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Abstract: This research attempts to assist in identifying the need of redefinition  of the legal 

framework as regards the duties of a primary school principal, so that they can offer more 

than simply  be “managerial instruments” . The Greek model of organization and 

administration in Education, the skills of management / leadership and the limitations of the 

legal framework have been examined. For a more efficient conduct of this research the 

qualitative approach was chosen, as the most appropriate to reveal the viewpoints and 

perceptions of the ten respondents -school principals on the research question which was 

posed using the interview technique. It has been observed that five out of ten school 

principals believe that although they consider themselves able to exercise leadership they do 

not manage to do so, due to the structure of the current legal framework in the field of 

education and at the same time the majority of them believe that the current legal framework 

as well as the organization and structure of the educational system are characterized by 

centralization, rigidity, lack of modern spirit, strict adherence to formalities and rules, 

patronage and rigid bureaucracy, which prevents the distinction and development of school 

principal-leaders. 

Keywords: management / leadership, school unit principal, legal framework, structure of the 
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Πεξίιεςε:Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλίρλεπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο 

επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε φ,ηη αθνξά ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή 

ζρνιηθήο κνλάδαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη 

κέζσ ηεο εγεζίαο θαη λα κελ απνηειεί απιά δηαρεηξηζηηθφ φξγαλν. Δμεηάζηεθε ην ειιεληθφ 

πξφηππν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη εδηεχζπλζε/εγεζία, θαζψο θαη νη 

πεξηνξηζκνί ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ελψ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

επηιέρζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε σο ε πην θαηάιιειε γηα λα απνθαιχςεη ηηο απφςεηο θαη ηηο 
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αληηιήςεηο δέθα εξσηψκελσλ δηεπζπληψλ γχξσ απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε κέζσ 

ηεο ηερληθήο ηεο ζπλέληεπμεο. Παξαηεξήζεθε φηη πέληε ζηνπο δέθα δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη, 

παξφιν πνπ πηζηεχνπλ πσο έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα αζθήζνπλ εγεζία, εληνχηνηο δελ ηα 

θαηαθέξλνπλ εμαηηίαο ηεο δνκήο ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθηηκνχλ φηη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε 

νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεληξσηηζκφ, 

δπζθακςία, έιιεηκκα ζχγρξνλνπ πλεχκαηνο, απζηεξή πξνζήισζε ζε ηχπνπο θαη ζε θαλφλεο, 

πειαηεηαθέο πξαθηηθέο θαη άθακπηε γξαθεηνθξαηία, πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάδεημε θαη 

αλάπηπμε δηεπζπληψλ-εγεηψλ ζηα ζρνιεία.  

Λέμεηο θιεηδηά: δηεχζπλζε/εγεζία, δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζεζκηθφ πιαίζην, δνκή 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Δηζαγσγή 

Ζ εγεζία σο θαηλφκελν θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο είλαη νπζηαζηηθά εμαξηψκελα απφ 

ηηο πεγέο εμνπζίαο ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ζε έλα ηεξαξρηθφ-γξαθεηνθξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν νξηνζεηεί ηε λνκηκνπνηεκέλε δχλακε θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε 

εγέηε. Ζ δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε 

ή ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ. Μηα αθαηάιιειε δνκή ζπλδέεηαη ζπρλά κε πξνβιήκαηα, φπσο ε 

έιιεηςε ζπληνληζκνχ, νη αλαπνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο, ε ρακειή ππνθίλεζε θ.α. Σν 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη έληνλα γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ 

δηαζέηεη ηεξαξρηθή δνκή εμνπζίαο. Δμαηηίαο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, ζπληεξείηαη κηα 

δπζθίλεηε θαη αλειαζηηθή γξαθεηνθξαηία πνπ δελ επλνεί ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 

δπζρεξαίλεη δε, ηε δηακφξθσζε ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

θαη έρεη ηελ ηάζε λα απνδπλακψλεη ηηο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ άθακπηε ηεξαξρηθή 

γξαθεηνθξαηία πνπ αλαπηχζζεηαη πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ άζθεζε επηξξνήο ιφγσ ζέζεο, δηφηη δελ έρνπλ πιήξσο 

απνζαθεληζκέλεο αξκνδηφηεηεο, δε δηαζέηνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη ηα κέζα, ε εμνπζία ηνπο δε 

ζπκβαδίδεη κε ηελ επζχλε ηνπο θαη παξακέλνπλ απιά φξγαλα παξαθνινχζεζεο 

πξναπνθαζηζκέλσλ ελεξγεηψλ. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαηάιιειε εγεζία ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, ελψ ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αλίρλεπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα έρεη πξαγκαηηθά 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη κέζσ ηεο εγεζίαο θαη λα κελ απνηειεί απιά δηαρεηξηζηηθφ 

φξγαλν ησλ θαηαζηάζεσλ. 
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1.Τν πιαίζην θαη ε δνκή ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ζσζηά ε Ζγεζία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, σο έλαο «θξίθνο» 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε θνξέα ην Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ρξεηάδεηαη λα 

εμεηαζηεί κέζα ζην πιαίζην θαη ζην ζχλνιν απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπζρέηηζε ησλ κεξψλ ηνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ απηφ.  

1.1.Τν ειιεληθό γξαθεηνθξαηηθό πξόηππν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

ε θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην δήηεκα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θαηέρεη θπξίαξρε 

ζέζε, φρη κφλν επεηδή κέζα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ θαιιηεξγεί πξνζδίδεη ζε απηφ πςειφ βαζκφ 

απνδνρήο, αιιά θαη επεηδή ην θαζηζηά παηδαγσγηθά ιεηηνπξγηθφ θαη νξγαλσηηθά απνδνηηθφ 

θαη απνηειεζκαηηθφ (Φαζνπιήο, 2011: 23). Όπσο θάζε θνηλσληθφ ζχζηεκα ή νξγαληζκφο, 

έηζη θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη σο βάζε ηνπ ηε δνκή ηνπ. Καηά ηνλ Mintzberg (1979: 

2) ε νξγαλσηηθή δνκή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαηξείηαη ην έξγν ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

δηαθξηηά θαζήθνληα θαη επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ, ελψ θαηά ην 

Μηρφπνπιν (1998α: 34) είλαη έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ, εξγαζίαο, ινγνδνζίαο θαη εμνπζίαο 

κέζα ζην νπνίν πξαγκαηψλνληαη νη εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην νπνίν 

νξίδεη κε πνην ηξφπν ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. Σν ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Fayol ηεο «ηεξαξρηθήο θιίκαθαο» θαη ηεο 

«ελφηεηαο ηεο δηεπζχλζεσο» (αΐηεο, 1992 
. 

Εαβιαλφο, 1998). Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε 

εξγαδφκελνο ππφθεηηαη ζε έλαλ κφλν πξντζηάκελν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη κε ηα 

αλψηεξα ηεξαξρηθά θιηκάθηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηππηθή δηνηθεηηθή δνκή ππνδειψλεη ηνλ 

ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ ξφισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ή 

πην απιά θαζνξίδεη πνηνο θάλεη ηη, πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηη, πνηνο απνθαζίδεη ηη, πνηνο 

αλαθέξεηαη ζε πνηνλ (Μπνπξαληάο, 2005: 113). Ζ δνκή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ή 

ηε δπζιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο. Μηα αθαηάιιειε δνκή ζπλδέεηαη ζπρλά κε πξνβιήκαηα, 

φπσο ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, νη αλαπνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο, ε ρακειή ππνθίλεζε θ.α. 

Γηα ην ιφγν απηφ ν ζρεδηαζκφο ηεο είλαη πνιχπινθε θαη δχζθνιε ππφζεζε. ηελ πεξίπησζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, ην νξγαλσηηθφ ηεο ζρήκα, φπσο απηφ έρεη δηαξζξσζεί θαη ιεηηνπξγεί 

ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2817/2000, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 

2986/2002, δηαθξίλεηαη ζηα εμήο επίπεδα: α) εζληθό, φπνπ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα αζθεί ε θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία θαη απνηειεί ηελ έδξα θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

αθνξά δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, β) πεξηθεξεηαθό, φπνπ θάπνηεο εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο 

αζθνχληαη απφ ηηο 13 Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, πνπ εδξεχνπλ ζηηο έδξεο θάζε κηαο απφ ηηο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο 

Πεξηθέξεηεο, γ) λνκαξρηαθό, φπνπ θαιχπηνληαη ζέκαηα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηεο δηνηθεηηθήο 

πεξηθέξεηαο ηνπ λνκνχ απφ ηηο 58 Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ εδξεχνπλ 
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ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ αληίζηνηρσλ λνκψλ θαη λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ θαη δ) ηνπηθό, 

φπνπ θαιχπηνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Γξνχιηα & 

Πνιίηεο, 2008: 160). 

Μειεηψληαο ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαπηζηψλνπκε ηα εηδηθά 

γλσξίζκαηα ή δηαζηάζεηο ηεο δνκήο ηνπ, ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαη ηελ απφδνζή ηνπ 

(Μηρφπνπινο, 1998α: 36). Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη έληνλα 

γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Ηνξδαλίδεο, 2002: 59-70 
.
 Μηραιφπνπινο, 1987), αθνχ 

δηαζέηεη ηεξαξρηθή δνκή εμνπζίαο ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ν Τπνπξγφο θαη ε 

θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ελψ ηεξαξρηθά δηαβαζκίδνληαη πξνο ηα θάησ νη 

ζέζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ, ησλ Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ, ησλ Γηεπζπληψλ 

θαη Τπνδηεπζπληψλ ησλ ρνιείσλ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. Σα δηνηθεηηθά θαζήθνληα 

αθνινπζνχλ έλα γξακκηθφ δηαρσξηζκφ θαη  παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή κηαο ππξακίδαο 

(Αλδξένπ θαη Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994: 138 
.
 αΐηεο, 2005: 209). Ζ δηεχζπλζε θαηαλέκεηαη 

ζε φιε ηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα κε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε θάζε βαζκίδα αλάινγα κε 

ην βαζκφ εμνπζίαο. Κάζε ζέζε ζπλνδεχεηαη απφ έλα βαζκφ εμνπζίαο πνπ δίλεη ην δηθαίσκα 

ζε φπνηνλ ηελ θαηέρεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο, ε ζεκαζία ησλ νπνίσλ θιηκαθψλεηαη φζν 

ςειφηεξα βξίζθεηαη ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία, ελψ θάζε ζέζε απνθηάηαη κε δηνξηζκφ απφ κηα 

αλψηεξε εμνπζία  (αΐηεο, 2005: 209 
. 
Καηζαξφο, 2008: 32). ε ηνπηθό επίπεδν, ππάγνληαη νη 

Γηεπζπληέο θαη νη Τπνδηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ην έξγν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ-ζπλαδέιθσλ ηνπο, θαζψο θαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ. χκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ην Ν. 1566/1985 (Φ.Δ.Κ. 167/30-9-1985, η. Α΄), ηελ 

θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο αζθνχλ ν Γηεπζπληήο θαη ν Τπνδηεπζπληήο σο 

κνλνκειή φξγαλα θαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ σο πνιπκειέο φξγαλν. ην άξζξν 11 ηνπ 

παξαπάλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη ν Γηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ 

ππεξεζηαθψλ εληνιψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, πνπ 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

θαζνξίδνληαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.353.1/324/105657/Γ1 (ΦΔΚ 

1340/16-10-2002, η.Β΄), φπνπ ζην άξζξν 27, παξ.1 αλαθέξεηαη πσο ν Γηεπζπληήο ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη είλαη δηνηθεηηθφο 

αιιά θαη επηζηεκνληθφο-παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ζηνλ ρψξν απηφ.  

