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[  Ε Ρ Ε Υ Ν Α   :

Φόβος ή σεβασμός; Είναι μια ερώτηση μάλλον ρητορική 
ακόμα και στις μέρες μας. Από τα βασικά χαρακτηριστι-
κά που μπορεί να δει κανείς κατά την διάρκεια των ετών 
σε διάφορες επιστημονικές έρευνες αλλά και στη θεωρία, 
είναι ότι ο φόβος συνδέεται με τον ρόλο του προϊσταμέ-
νου ενώ  ο σεβασμός με τον ρόλο του ηγέτη.  Το κοινό 
τους στοιχείο είναι ότι και οι δυο ρόλοι ασκούν εξουσία. 
Το θέμα είναι με ποιό τρόπο και πώς, καθώς και αν ο τρό-
πος αυτός, είναι αποδοτικός τόσο για τους υφισταμένους 
τους όσο και για την συνολική εικόνα και πορεία της 
εταιρείας - οργανισμού. 

Ο φόβος δημιουργεί ένα περιβάλλον μη εμπιστοσύνης 
μεταξύ των εργαζομένων και του ηγέτη και αυτό γιατί οι 
εργαζόμενοι δουλεύουν υπό καθεστώς άγχους και φόβου 
με στόχο την διατήρηση της εργασίας τους, μη αξιοποιώ-
ντας τις ικανότητες και δεξιότητες τους, ακολουθώντας 
συγκεκριμένες νόρμες που θέτει ο ηγέτης. Όπως είχε πει 
και ο A. Camus “τίποτα δεν είναι πιο απαίσιο από το να 
σε σέβονται βασιζόμενος στο φόβο”.

Με πρόφαση το ερώτημα αυτό έχω ανοίξει τα τελευ-
ταία δυο χρόνια μια συζήτηση σε ιστότοπο κοινωνικής 
δικτύωσης σχετικά με το αν πρέπει ο προϊστάμενος να 
εμπνέει σεβασμό ή να φοβίζει τους υφισταμένους του. 
Είναι σπουδαίο και προσωπικά το θεωρώ τιμή που άτομα 

ΦΟΒΟΣ ή ΣΕΒΑΣΜΟΣ;

από όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε κοινωνικό και επαγ-
γελματικό επίπεδο και αν ανήκουν, όποια θέση και αν 
κατέχουν στις εταιρείες που εργάζονται,  ανταποκρίνο-
νται στο ερώτημα και εκθέτουν απόψεις - βιώματα από 
το εργασιακό τους περιβάλλον. Το γεγονός ότι έστω και 
ένα λεπτό να αφιερώσει κάποιος για να γράψει αυτό που 
θέλει, αυτό που έχει βιώσει και αυτό που πιστεύει, σημαί-
νει ότι η ερώτηση στην οποία απαντά τον απασχολεί και 
τον ίδιο προσωπικά.

  Οι περισσότεροι, λοιπόν, καταλήγουν στον σεβασμό,  
τον οποίον  υποστηρίζουν με τρανταχτά επιχειρήματα 
παρουσιάζοντας ακόμα και την αρνητική όψη του  που 
δημιουργεί φόβο στους υφισταμένους του.

Σύμφωνα λοιπόν με τις απόψεις των μελών, ο σεβα-
σμός:

1. Ως χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό και κερδί-
ζεται με τον χρόνο.

2. Αναγκάζει τους υφισταμένους να ακολουθούν με 
προθυμία και θέληση τους καθορισμένους κανόνες ακό-
μα και αν ο προϊστάμενος λείπει.

3. Με την ύπαρξη σεβασμού οι υφιστάμενοι σέβονται 
και ακούνε τις απόψεις του προϊσταμένου, μην επιτρέ-
ποντας αυτές να πέσουν στο κενό.

4. Ο σεβασμός οδηγείτε από την γνώση και αναπτύσσει 
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“ Η άσκηση ηγεσίας 
και εποπτείας είναι 
πολύ σημαντική, 
απαιτητική και 
συνεχώς εξελισσόμενη 
λειτουργία ”

την προσωπικότητα των συ-
ναδέλφων. 

5. Ακούνε τις σκέψεις και 
ιδέες του προϊσταμένου και 
ανταποκρίνονται σε αυτές 
επειδή το θέλουν.

6. Διευκολύνει την ολοκλή-
ρωση της ανατιθέμενης δου-
λειάς.

7. Δημιουργεί μεταξύ των 
συναδέλφων εμπιστοσύνη.

8. Μεγιστοποιεί τις δυνατό-
τητες και την ύπαρξη και ανάδειξη του ταλέντου.

9. Προκαλεί ισορροπία με τις διαφορές των άλλων.
10. Βοηθά την ομάδα και την προάγει, ώστε να ακολου-

θήσει ένα σωστό δρόμο, το δρόμο της αποτελεσματικότη-
τας και της μέγιστης αποδοτικότητας.

