
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κριτική ανασκόπηση και εξέταση των 
θεωριών ηγεσίας στην Ελληνική Μέση Εκπαίδευση, όπως αυτές αποτυ-
πώνονται στην εκπαιδευτική νομοθεσία, αλλά και όπως εκφράζονται στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα της περιόδου 1974-1993. Πιο συγκεκριμένα, 
θα διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο η ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία 
απηχεί τάσεις εκσυγχρονισμού ή συντήρησης, περιγράφει κινήσεις εξέλι-
ξης, στασιμότητας ή παλινδρόμησης αναφορικά προς τον χαρακτήρα, το 
στυλ και την υπόσταση της εκπαιδευτικής ηγεσίας για διάστημα δύο δεκα-
ετιών, από την μεταπολιτευτική εποχή έως και την μεταρρύθμιση του 1993. 

Όσον αφορά στο είδος έρευνας που αναπτύχθηκε βάσει του ανωτέρω 
θέματος, η παρούσα μελέτη μεθοδολογικά αποτελεί ανάλυση υφιστάμενης 
κατάστασης μέσω έρευνας, η οποία εμπίπτει σε περισσότερους επιστημονι-
κούς-ερευνητικούς χώρους, συγκεκριμένα: 

 • στην Επιστήμη της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας,
 • στην Ιστορία της Εκπαίδευσης,
 • στην Ιστορία του Διοικητικού Δικαίου, 
 • στην Παιδαγωγική Επιστήμη. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης επιδιώκεται η πραγμάτευση 
του ζητήματος κατά κύριο λόγο από τη σκοπιά της Διοίκησης της Εκπαίδευ-
σης. Ωστόσο, για την πληρέστερη εκτίμηση των μορφών (στυλ) ηγεσίας και 
τη σύλληψη της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που κατά περίπτωση προάγεται 
κρίθηκε σκόπιμη η μελέτη της σχετικής νομοθεσίας με στόχο την κριτική 
προσέγγιση αυτής και την εμβάθυνση στο πνεύμα του νόμου. Η επιδίωξη 
αυτή επέβαλε με τη σειρά της την ένταξη και την εξέταση των αλλαγών 
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κάθε περιόδου στο πλαίσιο που ορίζουν οι εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, 
πολιτισμικές και, ευρύτερα, οι ιστορικές εξελίξεις . Από την άποψη αυτή η 
διοικητική νομοθεσία εξετάστηκε, κατά κύριο λόγο, υπό το πρίσμα της Ιστο-
ρίας της Εκπαίδευσης, της Ιστορίας του Δικαίου και της Γενικής Ιστορίας και, 
κατά περιόδους, υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής Επιστήμης . 

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η κριτική προ-
σέγγιση και ανάλυση του ρόλου των Στελεχών Μέσης Εκπαίδευσης και, 
ειδικότερα, των: 

 • Επιθεωρητών ή Σχολικών Συμβούλων, 
 • Διευθυντών Σχολικής Μονάδας,

όπως αυτός ο ρόλος αποτυπώνεται:
 • στη διαδικασία αξιολογικής επιλογής των ανωτέρω,
 • στα επιμέρους αξιολογικά κριτήρια επιλογής, 
 • στο πλέγμα αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, 
 • στον χαρακτήρα των σχέσεων που συνεπάγεται ο ρόλος τους προς την 

Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση, 
 • στον χαρακτήρα των σχέσεων που αναπτύσσουν προς τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας 
βάσει της ελληνικής εκπαιδευτικής νομοθεσίας από τον Νόμο 309/1976 έως 
και τον Νόμο 2043/1992 και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ιστορίας του 
ελληνικού κράτους κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες μετά την αποκατάσταση 
του δημοκρατικού πολιτεύματος . 
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1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η διερεύνηση των μορφών που προσέλαβε η ελληνική εκπαίδευση από τη 
Μεταπολίτευση και για την επόμενη εικοσαετία, όσον αφορά στους τύπους 
εκπαιδευτικής ηγεσίας, όπως αυτοί ορίζονται και προσδιορίζονται, αλλά και 
όπως αυτοί εξελίσσονται, βάσει της σχετικής νομοθεσίας συνιστά ένα διεπι-
στημονικό αντικείμενο μείζονος σημασίας . Γιατί το στυλ εκπαιδευτικής ηγε-
σίας, το οποίο ανά περίοδο καθιερώνεται βάσει της σχετικής εκπαιδευτικής 
νομοθεσίας στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, διαμορφώνεται 
μεν αναλόγως προς τις ευρύτερες ιστορικές εξελίξεις, το κοινωνικοπολιτικό 
συγκείμενο και το ιδεολογικό περικείμενο κάθε εποχής, διαμορφώνει δε, 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, αξιακούς κώδικες και συστήματα συ-
μπεριφοράς, καθώς λειτουργεί ως πρότυπο και επιβάλλεται ως αρχή στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα . Από την άποψη αυτή, το ισχύον ανά εποχή 
μοντέλο εκπαιδευτικής ηγεσίας επηρεάζει τη γενικότερη μορφή του μαθη-
σιακού περιβάλλοντος ολόκληρων γενεών, διαμορφώνει τον τρόπο καλ-
λιέργειας και πρόσληψης της γνώσης εκ μέρους τους και, εν τέλει, συντείνει 
στη διάπλαση χαρακτήρων, νοοτροπιών και στάσεων ζωής . Με τον τρόπο 
αυτό, το μοντέλο ηγεσίας αποτυπώνει, σε κάθε διαφορετική περίπτωση, ευ-
ρύτερες και σημαντικότερες τάσεις της εκπαιδευτικής πραγματικότητας της 
χώρας· στη συγκεκριμένη δε περίπτωση απηχεί την εκπαιδευτική πολιτική 
και την εκπαιδευτική φιλοσοφία κάθε επιμέρους περιόδου της σύγχρονης 
ιστορίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος . 

Κατά συνέπεια, ο εντοπισμός και η ανάλυση των στοιχείων της νο-
μοθεσίας που εισήγαγαν νεωτεριστικές αρχές εκπαιδευτικής διοίκησης και 
άλλων που λειτούργησαν ως παράγοντες ανάσχεσης και επιβράδυνσης των 
εξελίξεων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πορτρέτου ηγεσίας ανά ιστορική 
περίοδο, μας ανάγει κατ’ ανάγκη τόσο στις σύνθετες αιτιώδεις σχέσεις κάθε 
εποχής, όσο και στις μακρές δομές που καθόρισαν την εκάστοτε εξέλιξη . Ως 
εκ τούτου, η λεπτομερής αποτύπωση του μοντέλου εκπαιδευτικής ηγεσίας, 
στις επιμέρους φάσεις του και στην εξέλιξή του, συνιστά στοιχείο εθνικής 
αυτογνωσίας-αυτοσυνειδησίας· από την άποψη αυτή, αποτελεί προϋπόθε-
ση για την ανάπτυξη πιο προηγμένων μορφών εκπαιδευτικής διοίκησης και, 
κατ’ επέκταση, για την προαγωγή της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας . 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Καθώς έγινε σαφές από την προηγούμενη ενότητα, η έρευνα του θέματος, 
σε ένα πρώτο στάδιο, προϋποθέτει την ενδελεχή βιβλιογραφική ενασχόλη-
ση με τα μοντέλα και τις αρχές Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης και, 
ακολούθως, την αναλυτική παρουσίαση αυτών . Στο πλαίσιο αυτό, στο πρώ-
το μέρος της εργασίας αναπτύχθηκε εκτενέστερα η Επισκόπηση Έρευνας, 
προκειμένου να διαπιστωθεί το ισχύον επίπεδο επιστημονικής γνώσης επί 
του ζητήματος, κατ’ επέκταση να αναδειχθεί η αναγκαιότητα και η σπουδαι-
ότητα του ερευνητικού αντικειμένου και να διαμορφωθούν οι κατευθύνσεις 
που οφείλει να προσλάβει η περαιτέρω έρευνα μέσω της διαμόρφωσης και 
διερεύνησης συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων . 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιδιώχθηκε η ανάλυση των μορφών 
εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας (Επιθεωρητή/Σχολικού Συμβούλου 
και Διευθυντή Σχολικής Μονάδας), όπως αυτές αποτυπώνονται στη νο-
μοθεσία τής υπό μελέτης περιόδου . Η επεξεργασία των ανωτέρω λαμβάνει 
χώρα υπό το πρίσμα διαφορετικών φακών παρατήρησης και επεξεργασίας 
δεδομένων, συγκεκριμένα, μέσω: 

α) των Θεωριών Διοίκησης και Ηγεσίας, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο 
πρώτο μέρος, 

β) του Ιστορικού Πλαισίου της περιόδου, στην οποία ανήκει η υπό 
μελέτη νομοθεσία,

γ) της Γλωσσικής και Νοηματικής Επεξεργασίας των νομικών κειμένων .
Η επεξεργασία των νομοθετικών κειμένων δομήθηκε και αναπτύχθηκε 