Φαίλεηαη φηη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ζπγθεληξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο: α) ην Τπνπξγείν Παηδείαο παίξλεη φιεο ηηο απνθάζεηο, 

ελψ νη ελδηάκεζεο εμνπζίεο έρνπλ ειάρηζηεο αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο, β) κηα πιεζψξα λφκσλ, 

δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία δε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απφθαζεο 

ή παξέθθιηζεο ζηνπο πθηζηακέλνπο, γ) ν δηνξηζκφο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ 

απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία ζπλεπάγεηαη ηελ απφιπηε εμάξηεζή ηνπο θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο 

γηα εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 

1994). Ζ εμνπζία πεγάδεη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη θαηαιήγεη 
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ζην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο δηνηθεηηθήο 

απνθέληξσζεο πξνζδηνξίδεηαη θαη ην λνκηθφ πιαίζην ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηα ηέζζεξα 

επίπεδα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ πξάμε, απηφ ζεκαίλεη φηη ν βαζκφο ηεο δηνηθεηηθήο 

απνθέληξσζεο ζηελ εθπαίδεπζε εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε ηνπ ηεξαξρηθά ππεξθείκελνπ 

πξνζψπνπ πνπ εθθξάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ φιεο ή νη 

πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ιίγα άηνκα ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο 

ππξακίδαο, νη νξγαλψζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο (Αλδξένπ θαη 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994 
. 
Κνπηνχδεο, 1999 

.
 Μηρφπνπινο, 1998α 

.
 αΐηεο, 1992). Φαίλεηαη 

φηη, φπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φιε ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία αζθείηαη απφ ην θέληξν ή κε φξγαλα πνπ νξίδνληαη απφ απηφ. Σν θξάηνο ξπζκίδεη 

ην δηνηθεηηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηειερψλ, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (επηινγή γηα θάιπςε δηδαθηηθψλ 

θελψλ, αλαπιήξσζε απφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα), ην δηδαθηηθφ 

πεξηερφκελν, ηε ρξήζε δεκφζησλ πφξσλ ιακβάλνληαη θεληξηθά (Eurydice, 2007: 17-38 
. 

Δπξπδίθε-Eurostat, 2012: 50). Δμαηηίαο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, ζπληεξείηαη κηα δπζθίλεηε θαη 

αλειαζηηθή γξαθεηνθξαηία πνπ δελ επλνεί ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Γπζρεξαίλεη δε, ηε δηακφξθσζε ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. Ο ζπγθεληξσηηζκφο δηαπιέθεηαη ζηελά κε ηελ πειαηεηαθή παξάδνζε ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έρεη ηελ ηάζε λα απνδπλακψλεη ηηο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο, εληζρχνληαο ην πνιηηηθφ επίπεδν θαη ηηο εμσζεζκηθέο 

δηαδηθαζίεο (παλνχ, 1996: 41
.
 παλνχ, 2001:170, 172, 184). Οη παξακνξθψζεηο θαη νη 

αληηλνκίεο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζπλαξηψληαη εθ ησλ αλσηέξσ κε ην 

πνιηηηθφ πιαίζην, ηηο αδπλακίεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Ζ παξσρεκέλε δηνηθεηηθή 

θνπιηνχξα εκθαλίδεη έληνλα ακπληηθή ζηάζε θαη παγηψλεη δπζιεηηνπξγηθά θαηλφκελα. Μέζα 

ζηελ θξίζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζην αλνξζφδνμν δηνηθεηηθφ 

πξάηηεηλ, ε εκκνλή ζηελ νκνηνκνξθία ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ 

ππνδειψλεη έιιεηςε δηαβάζκηζεο πνηφηεηαο (Καξαγηάλλεο, 2014: 68-69, 71). 

1.2.Η δηεύζπλζε-εγεζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   

Γηεχζπλζε είλαη ε ιεηηνπξγία κέζσ ηεο νπνίαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα πιηθά θαη ηα 

ινηπά κέζα ηα νπνία ζπλζέηνπλ έλαλ νξγαληζκφ, θηλεηνπνηνχληαη, δηαηεξνχληαη ζε δηαξθή 

εγξήγνξζε θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ 

(Κακπνπξίδεο, 2002: 103). Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο 

εγεζίαο θαη αθνξά ηελ ελζπλείδεηε πξνζπάζεηα ησλ ζηειερψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο δξάζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Καηζαξφο, 2008:76). Ζ ρνιηθή Γηεχζπλζε είλαη ε πξψηε 

βαζκίδα δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

ζρνιείν απνηειεί νξγαλσηηθφ ζρεκαηηζκφ ηνπ θξάηνπο πνπ επηδηψθεη λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ (κνξθσηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο) αζθψληαο δεκφζηα εμνπζία (αΐηεο, 

2008:17). Ο Γηεπζπληήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο επηδηψθνληαο ηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη 
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απνθεχγνληαο ηελ εθαξκνγή απηαξρηθψλ αληηιήςεσλ, παξέρεη δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο 

νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ηνπο ππνθηλεί θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε, είλαη ν εκςπρσηήο φισλ, φρη κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ ζηηο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ εληφο θαη 

εθηφο ρνιείνπ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πξφνδν θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ 

ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (ηξαβάθνπ, 2003: 27-28). 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη απφςεηο πνπ δίλνπλ αλάινγε έκθαζε ζην δηαρεηξηζηηθφ ξφιν ηεο 

Γηεχζπλζεο, κε ηελ έλλνηα φηη πεξηιακβάλεη θαη έλα ηερληθφ κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο  θαη κε πξαθηηθά δεηήκαηα εμαζθάιηζεο 

ησλ θαηάιιεισλ θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ ή ησλ ζπλζεθψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ζρνιείν ή 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (Dean, 1995: 105 
.
 Σχπαο, 1999: 293). Ζ Γηεχζπλζε 

ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο εθηφο απφ ην ρεηξηζκφ ησλ αλζξψπσλ σο αηφκσλ πεξηιακβάλεη θαη ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ. Ο Γηεπζπληήο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ ζηε ρνιηθή Μνλάδα – Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο, 

ρνιηθφο χκβνπινο, χιινγνο Γηδαζθφλησλ, χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ – 

επηιέγνληαο κηα ιεπηή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζέηεη ην θαζέλα απφ ηα 

παξαπάλσ ππνζπζηήκαηα  (Κακπνπξίδεο, 2002:125). Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο 

ρνιηθήο Μνλάδαο δηεπθνιχλεηαη φηαλ ππάξρεη αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ Γηεπζπληή θαη 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαιή επηθνηλσλία ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ν 

παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζπκβάιιεη πξσηίζησο ε εγεζία 

ηεο (ηξαβάθνπ, 2003: 26).  

1.3.Πεξηνξηζκνί ηνπ ειιεληθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξνζδηνξίδεηαη λνκνζεηηθά (Ν. 1566/85, Τ.Α. Φ.353.1./324/105657/Γ1/16-10-2002) κέζα 

απφ αλαθνξέο ζην θαζνδεγεηηθφ έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ σο δηεπζπληήο. Δίλαη 

αμηνζεκείσην, σζηφζν, φηη ελψ νη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ δηαζαθελίδνληαη πιήξσο ζηα άξζξα 28, 29, 30, 31, 32 ηεο παξαπάλσ ππνπξγηθήο 

απφθαζεο,  νη αλαθνξέο ζηνλ παηδαγσγηθφ θαη επηζηεκνληθφ ξφιν ησλ δηεπζπληψλ είλαη 

ιηγφηεξεο θαη πην αζαθείο. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 28,  φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ε 

ελζάξξπλζε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ειεχζεξσλ, δεκνθξαηηθψλ θαη 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ, απφ ηηο δψδεθα επηκέξνπο πξνηάζεηο πνπ δηαζαθελίδνπλ ην 

ξφιν απηφ, νη έληεθα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε δηνηθεηηθέο-δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

κφλν κία αλαθέξεηαη ζηελ «παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην 

ζρνιείν θαη γηα ηελ αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 
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θνηλφηεηαο». Δπίζεο, ζηα άξζξα 29, 30, 31 θαη 32 πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά ζαξάληα ηξεηο 

πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο νη ηξηάληα ελλέα αθνξνχλ ζε ακηγψο δηνηθεηηθά θαζήθνληα. Οη 

ππφινηπεο ηέζζεξηο αλαθέξνληαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν γηα ηελ 

αλάπηπμε αξκνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ πξνψζεζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θαζνδήγεζε λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πξνψζεζε θηιηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ. 

 Όιεο νη παξαπάλσ αλαθνξέο ζε φ,ηη αθνξά ζην θαζνδεγεηηθφ έξγν θαη ηελ απνζηνιή 

ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο παξακέλνπλ γεληθφινγεο. χκθσλα κε ηνπο Αλδξένπ θαη 

Παπαθσλζηαληίλνπ (1994), ε άθακπηε ηεξαξρηθή γξαθεηνθξαηία πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ άζθεζε επηξξνήο ιφγσ ζέζεο, δηφηη δελ έρνπλ πιήξσο 

απνζαθεληζκέλεο αξκνδηφηεηεο, δελ είλαη επαξθψο παξαθηλεκέλνη, δε δηαζέηνπλ ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηα κέζα, ε εμνπζία ηνπο δε ζπκβαδίδεη κε ηελ επζχλε ηνπο θαη έηζη 

παξακέλνπλ απιά φξγαλα παξαθνινχζεζεο πξναπνθαζηζκέλσλ ελεξγεηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ (Καηζαξφο, 2008: 79). Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξεηηθέο απφςεηο (Αλδξένπ & 

Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994, Kotter, 2001, Μπνπξαληάο, 2005) ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε ηεξαξρηθή 

θαη γξαθεηνθξαηηθή θαηαλνκή ζηνπο νξγαληζκνχο εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ 

ζηειερψλ. ηνπο γξαθεηνθξαηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο νη ζρνιηθέο κνλάδεο, φπνπ ππάξρεη 

ηεξαξρία εμνπζίαο, ηππνπνίεζε, θαηακεξηζκφο έξγνπ θαη έλα απζηεξφ πιαίζην ιεηηνπξγηθψλ 

θαλφλσλ δελ επηηξέπεηαη ζηα άηνκα λα αλαπηπρζνχλ, λα ειέγμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη 

λα εμειηρζνχλ κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθνληαη ζπλήζσο νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο (Kotter, 

2001).  