11. Οδηγεί τον προϊστάμενο να έχει τις ιδιότητες του 
φίλου, μέντορα και πατέρα των ιδεών και σκέψεων των 
εργαζομένων.

12. Δημιουργεί ατμόσφαιρα ομόνοιας εντός της εταιρεί-
ας – οργανισμού.

13. Βοηθά τον προϊστάμενο στην βέλτιστη επικοινωνία 
και να θέτει στόχους μέσα από τη διαδικασία της εμπι-
στοσύνης και της συνείδησης.

14. Δημιουργεί έμπιστους συνεργάτες.
15. Επικοινωνεί εύκολα τις σκέψεις, ιδέες, πιστεύω, 

αξίες και ανησυχίες του.
16. Οδηγεί τους εργαζόμενους εκεί που θέλουν.
17. Έχει το θάρρος να δείξει στους υφισταμένους τα κα-

λύτερα μέσω ξεκάθαρων απαιτήσεων.
Εν αντιθέσει ο φόβος προκαλεί: 
1. Ενοχλήσεις στο σπίτι μου καλώντας με συνέχεια χω-

ρίς να αναφέρει ποιος είναι. 
2. Λειτουργεί αποκρουστικά στους υφισταμένους. 
3. Προκαλεί βλάβη στην εργασία και την συνεργασία. 
4. Μειώνεται το πάθος για εργασία. 
5. Δεν δημιουργείται έμπνευση στη ζωή. 
6. Κρύβεται πίσω από την αδυναμία κατανόησης.
Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν είναι: 
1. Τι πρέπει να κάνει ένας προϊστάμενος 

για να είναι εμπνευστής και πρότυπο στις 
μέρες μας;

2.Μπορεί ένας υφιστάμενος να σέβεται 
και να φοβάται τον προϊστάμενο ταυτό-
χρονα; 

3.Μπορεί ο υφιστάμενος να σέβεται τον 
προϊστάμενο αλλά  να μην του αρέσει;  

4.Μπορεί ο προϊστάμενος να είναι αρε-
στός  στον υφιστάμενο  εξωτερικά ή εσω-
τερικά αλλά να μην τον σέβεται;

Και τα τέσσερα αυτά ερω-
τήματα απασχολούν διαχρο-
νικά τους ερευνητές αλλά 
και τους καθηγητές των πα-
νεπιστημίων σε θέματα ηγε-
σίας. Πολλοί καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι όλα 
έχουν σχέση με την κουλ-
τούρα κάθε οργανισμού, τις 
αξίες – σκέψεις – πιστεύω 
που προσπαθεί να περάσει 
- εμφυτεύσει κατά κάποιο 

τρόπο ο οργανισμός από την αρχή στον εργαζόμενο. 
Επίσης, στοιχεία όπως η φιλοσοφία, οι φιλοδοξίες και τα 

προσωπικά βιώματα κάθε ατόμου οδηγούν στην επιλογή 
του τρόπου άσκησης της εποπτείας και ηγεσίας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι άτομα με αρνητικά βιώματα 
στον επαγγελματικό χώρο, μόλις βρεθούν σε θέσεις εξου-
σίας ασκούν την ίδια μορφή εξουσίας που οι ίδιοι είχαν 
υποστεί ως υφιστάμενοι, ενώ είναι λιγοστό το ποσοστό 
των ατόμων που όταν ασκούν ηγεσία βλέπουν ως οδηγό 
αποφυγής τα προσωπικά - επαγγελματικά αρνητικά τους 
βιώματα ασκώντας ηγεσία και εποπτεία με γνώμονα τον 
σεβασμό και την αμφίδρομη επικοινωνία με τους υφι-
σταμένους χτίζοντας γέφυρες εμπιστοσύνης.

Η άσκηση ηγεσίας και εποπτείας είναι πολύ σημαντι-
κή, απαιτητική και συνεχώς εξελισσόμενη λειτουργία. Η 
επιλογή της άσκησής της μέσω φόβου ή σεβασμού συ-
ναρτάται με πολλούς παράγοντες και οδηγεί σε σημαντι-
κά αποτελέσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά για τον ηγέ-
τη, τους υφισταμένους, την εταιρεία - οργανισμό αλλά 
και το περιβάλλον στο οποίο αυτή εντάσσεται.

«Το ότι είσαι ηγέτης δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι 
αυστηρός. Ο σεβασμός και η έμπνευση δουλεύουν καλύ-
τερα από το φόβο και το χάος». (Waldschimdt). ]
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“ ο φόβος συνδέεται με τον ρόλο του προϊσταμένου ενώ  ο σεβασμός με τον 
ρόλο του ηγέτη  ”
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