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“Συνδεδεμένοι στην επιτυχία” 

Έντεκα χρόνια στη διεύθυνση του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης δεν είναι λίγα. 

Αντιθέτως είναι αρκετά, για να διαμορφώσει κανείς σαφή εικόνα για τη θέση αυτή. Ευθύνες, 

υποχρεώσεις, συγκρούσεις, υποχωρήσεις, χαρές, απογοητεύσεις, εντάσεις, ματαιώσεις, 

εκπλήξεις, νίκες, ήττες, πρωτιές, τα πάντα έχουν συμβεί και είναι πιθανό έως βέβαιο ότι θα 

ξανασυμβούν. Άραγε χωράει εδώ ο διδακτισμός της ιστορίας; Μπορεί η καθημερινή πρακτική 

να οδηγήσει στη διατύπωση αρχών ή ακόμα και κανόνων για τη σωστή διοίκηση; Ποια είναι η 

ορθή διαχείριση, ποιες είναι οι καλές πρακτικές που κάνουν πράξη το σύγχρονο σχολείο; 

Η αναζήτηση αιτίων, η αιτιοκρατία και η τελεολογία εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό: 

απαντούν στο γιατί των αποφάσεων που ο Διευθυντής του σχολείου καλείται να λάβει και 

λαμβάνει καθημερινά. Η διαχείριση κρίσεων, η συνεννόηση με διαφορετικούς ανθρώπους, ο 

προγραμματισμός, ο έλεγχος, όλα περνούν από τα χέρια του Διευθυντή. Οφείλει να είναι 

πάντοτε ενημερωμένος για την ισχύουσα νομοθεσία, να διεκπεραιώνει εγκαίρως κάθε 

υπηρεσιακό έγγραφο, να παρακολουθεί τις υποχρεώσεις του σχολείου, να μεριμνά για την 

υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό, αλλά πάνω από όλα και πριν από όλα οφείλει να 

επικοινωνεί. Χωρίς κανένα προσδιορισμό στο ρήμα, απλώς να ασκεί στην εντέλεια, άψογα, 

την τέχνη της επικοινωνίας. Γιατί μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα: είναι ηγέτης στο 

βαθμό που τον δέχεται και τον ακολουθεί η ομάδα του, εν προκειμένω ο Σύλλογος 

Διδασκόντων. Μπορεί οι συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι περισσότερες 

και να περιλαμβάνουν και τους γονείς, τους μαθητές, τους συνεργάτες, το τεχνικό προσωπικό, 

προϊσταμένους, υφισταμένους, κ.λπ., αλλά η δύναμη του διευθυντή, η πραγματική ισχύς του 

είναι η ομάδα του: είτε τον ακολουθεί και θριαμβεύουν είτε διαφορετικά, τα αποτελέσματα 

είναι από πενιχρά έως ανύπαρκτα. 

«Εις κοίρανος», ένας ο αρχηγός. Αλλά όχι μόνος. Η απόφαση και η ευθύνη από 

κοινού. Η πιο σημαντική καινοτομία που θα μπορούσε να ευδοκιμήσει στη διοίκηση σχολικής 

μονάδος είναι η άμεση δημοκρατία, όπως υπήρξε κάποτε η μία και μοναδική δημοκρατία του 

Περικλή. Μαζί αποφασίζουμε και μαζί εφαρμόζουμε τις κοινές αποφάσεις. Και  δεν νομίζω ότι 

υπάρχει συνάδελφος που θα αρνηθεί την αξία της ευθύνης, όπως ακριβώς κανείς δεν 

αμφισβητεί την αξία της ισηγορίας και της ισονομίας στη λειτουργία του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Γιατί αν αφήσουμε την γλωσσολογία να … μιλήσει, η “ευθύνη” είναι το ίσιωμα, 

η διόρθωση του στραβού, η αποσαφήνιση και η αποκατάσταση του δικαίου. Τόσο απλά και 

τόσο εύκολα! Ή μήπως όχι; 

Το ζητούμενο για τη συμμετοχή όλων στην επιτυχία είναι η ελεύθερη βούληση. Με τη 

θέλησή του κάθε μέλος του Συλλόγου συναποφασίζει και συμπράττει στην υλοποίηση των 

αποφάσεων. Κάθε καθηγητής θέλει και γίνεται ενεργό μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

ώστε οι νέες ιδέες και οι ρηξικέλευθες λύσεις να τον βρίσκουν πάντοτε έτοιμο και δυνατό. 