ε απηφ ην πιαίζην ε δηεπζπληηθή ιεηηνπξγία πεξηνξίδεηαη ζηελ εθηέιεζε δηνηθεηηθήο 

εξγαζίαο, επηθεληξσκέλεο θπξίσο ζηελ ηήξεζε θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ 

βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ, ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππεξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο, ζηελ πξνκήζεηα 

αλαιψζηκνπ πιηθνχ, ζηελ αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ζηελ θαηαλνκή ηάμεσλ, ζηελ θαηαλνκή 

εμσδηδαθηηθνχ  έξγνπ, ζηε θξνληίδα γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζηε κέξηκλα γηα ηελ θαιή ρξήζε, ηε ζπληήξεζε θαη αζθαιή απνζήθεπζε ηνπ ζρνιηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη γηα ην μεπέξαζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

απαηηείηαη ε πιήξεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, ε αλάπηπμε 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ε ζαθήο αληίιεςε ηνπ νπζηαζηηθνχ ξφινπ ηνπο σο παξαγφλησλ 

πξσηνβνπιίαο, αλάπηπμεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (Καηζαξφο, 2008: 

79-80). Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα επηινγήο ζηηο ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κέρξη πξφζθαηα δελ ππάξρεη ζηε λνκνζεζία θακία πξφβιεςε 

δηνηθεηηθήο θαηάξηηζεο σο πξνυπφζεζεο επηινγήο ηνπο. Ζ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη νη 

φκνξεο δεμηφηεηεο ησλ δηνηθνχλησλ δελ επηθαηξνπνηνχληαλ επαξθψο δηαρξνληθά κε 

ζηνρεπκέλε θαη απνδνηηθά ζρεδηαζκέλε επηκφξθσζε πάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη 

εγεζία θαη ζηα εηδηθά ζέκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο ζέζεσλ. ε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ηα ζηειέρε δελ ππνρξενχληααη ζε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε νχηε πξηλ ηε 
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δηαδηθαζία επηινγήο, νχηε κεηά απφ απηήλ. Σα ιηγνζηά δηαζέζηκα επηκνξθσηηθά παθέηα ζην 

ζεκαηηθφ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο ή ηεο εγεζίαο αθνζηψλνληαη ζε ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηνίθεζεο θαη αζπάδνληαη κηα νκνηφκνξθε θαλνληζηηθή, νξζνινγηθή θαη δηαρεηξηζηηθή 

πξνζέγγηζε. Γελ αθηεξψλνληαλ ζε ζπληζηψζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο φπσο ε 

θνπιηνχξα, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ε δέζκεπζε θαη αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ, ε 

νκαδηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ε πξναγσγή θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, ε εζηθή, ε αλάιπζε 

θαη εηζθνξά αξεηψλ θαη αμηψλ, ε δηαρείξηζε αιιαγψλ, ην ρηίζηκν νξάκαηνο, ε θξηηηθή ζθέςε, 

ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Δπηπξφζζεηα, δελ έρνπλ ηελ επειημία λα αλαπξνζαξκφδνληαη θαη 

δελ ιάκβαλαλ ππφςε ηηο ηνπηθέο θαη θαηαζηαζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε νκάδαο 

σθεινχκελσλ (Καξαγηάλλεο, 2014: 123).  

ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν σο 

επηζηεκνληθφ φζν θαη σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν, δηαηεξεί εμαξρήο κηα εηζαγφκελε 

ζεκαηνινγία θαη έλαλ εηζαγφκελν πξνβιεκαηηζκφ, ε πξνζαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα είλαη αλχπαξθηε θαη ηαπηίδεηαη κε πνιηηηθέο αλαιχζεηο ξπζκίζεσλ ηεο νξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εηζαγσγή ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο (leadership), ε νπνία, αλαπηπγκέλε ζηε 

βξεηαληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ πξφζθαησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, εηζάγεηαη ζηελ 

ειιεληθή πξνβιεκαηηθή παξαβιέπνληαο φηη είλαη απνιχησο αζχκβαηε κε ην δηνηθεηηθφ 

πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ην πιαίζην απηφ, ν 

δηεπζπληήο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ έρεη ειάρηζηα πεξηζψξηα πνιηηηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ελψ ε έλλνηα ηεο εγεζίαο πξνυπνζέηεη ηελ απηνλνκία ηεο δξάζεο 

ηνπ δηεπζπληή, απφ ηελ νπνία απνξξέεη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα επηδξά ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 

επίηεπμε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ (Γηαλλαθνπνχινπ, 2008: 84-85).  

2. Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

Ζ εγεζία απνηειεί κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη κηα απφ ηηο θεληξηθέο 

έλλνηεο ζηε ζεσξία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, θαζψο ζεσξείηαη κία απφ ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ άζθεζε εγεηηθνχ 

ξφινπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Σα 

απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ (Buch, 2005: 

97-100 
.
 Παζηαξδήο, 2004: 135-136). Πξφζσπα-θιεηδηά ζηελ άζθεζε εγεηηθνχ ξφινπ είλαη  

νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο έγθεηηαη ζηε ζέζε ηελ νπνία 

θαηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχλ 

(Μπισλά, 2005: 45). Οη ζπλερείο θαη ξαγδαίεο κεηαβνιέο ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσλίαο 

αζθνχλ αλακθίβνια κεγάιε επηξξνή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο νη λέεο γεληέο 

αλακέλεηαη λα δήζνπλ ζε έλα θφζκν πνπ θπξηαξρεί ν αληαγσληζκφο. Ο ρψξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο, φπσο θαη νιφθιεξε ε θνηλσλία, βηψλεη ξαγδαίνπο κεηαζρεκαηηζκνχο, ζπλερείο 

«θαηλνηνκίεο» θαη έληνλε αληαγσληζηηθφηεηα κε έκθαζε ζηελ απφδνζε. Ζ ζρνιηθή εγεζία 

αληηκεησπίδεηαη σο θεληξηθφο κνριφο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ην ελδηαθέξνλ 
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γη’ απηήλ ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηε δπλακηθή ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο γηα 

ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ (Harris, 2005: 73). 

 Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαηάιιειε εγεζία ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαη’ επέθηαζε ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ 

ησλ καζεηψλ, ελψ ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλίρλεπζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα έρεη πξαγκαηηθά ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξεη κέζσ ηεο εγεζίαο θαη λα κελ απνηειεί απιά δηαρεηξηζηηθφ φξγαλν ησλ 

θαηαζηάζεσλ. Μειεηψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ εγεζία θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζεσξνχκε φηη ε εγεζία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θεθάιαην γηα λα εθζπγρξνληζηεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

γλσξίδνπκε ηηο απφςεηο-ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο εγεζίαο εθ κέξνπο ηνπο ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε 

βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

3.Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.1. Δξεπλεηηθή κέζνδνο 

Αλ επεθηείλνπκε ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ κέζνδνο, ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο κεζφδνπο 

ηεο θαλνληζηηθήο έξεπλαο, αιιά θαη απηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην εξκελεπηηθό 

παξάδεηγκα - ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, παίμηκν ξφισλ, κε θαηεπζπλφκελε ζπλέληεπμε, 

γεγνλφηα θαη αθεγήζεηο (Cohen&Manion, 1997: 66). Ζ πξψηε θαηεγνξία πξνζεγγίζεσλ 

ζπλήζσο νλνκάδεηαη «πνζνηηθή έξεπλα», ελψ ε δεχηεξε «πνηνηηθή» θαη είλαη γλσζηέο νη 

δηαθσλίεο θαη ηα δηιήκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνπηζηία ηνπο θαη ηελ ππεξνρή ηεο κηαο έλαληη ηεο άιιεο. χκθσλα κε ηνπο 

Bird et al. (1999), ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηε βαζχηεξε αλάιπζε θαη εξκελεία 

θαηαζηάζεσλ, γεγνλφησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ελψ, ζχκθσλα κε ηνπο Faulkner et al. (1999), 

ηε ραξαθηεξίδεη επειημία θαη κπνξεί λα δψζεη φιν ην θάζκα ησλ απαληήζεσλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα αλαθάιπςεο θάπνησλ πηπρψλ, νπηηθψλ ή παξαγφλησλ πνπ δελ είραλ πξνιεθζεί 

(Κεδξάθα, 2008: 43).Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζπρλά ρεηξίδεηαη πεξηπηψζεηο, είλαη επαίζζεηε 

ζηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηελ εκπεηξία. Πιεζηάδεη εγγχηεξα ην 

εξεπλψκελν αληηθείκελν θαη ζηνρεχεη ζηελ νιηζηηθή θαη βαζηά θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο 

δσήο. Δλζσκαηψλεη ηελ θαηαζηαζηαθή αληίιεςε ησλ δξψλησλ θαη απνηηκά ηηο ζρέζεηο, ηηο 

έλλνηεο θαη ηα λνήκαηα πνπ ζπλάπηνπλ νη άλζξσπνη θαη ηα ζπλδέεη κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. 

Αληί λα αληηπαξαβάιιεη δεδνκέλα κνληέισλ ή ππνζέζεσλ, αλαπηχζζεη γλψζεηο απφ ηνπο 

ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ. Σα δείγκαηα είλαη ζρεηηθά κηθξά θαη επεξεάδνληαη απφ ζεσξεηηθέο 

ζθέςεηο θαη φρη απφ πηζαλφηεηεο. Οη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ απαζρνιεί είλαη πνιπδηάζηαηεο, 

φρη ηδηαίηεξα ηππνπνηεκέλεο, επέιηθηεο γηα κεγάιν εχξνο θαηαζηάζεσλ θαη ζθνπψλ, πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη θαηά ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο θαη λα εηζρσξνχλ ζην ζέκα απφ 

ηε ζθνπηά ησλ θαηλνκέλσλ θαη φρη κφλν απφ ηνπ ζπγγξαθέα. Δμαηηίαο ηεο απζεληηθφηεηαο 
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θαη ηεο επειημίαο πνπ θέξεη, ηαηξηάδεη ζηελ εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ θαη ζχλζεησλ 

πεξηζηαηηθψλ, θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ελέρεη ε δηνίθεζε (Καξαγηάλλεο, 2014: 334).  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηα παξαπάλσ, επηιέμακε ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, αθξηβψο δηφηη ζεσξήζεθε σο ε πην 

θαηάιιειε γηα λα απνθαιχςεη ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ 

(Σζνπξβάθαο, 1997) γχξσ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη θαη γεληθφηεξα 

ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηελ εγεζία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

φπσο ηε βηψλνπλ ζηελ πξάμε, σο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ελψ πξνηηκήζεθε σο 

θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ζπλέληεπμεο 

επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα είλαη άκεζνο, λα θαηαλνεί πιεξέζηεξα θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη 

λα αληιεί πιεξνθνξίεο ζε βάζνο (Ησζεθίδεο, 2003). Ζ εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε έρεη νξηζηεί  

σο ζπδήηεζε δχν αηφκσλ, πνπ αξρίδεη απφ ηνλ ζπλεληεπθηή, κε εηδηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα πιεξνθνξηψλ, θαη επηθεληξψλεηαη απφ απηφλ {…} ζε πεξηερφκελν 

θαζνξηζκέλν απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο κε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή, πξφβιεςε ή 

εξκελεία (Cannell&Kahn, 1968). Πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ ηεο άκεζεο 

ιεθηηθήο ζπλαιιαγήο κεηαμχ αηφκσλ. Με απηήλ ηελ έλλνηα δηαθέξεη απφ ην εξσηεκαηνιφγην, 

φπνπ δεηείηαη απφ ηνλ εξσηψκελν λα θαηαγξάςεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηηο απαληήζεηο ηνπ ζε 

εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη. (Cohen, Manion&Morrison, 2007: 452-453).  

