτ αξης Επ ι στημονικών και Τεχνολογ ι κών 
Ειδ ι κοτήτων " ). 

Στη συνέχε ι α επισημαίνεται η εξέλιξη τ ης σχετικής ορολογίας με αναφορά 
σε συγκεκριμένα παραδείγματα τεχνικής ορολογίας από τ η Δ ι οικητική Επι στήμη 
κα ι τα Ο ι κονομι κό . 

1 Από το οικονοuέω (~οίκον+ νέμω): κυβερνώ, τακτοποιώ , δ ι οικώ, 
μοιράζω, διανέμω, διευθύνω, διαχειρ ίζομαι, περιποιούμαι, φροντίζω το του 
οίκου. Βλ. οικονόuος, οικονσuείον, οικονόuπuα, οικονοuία, οικονοuικός, 
ο ικονοunτέον. Βλ. και το "δεί οικονοuείν" ... 
Γι ο την παγκοσμιότητα του ελληνικού αυτού όρου βλ . στο Webster 
Intern atioπal: ecoπomy : from oikos house + -nomos manager from nemein to 
distribute, manage ("oikonomos") ο . the art of managing a household b. the 
management of the affairs of a group, community , or establishment with a 
plan or system ... 
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SYNOPSIS 

This is an original presentation of Xenophon's ''Oeconomicus" as the 

first manual of management , written some 2,500 years ago. The paper presents 
the writer ' s life and works and explains his contribution to the science of 
management as a resul t of his personal experiences and the strong influene 
of his teacher Socrates - the greatest philosopher of mankind. In fac t , al l 
Managers must know that the f i rst t eacher of Management was Socrates 
himself, as is shown in the opening dialogue of Oeconomi cus between Socrates 
and Kritovoulos - the strongest eνidence in support of my thesis. 

Xenophon - who was a "right-wing revolutinary" in his times 
("Encyclopaedia Britannica", Macropaedia, νοl. 19, p. 1056) - experienced 
the art and science of management both as a farmer (farm management) and as 
a military leader (strategic management). 

Most of the chapters of this excellent book (sixteen out of a total 
of twenty-one) refer to proper management as the art of the administration 
of household and public affairs including business. 

Whi l e most of t he terminol ogy of "Oeconomicus" refers to Economics 
there are plenty of terms which refer to Management too . 
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1. Προοίμιο : Μια Παγκόσμ ι α Πρώτη 

Η εισήγ ηση , που πορουο ι όζι.ι σήμερα, μπορεί να υποοτηρ ι χθε ί ότι αποτελεί 

παγκόσμιο πρώτη , γιατί ανογγέλει οκομα μια παρθενική συμβολή του Ελληνικού 

Πνεύματος στον χώρο της Επιστήμης και της Οικονομικής Ζωής. 

Πρόκειται για τη συγγραφή του πρώτ ου "Εγχε ιριδί ου Δι ο ι κητικής", του γνωστού 

μας ως "Μάνατ ζμεντ". 

Υποστηρίζω πως, αν συνθέσουμε το παρακάτω τέσσερα βιβλίο του Ξενοφώντα, θα 

έχουμε ένα πλήρες "Εγχειρίδιο Μάνατζμεντ", που αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της 

Διοικτικής Επιστήμης: 

α) Ο "Οικονομικός" αναφέρεται στην καλή δ ιοίκηση ή δ ιαχείριση του νοικοκυριού , 

που ήταν τότε, όπως και σήμερα, η πρώτη κα ι η βαοικη οικονομική μονάδα. 

β) Οι "Πόροι" ή "Περί Προσόδων" ειναι η πρώτη δημοσιονομική μελέτη για τη 

διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και συγκεκριμένο γιο την ανόρθωση των 

κρατικών οικονομικών των Αθηναίων. 

γ) Το βιβλίο " Κύρου Παιδεία " είνα ι το πρώτο εγχειρίδιο διοικητικής και 

πα ιδαγωγικής αγωγής ενός ηγέτη γ ια το ήθος της ηγεσίας -ο Ξενοφών 

παρουο ι όζε ι τ ι ς θέσεις του γι ο την υποδε ι γμοτ ι κή ογωγή ενός βοο ι λ ιό, του 

Κύρου, και έτσι ασχολείται με ένα από τα οκτώ (8) βασικό στοιχε ί ο που 

συνθέτουν την έννοια του Μάνατζμεντ- την ηγεσία όπως θα δούμε παρακάτω. 

δ) Ο "Ιέρων" είναι εγχε ι ρίδ ι ο της ηγετικής συμπερ ι φοράς, πορουσ ι όζοντος τον 

διάλογο του ορθώς "πράττειν" (ορθώς δ ι ο ικείν) τ ου ηγ εμ όνο-βασι λιό ή τυράννου . 

Πρέπε ι να υπογραμμίσω ότι η π~ρουοίαοη που γίνετα ι εδώ βασίζεται κυρίως στην 

ορολογία , δηλαδή το περιεχόμενο των λέξεων των παραπάνω βιβλίων -η επιλογή των 

συγκεκριμένων όρων έγινε οπό Ομδο Φοιτητών μου στο συνοδευτικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

Από το παραπάνω τέσσερα εγχειρ ίδια , αυτό που αποτελεί το κατ ' εξοχήν 

"Εγχειρίδιο της Διοικητικής " (δηλαδή του 11όνατζμ εντ) είνα ι ο "Οικονομ ι κός". 

Καθώς σήμερα όλοι ομιλούν γιο το Μάνατζμεντ και τη δραστική συμβολή του στην 

λύση όλι.ιν των προβλημάτων, οπό την Επιχείρηση και το Γραφείο ώς το Νο ικοκυριό και 

το Πανεπιστήμιο , οπό τα Κοινοτικό προβλήματα ώς τα προβλήματα ολόκληρου του κόσμου, 

θα συμφωνήσετε πως η Διοίκηση ή Διακυβέρνηση (το Μάνατ ζμεντ) είναι μι α σπουδαία, 

οπουδοιότοτη, σχεδόν "θεϊκή", λειτουργία. Το "θεϊκή " δεν είναι υπερβολή, αν 

σκεφθούμε ότι ο ίδιος ο θεός, που κάθε μέρα βλέπουμε το δημ ι ουργήματό του, 

χρειάστηκε το ισχυρό κα ι δημιουργικό Μάνατζμεντ (με χρονοδιάγραμμα έξι (6) 
ημερών πλήρους οπ.αοχόλησης) γι ο να πλάσει αυτόν τον κόσμο ... 

Ηδη άρχισα οπό τις θεϊκές διαστόοερι ς του Μάνατζμεντ κοι πρ ιν εισέλθω στο 

γλωσσολογικό θα εξηγήσω τι σημαίνει το Μάνατζμεντ με τους όρους και τις έννοιες της 

σύγχρονης αυτής Επιστ ήμης ( αλλά και Πρακτικής), υψηλής αποστολής και υψηλότατης 
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ζήτησης, δεδομένου ότ ι οι ι κανοί μάνατζερ έχουν ξεπεράσε ι στις ομο ιβές ακόμα και 

τους πλέον περιζήτητους επιστ ήμονες. 

Οτον μιλούμε γιο το Μάνατζμεντ , π ρ έπε ι νο γνωρίζουμε ότ ι δεν πρόκειτα ι γιο 

κάτι απλό και μονοσήμαντο . Το Μάνατ ζμεν τ είναι μια πολυσύνθετη και πολυδιάστατη 

θεωρητική - εμπ ειρική δραστηρ ι ότ η τα που ονο9έ ρετοι σε οκτώ (8) εξε ι δ ικευμένες 

λε ιτουργί ες, όπως συνοψ ίζοντ α ι στο ακρωνύμ ι ο ΠΟΣΗΣΑΠΕ: 

1. Προγρομματ ι σμός : Κοθορ ι σμός στόχων κο ι μέτρων δράσης, δηλαδή 

2. Οργάνωση : 

3. Στελέχωση : 

4. Ηγεσία : 

5. Συντονισμός: 

6. Αναφορά - Επικοινωνία : 

7. Προϋπολογισμός : 

8. Ελεγχος: 

κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης του φορέα 

(Επιχε ί ρησης, γπουργείου ... ). 
Προετοιμασία του οργανωτικού πλαισίου μέσο στο 

οποίο ~ πραγματοποι ηθεί το παραπάνω Πρόγραμμα 1. 
( Το Οργανόγραμμα). 

