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Εισαγωγή
Ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ζωές εκατομμυρίων 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είτε πρόκειται για την παρακολούθηση των 
Ολυμπιακών Αγώνων ή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου κάθε τέσσερα 
χρόνια, ή για τη συμμετοχή σε μία εβδομαδιαία εκδήλωση, όπως τρέξιμο στο 
πάρκο, ο αθλητισμός επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά. Δεδομένης της έκτασης αυτών των επιπτώσεων καθώς 
και των υπηρεσιών που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε άθλημα, 
και η σχετική με αυτό αγωνιστική δραστηριότητα, μπορεί να διοργανωθεί 
κάθε εβδομάδα ή κάθε χρονιά, η ύπαρξη συνεργατών με ηγετικές δεξιοτήτες 
είναι σημαντική: είτε πρόκειται για υψηλόμισθους διευθύνοντες συμβούλους 
επαγγελματικών ομάδων ή για εθελοντές που υλοποιούν αθλητικά 
προγράμματα σε μειονεκτούσες κοινότητες. Ο αθλητισμός είναι ταυτόχρονα 
και επιχείρηση και συναίσθημα και, ως εκ τούτου, είναι επιτακτικό οι 
διαχειριστές (managers) −ηγέτες που εργάζονται στην αθλητική βιομηχανία 
να κατανοούν αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό. Η ηγεσία στον αθλητισμό 
δεν είναι σημαντική μόνο στον πρωταθλητισμό αλλά και στο να ενθαρρύνει 
τη συμμετοχή σε όλες τις μορφές αθλητισμού με τρόπο που να επιτρέπει 
στους συμμετέχοντες να συνειδητοποιούν τα σχετικά με την υγεία και την 
κοινωνία οφέλη. 

Καθώς η αθλητική οικονομία έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε όλο τον κόσμο 
τα τελευταία 40 χρόνια, έχει αυξηθεί και ο αριθμός των πανεπιστημίων και 
των κολλεγίων που προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα στην διοίκηση 
των αθλητικών επιχειρήσεων για να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς 
διαχειριστές (sport managers) και ηγέτες (sport leaders). Πέραν της 
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προσφοράς μαθημάτων σχετικών με τον αθλητισμό όπως το αθλητικό 
μάρκετινγκ, η ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού, η διαχείριση αθλητικών 
διοργανώσεων, τα αθλητικά μέσα ενημέρωσης και η αθλητική διακυβέρνηση, 
πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν μαθήματα ηγεσίας 
στον αθλητισμό και προγράμματα που είναι σχεδιασμένα να παρέχουν στους 
φοιτητές τις αναγκαίες δεξιότητες για να ηγηθούν ενός ραγδαία εξελισσόμενου 
επιχειρηματικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Το παρόν βιβλίο Η Έννοια της Ηγεσίας στον Αθλητισμό: Σύγχρονες Διεθνείς 
Προσεγγίσεις, εκπονήθηκε με τη σαφή πρόθεση να εμπλέξει φοιτητές, ερευνη-
τές και ακαδημαϊκούς της Διοίκησης του Αθλητισμού στη σημερινή, σημαντική 
και εφαρμοσμένη γνώση της ηγεσίας στον αθλητισμό. Για να επιτύχει 
αυτό τον στόχο, το βιβλίο διερευνά κάποια βασικά ζητήματα ηγεσίας που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι διαχειριστές στον αθλητισμό, όπως οι στρατηγικές 
ανάπτυξης ηγετικών χαρακτηριστικών, η ηγεσία σε αθλητικό περιβάλλον υψη-
λών επιδόσεων, η ηγεσία σε περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τον αθλητισμό 
ως μοχλό/εργαλείο ανάπτυξης (sport for development environments), και η 
κατανόηση της αναποτελεσματικής ηγεσίας. Στο βιβλίο αυτό, αντιμετωπίζουμε 
τα ζητήματα αυτά από μία κριτική προσέγγιση της επιστήμης της διοίκησης. 
Ειδικότερα, πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός, στο σύνολό του, μπορεί να διαδρα-
ματίσει θετικό ρόλο στην κοινωνία· ωστόσο, υπάρχει επίσης και μία μακρά 
ιστορία διαφθοράς και ηθικά αμφισβητούμενης διοίκησης. 