Ζ κέζνδνο απηή ελδείθλπηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπνπ 

δηεξεπλψληαη απφςεηο θαη ζηάζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο εγεζίαο κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε 

δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο: πξψηνλ, 

εμαζθαιίδεη ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ζπγθέληξσζε εκπεηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επηηξέπεη λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ νη απνθξηλφκελνη. Γεχηεξνλ, 

θαηαζηεί εθηθηή ηελ θαηάζεζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη καξηπξηψλ πνηνηηθήο θχζεο γηα 

ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Άιισζηε, ζηε βηβιηνγξαθία έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ κε ζπλέληεπμε δηαζθαιίδεη κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα 

(Τθαληφπνπινο & Νηθνιαΐδνπ, 2008: 44). 

3.2.Τν δείγκα ηεο έξεπλαο 

Βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο ήηαλ ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο – δέθα δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ - είλαη 

ζρεηηθά κηθξφ, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε πνηνηηθέο έξεπλεο, αιιά θαη απνιχησο 

θαηάιιειν. Δμαηηίαο ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο νξγάλσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ, 

κεγαιχηεξν κέγεζνο δείγκαηνο ζα κπνξνχζε λα απνβεί δπζθίλεην θαη λα θαηαιήμεη ζε ξερή 

πξννπηηθή (Creswell, 2005: 207). Αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο πνπ επηιέγεθαλ, νη δχν ήηαλ 

γπλαίθεο, ελψ νη ππφινηπνη άληξεο. Απηή, ίζσο, είλαη κηα αλαινγία πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δπεηδή, φκσο, ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο 

είλαη κηθξφ, δελ έρεη ηε ζεκαζία πνπ ζα είρε ζε κηα πνζνηηθή έξεπλα κε κεγάιν πιήζνο 
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ππνθεηκέλσλ. ρεηηθά κε ηελ ειηθία,  φινη νη δηεπζπληέο είλαη άλσ ησλ πελήληα εηψλ, ελψ σο 

πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο έρεη 

22 έσο 30 έηε  ππεξεζίαο. ε φ,ηη αθνξά ηελ πξνυπεξεζία ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ζε ζέζε 

επζχλεο, δηαπηζηψζακε φηη ηελ πεξίνδν 2014-2015 νη δχν κφλν απφ απηνχο θαηέρνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε απφ 4 έσο 8 ρξφληα θαη θαλείο πάλσ απφ 8 ρξφληα. Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε, κφλν δχν δηεπζπληέο είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, δχν δηεπζπληέο είλαη θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ θαη έλαο δηαζέηεη 

θαη ηξίην πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Οη επηά απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηφο 

καο είλαη θάηνρνη μέλσλ γισζζψλ ζε επίπεδν Β2 θαη δχν απφ απηνχο ζε επίπεδν αλψηεξνπ 

ηνπ Β2. Δπίζεο, φινη νη δηεπζπληέο δηαζέηνπλ ηελ πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο (ΣΠΔ Α΄ επηπέδνπ) θαη ηξεηο απφ απηνχο ηελ πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε 

αλψηεξνπ επηπέδνπ (ΣΠΔ Β΄ επηπέδνπ). Γχν απφ απηνχο δηαζέηνπλ ηίηιν δηδαζθαιείνπ 

εθπαίδεπζεο, ελψ θαλέλαο δηεπζπληήο δε δηαζέηεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα νχηε κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο.     

Γηα ηελ άληιεζε ηνπ δείγκαηνο επηιέρζεθε νη λνκνί Έβξνπ, Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο ηεο 

πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ζ επηινγή ηεο πεξηνρήο απηήο έγηλε επεηδή 

ε νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο 

νπνίεο πξνΐζηαληαη νη δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηφο καο πξνέξρνληαη απφ κηα γεσγξαθηθή 

πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη κηα θνηλή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Δπίζεο, ε αξθνχλησο 

εθηεηακέλε πξνπαξαζθεπή ηεο έξεπλαο θαη ε πςειή εζηίαζε ζην δεηνχκελν θαηέζηεζαλ 

ιηγφηεξν αλαγθαία ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο. Πξνηηκήζεθε ε ζθφπηκε 

δεηγκαηνιεςία (purposivesampling) έρνληαο ππφςε φηη φινη νη εξεπλεηέο εμαξηψληαη απφ 

ηελ θαιή ζέιεζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ θαη φηη ζα ήηαλ κάιινλ δχζθνιν 

γηα έλα εξεπλεηή πνπ δνπιεχεη κηα εξγαζία κηθξήο θιίκαθαο λα βξεη έλα πξαγκαηηθά ηπραίν 

δείγκα (Bell, 1997: 132).  

4. Γηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Σν επηηφπην πιηθφ ζπγθεληξψζεθε πξαγκαηνπνηψληαο επηζθέςεηο ζε ηδησηηθφ ρψξν ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ θφξηνπ εξγαζίαο ζην ρψξν 

απαζρφιεζήο ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο (ζχληαμε σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ θιπ). Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα 

θνηλσληθή, δηαπξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη φρη απιά θαη κφλν κηα άζθεζε ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ Φίιηα (1997: 81), ε ζπλέληεπμε γηα λα είλαη έγθπξε ζα πξέπεη 

λα είλαη ζχζηνηρε κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, λα αθνινπζεί ηηο αλάγθεο ησλ εξσηψκελσλ, 

λα είλαη ζην επίπεδφ ηνπο, λα ηνπο ελδηαθέξεη, λα κελ ηνπο πξνζβάιιεη θαη λα δεκηνπξγεί κηα 

αηκφζθαηξα επλντθή. Ο Kvale (1996) ππνζηεξίδεη φηη κηα ζπλέληεπμε αθνινπζεί έλα άγξαθν 

ζελάξην γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο, νη λφκνη ηνπ νπνίνπ αλαδχνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παξαβηαζηνχλ. πλεπψο, ν ζπλεληεπθηήο πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε ψζηε λα δηεμάγεη ηε 

ζπλέληεπμε πξνζεθηηθά θαη κε επαηζζεζία. Πξνζζέηεη, επίζεο, φηη θαζψο ν ζπλεληεπθηήο 

είλαη ν ίδηνο ην εξεπλεηηθφ φξγαλν, ν απνηειεζκαηηθφο ζπλεληεπθηήο δελ είλαη κφλν γλψζηεο 
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ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη εηδήκσλ ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία. Ο 

ζπλεληεπθηήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα, ψζηε ν ζπκκεηέρσλ λα 

ληψζεη αζθάιεηα θαη λα  κηιήζεη κε ειεπζεξία (Cohen, Manion&Morrison, 2007: 470). Γη’ 

απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, φιεο νη επαθέο ήηαλ αηνκηθέο. Γφζεθε δπλαηφηεηα θαη ρξφλνο ζηνπο 

δηεπζπληέο λα εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο, πεξηγξαθέο θαη εξκελείεο. ηηο επαθέο καδί 

ηνπο ηεξήζεθε πξσηφθνιιν αλσλπκίαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ πιεπξά ησλ 

απνθξηλφκελσλ έλα αίζζεκα άλεζεο θαη ειεπζεξίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη θαηεπλάζηεθε 

ε αλεζπρία ηνπο γηα ηηο δηαηππψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο.  

ηηο ζπλεδξίεο έγηλε ρξήζε θαηαγξαθέα θσλήο, ψζηε λα απνζεθεπηεί ην ζχλνιν ηεο 

πιεξνθνξίαο κε αθξίβεηα, ελψ γηα θάζε ζπλεδξία ζπκπιεξψζεθε κηα θφξκα παξαηεξήζεσλ. 

Όκσο, δχν απφ ηνπο δέθα δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο δε δέρηεθαλ ηε καγλεηνθψλεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, γεγνλφο πνπ καο πξνβιεκάηηζε γηα ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηηο ζρέζεηο 

εμνπζίαο αλάκεζα ζηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηεξαξρηθήο ππξακίδαο. Βέβαηα, κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απεηιεηηθή ε απνπζία κεραληθψλ 

κέζσλ θαηαγξαθήο ηεο ζπλέληεπμεο, θαζψο ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα βαζηζηεί 

ζηε κλήκε ηνπ ζπλεληεπθηή. Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε γη’ απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο 

δηεπζπληψλ ήηαλ λα θξαηήζνπκε  ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, γεγνλφο, 

φκσο, πνπ ζα κπνξνχζε λα απνβεί εμαηξεηηθά απσζεηηθφ γηα ηνπο απαληψληεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο Cohenetal. (2007: 473). Όκσο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ιεηηνχξγεζε ζεηηθά, αθνχ 

νδήγεζε ζηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ελφο «απεηιεηηθνχ» πεξηβάιινληνο, πνπ ζα εκπφδηδε ην 

πιηθφ ηεο ζπλέληεπμεο λα αλαδπζεί.Σα ειεθηξνληθά ερεηηθά αξρεία θαηαγξαθήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ (ηχπνπ mp3), νη ζεκεηψζεηο, θαζψο θαη νη ζπκπιεξσκέλεο θφξκεο 

παξαηεξήζεσλ απνηέιεζαλ ην πιηθφ ηεο έξεπλαο. 

Ο ζπλεληεπθηήο θαη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο επηθνηλσλνχλ  κέζσ ηεο γιψζζαο ηνπ 

ζψκαηνο θαη φρη κφλν κε ιέμεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηρηνχλ νη δηαπξνζσπηθέο, 

αιιειεπηδξαζηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πιεπξέο ηεο ζπλέληεπμεο. 

Οπσζδήπνηε, νη εθθξάζεηο, νη ρεηξνλνκίεο, νη αληηδξάζεηο θαη ε θίλεζε ησλ ζηειερψλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ρψξν ηνπο είλαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ δελ έπξεπε λα κείλνπλ απαξαηήξεηεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ε ζπλέληεπμε λα έρεη ζπλερή ξνή θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο λα είλαη ν 

αλακελφκελνο απφ ην ζπκκεηέρνληα κε ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο (Kvale, 1996, ζην Cohen, Manion&Morrison, 2007: 

471). Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ηηο εθδειψζεηο θάζε είδνπο ηηο θαηαγξάςακε ρσξηζηά θαη ηηο 

εθκεηαιιεπηήθακε παξαγσγηθά, ηνπνζεηψληαο ηεο ζηα γεληθφηεξα ζπκθξαδφκελα. Οη 

παξαηεξήζεηο θαη νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο δαθηπινγξαθήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηζθέςεσλ κε φζν ην δπλαηφ πην πιήξε ηξφπν, ελψ ακέζσο κεηά ηελ θάζε ζπλεδξία, 

απνδειηηψλακε ηε θφξκα παξαηεξήζεσλ θαη ζπληάζζακε ηα θχξηα ζεκεία, γηα λα 

εθκεηαιιεπηνχκε πιήξσο ην εχξνο εγγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ.  

