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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πραγματικού ηγέτη; 

 

Ένας ηγέτης έχει να αντιμετωπίσει τρεις βασικές προκλήσεις: να συνθέσει ένα όραμα, να εμπνεύσει 

άλλους να ευθυγραμμιστούν σε αυτό και να είναι ο πρωταγωνιστής της υλοποίησής του. Όλοι έχουμε 

την προδιάθεση, ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μας, να κάνουμε κάποια από αυτά 

καλύτερα από άλλα. Όμως ένας ηγέτης με ισχυρό όραμα και αξίες, θα βρει μέσα του το κίνητρο για 

να αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται, για να κάνει καλά και αυτά, όπου η 

προδιάθεσή του δεν τον βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι ο καλός ηγέτης θέτει το όραμα, κατανοεί τι 

πρέπει να γίνει για να πραγματωθεί αυτό το όραμα και δρα μέχρι τέλους. 

 

Τι κάνει όμως έναν καλό ηγέτη να ξεχωρίσει και να εμπνεύσει τους συναδέλφους του; 
 

1. Παραδέχεται το λάθος του 

Ο πραγματικός ηγέτης δεν φοβάται να παραδεχτεί τα λάθη του, γιατί ξέρει ότι η παραδοχή είναι 

σημάδι δύναμης, όχι αδυναμίας.  
 

2. Είναι πολύ ειλικρινής 

Εμπιστεύεται στην ομάδα του κάθε είδους πληροφορία και πρόβλημα που την αφορά, αλλά και την 

διαβεβαιώνει ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να τα διαχειριστεί. Με αυτόν τον τρόπο 

εμπνέει τους γύρω του και τους κάνει να συνειδητοποιούν ότι ακόμα και ο ίδιος είναι ένα άτομο όπως 

εκείνοι, με προβλήματα παρόμοια με τα δικά τους. Και εφόσον ο “ηγέτης” τους ξέρει να επιβιώνει 

και να επιτυγχάνει, το ίδιο μπορούν να κάνουν και εκείνοι. 
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3. Σκέφτεται προτού απαντήσει 

Ο καλός ηγέτης παίρνει τον χρόνο του και δεν απαντάει κατευθείαν. Σκέφτεται πάντα 

προσεκτικά και επεξεργάζεται τις πληροφορίες προτού απαντήσει.  
 

4. Αναζητά το σωστό, όχι απαραίτητα το εύκολο 

Ο πραγματικός ηγέτης αναζητά το σωστό και όχι το εύκολο – με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται – 

και στη συνέχεια προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες. Για παράδειγμα, θέλει μεγάλο θάρρος 

να αφήσεις έναν υπάλληλό σου να φύγει, ιδιαίτερα αν εκτιμάς πολύ τον ίδιο και την δουλειά του, 

αν όμως αυτό είναι το καλύτερο για εκείνον ή για την εταιρεία σου θα πρέπει να το δεχτείς, να 

βρεις την καλύτερη λύση στο «πρόβλημα» και να πας παρακάτω. 
 

5. Ο Πραγματικός Ηγέτης μοιράζεται την επιτυχία 

Ο ηγέτης είναι φιλόδοξος και δραστήριος προκειμένου να πραγματώσει το όραμά του. Όμως 

ταυτόχρονα είναι και ταπεινός και γνωρίζει ότι ο δρόμος για την επιτυχία δεν είναι μοναχικός. 

Ξέρει πολύ καλά ότι θα πρέπει να εμπνεύσει και άλλους με το πάθος του και το όραμά του, γιατί 

κανείς δεν μπορεί να καταφέρει κάτι σημαντικό μόνος του. 
 

6. Αφιερώνει χρόνο στον εαυτό του 

Ένας καλός ηγέτης ξέρει ότι χρειάζεται χρόνο και για τον εαυτό του, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει 

να γίνει καλύτερος και να βρει την ισορροπία που χρειάζεται. Γι’ αυτό και φυσικά θέλει να κάνουν 

το ίδιο και οι υπάλληλοί του. 
 

7. Είναι εκεί για τους άλλους 

Μπορεί ένας καλός ηγέτης να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό του, το ίδιο όμως κάνει και στους 

γύρω του με αποτέλεσμα να είναι πάντα εκεί για να ακούσει και να λύσει τα προβλήματα των 

υπαλλήλων του, όποτε χρειαστεί. 
 

8. Στρατηγική σκέψη.  

Υπάρχουν διάφοροι τομείς ικανοτήτων που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τους ηγέτες. Ίσως η 

πιο σημαντική ικανότητα που χρειάζεται ένας ηγέτης -και αυτό που διακρίνει πραγματικά τους 

ηγέτες από τους διαχειριστές- είναι να είναι σε θέση να σκέφτονται στρατηγικά. 

Ο ιδανικός ηγέτης οφείλει να διαθέτει την ευφυΐα να κατανοεί την πραγματικότητα και να 

ανιχνεύει τις λεπτομέρειές της.  Χωρίς αμφιβολία έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η ίδια η ηγεσία έχει 

υποκειμενική χροιά, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τόσο διαφορετικές μορφές και επίπεδα ηγεσίας 

στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις. Ο τέλειος ηγέτης θα πρέπει να κατανοεί τι σημαίνει να 

ηγείσαι, όσο και να ακολουθείς. 
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