σε τέσσερις υποενότητες, οι οποίες ορίσθηκαν βάσει των αντίστοιχων περιό-
δων της πολιτικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής ιστορίας . Συγκεκριμένα: 

α)  Δεκαετία ’70: Η περίοδος της Μεταπολίτευσης 
β)  Δεκαετία ’80: Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 
γ)  1989-1990: Η εποχή των συγκυβερνήσεων
δ)  Δεκαετία ’90: «Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε» 
Πυρήνα κάθε μίας από τις παραπάνω υποενότητες αποτέλεσε εντοπι-

σμένη έρευνα πρωτογενούς υλικού, η οποία εκπονήθηκε στη βάση μελέ-
της της κείμενης νομοθεσίας της εκάστοτε περιόδου . 
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Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αρχικά υιοθετήθηκε η μέθοδος Ανά-
λυσης Περιεχομένου (content analysis - CA), η οποία, ωστόσο, σύντο-
μα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατάλληλη για το συγκεκριμένο αντικείμενο 
έρευνας, καθώς δεν παρείχε υψηλές δυνατότητες εμβάθυνσης και εξαγωγής 
αξιόπιστων συμπερασμάτων . Οι προβλεπόμενες, στο πλαίσιο της ανάλυσης 
περιεχομένου στρατηγικές έρευνας (ανάκτηση πληροφοριών από την μελέ-
τη των εκφραστικών μέσων, αναγνώριση του συμβολικού περιεχομένου 
πίσω από το προφανές, του άδηλου νοήματος πίσω από το δηλούμενο, 
εξακρίβωση του βαθμού τυποποίησης και επαναληψιμότητας των εκφρα-
στικών-λεκτικών μέσων, εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων), επέτρεπαν 
μεν μία πρώτη «χαρτογράφηση» του υλικού, δεν μας παρείχαν, ωστόσο, τη 
δυνατότητα για μία εις βάθος μελέτη και ερμηνεία, η οποία θα επέτρεπε την 
ικανοποιητική απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων (Dieronitou, 2014) . 

Το ερευνητικό αντικείμενο, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα του (πε-
ριεχόμενο που άπτεται των επιστημών Διοίκησης, Ιστορίας, Νομικής, Παι-
δαγωγικής, Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήμης), κρίθηκε σκόπιμο να 
μελετηθεί μέσω ενός αντιστοίχως σύνθετου και εξελιγμένου εργαλείου, το 
οποίο θα επέτρεπε την πολυπρισματική ανάλυσή του . Υπό τις συνθήκες αυ-
τές, επιλέχθηκε η μέθοδος της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (critical discourse 
analysis - CDA), η οποία, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης, παρέχει 
στους ερευνητές συστηματικές και αποτελεσματικές τεχνικές κριτικής επε-
ξεργασίας για την περιγραφή και ανάλυση κειμένου (Μeyer, 2001· Wodak, 
2001· Dieronitou, 2014) . 

Συγκεκριμένα, η Κριτική Ανάλυση Λόγου μάς επέτρεψε τη συνδυαστική 
μέθοδο της ανάλυσης κειμένου με την ταυτόχρονη και συγκριτική μελέτη της 
ιστορικής περιόδου, των ιδεολογικών αρχών, των πολιτιστικών καταβολών 
και των μακροϊστορικών κοινωνικοπολιτικών δομών (Dieronitou, 2014) . 
Μόνο υπό το πρίσμα αυτό κατέστη δυνατή η κατανόηση και ανάλυση των 
συγκεκριμένων τύπων ηγεσίας που αναπτύχθηκαν υπό τις διαδοχικές ιστο-
ρικές περιόδους βάσει της εκπαιδευτικής νομοθεσίας . Συγκεκριμένα, μέσω 
μιας συγκριτικής ανάλυσης των επιμέρους πτυχών της τελευταίας, έγινε 
δυνατό να αναδειχθούν οι παραδοχές, οι στόχοι, οι επιδιώξεις, αλλά και 
το συνολικό πνεύμα της εκπαιδευτικής πολιτικής σε κάθε επιμέρους εποχή 
της εξεταζόμενης περιόδου και, εν τέλει, το ιδεώδες του εκπαιδευτικού 
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συστήματος στην ιστορική του πορεία και εξέλιξη . Στο πλαίσιο αυτό έγιναν 
κατανοητές οι διαφορετικές μορφές ηγεσίας στην εξέλιξή τους, όπως αυτές 
διαμορφώνονται κάθε φορά ως αποτέλεσμα σύνθετων διεργασιών που 
ορίζονται τόσο από τη διάδραση μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων ή θεσμών 
σε μικροεπίπεδο (π .χ . κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ ενάντια σε νέο νομοσχέ-
διο), όσο και από τη δράση του κοινωνικού υποκειμένου σε μακροεπίπεδο 
(π .χ . πελατειακό σύστημα), και μάλιστα σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο .

Με την προοδευτική ανάπτυξη του θέματος εκτιμήθηκε ότι η συγκε-
κριμένη μέθοδος ήταν η μοναδική που επιτρέπει την εξαγωγή αξιόπιστων 
συμπερασμάτων επί των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας μελέ-
της . Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ότι τα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν 
στους τύπους (στυλ) εκπαιδευτικής ηγεσίας θα πρέπει να μελετηθούν όχι 
μόνο βάσει της νομοθεσίας, αλλά και υπό το φως της πολιτικής, κοινωνικής 
και εθνικής ιστορίας, των ιδεολογικών ζυμώσεων και συγκρούσεων και, 
όχι λιγότερο, των διεθνών ανακατατάξεων της εικοσαετίας που εξετάζουμε . 
Στο υπόστρωμα αυτό κάθε όρος της νομοθεσίας αποκτούσε συγκεκριμένο 
ιδεολογικό περιεχόμενο και πολιτική στοχοθεσία και αποκάλυπτε τη μορ-
φή εκπαιδευτικής ηγεσίας που επεδίωκε να εδραιώσει και να καθιερώσει η 
εκάστοτε πολιτική εξουσία .

Στο πλαίσιο αυτό, εξαιτίας της ιδιάζουσας ελληνικής πραγματικότητας, 
αναδείχθηκαν μοντέλα ηγεσίας ιδιαιτέρως σύνθετου χαρακτήρα, τα οποία 
δεν αντιστοιχούν σε έναν και μοναδικό κάθε φορά τύπο ηγεσίας, αλλά φέ-
ρουν ποικίλα, συχνά ετερόδοξα και αντιφατικά, χαρακτηριστικά . Επίσης, 
σύντομα έγινε εμφανές ότι η πορεία από τον εκάστοτε τύπο ηγεσίας στον 
ιστορικά διάδοχο δεν αποτέλεσε κατά κανόνα μια προοδευτική διαδικασία, 
αλλά συχνά συνοδεύθηκε από φαινόμενα αδράνειας ή οπισθοδρόμησης . 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η συνολική εικόνα των εξελίξεων δεν είναι 
γραμμική, αλλά αποτελείται από κύκλους σύνθεσης και αποσύνθεσης, οικο-
δόμησης και αποδόμησης, φαινόμενο που είναι κατανοητό μόνο εντός μιας 
εθνικής-πολιτικής ιστορίας, η οποία δεν προχωρά ευθεία και ομαλά, αλλά 
διαγράφει μία πορεία με διαρκείς ανατροπές, ασυνέχειες και περιπλοκές .
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3. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από την υπάρχουσα προσωπική-εμπειρική γνώση της ελληνικής εκπαι-
δευτικής πραγματικότητας σε όλη την έκταση τής υπό εξέταση περιόδου εκ 
μέρους της συγγραφέως –αρχικά από θέση μαθήτριας και, στη συνέχεια, 
από θέση εκπαιδευτικού–, από τις ευρύτερες ιστορικές γνώσεις σχετικά με 
τη σύγχρονη ελληνική ιστορία της εκπαίδευσης, αλλά και σχετικά με την 
κοινωνικοπολιτική ιστορία της συγκεκριμένης περιόδου, επίσης, μέσω της 
αποτυπωμένης βιβλιογραφικά αντίστοιχης εξέλιξης σε περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες (Ματσαγγούρας, 1998· Σαΐτης, 2000· Πασιαρδής, 2004· Κα-
τσαρός 2008), είναι δυνατό να διατυπωθεί η ακόλουθη υπόθεση εργασίας 
(δηλωτική υπόθεση): 

Από τη μελέτη της εκπαιδευτικής νομοθεσίας των δύο δεκαετιών 
ύπαρξης του δημοκρατούμενου ελληνικού κράτους (1974-1993) 
αναδεικνύεται, με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς και παλινδρομήσεις, 
μια μετάβαση από το Κλασικό-Γραφειοκρατικό Μοντέλο Διοίκησης 
στο Μοντέλο Διοί κησης Ανθρώπινων Σχέσεων, η οποία συνοδεύεται 
σπανιότερα και από τη σποραδική-περιστασιακή υιοθέτηση στοιχείων 
των Σύγχρονων Μορφών Διοίκησης.