Ζ αλάγλσζε ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εξσηψκελσλ θαη ε δηαίξεζή ηνπ ζε 

θαηεγνξίεο έγηλε κέζα απφ κία δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο, έρνληαο σο άμνλα ελδηαθέξνληνο ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα «Απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 1, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                            ειίδα 161 απφ 263 

δπλαηφηεηα άζθεζεο εγεζίαο ζην ζρνιείν κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε δνκή 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο»θαη κεηαβάιινληαο ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζε ζπλνπηηθά επξήκαηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα απνδφζεθαλ κε πνηνηηθνχο 

φξνπο. Οη ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη κεηαγξάθεθαλ φρη κφλν νη θπξηνιεθηηθέο 

δειψζεηο, αιιά θαη ε κε ιεθηηθή, παξαγισζζηθή επηθνηλσλία, έηζη ψζηε λα ζπιιάβνπκε ηα 

λνήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ 

πεξηειάκβαλε ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε γξαπηφ ιφγν-θείκελν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα, 

επεμεξγαζηήθακε κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Κεδξάθα, 2008: 49). ηελ νπζία 

πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν ζπζηεκαηηθήο πεξηγξαθήο θη εμήγεζεο θεηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ 

θνηλσληθή αλάγλσζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δξάζεο ησλ αηφκσλ. Ζ κέζνδνο απηή  ζεσξείηαη 

ε πιένλ θαηάιιειε γηα λα αλαιπζνχλ πιεξνθνξίεο γξαπηψλ ηεθκεξίσλ, δειαδή γηα ηελ 

αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε κελπκάησλ ζηνλ έληππν ιφγν, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ πξνθαηαιήςεηο (Verma&Mallick, 2004: 224). Πξνζπαζήζακε λα εηζέιζνπκε 

ζηνλ θφζκν ηνπ «κνλαδηθνχ αηφκνπ πνπ εξσηάηαη» (Hycner, 1985) θαη λα θαηαλνήζνπκε 

φζα ιέεη ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζηε ζπλέληεπμε θαη φρη απηά πνπ πεξηκέλακε φηη ζα πεη. Ωο 

κνλάδα ηαμηλφκεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ επηιέρζεθε ε θξάζε,επεηδή ζεσξήζεθε φηη ζηηο 

θξάζεηο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, παξνπζηάδεηαη θαιχηεξα ε νπζία ησλ απφςεσλ πνπ 

παξέζεζαλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

4.1.Απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηε δπλαηόηεηα 

άζθεζεο εγεζίαο ζην ζρνιείν κε βάζε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην θαη ηε δνκή 

ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Ο εξεπλεηηθφο απηφο άμνλαο πεξηιακβάλεη δχν εξσηήκαηα. ην πξψην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα πξνζπαζήζακε λα αληρλεχζνπκε ηελ άπνςε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε εγεζίαο εθ κέξνπο ηνπο. ηε γεληθή εξψηεζε «αζθείηε, σο 

δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, εγεζία ζην ζρνιείν ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθόλησλ ζαο;» 

ιάβακε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο:  

«Ναη, αζθώ εγεζία ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κνπ… Δλζαξξύλσ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο κέζσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ππνθηλώ θαη ππνζηεξίδσ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπλαδέιθσλ κνπ, ηε βειηίσζε ηνπο ζε ζέκαηα δνπιεηάο, δηδαζθαιίαο… Έρνπκε ηνλ ίδην 

ελζνπζηαζκό γηα πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εθπαίδεπζε… Έρνπκε από θνηλνύ 

δηακνξθώζεη ηελ θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ θαη παιεύνπκε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ καο… 

Νηώζσ πσο ζε κεγάιν βαζκό ηνπο έρσ θηλεηνπνηήζεη λα θάλνπκε πξάμε ην όξακά καο γηα ην 

ζρνιείν. Ννκίδσ πσο ηνπο εκπλέσ… » (1
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Όρη, δελ αζθώ εγεζία… Τνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζεσξώ όηη δελ είκαη ην άηνκν 

πνπ επεξεάδεη κηα νκάδα αηόκσλ, ώζηε λα κε αθνινπζνύλ πξόζπκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θάπνησλ ζηόρσλ… Καη απηό δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζσπηθόηεηά κνπ ή ηηο ηθαλόηεηεο κνπ 

λα επεξεάζσ θάπνηνπο αλζξώπνπο. Έρεη λα θάλεη κε ην δηνηθεηηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

εξγάδνκαη, ηόζν θνξκαιηζηηθό, ηόζν ζπγθεληξσηηθό… Τώξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ πξέπεη λα 

πηνζεηνύκε  όινη νη δηεπζπληέο κηα απξόζσπε ζηάζε απέλαληη ζηνπο ζηόρνπο, λα ηζνξξνπνύκε 
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πάλσ ζε έλα ηελησκέλν ζρνηλί κε αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα… Από ηε κηα κεξηά ε ππεξεζία 

κε ηηο νινέλα θαη πην απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο θαη από ηελ άιιε νη ζπλάδεξθνη εθπαηδεπηηθνί 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο λννηξνπίεο ηνπο… Nνκίδσ πσο δελ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζώξηα λα 

αζθήζσ εγεζία ζην ζρνιείν κνπ, έηζη όπσο έρνπλ ηα πξάγκαηα… Απηό πνπ λνκίδσ όηη αζθώ 

πεξηζζόηεξν είλαη δηνίθεζε θαη κόλν δηνίθεζε, πέξα από νξάκαηα θαη πςειέο πξνζδνθίεο… » 

(2
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Ναη, πηζηεύσ πσο αζθώ εγεζία… Έρσ απηή ηε ζέζε επζύλεο από ην 2011 θαη δηνηθώ απηό 

ην ζρνιείνκέζσ ηεο εμνπζίαο πνπ κνπ δίλεη ν λόκνο… Τν νξγαλώλσ, ην ζπληνλίδσ, αζθώ 

έιεγρν θαη επνπηεία, δηαρεηξίδνκαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Πξνζπαζώ λα εμαζθαιίδσ ηελ θαιή 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζε όια ηα επίπεδα… Οη ζπλάδεξθνη; Με ππαθνύλ… » (3
νο

 

Γηεπζπληήο) 

«Αζθώ εγεζία από ηε ζηηγκή πνπ έρσ αλζξώπνπο λα κε αθνινπζνύλ γηα ηελ επίηεπμε 

θάπνησλ ζηόρσλ, ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ εξγάδνληαη πξόζπκα καδί κνπ γηα ηελ 

επεκεξία ησλ καζεηώλ, πνπ κε εκπηζηεύνληαη…» (4
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Όρη. Σίγνπξα όρη. Καη δελ αζθώ εγεζία επεηδή δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξόλνο γηα θάηη 

ηέηνην… Ναη, ζαθώο είρα θαη έρσ έλα όξακα γηα ην ζρνιείν κνπ. Γη’ απηό άιισζηε θαη έγηλα 

δηεπζπληήο, γηαηί ήζεια λα θνηλσλήζσ ηα όλεηξά κνπ γηα κηα θαιύηεξε εθπαίδεπζε ζην 

δεκνηηθό καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Καη ήζεια θαη ζέισ λα πινπνηήζσ απηνύο ηνπο ζηόρνπο. 

Πώο, όκσο, λα παξαθηλήζεηο ηνπο άιινπο, πώο λα  θαιιηεξγήζεηο πξνζδνθίεο γηα κηαλ 

εθπαίδεπζε «πςειήο απόδνζεο», όηαλ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα είλαη ηόζα πνιιά, νη 

απαηηήζεηο ηεο δηεύζπλζεο επηηαθηηθέο θαη ν ξόινο καο, δπζηπρώο, θαζαξά δηεθπεξαησηηθόο; 

Γηα λα αζθήζεηο εγεζία πξέπεη λα έρεηο ρξόλν λα αζρνιεζείο κε ηνπο άιινπο, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, λα ηνπο αθνύζεηο, λα αθνπγθξαζηείο ηηο αλάγθεο ηνπο, 

ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηα «ζέισ» ηνπο… Πώο ζα ηνπο θάλσ λα κε αθνινπζήζνπλ ζην όξακά κνπ 

γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ, όηαλ από ηελ πνιιή γξαθεηνθξαηία δελ πξνιαβαίλσ νύηε λα ηνπο δσ, 

πόζν κάιινλ λα ηνπο αθνύζσ… Είκαη έλα απιό όξγαλν πνπ παξαθνινπζώ πξναπνθαζηζκέλεο 

ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη απιά δηεθπεξαηώλσ…» (5
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Από ηε ζηηγκή πνπ είκαη δηεπζπληήο ζρνιείνπ, ηόηε, λαη… Αζθώ εγεζία, γηαηί δηεπζύλσ κηα 

ζρνιηθή κνλάδα θαη απηό έρεη λα θάλεη κε ηελ εγεζία… Δειαδή, θαζνδεγώ ην δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ, δηαρεηξίδνκαη όια ηα πξαθηηθά 

δεηήκαηα, θξνληίδσ  γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία όισλ, εμαζθαιίδσ ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο, 

ειέγρσ όζν κπνξώ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο… »  (6
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Όρη, δελ πηζηεύσ όηη αζθώ εγεζία, λνκίδσ όηη είλαη πνιύ δύζθνιν απηό…. Μνπ παίξλεη 

πνιύ ρξόλν θαζεκεξηλά γηα λα θαηνξζώζσ έζησ θαη ηα αλαγθαία… Θα πξέπεη λα παζρίδεηο 

θαζεκεξηλά λα αλακεηξεζείο κε δηιήκκαηα, κε αληηθαηηθόηεηεο, κε πάξα πνιιά παξάδνμα κέζα 

ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερώο αιιάδεη… Καη δελ είζαη θαη πξνεηνηκαζκέλνο γη’ απηό… 

Καλείο δελ ζε έρεη εθπαηδεύζεη λα αζθείο εγεζία… Ελ πάζε πεξηπηώζεη, λνκίδσ πσο νη 

ζπλάδειθνη κε αθνινπζνύλ γηαηί έρσ θαηαθέξεη λα ηνπο θηλεηνπνηήζσ, ώζηε  λα ζπκβάιινπκε 

όινη καδί  ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνύ έξγνπ. Αιιά δελ δηεπθνιύλνκαη θαζόινπ από ην όιν 
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ζύζηεκα γηα λα θάλσ θάηη ηέηνην… Πνιιέο θνξέο θεύγσ πέληε θαη έμη ε ώξα ην απόγεπκα από 