Επιλογή των ικανών ανθρώπων (στελεχών, εργατών κ.ά.) 

που θα εφαρμόσουν το Πρόγραμμα 1 ( Το Ανθρώπινο 

Δυναμικό). 

Η ανάληψη ηγετικού ρόλου γ ι ο την πραγματοποί ηση των 

στόχων του Προγράμματος. (Η Ηγεσία). 

Η επ ι μελημένη και στρατηγ ική ενέργεια γ ι ο τη 

συντονισμένη δράση εφαρμογής ή πραγματοπο ίησης του 

Προγράμματος 1. 
Η καθ ιέρωση συστήματος ολοκληρωμένης ενημ έρωσης -
πληροφόρησης οπό το άνω προς το κάτω και αντίστροφο , 

ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση γ ι ο την πορε,ί ο του 

Προγράμματος (Εκθέσεις Προόδου του Προγράμματος). 

Η εκτί μηση των εσόδων και εξόδων , που απα ι τούνται 

στην προγραμματ ι σμένη δράση της Επιχε ίρησης ή του 

Φορέα που εφορμμόζε ι ένα Πρόγραμμα (Budgeting) . 
Τέλος, η συστ ηματ ική παρακολούθηση (follow uρ) και 

ο έλεγχος (control) γ ια την πορεία - εξέλιξη των 

στ όχων του Προγράμματος , δηλαδή των αποτελεσμάτων ή 

επιδόσεων (ρerformance) που επι διώκε ι να 

πραγματοποιήσει το Μάνατζμεντ. (Οσοι γνωρίζουν καλά 

τον Σωκράτη, να θυμηθούν εδώ την πρωτιά του Μεγάλου 

Σοφού, που καθ ι έρωσε πρώτος όχι μόνον το Μάνατζμεντ 

αλλά κα ι την ελεγκτική ως μέθοδο ελέγχου της 

ορθότητας στη διαλεκτική συζήτηση) . 
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Το Μόνοτζμεντ, όπως ονοQέρθηκο, δεν είναι μόνον μ ι α εμπειρική δραστηριότητα. 

Εχει και θεωρητική διόστοση: έχει φιλοσοφία , αξ ί ες, αρχές , ήΟος κα ι ύφος, 

στ ρατηγι κή , τακτική , ι δεολογία (αυταρχ ι κό, δημοκρατ ικό, φιλελεύθερο μόνοτζμεντ), 

έχει όπλα (Το "Στρατηγικό Πλάνο'', το "Εγχειρίδιο - Κανονισμοί" κτλ.), έχει 

μεθόδους , έχει τεχνι κή , έχει εργαλεί α κ.ο.κ. 

Καθώς ο 20ος α ι ώνος πήρε και την ονομασία ο " α ι ώνας του Μάνατζμεντ " ή η 

"επανάσταση του Μάνατζμεντ ("the managerial reνol υ tion"), κατανοούμε πιο τον 

σπουδο ίο ρόλο που δ 1 οδρομότ ι σε κο ι δ ι αδραμοτ ί ζει αυτή η ει δ ι κότητο -να κο ι ένα 

μήνυμα για τους νέους που αρχίζουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό ... 
Υπόρχουν διαφορετικές σχολές του Μόνοτζμεντ , "Το Αμερικανικό Μάνατζμεντ", το 

"Ιαπωνικό Μάνατζμεντ " -κόπου γίνεται λόγος και για το "Βαλκανικό στ υλ Μόνοτζμεντ " 

~το "Ελληνικό στυλ Μάνατζμεντ", που προσεγγίζουν το χόος και την ανικανότητα ή την 

ονοποτ ελεομοτικότητο ... 

Αλλά γι ο να έλθω στο θέμα μου -Το πρώτο "Εγχε 1 ρ ίδιο ~1άνοτζμεντ "- θεωρώ 

χρήσιμο να αναφερθώ πρώτο στον ίδιο τον δημιουργό του τον Ξενοφώντα, με σύντομη 

ονοφορό στη ζωή του αλλά και την εποχή που έζησε, έδρασε κα ι έγραψε. 

2. Ξενοφών ο Αθηναίος : Ο "Δεξ ιός Επαναστάτης"

Ενας από τους ωραιότερους άνδρες της αρχαιότητας 

που γεννήθηκε γ ι α να υμνήσε ι 

την Τάξη , τη Σωστ ή Διαχείριση , τις 

Αρετές της Νο ι κοκυροσύνης και τ ι ς Αρχές του Μάνατζμεντ . 

θα μπορούσ~ κανείς να γράψει ολόκληρο βιβλίο γι ο τη ζωή κο ι το έργο του 

Ξενοφώντα του Αθηναίου, γιατί και η ζωή και το έργο του έχουν πλούσιο περιεχόμενο. 

Ο Ξενοφών γεννήθηκε στην Αθήνα (=ο Αθηναίος) περίπου το 430 ή 431 π.Χ . οπό 

πλούσιο οικογένεια. Η καλή οικονομική κατάσταση των γονέων του, του επέτρεψαν να 

σσχοληθε ί με ορ ι στοκροτ ι κές συνήθειες οπό μι ρκή ηλ ι κ ίο, όπως το κυνήγι κο ι η 

ιππασία, το πιο συνηθισμένο "χόμπι" (ασχολ ίες ελευθέρου χρόνου) εκείνης της εποχής. 

Αλλό η σημαντικότερη δραστηριότητα του ως νέου ήταν να παρακολουθεί το μοθημοτά 

φιλσοοφίος του Σωκράτη. Συμμαθητής του ήταν κα ι ο Πλάτων, με τον οποίο όμως είχαν 

έντονες ανταγωνιστ ικές σχέσεις που έφθασαν ως την προσωπική έχθρα ... Μεγάλωσε στην 

οδυνηρή και δύσκολη εμπε ι ρία τ ου μεγάλου Πελοποννησι ακού πολέμου (431 -404 π . Χ . ) 

Επειδή ήταν οπό ~λούοιο οικογένεια, νέος ακόμα υπηρέτησε στο Αθηναϊκό ιππ ι κό, όπως 

ήταν η συνήθειο των ορ ι στοκροτ ι κών, μοζ ί με άλλους ευκατάστατους εφήβους των 

Αθηνών. Εγινε θο.υμοοτής και μαθητής τ ου Σωκράτη με ιδ ι οίΗ:ρο ενθουσιασμό και 

θαυμασμό γιο την κριτική του Μεγάλου Δασκάλου εναντίον τnr λαϊκίζουσας ή 
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οχλοκροτούοος Αθηναϊκής Δημοκροτiος , η οποiο ήταν τότε υπεύθυνη γιο πολλά εγκλήματα 

και φονικές εκστρατείες στον ελλαδικό κυρiως χώρο . Οι συμπάθειες του ήταν προς την 

πλευρό των " δεξιών επονοστστών" (" .. . aπd symρathized with the right-wiπg 

reνolut i oπaries", όπως αναφέρει η Eπcycloρaedia Britannica, Makroρaedia, νοl. 19, 
ρ. 1056) - οι δεξιοi, τότε, ήτον επονοστότες και προοδευτικοi, γιοτi επιζητούσαν ένα 

περ ισσότερο οποτελεσματ ι ιι>ό πολί τευμα , χωρ ί ς τη δυσκι νησ ί α της οχλοκρατ ί ας κα ι 

κυρίως τα εγκλή ματά της. Μερικές φορές, μόλ ι στο, κατάφεραν να ανατρέψουν τη 

δημοκροτ ίο (στο 411 κο ι 404 π. Χ.) στην Αθήνα κο ι να εγκοτοστήοουν ολ ι γορχ ι κά 

πολιτεύματα, γιο να επιβάλλουν τις ιδέες τους - πολιτεύματα όμως το οποίο δεν εiχον 

τη " λαϊκή" αποδοχή. Οτον αργότερο οι δημοκρατικοί επανήλθαν στην εξουσία το 401 
π.Χ., ο Ξενοφών προτίμησε να ουτοεξοριοτεi εκτός Αθηνών. Η οποστρο9ή του εναντίον 

της οκρο i ας οχλοκροτούμενης Δημοκροτ ί ας, δ ι κο ι ώθηκε όταν ο Δήμος των Αθηνών 

κοτοδ i κοσε σε θάνατο τον Σωκράτη, τον Μεγάλο του Δάσκαλο, κο ι τον υποχρέωσε να 

πεθάνει πiνοντος τ ο κών ι ο (399 π .Χ.). Επειδή άρχισε μια έντονη κριτική γιο την 

Αθηναϊκή Δημοκροτiο, εξαναγκάσθηκε οπό τον Δήμο να εγκοτολεiψει την Αθήνα με τον 

βαρύτατο, αλλά απαράδεκ τ ο, χαρακτηρισμό του " προδότη". 

