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Abstract: This article attempts to conceptually clarify the issue of leadership andapproach 

theoretically not only the role of the leader and the relationship between leadership and 

administration but also the characteristics of leadership in education with emphasis on 

effective leadership in educational institutions. It has been found that leadership is a process 

of influence built on values and perceptions which lead to a clear vision, thanks to which the 

administration introduces the necessary changes. Leadership is a subdivision of the 

administration but at the same time it binds a wider field than the administration and also 

declares something superior and more inclusive than it. Administration concerns resources 

(including human resources), while leadership is directed at people. We manage and control 

resources, but we can only lead people. Successful schools are linked to the existence of 

strong leadership. Leaders of these schools choose practices in terms of vision-building, 

setting objectives, management of the learning program, deep understanding and development 

of people. 

Keywords: leadership, administration, leader-administrator-chief, effective leadership in 

education 

Πεπίλετε: Σν άξζξν επηρεηξεί λα απνζαθελίζεη ελλνηνινγηθά ην ζέκα ηεο εγεζίαο θαη λα 

πξνζεγγίζεη ζεσξεηηθά ηφζν ηνλ ξφιν ηνπ εγέηε θαη ηε ζρέζε εγεζίαο θαη δηνίθεζεο, φζν θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Γηαπηζηψζεθε φηη ε εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία επηξξνήο 

πνπ νηθνδνκείηαη πάλσ ζε αμίεο θαη αληηιήςεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα μεθάζαξν φξακα, 

ράξε ζην νπνίν ε νξγάλσζε εηζάγεη επηβεβιεκέλεο αιιαγέο. Ζ εγεζία αληηπξνζσπεχεη κηα 

ππνδηαίξεζε ηεο δηνίθεζεο αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή δεζκεχεη επξχηεξν πεδίν απφ ηε δηνίθεζε 

θαη ζπλάκα δειψλεη θάηη ππέξηεξν θαη πεξηεθηηθφηεξν απφ εθείλε. Ζ δηνίθεζε αθνξά ηνπο 

πφξνπο (πεξηιακβάλεη θαη ηνπο αλζξψπηλνπο), ελψ ε εγεζία απεπζχλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο. 

Γηαρεηξηδφκαζηε θαη ειέγρνπκε πφξνπο, αιιά εγνχκαζηε κφλν επί ησλ αλζξψπσλ. Σα 

επηηπρεκέλα ζρνιεία ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ηζρπξήο εγεζίαο. Οη εγέηεο ησλ ζρνιείσλ 

απηψλ επηιέγνπλ πξαθηηθέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνδφκεζε νξάκαηνο, ηε ζέζε θαη ηνλ 
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επαλαζρεδηαζκφ ζηφρσλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κάζεζεο, ηε βαζηά θαηαλφεζε θαη 

αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ. 

Λέξειρ κλειδιά: εγεζία, δηνίθεζε, εγέηεο-manager-πξντζηάκελνο, απνηειεζκαηηθή εγεζία 

ζηελ εθπαίδεπζε 

Ειζαγυγή 

Ζ εγεζία είλαη ζήκεξα έλα απφ ηα πην επξέσο ζπδεηνχκελα θαη ηαπηφρξνλα έλα απφ ηα πην 

ζχλζεηα ζέκαηα, θαζψο απνηειεί κηα απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ζηε ζεσξία ηεο Γηνηθεηηθήο 

Δπηζηήκεο (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 25). Θεσξείηαη δε σο κηα απφ ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ζηελ επηηπρία ή ζηελ απνηπρία ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ (Καηζαξφο, 2008: 

96), θαζψο είλαη ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ εμεγεί γηαηί έλαο νξγαληζκφο πεηπραίλεη θαη 

έλαο άιινο φρη (Harris, 2005). Κξίζηκνο ζπληειεζηήο ηεο νξγαλσηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επηηπρίαο, δελ εθπιήζζεη ην φηη ε εγεζία θαη ε αλαδήηεζε 

απνηειεζκαηηθήο άζθεζήο ηεο απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

γεληθά ηηο παληνεηδείο νξγαλψζεηο (Καξαγηάλλεο, 2014: 195).  