Το βιβλίο είναι δομημένο σε δέκα κεφάλαια. Σε αυτό το Εισαγωγικό 
Κεφάλαιο, περιγράφουμε τους στόχους του βιβλίου και παρουσιάζουμε μία 
γενική επισκόπηση κάθε κεφαλαίου. Εξετάζουμε πώς ορίστηκε η ηγεσία 
ως έννοια και διερευνούμε συνοπτικά τις διαφορετικές προσεγγίσεις 
στην κατανόηση της ηγεσίας όπως αυτές έχουν προκύψει στην ερευνητική 
βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. Εξετάζουμε επίσης την δυναμική εμφάνιση 
στο προσκήνιο  του τομέα της Ηγεσίας στον Αθλητισμό, και τις απεριόριστες 
δυνατότητες που προσφέρει για μελλοντική έρευνα.

Στο Κεφάλαιο 2, διατυπώνουμε και αναλύουμε την προσέγγιση της 
κοινωνικής ταυτότητας ως προς την ηγεσία στον αθλητισμό σε σχέση με 
τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον, προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί η 
κατανόηση των ομάδων έχει θεμελιώδη σημασία στην ορθή ηγεσία. Δεύτερον, 
εξηγούμε πως οι αξιόλογες κοινωνικές ταυτότητες δημιουργούν την βάση 
για την κατανόηση των αξιών της ομάδας, της αποστολής και των οραμάτων 
της, στόχοι προς τους οποίους τα μέλη των ομάδων κινητοποιούνται να 
συνεισφέρουν. Τρίτον, εξετάζουμε πώς μέσω της ενσάρκωσης πρωτότυπων 
(ιδανικών) αναπαραστάσεων μίας ομάδας, οι ηγέτες μπορούν να αποκτήσουν 
εξουσία (αλλά και να επιτύχουν) μέσω των συλλογικών δυνατοτήτων μίας 
ομάδας ή ενός οργανισμού. 
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Στο Κεφάλαιο 3, μελετάμε την ανάπτυξη ηγεσίας και τη διαχείριση 
της διαδοχής (succession management) στο πλαίσιο των επαγγελματικών 
αθλητικών οργανισμών. Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζεται η έννοια της 
Ανάπτυξης της Ηγεσίας (leadership development), εξετάζοντας έρευνες που 
έχουν πραγματοποιηθεί εντός και εκτός της αθλητικής βιομηχανίας. Το έργο 
του McCall (2010) για την ηγεσία που βασίζεται στην εμπειρία αναφέρεται 
ως χρήσιμο πλαίσιο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί από επαγγελματικούς 
αθλητικούς οργανισμούς ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες ηγεσίας 
και διοίκησης σε όλα τα επίπεδα του εργατικού δυναμικού. Τέλος, εξετάζεται 
λεπτομερώς η σημασία της ανάπτυξης της ηγεσίας για τους επαγγελματικούς 
αθλητικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της διαχείρισης διαδοχής.

Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται η έννοια της διασυνοριακής ηγεσίας και 
προτείνεται ένας νέος και συμπεριληπτικός λειτουργικός ορισμός. Σε αυτό 
το κεφάλαιο εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες 
των διασυνοριακών ηγετών. Επιπρόσθετα, συζητούνται οι συγκεκριμένες 
προκλήσεις και μελλοντικές ευκαιρίες της διασυνοριακής ηγεσίας. Τέλος, το 
κεφάλαιο επεξηγεί πώς μπορεί να εφαρμοστεί η διασυνοριακή ηγεσία στα 
πλαίσια του αθλητισμού μέσω της μελέτης περίπτωσης των Νήσων Φίτζι του 
Ειρηνικού.