Ο Ξενοφών απέκτησε μεγάλες εμπειρίες , όταν πήγε στην Μ ι κρά Ασ ίο με τους 

Ελληνες μισθοφόρους ( μι α συνηθισμένη δράση για την εποχή εκείνη) γιο να 

υποστηρίξοvν τον Πέρση πρίγκιπα Κύρο, που είχε οικογενειακούς ανταγωνισμούς 

διαδοχής στον θρόνο. Στην αρχή υπηρέτησε εκεί ως μισθοφόρος, αλλά μετά τον θάνατο 

του Κύρου έγινε ο εκλεγμένος αρχηγός {να, λοιπόν, που είχε βαθε ι ά δημοκροτ ι κή 

ευαισθησία) των Ελλήνω μισθοφόρων, των γνωστών μυρiων, όταν αυτοί βρέθηκαν 1.500 
χιλιόμετρο μακρυά οπό την Πατρίδα τους, στις άγνωστες περιοχές του Κουρδιστάν -κάτι 

μας θυμίζει τώρα αυτή η περιοχή με τις αποστολές ελλήνων ιατρών και εφοδίων στους 

αλύτρωτους Κούρδους και την αποστολή των Κυανόκρανων των Ηνωμένων Εθνών. Με πόση 

πάλλουσa συγκίνηση περιγράφει τη στιγμή που κατόρθωσε να οδηγήσε ι τους μυρ ί ους από 

το βάθη της Περσίας στην θάλασσα τ ου Εύξεινου Πόντου και τ ην άγριο κραυγή χορός των 

στρατιωτών του: "θόλοττο, θόλοττα" , μόλις αντίκρυσον γνώριμο μέρη . . . 
Από τ ην περσ ι κή αυτ ή εκστρατεία ο Ξενοφών, νέος ακόμα, απέκτησε μεγάλη φήμ η 

και υψηλή εκτίμηση -όπως περίπου ο στοτηγός των Η . Π.Α. που νίκησε πρόσφατο στον 

πόλεμο του Κόλπου . 

Αμέσως, καθώς επέστρεφε στην Ελλάδα, ζήτησαν τις υπηρεσίες του οι θράκες 

Βασιλείς για τη στρατιωτική άμυνα των περ ι οχών τους και αργότερα ζήτησε τη συνδρομή 

του και ο Σπορτ ιότης Βασιλεύς Αγησίλαος Β ' για να πολεμήσουν μαζί τους εχθρούς του 

Ελληνισμού στη Μ ικρό Ασία - τους Πέρσες. Ο Ξενοφών είχε κερδίσει επαρκή εμπειρία 

με την προηγούμ~νη εκστρατεία του και ο Αγησίλαος θέλησε αμέσως και την 

οξιοποίησει. Ο Ξενοφών, ως στρατιωτικός Ηγέτης (Μάνατζερ) αφιέρωσε τη ζωή του στην 
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υπηρεσί α της Πατρίδος μας με σχέση λ ίγό - πολύ υπεργολοβι άς ή εργολαβ ιάς , ή sub -
contracti ng (• υπεργολοβικής ατροτιωτι κης στηρι ξης). Από την γνωριμί α του με τον 

Αγησίλαο Β' έγραψε το έργο "Αγησίλαος" - ντοκουμέντο χρήσιμων πληροφορ ι ών αλλά κα ι 

του θαυ μασμού που έτρεφε ο Ξενοφών στ ους ικανούς και ενάρετ ους αλλά κα ι 

χαρισματικούς ηγέτες . Μετά τ η μοχη στ ην Κορώνει α μαζ ί μ ε τον Αγησίλοο π ήγαν στους 

Δελ9ούς κα ι προσέφεραν θυσ ί ες και δώρο σ τ ον Απόλλωνα . Τόσο στ ην εκστρατε ία γ ιο την 

υποστήριξη του Κύρου όσο και στις άλλες του στρατιωτικές ενέργ ε ι ς ο Ξ ενοφών " έδειξε 

μεγάλο θάρρος και ασυνήθιστες ηγετ ι κές ικανότητες " ("Ιστορία το υ Ελλην ικού Εθνους " , 

Τόμος Γ2 , ο. 447). 
Στον στρατό του Αγησιλάου του Β ', Βασιλέως της Σπάρτης , υπηρέτησε δύο 

ολόκληρα χρόν ιο (396-94 π.χ.) κα ι είναι φανερό ότι και ο συν ετ ός αυτός Βασιλιάς 

πριν οπό τον Φίλιππο και τον Μ. Αλέξανδρο , είχε συλλάβε ι το σχέδ ι ο της εκστρατε ί α ς 

εναντί ον των Περσών στη Μικρά Ασία , γιο να υπερασπιστεί ο Ελληνισμός. Μετά πολέμησε 

μαζί μ ε τους Σπαρτιάτες εναντίον των Αθηναίων και των Συμμάχων τους . Οι Σπαρτιάτες 

του πορσχώρησσν μια " προξεν ί ο" και κτήμα στον Σκιλλούντο της Ολυμπ ί ας στην Ηλειο. 

Από το δύο ογάλμοτά του, που υπάρχουν σε ρωμοικο αντίγραφο, φαίνεται ότι ήταν 

ωραιότατος άνδρας με ελληνική κατατομή ("He wa s reρutedly νery haπdsome . .. " κατά 
την Encycloρaedia Britaπnica, τόμος 19, σελ. 1056). 

Παντρεύτηκε και έζησε την ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με τους δύο γιούς του, 

αφού απέκτησε μεγάλη περιουσία, ώστε να ζήσει άνετα μάλιστα , έχτισε εξ ιδίων πόρων 

ναό , αφιερωμένο στην αγαπημένη του θεά του κυνηγιού, την Αρτεμη . 

Οτον η Αθήνα κο ι η Σπάρτη συμμάχησαν το 369 π . Χ. ενοντ ίον των Θηβών, ο 

Ξενοφών είχε πιο συμφιλιωθεί με τους συμπατριώτες του και επανήλθε στην γενετειρά 

του Αθήνα και στους αριστοκρατικούς κύκλους της. Ευτύχησε να δει τους δύο γιούς 

του , Γρύλλο και Διόδωρο, να υπηρετούν την Αθηνά στην ίδιο παλ ι ά μονάδα του ιππικού , 

που υπηρέτησε κα ι ο ίδιος, όταν άρχισε την καριέρα του ως στρατιωτικός -καριέρα που 

του έδωσε τη δυνατότητα να μυηθεί από νωρ ίς στη θεωρ ί α και πράξη και το μυστικά του 

μάνατζμεντ. 