1. Η Ηγεζία 

1.1. Εννοιολογική αποζαθήνιζε  

Ζ εγεζία σο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ηδηαίηεξν ζπλδπαζκφ πξνζσπηθψλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, «έλαλ ηξφπν δσήο». Σα άηνκα πνπ αλακέλεηαη δχλακεη ζέζεο, 

πξνζσπηθψλ γλσξηζκάησλ ή πεξηζηάζεσλ λα αζθνχλ εγεηηθφ ξφιν αλαθέξνληαη σο εγέηεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε ελζαξξχλνπλ θαη 

πξνζειθχνπλ ηνπο άιινπο λα αθνινπζήζνπλ. Ζ αληίιεςε φηη θάπνηνο δηαζέηεη εγεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη εθαξκφδεη κε επηηπρία έλα ζχλνιν απφ πξαθηηθέο, νη 

νπνίεο δηδάζθνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη (Κακπνπξίδεο, 2002: 143). Ο πξνζδηνξηζκφο ελφο 

αηφκνπ σο εγέηε θάπνηνπ νξγαληζκνχ είλαη ζρεηηθά εχθνιε ππφζεζε, επεηδή ζπγθεληξψλεη 

νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα πςειέο ζεηηθέο επηδφζεηο (Θενθαλίδεο, 1999: 20-32). Ζ 

εμαθξίβσζε, φκσο, ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εγεηψλ, απηψλ δειαδή ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ μερσξίδνπλ ηνπο εγέηεο απφ ηνπο κε εγέηεο, θαζψο θαη ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ εγεζία παξακέλεη έλα δχζθνιν πξφβιεκα (αΐηεο, 

2002: 107). Παξά ην γεγνλφο φηη ε αλαδήηεζε ησλ κπζηηθψλ ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο 

εγεζίαο εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ην πεξηερφκελφ ηεο δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί κε ηξφπν ζαθή θαη θνηλά απνδεθηφ (Καηζαξφο, 2008: 96). Ζ αζάθεηα απηή 

κπνξεί λα απνδνζεί ηφζν ζηελ αζπκθσλία ησλ ζπγγξαθέσλ γηα ηελ απνδνρή ελφο θνηλνχ 

νξηζκνχ, φζν θαη ζηηο απξνγξακκάηηζηεο πξνζεγγίζεηο ησλ εξεπλεηψλ ζην ζέκα απηφ 

(αΐηεο, 2008: 132). Αδηάςεπζην ηεθκήξην ηνχηνπ ε κεγάιε θαη αλαπηπζζφκελε κάδα 

απνθιηλφλησλ νξηζκψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη εγεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ηππνινγηψλ θαη 
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ηαμηλνκήζεσλ πνπ απνπεηξάηαη λα ζπζηεκαηνπνηήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηελ εγεζία 

(Καξαγηάλλεο, 2014: 197). 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πάλσ απφ 350 νξηζκνί ηεο εγεζίαο, ρσξίο, σζηφζν, λα είλαη 

δπλαηφ λα νξηζηεί πνην είλαη ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηνλ εγέηε απφ ην κε 

εγέηε (Cuban, 1988: 190). OYukl (1994: 4-5) ππνζηεξίδεη φηη φπσο φιεο νη ελλνηνινγηθέο 

θαηαζθεπέο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ν νξηζκφο ηεο εγεζίαο είλαη απζαίξεηνο θαη πνιχ 

ππνθεηκεληθφο. Κάπνηνη νξηζκνί είλαη πην ρξήζηκνη απφ άιινπο, αιιά δελ ππάξρεη έλαο θαη 

κφλν ζσζηφο νξηζκφο. OStogdill αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ηφζνη νξηζκνί γηα ηελ εγεζία φζνη 

θαη νη άλζξσπνη πνπ πξνζπάζεζαλ λα ηελ νξίζνπλ (Yukl, 1989: 2). Οη αλαξίζκεηνη νξηζκνί 

ηεο εγεζίαο δηαθέξνπλ σο πξνο ην πνηνο ηελ αζθεί, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ηεο επηξξνήο, 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε επηξξνή, ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο επηξξνήο 

(Yukl, 2009). Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε είλαη φηη ε έλλνηα ηεο 

εγεζίαο είλαη ζχλζεηε θαη παξνπζηάδεη πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο. Γη’ απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη 

κία «έλλνηα νκπξέια», φπσο ηε ραξαθηεξίδνπλ νη York-Barr&Duke (2004), ε νπνία θαιχπηεη 

πνιιέο παξακέηξνπο. Ζ ζεσξία ε ζρεηηθή κε ηελ εγεζία είλαη έλα πεδίν πνπ παξνπζηάδεη 

ελλνηνινγηθή ζχγρπζε, αθνχ απηνί νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ εγεζία εμεξεπλνχλ κία πξφζθαηα ραξηνγξαθεκέλε πεξηνρή. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

ζεσξεηηθά κνληέια, ίζσο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλεπηπγκέλα θαη κε δηαθνξεηηθή νξνινγία 

εξκελεπκέλα απφ πνιπάξηζκνπο εξεπλεηέο, παξνπζηάδνπλ αιιεινεπηθαιχςεηο(Dayetal, 

2000:7).  