ην γξαθείν. Είλαη ηόζεο πνιιέο νη γξαθεηνθξαηηθέο εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ ηέινο. Καη πάιη δε 

ληώζσ όηη έρσ θαηνξζώζεη λα νηθνδνκήζσ απηό πνπ έρσ νξακαηηζηεί γηα ην ζρνιείν κνπ… »   

(7
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Πξνζπαζώ θαζεκεξηλά λα αζθώ εγεζία, αιιά ζηηο κέξεο καο δελ είλαη εύθνιν πξάγκα… 

Καηαξρήλ είρα ηελ αλάγθε, όηαλ δελ ήκνπλ αθόκε δηεπζύληξηα ζρνιείνπ, γηα επηηεύγκαηα, γηα 

αλαγλώξηζε θαη είρα θαηαθέξεη λα θηλεηνπνηήζσ έλα  κεγάιν αξηζκό ζπλαδέιθσλ πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε λα θάλνπκε πξάγκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη ζεκαληηθό ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ καο… Τώξα πνπ έγηλα (δηεπζύληξηα) ν ελζνπζηαζκόο κνπ λα θάλνπκε έξγν έρεη βξεη 

απνδέθηεο πνιιά κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, όρη κόλν εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη γνλείο. Έρσ 

θαηαθέξεη λα επηθνηλσλήζσ κε όινπο απηνύο θαη έρσ νηθνδνκήζεη έλα δίθηπν ζρέζεσλ πνπ κε 

βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ… Πηζηεύσ όηη πνιινί ζπλάδεξθνη έρνπλ 

ππνθηλεζεί αξθεηά από εκέλα ώζηε λα απνθεύγνπκε ηηο ζπγθξνύζεηο, λα ρεηξηδόκαζηε ηηο 

δηαθνξέο κε επνηθνδνκεηηθό ηξόπν, λα επηθνηλσλνύκε, λα παίξλνπκε πξσηνβνπιίεο, λα 

πινπνηνύκε αιιαγέο… Ννκίδσ πσο θαηάθεξα ζε θάπνην βαζκό λα αλαπηύμσ ζε αξθεηνύο, 

ηδίσο ζηνπο λεόηεξνπο, ηε δηάζεζε γηα δνπιεηά, γηα επηκόξθσζε, γηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, γηα πξνώζεζε θνηλώλ πξνγξακκάησλ, γηα άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ καο ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. Όκσο, παξόιε ηελ θηλεηνπνίεζε, θαζεκεξηλά βξίζθσ ηνίρνπο από ηε δηνίθεζε πνπ 

κε εκπνδίδνπλ λα θάλσ έζησ θαη ηα απηνλόεηα… »   (8
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Ναη, αζθώ εγεζία. Καη αζθώ εγεζία γηαηί θαηαξρήλ έρσ θαηαθέξεη λα εκπλέσ 

εκπηζηνζύλε ζηνπο ζπλαδέξθνπο κνπ. Ύζηεξα κε ζέβνληαη, κε εθηηκνύλ. Αιιά θαη εγώ ηνπο 

εκπηζηεύνκαη, ηνπο βνεζώ, ηνπο ελζαξξύλσ, δίλσ πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ηνπο, ηνπο αθνύσ… 

Απηό έρεη αληίθηππν θαη ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο καζεηέο θαη κε ηνπο γνλείο. Έρνπκε εθθξάζεη 

από θνηλνύ θάπνηνπο ζηόρνπο θαη απηνί νη ζηόρνη πξνζπαζνύκε λα πινπνηεζνύλ θαη λα 

νινθιεξσζνύλ…»   (9
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Φκ… Τη εξώηεζε! Ννκίδσ πσο όρη. Δελ κπνξώ λα αζθήζσ εγεζία ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

δε κνπ επηηξέπεη λα θάλσ θάηη ηέηνην… Κη όηαλ ιέσ πεξηβάιινλ δελ ελλνώ ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

αιιά ην άθακπην ηεξαξρηθό ζύζηεκα. Απηό είλαη πνπ πεξηνξίδεη ηηο δπλαηόηεηέο κνπ λα 

αλαιάβσ πξσηνβνπιίεο, λα επεξεάζσ ηνπο άιινπο, λα ηνπο παξαθηλήζσ, λα ηνπο εκπλεύζσ. 

Δελ έρνπκε νύηε ηηο αξκνδηόηεηεο νύηε ηα κέζα γηα θάηη ηέηνην, νύηε θαλ ηελ θαηάξηηζε.Οη 

αξκνδηόηεηέο καο δελ είλαη πιήξσο απνζαθεληζκέλεο, ε εμνπζία καο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ 

επζύλε καο. Υπάξρεη έιιεηκκα εγεζίαο ζηα ζρνιεία καο. Όρη γηαηί δελ ππάξρνπλ εγέηεο, αιιά 

γηαηί ε δηνίθεζε ζην ρώξν καο έρεη θαηαληήζεη δύζθακπηε, απηαξρηθή. Αζθπθηηνύκε θάησ από 

ηηο πξνζεζκίεο, ηε ζρνιαζηηθόηεηα, ηελ πξνζθόιιεζε ζε θαλόλεο… Ναη, εκπλέσ ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο ζπλαδέιθνπο, λαη, ηνπο θηλεηνπνηώ λα αιιάμνπκε ηνπο ηξόπνπο δξάζεο ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, λα έρνπκε πςειέο πξνζδνθίεο από ηνπο καζεηέο καο θαη από εκάο ηνπο 

ίδηνπο. Καη, κεηά, ηη; Τη κπνξνύκε λα πινπνηήζνπκε πξαγκαηηθά από όια απηά; Σρεδόλ, ηίπνηα! 

Γηα λα επηδηώμεηο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αιιαγή πξέπεη λα έρεηο θαη ηελ αλάινγε απηνλνκία. 

Κη απηό δελ ην δηαζέηνπλ ηα δεκνηηθά ζήκεξα…»   (10
νο

 Γηεπζπληήο) 
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ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ άμνλα «ην ππάξρνλ ζεζκηθό πιαίζην θαη ε δνκή 

ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα ηελ αλάδεημε 

θαη αλάπηπμε δηεπζπληώλ-εγεηώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ;» νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ απάληεζαλ σο εμήο:  

«Ννκίδσ πσο λαη, πξνζθέξνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα κε θάπνην βαζκό δπζθνιίαο, βέβαηα, 

γηαηί ζήκεξα δελ είλαη όια εύθνια, αιιά, λαη, ηελ πξνζθέξνπλ… Απηή ηε ζηηγκή πινπνηνύληαη 

ζε πνιιά ζρνιεία θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο… Ελλνώ πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, 

πνιηηηζκνύ, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο… Θέισ λα πσ κε απηό πσο ην ηζρύνλ ζεζκηθό 

πιαίζην κνπ επηηξέπεη σο εγέηε λα παξαθηλήζσ ηνπο ζπλαδέξθνπο λα αλαιάβνπλ θαηλνηόκεο 

δξάζεηο, λα δηακνξθώζνπκε από θνηλνύ κηα θνηλή θνπιηνύξα γηα ην ζρνιείν…»   (1
νο

 

Γηεπζπληήο) 

«Καη βέβαηα όρη! Τν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα απαηηεί πάλσ από όια δηεθπεξαησηέο-

δηεπζπληέο θαη όρη εγέηεο-δηεπζπληέο… Σε πνην ζρνιείν είδαηε εζείο λα κπνξεί ν δηεπζπληήο λα 

αλαπηύμεη ην όξακα ηνπ; Να κπνξεί λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο; Να κπνξεί λα πξνσζήζεη 

αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο; Κη όρη ζαλ απηέο ηηο «θαηλνηόκεο δξάζεηο» πνπ επηθαινύληαη νη 

ππεύζπλνη ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηέο είλαη «θελνηόκεο» δξάζεηο…Όρη. Εγώ ελλνώ θάηη 

άιιν… Τν εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα είλαη ηόζν ηππνπνηεκέλν, ηόζν ζπγθεληξσηηθό πνπ δελ 

επηηξέπεη ηελ αλάδεημε εγεηώλ ζηα ζρνιεία. Εδώ δελ πξνιαβαίλνπκε θαιά θαιά λα ζεθώζνπκε 

θεθάιη από ηηο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο… «θαη θάλε απηόλ ηνλ πίλαθα κε ηα ζηαηηζηηθά κέρξη ηηο 

10», «θαη εηνίκαζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κε ηα νλόκαηα κέρξη ηηο 12»… Ο εγέηεο αλνίγεη 

νξίδνληεο, πξνθαιεί ην θαηεζηεκέλν. Εδώ ηα πάληα είλαη ηππνπνηεκέλα θαη πνιηηηθνπνηεκέλα, 

πάλσ από όια νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο… Γηα παξάδεηγκα, αλ είκαη αξεζηόο ζηε δηνίθεζε ζα έρσ 

γπκλαζηέο ζην ζρνιείν κνπ θαη πιεξνθνξηθάξηνπο, εηδάιισο δελ ζα έρσ…Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη 

απηό; Όηη πάεη πεξίπαην ην όξακα από ηε ζηηγκή πνπ νη ζπλάδεξθνη ζα αλαγθαζηνύλ λα θάλνπλ 

ππεξσξίεο…»   (2
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Σαθώο θαη πξνζθέξνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα… Η νξγάλσζε, ν έιεγρνο, ν ζπληνληζκόο 

είλαη ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην… Σην δεκνηηθό 

ζρνιείν κπνξνύλ λα αλαδεηρηνύλ ζήκεξα εγέηεο… Καηαξράο, ππάξρνπλ νη ζηόρνη ηνπ θεληξηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα ηνπο θέξεη εηο πέξαο… Έπεηηα, ζπκβνπιεύεη θαη 

θαζνδεγεί ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό γηα ηελ πινπνίεζε απηώλ ησλ ζηόρσλ, δίλεη πιεξνθνξίεο 

θαη ζπκβνπιέο, ώζηε όινη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο…» (3
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Καη λα ζέιεηο δελ κπνξείο… Κνηηάμηε… Σε θάπνηα ζρνιεία πηζηεύσ πσο νη δηεπζπληέο 

αλέιαβαλ απηή ηε ζέζε γηαηί είραλ ζηόρνπο, είραλ θάπνην όξακα γηα ην ζρνιείν… Καη είραλ θαη 

ηηο ηθαλόηεηεο γηα θάηη ηέηνην… Από θεη θαη πέξα, αθόκε θη αλ θάπνηνο δηεπζπληήο θαηαθέξεη 

λα θάλεη ηνπο άιινπο λα εξγαζηνύλ πξόζπκα θαη ηνπο θάλεη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ ζε απηό ην 

όξακα, ζηελ πνξεία ζα ζπλαληήζεη εκπόδηα πνπ δελ μεπεξληνύληαη εύθνια… Τη ζέισ λα πσ… 

Καη λα ζέιεηο λα θάλεηο πξάγκαηα ζην ρώξν ζνπ δελ έρεηο ηα κέζα θαη ηελ εμνπζία γηα θάηη 