Εγροψε στην Αθήνα το τελευταίο του έργο " nόροι " ή • nερί προσόδων" το κατ ' 

εξοχήν Εγχε ιρ ί διο Δημόσιος Οικονομίας το 355 π.Χ. και έγινε , ύστερο οπό πολλές 

εμπειρίες καταστρεπτικών εμφύλιων πολέμων, υπέρμαχος της ε ιρηνικής συμβίωσης της 

Αθήνας και όλων των Ελληνικών nόλεων , ενισχύοντας την ώριμη πιο ιδέα της 

ομφικτυον ίας - που ήταν η πρόδρομη ιδέα της σημερινής ευρωπαϊκής ενοποίησης . 

Π έθανε ευτυχής στην αγαπημένη του Αθήνα γύρω στο 350 π. Χ. -αφού έζησε 80 
περίπου χρόνιο δημ ι ουργικής ζωής γεμάτης δράση, εμπειρ ί ε ς , δ ι αλεκτική ευφορία και 

συγγροφ ι κή προσφ~ρά - που είναι πι ο από τις πλέον πολύτιμες στην ι οτορ ίο , γιοτ ί 

καταγράφει μ ι α οπό τ ι ς σημαντικότερες περιόδους του Ελληνισμού . 
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Το ότι ήτον μεγάλος ιστορ ικός φαίνεται από τη σχετική αναφορά του Λουκιανού, 

ο οπο ί ος χλευάζοντας τό τ ε πολλούς ανάξιους , που έγραφαν δήθεν ι στορία , έλεγε: " Ολο ι 

θέλουν να είνα ι Ηρόδοτοι, θουκυδίδηδες και Ξενοφώντ ες" ... 

3. Τα βασικά στοιχεία "Διοικητικής " (Maπagemeπt) 

στα έργα του Ξενοφώντα 

Το έργα του Ξενοφώντα θα μπορούσαν να διακριθούν σε έξι (6) κατηγορίες -όχι 

πάντα αυστηρό χωρ ι σμένες: 

σ) το καθαρώς ιστορικά ("Κύρου Ανάβασις", "Ελληνικό") 

β) Τα φιλοσοφικά ( "Συμπόσ ι ον", "Απολογ ία Σωκράτους", "Απομνημονεύματα ") 

γ) Τα πολιτικά ("Λοκεδοιμον iων Πολιτείο") 

δ) Το βιογραφικά ("Αγησίλαος") 

ε) Τα παιδαγωγικά - ηθικά ("Κύρου Παιδεί α") 

στ) Τα εγχειρίδια ("Περί Ιππ ικής " , "Κυνηγετικός", ''Οικονομικός", "Πόρο ι " ή "Περ ί 

Προσόδων " ). 

Το Α και το Ω στο Μάνατζμεντ πριν από 2.500 χρόν ι ο, όπως ~οι σήμερα, είναι 

η στελέχωση, η τρίτη λειτουργία από αυτές που αναφέρω παραπάνω. - "Δώστε μου ικανό 

και όξ ι α στ ελέχη για να σας κάνω ό,τι θέλετε" - είναι το σύνθημα του σύγχρονου 

Μάνατ ζμεντ . .. 
Ο Ξενοφών σε όλα τα εγχει ρίδιό του προβάλλει τη σοφή παρα ί ν εση του Σωκράτη 

στους διαλόγους του, πως όλα τα προβλήματα θα λυθούν μόνον από τους "επd~οντ ες " , 

τους ε ιδήμονες, τα κατάλληλα στελέχη . Να, τι γράφε ι και ο Bertrand Rι: sse l σ τ ο 

κλασικό του έργο: 'Ά Hi story of Westerπ Phi 1 osophy" και στο λήμμα Ξενοφών ( σελ. 
83): 

" ... some of Χenophon 's remiπi scences are νery coπνiπci ng . He tells (as Plato 
also does) how Socrates was coπtinυal l y occυpied with the problem of getting 
competeπt meπ into positioπs of power" . 

Τα κατάλληλα στελέχη , λο ιπόν, (getting the competent men) είνα ι η λύση σε όλα 

τα προβλήματα .. . 
Πρέπει να υπογραμμίσω ι δ ια ίτερα ότι ο Ξενοφών, όπως σημειώνεται στην "Ιστορία 

του Ελληνικού Εθνους" (τόμος Γ2 , σελ. 446) είχε "ασυνήθιστες ηγετ ικές ικανότητες", 

που απέδε ι ξε έμπρ01<τα καθώς κατάφερε να φέρει τους μύριους στην Πατρίδα τους, 

λύνωντας πολλά προβλήματα τροφοδοσίας, στέγασης , μετακι.νήσεων, ασφάλειας κτ λ. 
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Στο Εγχε ι ρίδιό του " Περί ιππικής " δείχνε ι τ ι ς πλούσιες Ύνώσε ι ς του ως 

επσγγελμστ ί σς ι π πέσς στο κυνήγι, τον πόλεμο, σλλό κσ ι στην ι ππσσ ί ο ως σπορ κσ ι 

αναψυχή . 

Στον 'Ίππσρχικό" περιέγραφε τις συνθήκες της αποτελεσματικής οργάνωσης του 

Αθηναϊ κού ι ππικού , που ήταν οπό το πλέον ονομαστό όπλο των Αθηναίων. 

Στον "Κυνηγετικό" π εριλαμβάνε ι πλήθος τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών 

γιο το κυνήγι και προσπαθε ί νσ δικαιολογήσει τη δραστηρ ιότη τα αυτή ως οποροί τ ητη 

προεκηαίδευση γιο τον πόλεμο και κυρίως γιο τη γρήγορη εξάσκηση των ονδρών

στροτιωτών στην πολεμική δράση, τους ελιγμούς κα ι την ταχύτητα επ ίθεσης εναντ ίων 

του εχθρού. 

Στον "Οικονομικό" -που αποδ ίδεται ως "Οικονομικός" Λόγος , κοι είναι σύγγραμμα 

ή εγχειρίδιο περί Ο ι κονομίας (η απόδοση ως "Οικονομολόγος" είναι εσφαλμένη) ο 

Ξενοφών πορουσ ι όζε ι όλες τις αρχές κο ι τις λειτουργίες του Μάνατζμεντ οπό τον 

Προγρομμοτ ι σμό ως τον Ελεγχο. Πρόκε ι το ι γι ο κλσσσ ι κό εγχειρίδιο της ογροτ ι κής 

οι κονομ ί ος κσ ι του νοικοκυριού ή της οι κι οκής οι κονομ ί σς ( farm management κσ ι 

hou sehold management) . 
Παρακάτω παραθέτω το περιχόμενσ των 21 κεφαλαίων του "Οικονομ ι κού" του 

Ξενοφών τα με βάση τους τ ί τλους οπό τη μετάφραση των εκδόσεων "Πάπυρος" ("Απσντσ των 

Αρχαί ων Ελλήνων συγγραφέων", σριθ. 248). Με αστερίσκο(*) σημειώνω το Κεφάλαιο, που 
ονοφέροντσ ι στο Μάνατζμεντ, 16 τον αριθμό σε σύνολο 21 κεφαλα ί ων! 

"ΚΕΦΑΜΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

* Διάλογος του Σωκράτους μετά του Κριτοβούλου περί οικονομίας και οίκου. Αίτιο 

της καταστροφής των οίκων . 

ΚΕΦΑΜΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

* Ο Κριτόβουλος πορσκολεί τον Σωκράτη νο διδόξη αυτόν με ποίον τρόπον δύναται 

ν' ουξήση τον οίκον του 

ΚΕΦΑΜΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

* Διάφορο ποροδείγμστο ανδρών καλώς ή κακώς διοικούντων το υπάρχοντά των. Το 

μέρος της γυναικός εν τη διοικήσει των του οίκου 

ΚΕΦΑΜΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

* Από όλος τος τέχνσς των ανθρώπων η καλλίστη και σνσγκσιστάτη είναι πρώτον μεν 
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η γεωργική, έπε ι τα η πολειμική, αμφοτ έρων δε τούτων κατ' εξοχήν 

επιμελείται ο βασιλεύς των Περσών. Επεισόδ ι ον Κύρου του νεωτέρου 
κα ι Λυσάνδρου . 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 

* Εγκώμιον της γεωρ~ίος υπό του Σωκράτους, οποριθμούντος το πολλά και σπουδαίο 

αγαθό, ότινο παρέχει ε ι ς τους ανθρώπους η γεωργία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

* Συνέχεια των εν τω Α ' Κεφολοίω λεχθέντων περί οικονομιος και κατόπιν περί της 

γεωργίας . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ 

* Διάλογος Σωκράτους κο ι Ιοχομόχου περί των καθηκόντων της γυνο ι κός εν τω οίκω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ 

* Περί των εκ της τάξεως προερχομένων αγαθών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΛΤΟΝ 

* Διοτόξις της οικίας και των εν αυτή πραγμάτων . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ 

Περί του καλλωπισμού των γυναικών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ 

* Τι ποιών ο Ιοχόμοχος επωνομάοθη καλός κογοθός 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ 

* Περί των επιστατών των κοτό τους ογρούς εργασι ών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

* Τίνα το καθήκοντα του επιοτάτου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

* Πως εδίδοοκε τους επιοτότας την δ ι καιοσύνην ο Ιοχόμοχος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 

* Εύκολος η διδασκαλία της γεωρ~ικής τ έχνης . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ 

Περί του οργώματος των αγρών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ 

Περί της σποράς των ογρών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ 

Περί του θερισμού, του αλωνισμού και του λ ι χνίσματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΛΤΟΝ 

Περί δενδροφυτείος. 

ΚΕΦΑΜΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ 

* Το αίτιο των εκ της γεωργίας ζ ημ ιών. 

ΚΕΦΑΜΙΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

* Επίλογος. Ι~ιότης του αγαθού άρχοντος." 
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4. Οικονομία {ως επιμέλεια του οίκου) ή "Νοικοκυρωσύνη" 
ή "Οικοδ ι οίκηση" ή "Διαχε ί ριση του Οίκου" 

ή τα ''Μάνατζμεντ του Οίκου" 

Υn~,χσ\Ν'σοβορές διαφορές στην απόδοση ορισμένων όρων οπό τους μεταφραστές του 

"Οικονομικού" του Ξενοφώντα και είνα ι ανάγκη νο γίνει μια νέο μετάφραση του έργου 

αυτού οπό διεπ ιστημονική Ομάδα , στην οποίο να περιλαμβάνεται και Γεωργο

Οικονομολόγος και Οικονομολόγος αλλά και Εμπειρογνώμονος του Μάνατζμεντ. 

Ο κεντρικός όρος του βιβλίου του ''Οικονομικού" "οικονομία" οπό άλλους 

με ταφράζετα ι ως "νοικοκυρωσύνη' κα ι οπό άλλους ως "νο ι κοκυριό" ή " ο ικοδιοίκηση". 

Το αρχα ίο "ευ οικείν τον ευοτού οίκον" άλλος μεταφράζει ως: "να κουμαντάρει καλό 

το σπιτικό του" και σε άλλη μετάφραση ως: "να κυβερνά καλώς τον οίκον του ". 

Ας δούμε πως μεταφράζεται στο νέα Ελληνικό το παρακάτω κείμενο που είναι η 

αρχή του "Οικονομικού": 

Αρχαίο Κείμενο: 

'' Ηκουσα δε ποτε αυτού και περί οικονομίας τοιόδε δ ι ολεγομένου. Ειπέ μοι, έφη, 

ω Κριτόβουλε, άρόγε η οικονομία επιστήμης τινός όνομά εστιν, ώσπερ η ιατρική και 

η χαλκευτική και η τεκτονική ; Εμοιγε δοκεί, έφη ο Κριτόβουλος. Η και ώσπερ τούτων 

των τεχνών έχοιμεν αν ειπείν ό,τι έργον εκάστης, ούτω και της οικονομίας δυναίμεθ' 

ον ει πείν ό , τ ι έργον αυτής έστ ι ; Δοκεί γουν, έφη ο Κριτόβουλος, οικονόμου αγαθού 

είναι ευ οικείν τον εαυτού οίκον. Η και τον άλλου δε οίκον, έφη ο Σωκράτης, ει 

επιτρέποι τις ουτώ, ουκ ον δύνοιτο, ε ι βούλοιτο, ευ οικείν, ώσπερ και τον εαυτού; 

Ο μεν γαρ τεκτονικήν επιστάμενος ομοίως ον και άλλω δύνο ι το εργάζεσθοι ό,τ ι περ και 

εουτώ, και ο οικονομικός γ' ον ωσαύτως. Εμοιγε δοκεί, ω Σώκροτες. Εστιν όρο, έφη 

ο Σωκράτης , την τέχνην τούτην επιστομένω, και ε ι μη αυτός τύχοι χρήματα έχων, τον 

άλλου οίκον οικονομούντο ώσπερ και οικοδομούντο μισθοφορείν; Νη Δ ίο και πολύν yε 

μισθόν , έφη ο Κριτόβουλος, φέροιτ' ον, ει δύνο ι το ο ί κον παραλαβών τελείν τε όσο δει 

και περιουσίαν ποιών ούξειν τον οίκον . Οίκος δε δη τ ι δοκεί ημίν είναι; Αρο οπερ 

οικ ία, ή και όσα τις έξω της οικίας κέκτητοι , πόντο του οίκου τούτό εστιν; Εμοί 

γουν, έφη ο Κριτόβουλος, δοκεί, και ει μηδ ' εν τη αυτή πόλει ειη τω κεκτημένω, 

πόντο του οίκου είναι όσο τις κέκτηται . ~ 
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Α. Μετάφραση 

ΔIΑΛΟΓΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ - ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 

~~ Ι. Κάποτ ε πάλ ι τ ον άκουσα να μ ι λάει και γιο την νοικοκυρwσύνη και να λέε ι 

αυτά πάνw - κά τw: (Σwκρ.) Πες μου, Κριτόβουλε , τάχα η νοικοκυρwσύνη είνα ι όνομα 

καμμ 1 ανής επιστήμης, όπως να πούμε η ιατρική, η σιδηρουργ ική και η ο ι κοδομ ική; 

(Κριτ.): Εγώ τ ουλάχιστο έτσι νομίζω, είπε ο Κρ ι τόβουλος. 2. (Σωκρ.) Αλήθεια , θα 

μπορούσαμε να προσδιορίσουμε, ποιό είναι το έργο τ ης νοικοκυρωσύνης, όπως ακριβώς 

μπορούμε να προσδ ιορ ίσουμε, ποιό είναι το έργο της κάθε μιας απ' αυτές τις τέχνες; 

(Κρ ι τ.) Μα είνα ι φανερό, ε ίπε ο Κρ ι τόβουλος , πως έργο ενός καλού νοικοκύρη είνα ι 

να κουμαντάρει καλά το σπιτικό του . 3. ( Σωκρ.) Καλά, και το απ ι τι κό ενός άλλου, 

είπε ο Σωκράτης, αν τον εξουσ ι οδοτούσε , δε θα μπορούσε, αν ήθελε, να κουμαντάρε ι 

καλό, όπως ακριβώς και το δικό του σπ ιτι κό ; Γιατί βέβαια, με τ ι ς άλλες τέχνες αυτό 

συμβαίνει · αυτός που ξέρει καλό την ο ικοδομική , θα μπορούσε νσ κάνει κι ο καλός 

νοικοκύρης. (Κριτ.). Εγώ, Σωκράτη, ε ίμα ι σύμφωνος. 4. ( Σωκρ.) Μπορε ί λοιπόν, εί πε 

ο Σωκράτης, αυτός που ξέρει καλά αυτή τ ην τέχνη, ον τύχει να μην έχε ι λεφτά, να 

παίρνει μισθό , όντας ο ικονομ ι ~ός δ ι ευθυντής στο σπιτ ικό του άλλου , όπως ακριβώς 

μπορεί να παίρνε ι μισθό ο οικοδόμος; (Κριτ.) Μα το θεό, θά πρεπε να πα ίρνει, και 

μεγάλο μάλι στα μι σθό, είπε ο Κριτόβουλος, αν μπορούσε , αναλαμβάνοντας το οικονομ ι κό 

κουμάντο του σπ ι τ 1 ού, να εκτελε ί τα αναγκα ί α κα 1 να προκόβε ι το σπτ ι κό με τ ι ς 

ο ι κονομίες του. 5. (Σωκρ.) Σωστό, αλλά τι λέμε με ις σπιτικό; (Κριτ.) Λοιπόν, εμένα, 

ε ίπε ο Κρ ι τόβουλος, μου φαίνεται, πως όλα, όσα ο καθένας έχε ι στην κυριότητά του , 

ανήκουν στο σπιτ ι κό, κ ι α ν ακόμα δεν είνα ι στην ίδια πόλη που μένει ο ι δ ιοκτή της.» 