Σξεηο δηαζηάζεηο ηεο εγεζίαο κπνξεί λα νξηζηνχλ σο βάζε, γηα λα αλαπηπρζεί έλαο 

ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο: α) ε εγεζία αθνξά κηα δηαδηθαζία επηξξνήο απφ έλα πξφζσπν ή κηα 

νκάδα πάλσ ζε άιινπο αλζξψπνπο ή νκάδεο γηα λα δνκεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

ζρέζεηο ζε έλαλ νξγαληζκφ, β) ε εγεζία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζηαζεξέο  πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο αμίεο θαη γ) ε εγεζία έρεη ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έθθξαζε ελφο 

νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 27). Απφ ηα παξαπάλσ 

δηαπηζηψλεηαη φηη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ φξνπ εγεζία είλαη αθελφο ε χπαξμε εγέηε 

(leader), ν νπνίνο πξέπεη λα θαηέρεη κηα «θαίξηα» ζέζε ζηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα ηεο 

νξγάλσζεο, ε χπαξμε κειψλ νκάδαο/νπαδψλ (followers), πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο, 

θαη αθεηέξνπ ε χπαξμε απνηειεζκαηηθήο δξάζεο, δειαδή ην έξγν (task) πνπ επηηειεί ν 

εγέηεο θαη ε επίηεπμε επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, αιιά θαη ε θαηάζηαζε ή πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν δξα ν εγέηεο. Σα ζπζηαηηθά απηά ηεο εγεζίαο κεηαβάιινληαη ζπλερψο (αΐηεο, 2008: 

133 
.
 Καξαγηάλλεο, 2014: 198).  

Οη Leithwood, Jantzi&Steinbach (1999: 6) ηζρπξίδνληαη φηη ε επηξξνή θαίλεηαη λα είλαη έλα 

απαξαίηεην κέξνο ησλ πεξηζζφηεξσλ αληηιήςεσλ γηα ηελ εγεζία. χκθσλα κε ηνλ Goleman 

(2000: 246), νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε ηελ έλλνηα ηνπ επηδέμηνπ ρεηξηζκνχ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θάπνησλ άιισλ αηφκσλ, απνηεινχλ ηε βάζε γηα αξθεηέο ηθαλφηεηεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε επηξξνή. Ζ επηξξνή απνηειεί ηε δπλακηθή, άηππε, 

αιιειεπηδξαζηηθή θαη αθαζφξηζηε φςε ηεο δχλακεο, πνπ πξνθαιεί ηελ εζεινληηθή 

ζπκκφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ ηελ εμνπζία, πνπ απνηειεί ηε 
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δνκηθή θαη ηππηθή φςε ηεο δχλακεο (Μπνπξαληάο, 2002: 311). Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε 

εγεζία πξέπεη λα εμεηαζηεί ε θχζε θαη ε πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

εκπιέθνληαη. Ζ «θαξδηά» θαη ε νπζία ηνπ ζέκαηνο είλαη ε έλλνηα ηεο δχλακεο: ηη είδνπο 

δχλακε πεξηιακβάλεηαη θαη πσο απηή αζθείηαη. Πξάγκαηη, ηα ζέκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηε 

δχλακε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο είλαη φηη ε δχλακε είλαη, εμ’ νξηζκνχ, κηα κνξθή 

θαηαπίεζεο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο. Πνιινί 

ζπγγξαθείο ελφο ζπλφινπ πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ ηεο εγεζίαο ζηα ζρνιεία, 

πξνζπάζεζαλ απιά λα απνθχγνπλ ηε ρξήζε ηεο ιέμεο εγεζία, επεηδή αληηιήθζεθαλ φηη 

θνξηίδνληαλ ε ιέμε κε ηελ έληνλα αξλεηηθή άπνςε πνπ είραλ γηα ηελ ηεξαξρία σο νιέζξηα 

θαηαπίεζε. Καηά ζπλέπεηα, πξνζπάζεζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ φξν εγεζία κε ηνλ φξν 

δηαλεκεηηθή εγεζία, επεηδή, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ππνγξακκίδεη ηε δηαδηθαζία πέξα απφ ηε 

δχλακε (Owens, 2001).   

