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Στθ ςυηιτθςι μασ κα αναφερκϊ: 
 

• Στθν ζννοια τθσ ευαλωτότθτασ, 

• Σε μφκουσ και παρανοιςεισ ςχετικά με τθν 
ευαλωτότθτα, 

• Σε χαρακτθριςτικά των ευάλωτων θγετικϊν ςτελεχϊν, 
και 

• Θα προςπακιςουμε να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ: 

«Θα μποροφςε θ ευαλωτότθτα να αποτελζςει το κλειδί 
για καλφτερθ θγεςία;» 

 



V for Volatility 

U for Uncertainty 

C for Complexity 

A for Ambiguity 

 

• Μ για Μεταβλητότητα 

• Α για Αβεβαιότητα 

• Π για Πολυπλοκότητα 

• Α για Αμυισημία 
 

 
(Bennet - Lemoine, 2014) 
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Είναι Ηοφγκλα εκεί ζξω…………………..… 



Η «καρδιά» τησ Ηγεςίασ 
Αυτό που λείπει ςτο μονοπάτι για τθ Διαμορφωτική 

ηγεςία  είναι θ ευαλωτότητα 
 

Θ ευαλωτότθτα ακοφγεται ςαν αλικεια και 
ςυναιςθάνεται ςαν κάρροσ. 
 Θ αλικεια και το κάρροσ  
δεν είναι πάντα άνετα, 
αλλά, ποτζ, δεν αποτελοφν 
αδυναμία. 
(Brene Brown, Daring Greatly) 

 



Ορίηοντασ τθν ζννοια τθσ Ευαλωτότθτασ 
Ο βαςικόσ οριςμόσ τθσ λζξθσ «ευαλωτότθτα» (ευ-αλίςκομαι) 
είναι θ ιδιότθτα του ευάλωτου, που κυριεφεται εφκολα ι που 
δεν μπορεί να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά κίνδυνο ι 
επίκεςθ 
(Μπαμπινιϊτθσ, 2012). 

Υπάρχει και θ άλλθ πλευρά τθσ ευαλωτότθτασ…….. 

Ωσ ςυνϊνυμα τθσ λζξθσ αναφζρονται θ «διαφάνεια, θ 
δεκτικότθτα και θ ευαιςκθςία». Μζςα από το κάρροσ 
γεννιζται θ ευαλωτότθτα. Χρειάηεται πολφ κάρροσ για να είναι 
κάποιοσ ανοιχτόσ/θ και να μοιράηεται τον αυκεντικό εαυτό 
του/τθσ. 
(Brown, 2012) 



 

Ευαλοτϊτθτα είναι το ςυναίςκθμα που 
βιϊνουμε ςε περιόδουσ αβεβαιότθτασ, 
κινδφνου και ςυναιςκθματικισ ζκκεςθσ.  

  

Είναι όταν: «Ζχουμε το κάρροσ να βγοφμε 
μπροςτά ακόμα  και αν δεν γνωρίηουμε το 

αποτζλεςμα». 
Brown, B. (2018) 



Μφκοι και παρανοιςεισ ςχετικά με τθν 
ευαλωτότθτα 

Θ ευαλωτότθτα είναι μια αδυναμία. 

Μερικοί άνκρωποι δεν μποροφν να βιϊςουν 
τθν ευαλωτότθτα. 

 Ζνα χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ 
ευαλωτότθτασ είναι θ ζκκεςθ κάποιων 
μυςτικϊν γνωριςμάτων.  

 Ζνασ άλλοσ μφκοσ: Θ ευαλωτότθτα είναι 
ατομικι διαδικαςία.  



Το Σεπτζμβριο 2016, θ Amazon.com  
είχε 174,768 βιβλία ςχετικά με τθν Θγεςία 



Οριςμόσ για τθ Διαμορφωτικι Θγεςία 

Διαμορφωτική Ηγεςία είναι θ διαδικαςία επθρεαςμοφ των 
άλλων ϊςτε να κατανοιςουν και να ςυμφωνιςουν για το τι 
πρζπει να γίνει, πώσ να το κάνουν και με ποιζσ διαδικαςίεσ μζςα 
από ατομικι και ςυλλογικι προςπάκεια για τθν επίτευξθ κοινϊν 
ςτόχων. 
(Yukl, 2010)  
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Θ Διαμορφωτική ηγεςία δθμιουργεί μια κουλτοφρα 
ςυνειδθτισ ςτρατθγικισ επιλογισ με ςτόχο τθν 
ενεργι διευκόλυνςθ: 

 τθσ εξζλιξθσ του οργανιςμοφ με βάςθ κοινοφσ 
ςτόχουσ, 

 τθσ εγρήγορςησ και ευαιςθητοποίηςησ, 

 τθσ ανοικτισ και ειλικρινοφσ καθημερινήσ 
επικοινωνίασ, 

 τθσ διαρκοφσ εξζλιξησ και ενόσ νζου τρόπου 
ςκζπτεςθαι, 

 τθσ ενδυνάμωςησ ςε όλα τα επίπεδα. 

 



Θγετικά χαρακτθριςτικά και Ευαλωτότθτα 
• Μετάδοςθ ενιαίου και πλιρωσ αποδεκτοφ οράματοσ ςτθν ομάδα, 

• Επικζντρωςθ ςτον πολίτθ, 

• Στρατθγικι ςκζψθ, 

• Άμεςθ λιψθ αποφάςεων, αναλαμβάνοντασ τθ ςχετικι ευκφνθ, 

• Δθμιουργία ομάδων με εφαρμογι αποτελεςματικισ διοίκθςθσ, 

• Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων και ενκάρρυνςθ ςυνεργατϊν/ιδϊν, 

• Προςωπικι ιςχφ και ωριμότθτα, 

• Αποτελεςματικι επικοινωνία, 

• Θγεςία δια του παραδείγματοσ, 

• Ακεραιότθτα, ταπεινότθτα, αυτορρφκμιςθ, αυτογνωςία, 

• Ενςυναίςκθςθ, 

• Συναιςκθματικι νοθμοςφνθ και αυτοπεικαρχία, 

• Ικανότθτα προςαρμογισ ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ, 

• Διαφάνεια και υπευκυνότθτα, και 

• Δθμιουργικότθτα, καινοτομία και τεχνικζσ γνϊςεισ (Ηαβλανόσ, 2002). 





Χαρακτθριςτικά Ευάλωτων 
Θγετικϊν Στελεχϊν 

• Είναι αυκεντικό, 

• Δζχεται τθν ευαλωτότθτα  

    ωσ δφναμθ, 

• Δεν κρίνει και δεν υποκζτει, 

• «Μειϊνει ταχφτθτα» και ακοφει, 

• Υιοκετεί κετικζσ προςεγγίςεισ, 

• Παραδζχεται τα λάκθ του, 

• Μοιράηεται τουσ φόβουσ και τισ αναςφάλειζσ τουσ, 

• Μιλά από τθν καρδιά του, όχι από τον τίτλο του.  



Θα μποροφςε θ ευαλωτότθτα να 
αποτελζςει το κλειδί για καλφτερθ 

θγεςία; 



Τέλειες Ατέλειες 



Σασ Ευχαριςτώ πολφ!! 
 
 

Δρ. Αγγελικι Μπουρμποφλθ, 
abourbouli@ekdd.gr 