Στο Κεφάλαιο 5, εξετάζεται λεπτομερώς ο ρόλος της ηγεσίας στο πλαίσιο 
των μεγάλων παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων. Το κεφάλαιο διε-
ρευνά δύο επίπεδα ηγεσίας στις διοργανώσεις αυτές: (1) την προοπτική της 
αστικής ανάπτυξης (urban development) ως εργαλείου πραγματοποίησης 
των επιδιωκόμενων πολιτικών αποτελεσμάτων και (2) την ημερήσια διάταξη 
της οργανωτικής επιτροπής όταν αυτή προσπαθεί να διοργανώσει μία 
επιτυχημένο αθλητικό γεγονός. Η ανάλυση αυτών των δύο επιπέδων χρησι-
μοποιεί διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που εστιάζουν σε θεωρίες διαχείρισης και υστεροφημίας εκδηλώσεων. 

Στο Κεφάλαιο 6, διερευνούμε την άσκηση ηγεσίας που υποστηρίζει την 
διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη σε όλο το φάσμα των αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Το κεφάλαιο περιγράφει γιατί η αθλητική βιβλιογραφία 
υστερεί αναφορικά με την κατανόηση της ηγεσίας από την οπτική της 
διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Εξετάζονται διάφορες θεωρητικές 
προσεγγίσεις που ενισχύουν τη δημιουργία κοινωνικά πιο δίκαιων και 
ποικιλόμορφων αθλητικών εκδηλώσεων.

Στο Κεφάλαιο 7, περιγράφονται και αναλύονται οι πτυχές της ηγεσίας που 
αφορούν τον αθλητισμό ως εργαλείο για την ανάπτυξη. Το κεφάλαιο εξετάζει 
την πιο σχετική θεωρία περί ηγεσίας στον χώρο αυτό και πώς αυτή συνδέεται 
με πρόσφατες έρευνες στον αθλητισμό ως εργαλείο για την ανάπτυξη. 
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Προκειμένου να καταδείξουμε τις πρακτικές συνέπειες, παρουσιάζεται μία 
λεπτομερής μελέτη περίπτωσης που διερευνά τις προκλήσεις σχετικά με την 
ηγεσία στους αθλητικούς οργανισμούς των Νήσων Σαμόα του Ειρηνικού.

Στο Κεφάλαιο 8, μελετάμε την έννοια της Ηγεσίας στα πλαίσια του 
αθλητισμού υψηλών επιδόσεων. Το κεφάλαιο ξεκινάει περιγράφοντας 
τι συνιστά ουσιαστικά ο αθλητισμός υψηλών επιδόσεων. Εξετάζει στη 
συνέχεια τις αθλητικές πολιτικές και την ηγεσία του αθλητισμού υψηλών 
επιδόσεων στα διάφορα επίπεδα πρωταθλητισμού. Διερευνάται ο ρόλος των 
προπονητών και των αθλητών ως ηγετών καθώς και οι σχετικοί παράγοντες 
που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την επιτυχία. 

Στο Κεφάλαιο 9, με τη βοήθεια της Tessa McLachlan, διερευνάται η έννοια 
της αναποτελεσματικής ηγεσίας. Αν και ο κάθε ηγέτης και οργανισμός επι-
διώκει να ασκεί θετική και επιτυχημένη ηγεσία, η πραγματικότητα είναι ότι 
τα πράγματα δεν πάνε πάντα καλά΄ οι ηγέτες ενίοτε αποτυγχάνουν, ενώ 
τα άτομα και οι εμπλεκόμενοι φορείς επηρεάζονται αρνητικά. Το κεφάλαιο 
αυτό συνεπώς διερευνά τις συνέπειες της αναποτελεσματικής ηγεσίας για τις 
επαγγελματικούς αθλητικούς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας ένα από τα με-
γαλύτερα σκάνδαλα που επηρέασαν το αθλητικό γίγνεσθαι της Αυστραλίας: 
ένα αθλητικό γεγονός που αναφέρεται ως #Sandpapergate. Στο Κεφάλαιο 
10, το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου, εξετάζονται οι μελλοντικές 
ευκαιρίες και δυνατότητες στην έρευνα και την άσκηση της ηγεσίας στον 
αθλητισμό. 