Ωζηφζν, ην λα ζεσξείηαη φηη θάπνηνο αζθεί εγεζία, νπνηεδήπνηε επεξεάδεη θάπνηνλ άιιν, 

απνηειεί κία ππεξαπινπζηεπκέλε θαη ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηεο εγεζίαο (Spillane, 2006). 

χκθσλα κε κία πην εζηηαζκέλε άπνςε, ε άζθεζε επηξξνήο ζπλδέεηαη κε ηελ εγεζία φηαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ (Harris, 

2004b) θαη φηαλ πξνσζνχληαη δηαδηθαζίεο ακνηβαίαο κάζεζεο, πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε 

θνηλψλ ζηφρσλ (Spillane, 2005
.
Harris&Lambert, 2003). Ζ δηεξγαζία ηεο επηξξνήο 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ νπδεηεξφηεηα απφ ηελ νπνία πεξηβάιιεηαη ζεκαζηνινγηθά, φηαλ 

εμεηδηθεχεηαη ζε κέζα, ζηφρνπο θαη δξάζεηο. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο επηξξνήο θαη ηεο 

θαηεχζπλζεο, πνπ ελέρνληαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ νξηζκψλ ηεο εγεζίαο, θαλνληθά έρνπλ 

ζεηηθή ρξνηά, ηδίσο φηαλ γίλεηαη ιφγνο πεξί απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. Σνχηε ηε ζεηηθή 

ζπλεθδνρή, θαηά ηα εησζφηα, ελζαξθψλεη ε εγεζία. ηελ πεξίπησζε απηή εμαηξνχληαη νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ απνβαίλνπλ ζε νπδέηεξε ή απξφζπκε ππαθνή θαη εμαθξηβψλνληαη νη 

αλνίθεηεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εμνβειίδνληαη (Καξαγηάλλεο, 2014: 201).   

Σα άηνκα κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηξξνήο δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

θεξδίδνπλ ηνπο άιινπο, ζπληνλίδνπλ θαιά ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο, ψζηε λα είλαη ειθπζηηθέο 

γηα ηνπο αθξναηέο, ρξεζηκνπνηνχλ ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο, φπσο ηελ έκκεζε επηξξνή, γηα λα 

θεξδίζνπλ ηε ζπλαίλεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ άιισλ θαη, ηέινο, ζπλζέηνπλ κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν ηα ζεκαληηθά δεδνκέλα έηζη ψζηε λα αλαδείμνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Goleman, 2000: 247). Ζ επηξξνή αζθείηαη θαη απφ νκάδεο, φρη κφλν 

απφ κεκνλσκέλα άηνκα. ηηο νξγαλψζεηο, ν βαζκφο ηεο ηθαλφηεηαο ελφο θνξέα λα επεξεάδεη 

έλα άιιν κέξνο απνδίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηζρχνο. Οη νξηζκνί ηεο εγεζίαο ζπρλά δελ 

απνθιείνπλ ηελ ακθίδξνκε επηξξνή, θάλνληαο δεθηφ φηη επηξξνή αζθείηαη απφ ηνπο εγέηεο 

πξνο ηα κέιε ή θαη πξνο άιινπο εγέηεο, αιιά θαη φηη νη εγέηεο επεξεάδνληαη απφ άιινπο 

εγέηεο ή απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο (Καξαγηάλλεο, 2014: 201).Δπνκέλσο, ε εγεζία ζπληζηά 

αιιειεμάξηεζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ελαιιαγή εγεηηθψλ ξφισλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηεξαξρηθή ζέζε ησλ αηφκσλ. Αλαθέξεηαη ζην πψο εγέηεο ζε δηάθνξα επίπεδα θαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο κνηξάδνληαη ηελ επζχλε (Harris, 2002) θαη γη’ απηφλ ην ιφγν 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επίδεημε ππεπζπλφηεηαο θαη ηε δέζκεπζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
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ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη. Γη’ απηφλ ην ιφγν, εθιακβάλεηαη σο αλαδπφκελε ηδηφηεηα κίαο 

νκάδαο ή ελφο δηθηχνπ αλζξψπσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ. Ζ δπλαηφηεηα γηα αλάιεςε εγεηηθνχ 

ξφινπ είλαη παξνχζα θαη πξνθχπηεη θαηά ηε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη θάζε θνξά θάπνηα απφ ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ (Gronn, 2000: 331). Γεδνκέλνπ 

φηη ν επεξεαζκφο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δε γίλεηαη ηπραία, ε εγεζία πξνυπνζέηεη θάπνην 

άηνκν πνπ λα εγείηαη απνηειεζκαηηθά θαη λα δξαζηεξηνπνηεί φια ηα ζηνηρεία ηνπ ξφινπ ηνπ, 

ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηε δηάζεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ λα εξγαζηνχλ κε δήιν θαη 

εκπηζηνζχλε (αΐηεο, 2008: 132-133).  