Β. Μετάφραση 

[Δι άλογος του Σωκράτους μετά του Κρι τοβούλου περί ο ι κονομ ίας κα ι οίκου . 

Αι τ ια της καταστροφής των οίκων]. 

"Ηκουσα δε κάποτε αυτόν και περί της οικονομίας τα εξής περίπου να συζητή. 

- Ε ιπ έ μου , ε ίπε, Κρ ι τόβουλε, άραγε η οικονομία είναι όνομα μαθήσεως [Σ.Σ. 

επιστήμης ] τινος, όπως λ.χ. η ι ατρ ι κή και η σ ι δηρουργική και η ξυλουργ ι κή; 

- Κατά τη γνώμην μου είνα ι , εί πεν ο Κρ ι τόβουλος. 

- Και λοιπόν, όπως ημπορούμεν να ε ίπωμ εν ποίον είναι το έργον εκάστης εκ των 

τεχνών τούτων, τοιουτρόπως θα ηδυνάμεθα να είπwμεν και της οικονομίας πο ί ον ε ίναι 

το έργον της; 

- Φαίνετα ι , τουλάχιστον, ε ίπεν ο Κρ ι τόβουλος , ότι έργον του καλού οικονόμου 

είναι να κυβερνά καλώς τον οίκόν του. 

75 



- Αλλά μήπως κο ι κανενός άλλου τον οίκον, ε ί πεν ο Σωκράτης, άν ήθελέ τις 

αναθέσει εις αυτόν, δεν θα ημπορούσεν, ον ήθελε, καλώς να κυβερνά, όπως ακριβώς, 

τον ιδικόν του; Διότι όποιος γνωρίζει καλώς την ξυλουργικήν, θα δυνηθή και χάριν 

άλλου να εργοοθή ομοίως όπως και χάριν του εαυτού του, και ο οικονομικός βεβαίως 

ωσαύτως. 

Αυτό εγώ τουλάχιστον φρονώ, Σώκροτες. 

- Κατά τούτο λοιπόν, είπεν ο Σωκράτης, δύναται ο καλώς γνωρίζων τούτην την 

τέχνην, και ον τυχόν αυτός δεν έχη χρήματα, δι ευθύνων ως οικονόμος τον οίκον άλλου, 

όπως ο οικοδομών ο ι κίον άλλου, να λομβάνη μισθόν; 

- Και πολύν μάλιστα μισθόν θα λομβόνη, μα τον Δίο, είπεν ο Κριτόβουλος, αν 

δύναται παραλαβών ένα οίκον να εκτελή όσο πρέπε ι κα ι παρουσιάζων και περισσεύματα 

να ουξόνη τον οίκον. 

Οίκος δε πόλ ιν τι μας φαί νεται ότι ε ίναι; Αρογε ό,τι ονομόζομεν οικίον, ή 

και όσο κανείς έχε ι έξω της οικίας, όλο αυτό είναι κτήματα του οίκου; 

- Εγώ τουλάχιστον, είπεν ο Κριτόβουλος, φρονώ ότι, και ον δεν ευρίσκωνται 

εντός της αυτής πόλεως όσο κανεί ς έχει, όλο είναι κτήματα του οίκου του.71 

5. Η ορολογία σε διαρκή εξέλιξη .•. 

Οι εξειδ ικευμένοι όροι του Μάνατζμεντ που περιλαμβάνοντος στο τρίο βιβλίο του 

Ξενοφώντα ("Οικονομικός", "Πόροι" και "Ιέρων") είναι ο ι εξής: 

Ορολογία : 

Αρχής (Au~hority) 

Αρχών - Αρχόντων (Leader) 
Διαχείριση - Διοχειριζόμενη (Maπagemeπt) 

Διοικείν (!) (to manage) 

Εξουσ ί α (Power) 
Επιμελητής (Superνisor) 

Επίτροπος (• Representatiνes) 

Ηγέμων - Ηγεμονία (Leader) 

Υπουργίαι ( 1) 

Συχνότητα 

24 φορές 
20 

2 

4 

8 

2 

2 

2 

3 ιι 

Δεν υπόρχε ι ομφ ι βολ ίο ότι η γλώσσα κο ι η ορολογ ίο υπόκε ι ντο ι σε δ ιαρκή 

εξέλιξη : 

Το "ευ οικε ίν " των Αρχαίων , όπως αποδίδεται οπό τ ον Ξενοφώντα στον δ ι άλογο 

του Σωκράτη με τον Κρ ι τόβουλο, ένας μεταφραστής αποδ ί δει ως: " να κυβερνά καλώς ... " 

76 



και ο άλλος ως: " να κουμαντάρε ι καλό ... ". Στη σημερινή ορολογία του μάνατζμεντ η 

ορθότ ερη δ ι οτΟπωση θα ήταν: "νσ διοχεi ρι ζεται καλό το ο ικι ακά θέματα ... " ή "να 

διο ικεi καλά ... " . 
Το θέμα της εξέλ ι ξης τ ης ορολογίας διαχρονικά είνα ι από τα πλέον δυσχερή 

επικοινωνιακά προβλήματα, ιδiως όταν η εξέλιξη αυτή υποκρΟπτει ή υποδηλώνε ι σοβαρές 

αλλαγές εννοιών και περιοχομένου, που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, το οποίο 

διαμορφώνουν νέες αξίες, νέες ι δεολογίες και κυρίως μια νέα, περισσότερο 

πολυσΟνθετη και πολΟπλοκη , πραγματικότητα . 

Εργο του Επ ιστήμονα - Εμπειρογνώμονα της Ορολογiας είναι όχι να οπορρiπτ ε ι 

τις έννο ι ες, παλιές ή νέες ,αλλά να καταγράφει με ακρίβεια και συστηματικότητα τις 

διαδοχικές εξελίξεις των επιστημονικών όρων αποσαφηνίζοντας σε κάθε περί πτωση το 

ακριβές νόημα του εννοιών - όρων που χρησιμοποιοΟντοι. 

ΣτοΟρος θεοφανίδης , 

Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ο ι κονομ ίας, 

Ποντε ί ου Πανεπιστημίου, 

Λεωφ. ΣυγγροΟ 136 
17671 ΑθΗΝΑ 
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llAPAPTHMA 

Αποδελτίωση 

Ορων - εννοιών της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης 

(Εργασία Ομάδας Φοιτητών] 

ΞενοΦών: 'Όι.κονομι.κός" 

Σuχκεντρωτι.κός ΠCνακας 

1. Εnι.στήμες τηc Ζωής-Ιατρι.κή 

2. Ηηχανι.κή 

3. Οι.κονομCα 

4. Δι.οCκηση - Δι.αχε~ρι.ση 

5. Οι.κοδομι.κή-Κα.τασκεutc-Τεχνι.κή Κατασκ. 