ηέηνην… Αθόκε θαη γηα ηελ είζνδν ελόο δηαθεθξηκέλνπ επηζηήκνλα, κηαο νκάδαο αζιεηώλ ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο, ζέιεηο ηελ άδεηα από ηε δηνίθεζε, ηνλ ζρνιηθό ζύκβνπιν… Σε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο θαη από ηνπο γνλείο… Δελ ππάξρεη απηνλνκία ζηα δεκνηηθά… Υπάξρνπλ 
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πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ από ην δηεπζπληή… Καη δηεπζπληήο πνπ 

δελ κπνξεί λα πάξεη πξσηνβνπιίεο, πνπ δελ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ αιιαγή θαη ησλ δνκώλ 

θαη ησλ αλζξώπσλ γύξσ ηνπ, δελ είλαη εγέηεο…» (4
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Όρη, δελ πξνζθέξνπλ κηα ηέηνηα δπλαηόηεηα… Σε θακία πεξίπησζε… Γηα λα αλαδεηρηεί 

ζήκεξα έλαο εγέηεο ζα πξέπεη λα έρεη ην ρξόλν γηα θάηη ηέηνην… Πνιιέο θνξέο δελ θαηαθέξλσ 

νύηε λα βγσ από ην γξαθείν κνπ γηα λα δσ ηνπο ζπλαδέξθνπο… Όιε ηελ εκέξα εθηεινύκε 

εληνιέο ηεο δηεύζπλζεο… Πνπ θαη εθείλε εθηειεί ηηο εληνιέο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεύζπλζεο… 

Καη εθείλε πάιη εθηειεί εληνιέο ηνπ ππνπξγείνπ… Καηαιάβαηε πσο πάεη; Είλαη κηα απζηεξά 

ηεξαξρηθή δνκή, έλαο ζπλερήο έιεγρνο… κηα εμάξηεζε από ηελ θεληξηθή εμνπζία πνπ δε ζνπ 

επηηξέπεη λα ζηεξίμεηο ηε δεκηνπξγηθόηεηα… λα ζηεξίμεηο ην όξακα, ηε θαληαζία… Τν 

ππνπξγείν κε ζέιεη  κόλν manager, δηαρεηξηζηή ηεο όιεο θαηάζηαζεο… Αθήζηε πνπ θαη απηό 

είλαη πνιύ δύζθνιν… Η αζάθεηα ησλ λόκσλ, ε αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, ε ζπκπίεζε 

ηνπ θόζηνπο ηεο παηδείαο… Όια απηά δε κνπ επηηξέπνπλ λα έρσ νπζηαζηηθή εμνπζία θαη 

επζύλε… » (5
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Ναη, ηελ πξνζθέξνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα από ηε ζηηγκή πνπ ζην εθπαηδεπηηθό καο 

ζύζηεκα ν ξόινο ησλ δηεπζπληώλ πξνζδηνξίδεηαη λνκνζεηηθά κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο… 

Υπάξρνπλ, δειαδή, αλαθνξέο ζην θαζνδεγεηηθό έξγν ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη 

ηνπο δίλεηαη ε εμνπζία λα εγνύληαη ησλ ζπλαδέξθσλ…»   (6
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Ννκίδσ πσο όρη. Αθόκε θη αλ θάπνηνο δηεπζπληήο είλαη εγέηεο θαη έρεη θαηαθέξεη λα 

εκπλεύζεη ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ λα δξάζνπλ… λα γίλνπλ θνξείο αλαλέσζεο, λα γίλνπλ θνξείο 

αιιαγήο… είλαη ηόζα πνιιά ηα εκπόδηα πνπ ζα ζπλαληήζεη, πνπ δύζθνια ζα θάλεη ην όλεηξό 

ηνπ πξάμε… Γηα λα εμεγνύκαη… Θεσξώ όηη ζην δηθό καο ηεξαξρηθό ζύζηεκα, εθηόο από ην 

ζπγθεληξσηηζκό θαη ηε γξαθεηνθξαηία, ππάξρεη θαη έιιεηκκα ζύγρξνλνπ πλεύκαηνο… Μπαίλνπλ 

ζπλερώο εκπόδηα θαη θξαγκνί ζηελ εγεζία… Σηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, ζηα πεξηζώξηα 

δξάζεο… Η δπζθακςία, ε απζηεξή πξνζήισζε ζε ηύπνπο, ζε θαλόλεο, ε έιιεηςε πόξσλ, νη 

πειαηεηαθέο πξαθηηθέο, όια απηά εκπνδίδνπλ ηελ αλάδεημε εγεηώλ ζηα ζρνιεία…» (7
νο

 

Γηεπζπληήο) 

«Όρη, δελ ηελ πξνζθέξνπλ… Μαθάξη λα γηλόηαλ θάηη ηέηνην… Αιιά ζε έλα εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα ζαλ ην δηθό καο, πνπ αθόκε βαζηιεύνπλ νη αγθπιώζεηο, κε κηα δηνίθεζε ηεξαξρηθή, 

πνπ είλαη επηθαλεηαθά ζπκκεηνρηθή, ηη πεξηκέλεηο… Οη δηεπζπληέο δελ ππνθηλνύληαη λα 

αλαιάβνπλ εγεηηθό ξόιν, αθόκε θαη αλ δηαζέηνπλ θαη ηα πξνζόληα θαη ηηο ηθαλόηεηεο… Κη όζν 

πην πνιιέο εγεηηθέο ηθαλόηεηεο έρεη θάπνηνο, ηόζν πην πνιύ δπζθνιεύεηαη ζε απηό ην ζύζηεκα… 

Τν απνηέιεζκα είλαη ζηειέρε πνπ μεθίλεζαλ κε θάζε θαιή πξναίξεζε λα θάλνπλ πξάγκαηα, λα 

βειηηώζνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αμίεο ηεο εθπαίδεπζεο, λα έρνπλ θαηαληήζεη απινί 

δηεθπεξαησηέο…απιά όξγαλα πνπ παξαθνινπζνύλ ηα ηεθηαηλόκελα, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα λα 

δξάζνπλ απνθαζηζηηθά σο εκπλεπζηέο θαη θνξείο ηεο αλαλέσζεο… Τα θαζήθνληά καο 

πεξηνξίδνληαη ζε δηνηθεηηθέο εξγαζίεο πάζεο θύζεσο… Σην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ε 

εγεζία δελ επλνείηαη…» (8
νο

 Γηεπζπληήο) 
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«Μπα… Με ηίπνηα… Αθόκε θη όζνη έρνπκε θαηαθέξεη λα θεξδίζνπκε ηελ εκπηζηνζύλε ησλ 

ζπλαδέξθσλ, ηελ εθηίκεζή ηνπο, δύζθνια ηα θαηαθέξλνπκε… Γηαηί ζα πξέπεη λα καο ζηεξίμνπλ 

θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο πνπ είλαη πην πάλσ από εκάο… Καη ε δηνίθεζε πεξηζζόηεξν καο βάδεη 

εκπόδηα παξά καο δηεπθνιύλεη…» (9
νο

 Γηεπζπληήο) 

«Ννκίδσ πσο όρη. Τν εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα ραξαθηεξίδεηαη από άθακπηε 

γξαθεηνθξαηία, πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε εγεηώλ ζηα ζρνιεία. Γηα λα ζεσξείζαη εγέηεο 

πξέπεη λα επηδηώθεηο ηελ θαηλνηνκία, ηελ αιιαγή. Γηα λα επηδηώθεηο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

αιιαγή πξέπεη λα έρεηο ηελ αληίζηνηρε απηνλνκία ζαλ ζρνιείν. Σπκβαίλεη θάηη ηέηνην; Όρη… 

Όια είλαη πξναπνθαζηζκέλα από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Τν ηνπίν είλαη ζνιό, νη ζηόρνη 

αθαζόξηζηνη από ην ππνπξγείν. Υπάξρεη κηα αλεπάξθεηα θαη κηα δπζθακςία ζηα πεξηζώξηα 

δξάζεο. Λππάκαη πνπ ην ιέσ, αιιά νη αλώηεξνη δηνηθεηηθά δε καο ππνζηεξίδνπλ ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηώλ…»(10
νο

 Γηεπζπληήο) 

Σπκπεξάζκαηα - Σπδήηεζε ησλ εξεπλεηηθώλ πνξηζκάησλ 

Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ επηηειέζηεθε εληνπίδνληαο ηα δεδνκέλα ζε έλαλ δπλακηθφ 

εξκελεπηηθφ θχθιν, πνπ ρξεζηκνπνίεζε δεκηνπξγηθά ελλνηνινγήζεηο θαη ζεσξία καδί κε ηελ 

πξάμε. Δπεηδή ε πξσηνγελήο έξεπλα ζρεδηάζηεθε, αθνχ είραλ εθπνλεζεί ε ηζηνξηθή έξεπλα 

θαη ε ζεζκηθή δηεξεχλεζε θαη είραλ επηζθνπεζεί ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ε βηβιηνγξαθία 

θαη επξεία θιίκαθα ζπλαθψλ εξγαζηψλ, ζεσξνχκε φηη ε δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα 

ηελ εγεζία ζηελ πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη ζρεηηθά αζθαιήο θαη νπδεηεξνπνηνχληαη 

ηθαλνπνηεηηθά ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο ζχκθπηεο κε κία κέζνδν ή πεγή.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηε 

δπλαηόηεηα άζθεζεο εγεζίαο ζηα ζρνιεία, παξαηεξήζεθε φηη πέληε ζηνπο δέθα δηεπζπληέο 

ζεσξνχλ φηη, παξφιν πνπ πηζηεχνπλ πσο έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα αζθήζνπλ εγεζία ζην ρψξν 

ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, δελ ηα θαηαθέξλνπλ, εμαηηίαο ηεο δνκήο ηνπ ηζρχνληνο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο: «…θαη απηό δελ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ πξνζσπηθόηεηά κνπ ή ηηο ηθαλόηεηεο κνπ λα επεξεάζσ θάπνηνπο αλζξώπνπο, έρεη 

λα θάλεη κε ην δηνηθεηηθό  πιαίζην κέζα ζην νπνίν εξγάδνκαη… ηόζν θνξκαιηζηηθό, ηόζν 

ζπγθεληξσηηθό…» ή «πώο λα παξαθηλήζεηο ηνπο άιινπο, πώο λα  θαιιηεξγήζεηο πξνζδνθίεο γηα 

κηαλ εθπαίδεπζε «πςειήο απόδνζεο», όηαλ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα είλαη ηόζα πνιιά, νη 

απαηηήζεηο ηεο δηεύζπλζεο επηηαθηηθέο θαη ν ξόινο καο θαζαξά δηεθπεξαησηηθόο;» ή «ζα 

πξέπεη λα παζρίδεηο θαζεκεξηλά λα αλακεηξεζείο κε δηιιήκαηα, κε αληηθαηηθόηεηεο, κε πάξα 

πνιιά παξάδνμα κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερώο αιιάδεη… θαη δελ είζαη θαη 

πξνεηνηκαζκέλνο γη’ απηό… θαλείο δελ ζε έρεη εθπαηδεύζεη λα αζθείο εγεζία…» ή «παξόιε ηελ 

θηλεηνπνίεζε, θαζεκεξηλά βξίζθσ ηνίρνπο από ηε δηνίθεζε πνπ κε εκπνδίδνπλ λα θάλσ έζησ 

θαη ηα απηνλόεηα… » ή  «ην άθακπην ηεξαξρηθό ζύζηεκα είλαη απηό πνπ πεξηνξίδεη ηηο 

δπλαηόηεηέο κνπ λα αλαιάβσ πξσηνβνπιίεο, λα επεξεάζσ ηνπο άιινπο, λα ηνπο παξαθηλήζσ, 

λα ηνπο εκπλεύζσ… Δελ έρνπκε νύηε ηηο αξκνδηόηεηεο νύηε ηα κέζα γηα θάηη ηέηνην… » ή «είκαη 

έλα απιό όξγαλν πνπ παξαθνινπζώ πξναπνθαζηζκέλεο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο θαη απιά 
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δηεθπεξαηώλσ…» ή«νη αξκνδηόηεηέο καο δελ είλαη πιήξσο απνζαθεληζκέλεο, ε εμνπζία καο 

δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ επζύλε καο, ππάξρεη έιιεηκκα εγεζίαο ζηα ζρνιεία καο όρη γηαηί δελ 

ππάξρνπλ εγέηεο, αιιά γηαηί ε δηνίθεζε ζην ρώξν καο έρεη θαηαληήζεη δύζθακπηε, απηαξρηθή… 

Αζθπθηηνύκε θάησ από ηηο πξνζεζκίεο, ηε ζρνιαζηηθόηεηα, ηελ πξνζθόιιεζε ζε θαλόλεο…». 