Ορίζοντας την Ηγεσία
Καθώς η έννοια της ηγεσίας είναι ένας από τους πιο μελετημένους τομείς 
στον χώρο των σπουδών διοίκησης, έχει εξεταστεί υπό ευρεία και στενή 
οπτική. Εξαιτίας της σύγχυσης για το πώς θα πρέπει να εξετάζεται η ηγεσία, 
έχουν προκύψει διάφοροι ορισμοί τον τελευταίο μισό αιώνα (Egan, Sarros & 
Santora, 1995). Προτάθηκε, συνεπώς, ότι αντί να προσπαθούν να βρουν τον 
τέλειο μοναδικό ορισμό, οι ακαδημαϊκοί ηγεσίας θα πρέπει να αποδεχτούν 
την αξία της ποικιλομορφίας και να προκρίνουν διάφορους ορισμούς (Yukl, 
1989). Ένας τρόπος για να το πετύχουν είναι να παρουσιάσουν την ηγεσία ως 
τρία διασυνδεδεμένα επίπεδα: μετα-, μακρο- και μικρο (Frawley, Favaloro & 
Schulenkorf, 2018· Nicholls, 1987). To «μετα-» επίπεδο της ηγεσίας μπορεί 
να περιγραφεί ως άτομα που ασκούν επιρροή δημιουργώντας ένα όραμα 
που προσελκύει αφοσιωμένους ακόλουθους (π.χ. Google). To «μακρο-» 
επίπεδο ηγεσίας αναφέρεται στα στελέχη που οικοδομούν επιτυχημένες ορ-
γανώσεις μέσω της δημιουργίας ισχυρών ταυτοτήτων και κουλτούρας. Το 
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«μικρο-» επίπεδο σχετίζεται με την απόδοση συγκεκριμένων ενεργειών που 
απαιτούν διαφορετικές αποκρίσεις ανάλογα με την περίσταση. Σύμφωνα με 
τον Nicholls (1987), όταν εξετάζουμε την ηγεσία από την προοπτική αυτών 
των τριών επιπέδων εστιάζεται σε προσεγγίσεις από πάνω προς τα κάτω και 
από κάτω προς τα πάνω, καταδεικνύοντας ότι η επιτυχία στην ηγεσία είναι 
μία δυναμική δομή. 

Ένα άλλο σημείο σύγχυσης στη βιβλιογραφία της ηγεσίας είναι η διά-
κριση που γίνεται συνήθως μεταξύ των ηγετών και των μάνατζερ. Ο Soucie 
(1994) υποστηρίζει ότι η ηγεσία και η διαχείριση είναι αλληλένδετες έν-
νοιες οι οποίες, ενώ επικαλύπτονται, έχουν επίσης διαφορές στους ορι-
σμούς τους. Ομοίως, ο Kotter (1990) δήλωσε ότι η διαχείριση αφορά την 
επιδίωξη σταθερότητας και τάξης, ενώ η ηγεσία σχετίζεται με το κατά πόσο 
είναι κάποιος προσαρμοστικός και θετικός στην αλλαγή. Μία άλλη πιο κοινή 
άποψη είναι ότι διοίκηση είναι να κάνεις τα πράγματα σωστά, ενώ ηγεσία 
είναι να κάνεις τα σωστά πράγματα (Yukl, 1989). Από την άποψη αυτή, η 
ηγεσία μπορεί να είναι και τυπική και άτυπη, ενώ η διοίκηση σχετίζεται 
περισσότερο με την απόδοση και λαμβάνει υπόψη την τυπική τοποθέτηση 
της διοίκησης. Η ηγετική δράση, συνεπώς, δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες 
ανθρώπων να συνεργάζονται με θετικούς και ουσιαστικούς τρόπους, ενώ 
οι διαδικασίες διοίκησης είναι πιο θεσμικά καθορισμένες, δηλαδή όχι τόσο 
επικεντρωμένες στους ανθρώπους αλλά σε συγκεκριμένες εργασίες και 
δραστηριότητες (Day, 2000).