6. Πληροφορι.κή- Ενημtρωση 

135 

1 

608 

22 

54 

30 

7. Μαθηματικά 122 

8 . Πολι.τική Ετιι.στήμη 70 

3. Νομι.κή Εnι.στήμη 121 

Ο . Φuσι.κή - ΧημεCα 86 

.1. Γεωτιονικtc Ετιι.στήμεc 326 

.2. ΔημοyραφCα-Κοι.νωνι.ολοyCα-Πολι.τι.στι.κά 157 

.3. Φι.λοσο<ι>Cα-Λοyική-Ηδική-θεολοyCα 690 

L4. Πολεμική Τtχνη - Στρατηyι.κή 132 

.5. Πaι.δαyωχι.κή Πaι. δε Cα 128 

ΣΥΗΟΛΟ 2. 682 

Ποσοστό 

5 

Ο, 

23 

1 

2 

1 

5 

3 

4 

3 

12 

6 

25 

5 

5 

100 
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Ξενοφών: "Ιέρων" 

Συyκεντοωτικόs;; πινακας ΛέΕειs;; Ποσοστό 

1. Επιστfιμεs;; της; Ζωής; 34 2 , 3 

2 . Μηχανικfι 2 0,2 

3. Οικονομικά 176 12,1 

4. ΔιοCκηση 35 2,4 

,5. 0LκοδομLκή-κατασκευέs;;-ΤεχνLκ. Κατασκ. 26 1,8 

6. ΠληροφορLκfι ο 

7. ~ΙαΟηματLκά-ΛογLκή 79 5,4 

8. ΠολLτικfι ΕπLστfιμη 230 15,8 

9 . ΝομLκή Ετηστfιμη 226 15,5 

10 . ΦυσLκfι - Χημεια 85 6,0 

11. ΓεωπονLκέs;; ΕπLστήμεs;; 3ι: 2,3 

12. ΔημογραφCα-ΚοLνωνLολογCα 73 5 , 0 

13. 0LλοσοφCα-Η8Lκ~-θεολογCα 320 22,Ο 

14. ΠολεμLκή Τέχνη-ΣτρατηγLκfι 117 8,0 

15. ΠαLδαγωγLκfι-ΠαιδεCα 18 1,2 

1.455 100,Ο 
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Συyκεντpωτικό ς;; Αpιδμητ.ικός; Γ.L νακας;; 

1. Δημοσιονομικά · 

2 . Οικονομική Πολιτική κα ι 

Κpατικός; Δανεισμός;; 

•. hv ,.u.~ι κτi Δpαστηpιότητα 

:? • Ε~ωττpιχt~ Οικονομ~κις Σχέσεις; 

4. Εμτιόpι ο 

5. Παpαyωyή 

6 . Ηομισματ ική θεωpLα 

7. Βιομηχανική οpyάνωση κα ι 

Δημόσια Πολιτική 

8 . Οpyάνωση και ΔιοCκηση Ετιιχε ι pήσεων 

Υτιοσύνολο 

9. Πολιτικές Ετιιστήμες 

10 . Φιλοσοφια-Ηδική-θεολογία 

11. Οικοδομικ1i κατασκευών 
Τεχνική κατασκευών 

12. Κοινωνιολογία 

Σύνολο λέt;εων 

r 11 
Ξενοφών: Πόpο ι 

Σύνολο 
Λιeεων 

32 

4 

11 

22 

33 

23 

37 

16 

178 

33 

10 

40 

8 

106 

284 
---

Ποσοστό i 

12 

1 

4 

8 

12 

8 

14 

6 

65 

14 

4 

14 

3 

35 

100% 
- -
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δασμούς 28 

είσφορά 38 

ε ίσφερόμενα 39 

έrιισχύειν 47 

λαμβάνει 69 

rιοοσεπιφέρει 102 

άγαθόν 1 

άναλίσκουσιν 8 

άποδιδοίτο 10 

δαπάνη 26 

δαrιανηρών 2 7 

οίκονόμου άγαθοϋ 

πλεονεκτεί 93 

προσόδους 103 

τρέφειν 11 6 

προσεπιφέρει 

αύΕε ι 18 

διανσiιή 34 

διανεμητέον 

διατίθενται 

είσενεχθή 37 

έμποροι 4 1 

έf;άγεται 42 

85 παρέχει 

86 

102 

33 

35 

παρ έδωκα 

συμβέβληται 106 

ταμιευμάτων 112 

τόκου 115 

χρήματα 122 

χρηματιστήν 123 

χρηματοποιόν 124 

πλοϋτος 96 

κατατέθηκας 63 

82 κερδαλεώτερον 64 

ΒιβλCο: "Οικονομικός " 

ύΙΚΟΝΟΗΙΚΕΣ ΕΓϊΙΣΤΗ1'1ΕΣ 
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άγc.8όν 21 

aγαδοϋ ώνητοϋ 1 

άγοuσί,ν 

άγορό. 3 

α ισχρών κερδών 1 

aισχροκέρδεί,αν 1 

άλί,έων 1 

άvαλίσκοuσί,v 1 

άvτίδοσί,ν 1 

άrιοδί,δοϊ:το 12 

άrιόραι;; δνται: 1 

άrιορίαν 3 

άργίαν 6 

άργύpί,όν 1~ 

άρχαίαι: τι μi'jς; 

άρχόντων J 

ό.σχολίαι; 2 

1 

αύfεί, 16 

άφδοvία 3 

άφορμάς; 1 

βανανσί,καί τέχναί, 

βλάβηv 

βοϋι; 6 

1 

γη 10 

γuμνασί,αpχίας; 1 

δαπάνη 3 

δαττανηρών 6 

δασμού~: 4 

δίαί, ταν 1 

δί,αδεκωτότας; 

δεσττότοu 5 

δί,άκονον 2 

δ ί,αvεμτττέον 

δί,ανομή 1 

δί,ατίΟενταί, 

δούλων 4 

είσενεχθή 

1 

5 

1 

1 

εισφορά 

εLσc<>ερόμεvα 2 

έvδεLα 1 

fuττοpοί, 2 

έf;άγεταί, 1 

έπίδοσί,ν 2 

frHrtλa 3 

έπί,στάτη ι;; l 

έrtί,στή μη ο ίκονοuίας; 

έrtί,σχύεί,V 1 

έπί,τpόποuι: 15 

έργασία 5 

έρ γάτας; 8 

έργαστήρων 1 

έργάCεσθα ί, 39 

έργον 13 

εύδαί,μονεϊ:ν 

i:ηuίav 1 

Cημί,οQσ8αί, 

Cώων 2 

4 

7 

θαλαττοuργοί όντες; 1 

Lδί,ωτων J 

ίrιποv 23 

ί.rιποκόuοι; 1 

ί.rιττοτροφία 1 

κατατέ8ηκας; 1 

κερδαλεώτερον 

κερδαίvεί,v 1 

κέρδους; 1 

1t τήματα 14 

κτi;ση 1 

6 

λαμ3άνεί, 27 

μεγίστη βλάβη 1 

μεγίστη όvησί,ι: 1 

μετρίως; έχοuσί,ν 1 
μή ι δ ί,ώτης; 1 

μί,σθόv 3 

μLσθοφορεϊ:ν 1 

14 

2 
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84 

οrκον 29 

οικονομίας; 6 

οLκονομικfi l 

οικονομι κός; l 

οικονόμου άγαδοϋ 3 

οικονομικών έργων 3 

όργανα l 

όφελος; 6 

πaρέ χ.ει ν 34 

παρ έδωκα l 

πείναν 2 

ττεν,αν 5 

πέντε μνό.ς; l 

rιεριουσίαν 6 

rιεριττά l 

περιττεύειν 1 

πλεονεκτεί: 2 

πλουσιους; 6 

ττλουτηρόν 

ττλοϋτος; 

πλουτεϊ:ν 

ττονοϋντας; 

πράγματα 

πρόβατα 

έργον 

3 

7 

άττόρως; 

3 

8 

1 

1 

rιροβατευτική τέχνη 1 

προσετιιQέρει l 

προσόδους; 2 

πωλούμενοι 7 

συμμάχων l 

συμβέβληται 2 

συμφέρει 6 

σύμφορα 1 

συνεργούς; 1 

ταλασιουργικών όργάνων 2 

ταμιείας; 4 

ταμευμάτων 1 

τέχνη 1 

τεχνίται 2 

τόκου 1 

Β ι 3λ,ο: " Οικονομικός;" 

(Συνέχεια) 