Μπορεί το καινούργιο να λέγεται ΤΠΕ και να ανοίγει νέους ορίζοντες επιμόρφωσης και 

τεχνολογικής προόδου, μπορεί η πρόκληση να έρχεται από μια διαφορετική μεθοδολογία, την 

ομαδοσυνεργατική, μπορεί οι δεξιότητες των ίδιων των μαθητών στον ψηφιακό 

εγγραμματισμό να γεννούν υποψίες υστέρησης ημών από τη νέα γενιά και να πυροδοτούν 

εξελίξεις ταχύτατες στην προσωπική αυτοβελτίωση κάθε διδάσκοντα, όπως και να λέγεται η 
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νέα εποχή οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε και να επανατοποθετήσουμε το ρόλο μας και 

την αξία μας ως παιδαγωγών μέσα σε αυτήν. 

Παραμένουμε συνδεδεμένοι ως μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας σημαίνει 

πρωτίστως ότι παραμένουμε πολιτικά ενωμένοι στον ίδιο σκοπό. Δίνουμε τον καλύτερο εαυτό 

μας την ώρα του μαθήματος, γιατί δίνουμε αξία σε κάθε λεπτό της διδακτικής ώρας. 

Σεβόμαστε τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών μας, γιατί η δική μας συμπεριφορά 

λειτουργεί ως πρότυπο και επηρεάζει τη διαμόρφωση του κώδικα αξιών που θα 

ακολουθήσουν στη ζωή τους. Φροντίζουμε ώστε η ποιότητα να είναι η μόνη επιλογή σε κάθε 

λόγο και σε κάθε έργο που καταθέτουμε καθημερινά, γιατί μόνο η ποιότητα σφραγίζει την 

πραγματική αξία και αντιστέκεται σε κάθε κρίση και σε κάθε κριτική. Και όλα αυτά τα 

προσφέρουμε γιατί τα πιστεύουμε και γιατί τα επιλέγουμε ελεύθερα και συνειδητά. Αλλιώς τι 

νόημα έχουν και οι μεταρρυθμίσεις και οι καινοτομίες και οι κάθε μορφής και προέλευσης 

αλλαγές; 

Ωστόσο η ορθολογική ανάλυση της συμμετοχής στη διοίκηση της σχολικής μονάδος 

δεν είναι εξαιρετικά αισιόδοξη, για τρεις τουλάχιστον λόγους που κάθε manager θα 

επιθυμούσε να αποκλείσει  από το προσωπικό του “επιχειρείν”: «δεν θέλω, δεν ξέρω, δεν 

μπορώ». Οι λέξεις αυτές , ή μάλλον η απουσία τους, θα μπορούσαν να είναι η πεμπτουσία 

του management. Για τον Διευθυντή του σχολείου, που είναι στέλεχος της διοίκησης και 

φέρει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, το άκουσμά τους δεν είναι και 

τόσο σπάνιο. Στην πορεία των ετών, στην καθημερινή τριβή με τα προβλήματα, στον αγώνα 

να υπερβούμε τις αντιξοότητες και να επινοήσουμε λύσεις, τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε 

αντιμετωπίσει όλα: και την αδυναμία και την αδιαφορία και την άρνηση. Και τι κάνουμε; Πώς 

αντιδρούμε στην περίπτωση αυτή; Υπάρχουν επιλογές ή η λύση είναι μονόδρομος; 

Προσθέστε τώρα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Αρσακείων σχολείων (ιδιωτικά, 

ισότιμα με τα Δημόσια) και μια παράδοση 180 περίπου ετών, δηλαδή την ιστορία της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ισόχρονη σχεδόν με την ιστορική πορεία του Νέου Ελληνικού 

Κράτους. Λάβετε υπ΄ όψιν τον ανταγωνισμό με τα άλλα σχολεία, το νέο οικονομικό και 

κοινωνικό περιβάλλον και τις συνθήκες που διαρκώς μεταβάλλονται. Κυρίως “συν-

αισθανθείτε” ερχόμενοι για λίγο στη θέση του “άλλου”, και νιώστε την αγωνία του ηγέτη, που 

χωρίς να παραγνωρίζει την ιεράρχηση αξιών και συμφερόντων, σέβεται τον αντίπαλο και 

χαράσσει πολιτική, στα όρια που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σταθερά, υπομονετικά και 

υπερήφανα. Και αν αντέξετε το βάρος της επιλογής, θα διαπιστώσετε ότι η λήψη απόφασης 

στο πλαίσιο της σχολικής ηγεσίας στηρίζεται σε μία και μόνο αρχή: την αγάπη. Οποιαδήποτε 

άλλη επιλογή ίσως αποδώσει κατά περίπτωση και οπωσδήποτε βραχυπρόθεσμα. Η επιβίωση 

σε βάθος χρόνου, η μακροημέρευση, η πραγματική ευημερία δεν έχει κανένα άλλο έρεισμα 

παρά μόνο την υπομονή, την ψυχική ευγένεια, την αναγνώριση της ανθρώπινης αδυναμίας 

και την αγάπη για τον άνθρωπο: τον συνεργάτη, τον γονέα, τον μαθητή.  