Στην πρόσφατη ιστορία της ακαδημαϊκής έρευνας πάνω στην ηγεσία, 
έχουν προκύψει διάφορες προσεγγίσεις που θα πρέπει να καταγραφούν, να 
συνοψιστούν, και να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς για τα υπόλοιπα 
κεφάλαια σε αυτό το βιβλίο. Κάποιες από τις θεμελιώδεις προσεγγίσεις στην 
μελέτη της ηγεσίας - χωρίς απαραίτητα αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
και άλλες - περιλαμβάνουν τις εξής: την περιστασιακή ηγεσία, την αυθεντική 
ηγεσία, την ηθική ηγεσία, την μετασχηματιστική ηγεσία, την χαρισματική 
ηγεσία, την υπεύθυνη ηγεσία και την σχεσιακή ηγεσία. Καθεμία από αυτές 
τις θεωρητικές προσεγγίσεις διερευνάται στη συνέχεια. 

Περιστασιακή ηγεσία

Η περιστασιακή ηγεσία ορίζεται ως η «αλληλεπίδραση μεταξύ της 
καθοδήγησης, κατεύθυνσης και κοινωνικο-συναισθηματικής υποστήριξης 
του ηγέτη,  και της ετοιμότητας… που επιδεικνύουν οι ακόλουθοι (οπαδοί ή 
υφιστάμενοι) σε μία συγκεκριμένη εργασία» (Avery & Ryan, 2002, σελ. 243). 
Οι Larsson και Vinberg (2010) υποστηρίζουν επίσης ότι η περιστασιακή ηγεσία 
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Η έννοια της ηγεσίας υποδηλώνει ότι ένα άτομο (ή άτομα) είναι σε θέση να 
ασκήσουν κοινωνική επιρροή σε άλλους (Turner, Reynolds & Subasic, 2008). 
Ωστόσο, η άσκηση επιρροής σε άλλους μπορεί να είναι μια υπόθεση δύσκολη 
για διάφορους λόγους. Πρώτον, οι οργανώσεις ή οι ομάδες που επιδιώκει 
να επηρεάσει ένα άτομο μπορεί να είναι κατακερματισμένες, διαιρεμένες ή 
περιθωριοποιημένες. Στο σενάριο αυτό ένας (πιθανός) ηγέτης θα ερχόταν 
αντιμέτωπος με προσωπικά συμφέροντα, σχίσματα και υποομάδες που 
καθιστούν πιο περίπλοκη τη δημιουργία ενός κοινού στόχου. Δεύτερον, 
κάποιοι αποτελεσματικοί ηγέτες μπορεί να γίνουν αναποτελεσματικοί όταν 
αναλάβουν την ηγεσία μίας άλλης ομάδας (π.χ. η ηγεσία της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ από τον Ντέιβιντ Μόιζ). Και στα δύο παραδείγματα, η δυναμική 
της ομάδας είναι καθοριστική για την επιτυχία της ηγεσίας. Η ανάπτυξη κά-
ποιων αντιλήψεων που μοιράζονται τα μέλη της ομάδας παρέχει μία βάση 
μέσω της οποίας μπορούν να καλλιεργηθούν κοινοί στόχοι και όραμα (Haslam 
& Platow, 2007). Αν δεχτούμε την άποψη ότι οι ομάδες είναι σημαντικές για 
την επιτυχημένη ηγεσία, προκαλεί έκπληξη ότι μεγάλο μέρος της έρευνας 
για την ηγεσία μέχρι σήμερα τείνει να εστιάζει είτε (1) στα χαρακτηριστικά 
των μεγάλων ηγετών (δηλαδή, ανδρών) ή (2) στην ικανότητα των ηγετών να 
κινητοποιούν άτομα παρά ομάδες (Haslam, Reicher & Platow, 2011).