τρέφειν 11 

τριηραρχ.,ας; 2 

φδειρομένων 2 

φιλοκερδεϊ:ι;: 3 

φορτ,ων 1 

φύει 7 

χ.ρήματα 37 

χ,ρημα τ ιστήν l 

χ,ρηματοrιοιόν 1 

χορηγίας; 2 

ώφέλιμα 14 



άφδονία 19 

ίδLωτών 59 

μή ίδLώτηc 73 

πονοϋνταc άπόpωc 

άπόpαc 6νταc ί,1 

άποpίαν 12 

δίαLταν 29 

ώφέλLμα 126 

:ώων 57 

ίππον 60 

κτήματα 67 

οrκον 77 

πpάγματα 99 

πpόβατα 100 

πpοβατεuτLκή τέχνη 

γi'j 24 

βοϋc 23 

tπποτpοφία (ί2 

κτf'\ση 68 

άpχόντων 16 

άλLέων 7 

δLάκονον 32 

δούλων 36 

έpγάταc 50 

έpγατήpων 51 

έπLτpόποuc 48 

tπποκόμοc 61 

συμμάχων 105 

σuνεpγούc 109 

ταμLείαc 1 1 1 

τεχνίταL 11 ι\ 

οίκέτας; 76 

βαναuσLκαί τέχ.ναL 

θαλαττουργοί όντες; 

ιτωλούμενον 1J4 

98 

101 

21 

58 

ΒL3λίο "ΟLκονοuLκόc" 
(Σuνέχε Lα) 

κεpδαίνεLν 65 

κέpδοuc 66 

όφελοc 34 

άσχ.ολίαc 17 

φύεL 121 

όpγανα 33 

ταλασLοupγLκών όpγάνων 

άγοuσLν 3 

άφοpμά~ 20 

έιτίδοσLν 43 

έπLσττiμη οLκονοuίας;; 46 

έργον 53 

οίκονομί,ας;; 78 

άντίδοσLν 9 

ιτλοuτηpόν έργον 95 

σύμφορα. lOa 

οtκονομίας; 78 

τέχνη 11 3 

οtκονομLκfi 79 

οtκονομLκών έργων 

τρLηραρχίας; 117 

χορηγίας; 125 

γυμνασLαpχίας; 25 

σuμφέpεL 107 

άpγύpLον 14 

άpχαίας; τLμi'jς; 15 

μLσθόν 74 

μLσθοφορείν 75 

πέντε μνάς; 39 

πεpLουσίαν 90 

82 

110 

85 



86 

30 

ι3λάβη 22 

διαδεκωτότας; 

ένδεια 40 

έπιστάτης; 45 

δεσττότου 31 

εύδαιμονείν 5 4 

\:η μιοϋσθα ι 56 

μετρί~ς; έχουσιν 72 

πεCναν 87 

πενίαν 88 

πλουσίους; 94 
πλουτείν 9 7 

φιλοκεpδεϊ:ς; 119 
έpyάζεσΟα.ι 52 

οικονομικός; 80 

άpχi'jς; 1 

άρχων 4 

διοικεϊ:ν 4 

έπιμελητάς: 2 

ήyεμών 4 

κα&ίστησι 6 

πpοστατείας: 1 

διαχειpιζόμενα 1 

άyαΌοϋ ώνητοϋ 2 

άyορά 4 

αίσχοων κερδών 5 

αίσχpοκέρδεια 6 

έρyασι:α 49 

i:ημι:aν ~5 

φΌειpομένων 118 
φορτίων 120 
περιττά 91 
πεpιττεύειν 92 
μεyι:στη i3λάpη 70 
μεyι:στη δνησις: 71 
έπιπλα 44 

.Βιβλίο: "Οικονομικός;" 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 



εCσφέρειεν 

άyαθόν 1 

άνάyι.:ης: 1 

Dησαυρούς; 

δαrιανήματα 

" u 

πρόσοδοι 2S 

έμπορία 12 
κέρδος; 22 
πλούτω 26 
χρημάτων 33 
ώφελήματα 3<: 
άσχολ(α 5 

άi; ίαι ς: 7 

χορηyοtς; 32 
άφθονία 4 

άρχοντας; 8 

1 (). 

εύδαι μονεϊ:ν 11 
δώρημα i ι; 

εύφραίνεται 15 

~ημιοΟν 17 

16 

κακοδαιμονεϊ:ν 20 
πολυτελών 

rιένητας; 

25 

23 

άνταyωνιστάς; 3 

άyοραϊ:ς; 6 

φήμη 31 

ί:πrιους; 19 
κτήματα 21 
δούλους; 9 

έρyάταις; 13 
μισGρφόρων 24 
μισθός; 2J 
πωλεϊ:ται 27 

ΒιβΗο : Ιέρων 

ΟΙΚΟ!ΙΟt-ΙΙΚΕΣ ΕCΙΣΤf-ίΝΕΣ 

ό.yαθόν 13 

ό.νάyκης; 14 

ό.νταvωνιστάς; 

ό.φθονία 2 

ό.σχολία 3 

ό.yοραtς: 4 
ό.!Ξίαις; 3 
άρχοντας: 9 

δούλος; 7 

δαπανήματα 12 

ε6δαιμονε'Cν 11 
έμrιορία 4 

έρyάταις; 2 

δώρημα 6 

ε(ιφραίνεται 16 

εtσφέροιεν 4 

2 

θησαυρούς; 2 

Crιrιους; 8 

κακοδαιμονεϊ:ν 

κτήματα 

κέρδος; 

μισθός; 

μισθοφόρων 

πολυτελών 

rιλούτω 5 

5 

1 

2 

2 

6 

rιωλεϊ:ται 1 

πρόσοδοι 

rιένητας; 

στηρηθώσι 

φήμη 3 
χορηyο'Cς; 

χρημάτων 

ώφελήματα 

ΔΙΟΙΚΗΣfί 

ό.ρχής 23 

ές;ουσίας; 8 

ύπουρyίαι 4 

3 

1 

4 

3 

4 

5 

3 

2 

87 



ει~λίο: 'Πόρο ι~ (. ι-; '~ερί Προσόδω-,;· ) 

ΟΙΕΟΝΟΗΗ:ΕΣ ΕΠΙΣΤΙiΗΕΣ 

μέτοικος; 7 

πρόσοδοι 15 

μισθοφόροι 4 

εύεργέται 

φόροι-τέλη l 

εισφορά 1 

εCσφοpά ναυτικόν l 

εtσφορό. 

καταγώγια - πανδοχεία 1 

λιμένας; - ναuσί 6 

οt κό:τεδα 1 

πολύσιτοι 1 

πολύοινοι 1 

πολυέλαιοι 1 

πολυπρόβα.τοι 1 

έπιπλα 1 

χ.ειροτέχ.ναι 1 

έμποριαν άρyύροu 1 

τριήρη ς; - πλοία ε~άyοντες; 5 

έ μποροι 3 

έμπορεύεσΌα.ι 2 

rιωλώσιν 1 

έ μτιορε ύμασ ι 1 

εtσάyοιτο 2 

έ~άγοιτο 4 

πωλοίτο 1 

άγοραίοις; 1 

πωλητήρια 1 

άγορά 1 

μάρμαρο 2 

σίτον 5 

άρyuρον 17 

χ.αλκόν 

οCνον 2 

πρόβατα 1 

στιειρομένη γή l 

καρποφορεί: 1 

άyαΌά 1 

καρτιόν 1 

έργα.σία 1 

μναί 5 

χ.ρή ματα 6 

μισθωμένοι 1 

όβολόν 2 

τάλαντα. 2 

μισδόν 5 

κέρδος; 1 

χ,ρηματίζεσδαι 1 

έλληνοτα.μιας; 1 

έρyάτα ι 3 

δούλοι 13 

μετάλλοις; 12 

άρyύρε ια 7 

το1tισταί 1 

τόρνος; 1 

ΟΡΓΑL-lΩΣΙΙ ΚΑ Ι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

φuλι'ι 2 

προστάται 3 

μετοι1tοφύλα1tες 5 

88 ναύκληροι - πλοίαρχοι 3 

περίπολος; 1 

ίππε ί ς; 

οπλίτες 

1 

1 