Αυτά είναι άλλωστε κατά το Σύνταγμα τα θεμέλια των σύγχρονων δημοκρατικών 

κρατών. Το ελληνικό Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 2: «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας 

του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας». Και πώς γίνεται πράξη 

η συνταγματική επιταγή στο σχολείο; Γιατί η κοινωνία, που σέβεται τον εαυτό της και κήδεται 
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για την ασφάλεια και την πρόοδο της ίδιας και των μελών της, αναθέτει στον δάσκαλο την 

καλλιέργεια της αρετής στα νεαρά μέλη της; Διότι τον εμπιστεύεται: εκτιμά τις αρχές του, 

σέβεται τον κόπο του και αφήνει στα χέρια του και στη συνείδησή του τα «παιδευτά» 

στοιχεία του ανθρώπου, δηλαδή την αρετή, τη σωφροσύνη και την ανδρεία. Και διότι 

περιμένει αποτελέσματα, δηλαδή προσδοκά κοινωνική πρόοδο με ελευθερία και δικαιοσύνη 

μέσα από την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία των εκπαιδευτικών της. 

Ποια είναι λοιπόν η θέση του διευθυντή στον αγώνα αυτό; Πώς ορίζεται ο ρόλος του 

ως ηγέτη; Σε πρόσφατη έρευνα του ΜΙΤ με θέμα την «χαρτογράφηση της ιστορικής  και 

πολιτιστικής προόδου» (http://pantheon.media.mit.edu/treemap/country_exports/GR/all/-

4000/2010/H15/pantheon) ο πλέον αναγνωρισμένος πολιτικός δεν είναι ο Περικλής. Αυτός 

έρχεται δεύτερος, ενώ την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Λεωνίδας, ο βασιλιάς της Σπάρτης, 

διότι κατάφερε να ενώσει όλους τους συμμάχους (Σπαρτιάτες, Θεσπιείς, Φωκείς, Θηβαίους, 

περίοικους και μέλη της Πελοποννησιακής Συμμαχίας) και να τους κάνει να συνεργαστούν 

εφαρμόζοντας απλές και αποτελεσματικές μεθόδους. Αυτό είναι το καίριο καθήκον του 

ηγέτη: ενώνει, συνεργάζεται, και δεν το βάζει κάτω ποτέ, δεν απελπίζεται και δεν υποχωρεί, 

συνεχίζει να πολεμά και να οδηγεί διατηρώντας ακμαίο το ηθικό της ομάδας του. Και η 

ομάδα του συνεχίζει να παλεύει και να τιμά τις αρχές που τους ενώνουν αφοσιωμένη στον 

ηγέτη της.  

Ο ηγέτης δίνει το όραμα, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη. Δεν περιμένει τα γεγονότα, 

για να αντιδράσει και να ελιχθεί. Διαμορφώνει την πραγματικότητα με την πλέον 

παραδοσιακή και αποτελεσματική μέθοδο, επιβεβαιωμένη σε όλα τα επίπεδα της 

οργάνωσης, ατομικό, οικογενειακό, επαγγελματικό: με τη δουλειά του.  Χτίζει σταθερές 

σχέσεις με τους εταίρους του σε πλαίσιο εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας και εμπλουτίζει το 

κοινό έργο με τις γνώσεις και τις ικανότητες όλων, γιατί το όλον, όπως λέει ο Αριστοτέλης, 

είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών. Ισορροπεί όλες τις τάσεις και αποδεικνύει 

εμπράκτως ότι τα άτομα αποδίδουν καλύτερα ως μέλη μιας ομάδας παρά όταν δρουν 

μεμονωμένα. Σε τελική ανάλυση, και εφόσον το ζητούμενο είναι η καινοτομία και  η 

ανακάλυψη νέων μεθόδων αποτελεσματικής ηγεσίας, ο διευθυντής του σχολείου γίνεται 

πραγματικά επαναστατικός και επιτυχημένος καθώς συνεργάζεται ο ίδιος και κάνει και το 

Σύλλογο Διδασκόντων να συνεργάζεται, στηρίζει τα δίκτυα επικοινωνίας και πολλαπλασιάζει 

το ατομικό ταλέντο καθενός διευρύνοντας τη δημιουργικότητά του και επηρεάζοντας 

σημαντικά τη συνολική απόδοση της ομάδας.  
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