Στο παρόν κεφάλαιο, χρησιμοποιούμε την προσέγγιση της κοινωνικής 
ταυτότητας στην ηγεσία (Haslam et al., 2011), η οποία διερευνά πώς η 
συλλογική αντίληψη (δηλαδή, «εμείς» και «εμάς») μιας ομάδας επηρεάζει 
την ηγεσία. Αντί να θεωρήσουμε ότι ένας συγκεκριμένος «τύπος» ατόμου ή 
ένα «προφίλ προσωπικότητας» προδιαθέτει ένα άτομο στο να έχει ηγετικές 
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τάσεις, οι θεωρητικοί της κοινωνικής ταυτότητας, μέσω της κατανόησης της 
δυναμικής της ομάδας, προσπαθούν να κατανοήσουν (α) τι είναι αποτελε-
σματική ηγεσία, και (αφού απαντήσουν ικανοποιητικά την πρώτη ερώτηση), 
(β) ποιος μπορεί να καταστεί αποτελεσματικός ηγέτης για μια ομάδα. Υπό την 
έννοια αυτή, η ταυτότητα που μοιράζονται οι ηγέτες και οι ακόλουθοί τους 
είναι σημείο αναφοράς  για το ύφος της ηγεσίας καθώς και για το άτομο 
που είναι το πιο κατάλληλο να προσφέρει αποτελεσματική ηγεσία σε μία συ-
γκεκριμένη ομάδα ή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Για να γίνει κατανοητό, 
μπορούμε να θέσουμε το εξής ερώτημα: θα είχαν ο Τιμ Πέιν (αρχηγός του 
αυστραλιανού κρίκετ) ή η Σάρνι Γουίλιαμς (αρχηγός της αυστραλιανής ομά-
δας ράγκμπι γυναικών) τα «σωστά» χαρακτηριστικά ή θα ήταν τα «σωστά» 
άτομα για να ηγηθούν της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σύδνεϋ; Θα λέγαμε 
όχι, και η προσέγγιση της κοινωνικής ταυτότητας παρέχει ένα λεπτομερές 
πλαίσιο που εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό. Προκειμένου να διατυπώσουμε και 
να εξηγήσουμε με τρόπο απλό και κατανοητό την προσέγγιση της κοινωνι-
κής ταυτότητας στην ηγεσία, στο επόμενο κεφάλαιο

1. Παρουσιάζουμε την προσέγγιση της κοινωνικής ταυτότητας σε ομάδες
2. Εξηγούμε τη σχέση μεταξύ κοινωνικής ταυτότητας, πλαισίου και 

ηγεσίας
3. Εξετάζουμε την επιρροή της πρωτοτυπικότητας του ηγέτη στην επιτυ-

χία της ηγεσίας.

Η προσέγγιση της κοινωνικής ταυτότητας
Για να παρουσιάσουμε την προσέγγιση της κοινωνικής ταυτότητας (το 
συνδυασμό της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας και της θεωρίας της 
αυτοκατηγοριοποίησης), ζητάμε από τους αναγνώστες να αναλογιστούν 
την αγαπημένη τους αθλητική ομάδα. Τώρα, φανταστείτε ότι η ομάδα 
σας ηττήθηκε από έναν δύσκολο αντίπαλο σε έναν κρίσιμο αγώνα (π.χ. 
o Ολυμπιακός Πειραιώς ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό). Στη θεωρία της 
κοινωνικής ταυτότητας, οι Tajfel και Turner (1979) ισχυρίζονται ότι τα 
άτομα ορίζουν ένα μέρος του εαυτού τους σε σχέση με την ταυτότητα (ή 
τις ταυτότητες) που μοιράζονται με άλλους ανθρώπους (π.χ. οπαδοί μίας 
συγκεκριμένης αθλητικής ομάδας). Στο επίκεντρο της θεωρίας της κοινωνικής 
ταυτότητας, οι Tajfel και Turner εστίασαν σε διαδικασίες διομαδικής 
σύγκρισης που οδήγησαν σε αξιολογήσεις της θέσης που κατέχουν οι 
ενδοομάδες και οι εξωομάδες. Στο προηγούμενο παράδειγμα, η ήττα από τον  
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Παναθηναϊκό δημιουργεί μία ισχυρή απειλή ταυτότητας για τους οπαδούς 
του Ολυμπιακού σε δύο επίπεδα. Πρώτον, η απώλεια οποιασδήποτε μορφής 
απειλεί τη θέση της ομάδας. Δεύτερον, η ήττα από έναν αντίπαλο αποτελεί 
διπλή ατυχία, επειδή η θέση του αντιπάλου βελτιώνεται, ενώ η θέση της 
ενδοομάδας (προσωρινά) χειροτερεύει. Η κατανόηση της δυναμικής αυτής 
της θέσης είναι σημαντική επειδή όταν μία ομάδα με την οποία ταυτιζόμαστε 
πλήττεται από μία αρνητική διομαδική σύγκριση (π.χ. ήττα από έναν 
αντίπαλο) οι συνδηλώσεις δεν τελειώνουν στην ομάδα −αντανακλούν και 
στην αυτοαντίληψή μας (Cialdini κ.ά., 1976). Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές 
ομάδες με τις οποίες ταυτιζόμαστε αποτελούν σημαντική έκφραση του ποιοι 
είμαστε και πώς ταιριάζουμε στην κοινωνία. 

Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα προσδιο-
ρίζουν την αυτοαντίληψής τους σε σχέση με τη συμμετοχή(ές) σε μία ομάδα, 
πρέπει να διερευνήσουμε πώς μετατοπίζεται η ατομική αντίληψη από την 
αντίληψη του εαυτού (δηλαδή «εγώ» και «εμένα») σε συλλογικές αξιολο-
γήσεις («εμάς» και «εμείς»· Turner, 1982). Οι Turner και Brown (1978) ισχυ-
ρίστηκαν ότι τα άτομα καθορίζουν το ποια είναι σε σχέση με την ατομική 
(δηλαδή μοναδική και διαφοροποιημένη) και κοινωνική ταυτότητα (δηλαδή 
σε σχέση με την κοινή συμμετοχή στην ομάδα· Turner κ.ά., 2008). Σε αυτό 
το κεφάλαιο, μας ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις των κοινωνικών ταυτοτήτων 
στην ηγεσία, οι οποίες προκύπτουν μέσω μίας διαδικασίας αυτοκατηγοριο-
ποίησης. Ο Turner (1985) προέβη σε ρητή διάκριση μεταξύ κοινωνικών κατη-
γοριοποιήσεων και κατηγοριοποιήσεων του εαυτού. Οι πρώτες, υποστήριξε, 
αποδίδονται εξωτερικά σε ένα άτομο (π.χ. ανόητος ή τεμπέλης) και, συνε-
πώς, μπορεί να μην έχουν καμία επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο προσ-
διορίζει τον εαυτό του/της. Εάν μία κοινωνική κατηγορία δεν έχει καμία 
επίπτωση στον αυτοπροσδιορισμό ενός ατόμου, θα ασκήσει ελάχιστη επιρ-
ροή στη σκέψη ή στη δράση (και, ως αποτέλεσμα, στην ηγεσία). Από την 
άλλη πλευρά, οι κατηγοριοποιήσεις του εαυτού επιλέγονται ενεργά ως επι-
θυμητές δηλώσεις του εαυτού που τονίζουν τις αξίες, τα ενδιαφέροντα ή 
τους στόχους «μας» (Haslam κ.ά., 2011). Οι κατηγοριοποιήσεις του εαυτού 
είναι σημαντικές καθώς παρέχουν μία κοινωνική και ψυχολογική βάση για 
να μοιράζονται τα άτομα σημαντικές ταυτότητες ομάδας. 

Οι ταυτότητες ομάδας ενεργοποιούνται σε πλαίσια που τις καθιστούν 
χρήσιμες στην κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων (Oakes, Turner & 
Haslam, 1991). Συνεπώς, η μετάβαση από ατομική σε κοινωνική ταυτότητα 
δεν αποτελεί μία μόνιμη μετάβαση αλλά  μία κοινωνική και γνωστική από-
κριση σε μεταβολές στην κοινωνική ζωή. Μία μεταβολή στο κοινωνικό πλαί-
σιο μπορεί να περιλαμβάνει μέλη της ενδοομάδας που συναντώνται, έκθεση 