Γηαθξίλνληαο αθφκε θαη ζπκφ ζηα ιφγηα ηνπο, νη παξαπάλσ απαληήζεηο κάο ψζεζαλ ζηε 

δηαηχπσζε ηνπ επφκελνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, πνπ αθνξά ηηο απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ 

δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηε δπλαηόηεηα αλάδεημεο θαη αλάπηπμεο εγεηώλ ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε βάζε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην. Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο, νη εξσηψκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθηηκνχλ φηη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε 

νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπγθεληξσηηζκφ, δπζθακςία, έιιεηκκα ζχγρξνλνπ πλεχκαηνο, απζηεξή πξνζήισζε ζε 

ηχπνπο θαη ζε θαλφλεο, έιιεηςε πφξσλ, πειαηεηαθέο πξαθηηθέο  θαη άθακπηε γξαθεηνθξαηία, 

πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάδεημε θαη αλάπηπμε δηεπζπληψλ-εγεηψλ ζηα ζρνιεία. Οη αξκνδηφηεηεο 

πνπ έρεη ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ επαξθνχλ γηα ηελ αλάδεημε εγεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Οη εξσηψκελνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

απαηηείπάλσ απφ φια δηεθπεξαησηέο-δηεπζπληέο θαη φρη εγέηεο, δελ ππάξρεη απηνλνκία ζηα 

δεκνηηθά, ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ απφ ην δηεπζπληή 

θαη κηα εμάξηεζε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία πνπ δελ  επηηξέπεη ηε ζηήξημε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ νξάκαηνο. Σν ππνπξγείν ζέιεη ην δηεπζπληή  κφλν manager, 

δηαρεηξηζηή ηεο φιεο θαηάζηαζεο. Σν δνζκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην δίλεη ιίγα πεξηζψξηα ζην 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα αζθήζεη εγεηηθή ζπκπεξηθνξά, αθνχ ν απζηεξφο θαζνξηζκφο ηνπ 

έξγνπ ηνπ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία δελ ηνπ δίλεη πεξηζψξην ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, 

ζρεδηαζκνχ δξάζεο θαη δηακφξθσζεο νξάκαηνο γηα ην ζρνιείν, ελψ ε πνιππινθφηεηα θαη ε 

πιεζψξα λφκσλ θαη εγθπθιίσλ δελ επηηξέπνπλ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο παξαπνίεζεο ηεο θεληξηθήο βνχιεζεο. Ζ αζάθεηα 

ησλ λφκσλ, ε αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, ε ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο ηεο παηδείαο δελ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα έρεη νπζηαζηηθή εμνπζία θαη επζχλε. ρεδφλ φινη παξαδέρηεθαλ φηη νη 

δηεπζπληέο δελ ππνθηλνχληαη λα αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν, αθφκε θαη αλ δηαζέηνπλ θαη ηα 

πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη φηη ζηειέρε πνπ μεθίλεζαλ κε θάζε θαιή πξναίξεζε λα 

βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο αμίεο ηεο εθπαίδεπζεο, έρνπλ θαηαληήζεη απινί 

δηεθπεξαησηέο, απιά φξγαλα πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ηεθηαηλφκελα, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα 

δξάζνπλ απνθαζηζηηθά σο εκπλεπζηέο θαη θνξείο ηεο αλαλέσζεο: «ηα θαζήθνληά καο 

πεξηνξίδνληαη ζε δηνηθεηηθέο εξγαζίεο πάζεο θύζεσο», «νη αλώηεξνη δηνηθεηηθά δε καο 

ππνζηεξίδνπλ ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ», «ε δηνίθεζε πεξηζζόηεξν καο βάδεη εκπόδηα 

παξά καο δηεπθνιύλεη…», «ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ε εγεζία δελ επλνείηαη».  

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο θαη ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ δελ 

είλαη απζηεξά νξηνζεηεκέλεο, κε απνηέιεζκα λα δηαθπβεχεηαη ε εμνπζία ηνπ πξψηνπ. Ο 

Γηεπζπληήο ρνιηθήο Μνλάδαο δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ εηζήγεζε θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ελψ ε βαξχηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ επαπμάλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

πξνεδξεχεη ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ πιιφγνπ 
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Γηδαζθφλησλ. Δγθισβίδεηαη, φκσο, ζπρλά κέζα ζηνλ θινηφ ηνπ ραξηνβαζηιείνπ ηεο ζρνιηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη θαηαηξίβεηαη κε αλνχζηεο δηεθπεξαησηηθέο ιεπηνκέξεηεο. χκθσλα κε ηα 

ζεζκηθά θαζήθνληά ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ, εθφζνλ απηέο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, αθφκε θη αλ 

ν ίδηνο έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε θαη νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα αζθεί εμνπζία απφ θνηλνχ 

κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ. Αλ θαη ε έλλνηα ηνπ εγέηε είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ έλλνηα ηεο 

επηξξνήο πνπ ζπλεπάγεηαη θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο απφ ηνλ δηεπζπληή, ζην 

ζρνιείν ζρεδφλ φινη νη ζηφρνη θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ ζηνλ ίδην 

δίλεηαη κφλν εθηειεζηηθή εμνπζία, ρσξίο λα κπνξεί λα ζέζεη θαη λα κεηαδψζεη δηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο θαη ηδέεο. Ζ επηξξνή ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε φζνλ αθνξά ζηα θίλεηξα πνπ κπνξεί λα 

δψζεη, ελψ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λνκνζεηηθά 

ζεζκνζεηεκέλα θαη πέξα απφ θάπνηεο επηβξαβεχζεηο, δηεπθνιχλζεηο, επηπιήμεηο ή ην 

δηθαίσκα γηα παξαπνκπή ζηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ 

έρεη άιιε εμνπζία πάλσ ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 

1994). Ζ παξαθίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

απφ ηηο πην δχζθνιεο δηεπζπληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηφηη νη δηεπζπληέο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη γηα ηε δηακφξθσζε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο θηλήηξσλ ζηηο ζρνιηθέο νξγαλψζεηο ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο (Καηζαξφο, 2008: 80). Άιισζηε, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο απηνλνκίαο 

ηεο δξάζεο ελφο δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηνλ Cuban (1998) θαη ηνλ Yukl 

(2002), απνηειεί ε αλάιεςε επζπλψλ θαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ (Γηαλλαθνπνχινπ, 

2008: 84-85).  

Ζ δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη ε επαγγεικαηηθή απηνλνκία ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ επηηείλεηαη καθξνπξφζεζκα απφ ηελ απξνζδηνξηζηία ηνπ ξφινπ ηνπο. Κηλείηαη, 

φκσο, εληφο αζθπθηηθψλ θαη πεξηνξηζκέλσλ νξίσλ δηνηθεηηθήο δξάζεο, άξα δε ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη πξνζαξκνγή (Μαθξπδεκήηξεο-Μηραιφπνπινο, 2000: 501). Οη 

δηνηθνχληεο  απνιακβάλνπλ ιίγεο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε  κε ρψξεο φπνπ νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ή ζε απνθεληξσκέλεο ηεξαξρίεο. Γε ζπλάδεη ε 

εθρψξεζε επζπλψλ κε αληίζηνηρε εθρψξεζε εμνπζίαο, θαζηζηψληαο αλαπνηειεζκαηηθή ηελ 

άζθεζε επζχλεο. Δπίζεο, φπσο ζρνιηάδεηαη θαη ζηελ έθζεζε επηηξνπήο Μ. Γεθιεξή 

«Διιεληθή Γηνίθεζε, 2000, Πξψην Πξφγξακκα Γηνηθεηηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ 1992-1995» 

(Τπνπξγείν Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο, Δζληθφ Σππνγξαθείν, 1992), ε ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αλππαξμία δηνηθεηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη θηινζνθίαο πνπ λα 

εκπλέεη θαη λα θαζνδεγεί (Μαθξπδεκήηξεο-Μηραιφπνπινο, 2000: 685). Ζ αζάθεηα ησλ 

ζηφρσλ, ε αφξηζηε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ε αλεπάξθεηα θαη ε δπζθακςία ησλ πεξηζσξίσλ 

δξάζεο, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ αληακνηβψλ θαη ε ειιηπήο ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ιεηηνπξγνχλ απνζαξξπληηθά ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη πεξηζηέιινπλ ηελ επηξξνή ησλ 

δηνηθνχλησλ. Σα ζηειέρε, ζηηο ζπλζήθεο απηέο, δελ ππνθηλνχληαη επαξθψο θαη δε 

δηεπθνιχλνληαη λα πηνζεηήζνπλ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά σο 

απνθαζίδνληεο, εκπλεπζηέο θαη θνξείο αιιαγήο. Καη ε άζθεζε ζπλεθηηθψλ πνιηηηθψλ 

απνδπλακψλεηαη. Σεθκαίξεηαη φηη ε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο εγεζίαο είλαη αζζελήο θαη δελ 
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πξνζθέξνληαη νη δένπζεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελάζθεζή ηεο 

(Καξαγηάλλεο, 2014: 113-116).  Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηνίθεζεο θαη ε ράξαμε 

ηεο πνιηηηθήο νινθιεξσηηθά απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία «πλίγεη» βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εγέηε, φπσο ε ηφικε ζηηο αιιαγέο θαη ε πξσηνπνξία.  
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

-Ν. 2817/2000, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 2986/2002 (ΦΔΚ 24 Α΄/13-02-2002): 

«Οξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
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