1.1.1. Ο πόλορ ηος εγέηε 

Σν άηνκν πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ νκάδα θαη αλακέλεηαη λα αλαιάβεη εμεηδηθεπκέλν 

εγεηηθφ ξφιν είλαη ν εγέηεο, ν νπνίνο απνηειεί πξσηεχνλ ζηνηρείν ηεο εγεζίαο. Δθιακβάλεηαη 

σο ην άηνκν ην νπνίν κέζσ ηεο εζειεκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζθεί επηξξνή ζε άιια άηνκα, 

δηεπθνιχλεη ηελ πξφνδφ ηνπο θαη ηνπο θάλεη εζεινληηθά θαη πξφζπκα λα ηνλ αθνινπζνχλ 

(Hersey&Blanchard, 1993: 94 
.
Hoy&Miskel, 2005: 375-377 

.
 Μπνπξαληάο, 2005: 197-198). 

Ο ξφινο ηνπ εγέηε είλαη απφ ηνπο δπζθνιφηεξνπο θαη πνιππινθφηεξνπο κέζα ζε κηα νκάδα. 

Ζ παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ εγέηε επηθεληξψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε 

πέληε ιεηηνπξγίεο (Fayol, 1950): α) ζρεδηαζκφο, β) νξγάλσζε, γ) εγεζία, δ) έιεγρνο, ε) 

εθαξκνγή.  

Άιινη εξεπλεηέο θαηαηάζζνπλ ην ξφιν ηνπ εγέηε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) δηαπξνζσπηθφο 

ξφινο, φπνπ ν εγέηεο αιιειεπηδξά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ νξγαληζκνχ, 2) πιεξνθνξηαθφο ξφινο, φπνπ ν εγέηεο ζπλδέεηαη κε ηα 

θαζήθνληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηε κεηάδνζή ηεο απφ ηε 

δηνίθεζε πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο θαη αληίζηξνθα, 3) ξφινο ιήςεο απφθαζεο, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εγέηεο γηα λα ζρεδηάζεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα νδεγήζεη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Mintzberg, 1990). χκθσλα κε ηνλ Οlmstead 

(2000: 227), oη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί έλαο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο είλαη: α) ε 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε νκάδαο, β) ε αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο θαη γ) ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο. πγθεθξηκέλα, ν ξφινο ηνπ εγέηε ζε κηα νκάδα είλαη θαη ξφινο πξνζπάζεηαο 

επηξξνήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο, ψζηε απηά λα εθηεινχλ ην έξγν ηνπο, 

αθηεξψλνληαο ζε απηφ φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη ε εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπο λα ηνπο πξνζθέξεη αηνκηθέο ηθαλνπνηήζεηο θαη λα ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα 

ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ εγέηε είλαη ν 

θαζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ ηεο νκάδαο. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά 

ην αληηθείκελφ ηνπ, ψζηε λα ην γλσζηνπνηήζεη ζηελ νκάδα. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη  νη ζηφρνη 

πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ εγέηε θαη ηελ νκάδα λα είλαη ξεαιηζηηθνί θαη εθηθηνί, ρξνληθά 

πξνζδηνξηζκέλνη θαη πξνθιεηηθνί.  

Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ εγέηε αληηκεησπίδεη ηνλ εγέηε σο 

κεηακνξθσηή/κεηαζρεκαηηζηή. Ο εγέηεο «κεηακνξθψλεη» ηνπο πθηζηακέλνπο αλεβάδνληάο 
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ηνπο ζε πςειφηεξα επίπεδα θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα ηνπο βνεζά ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο (Polychroniou, 2008). Ο εγέηεο πνπ πηνζεηεί ην ξφιν ηνπ κεηαζρεκαηηζηή, 

έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 1) ραξηζκαηηθφ ζηνηρείν: ν εγέηεο θάλεη ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ λα ληψζνπλ πίζηε, ζεβαζκφ θαη έκπλεπζε, 2) εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα: ν 

εγέηεο αληηκεησπίδεη θάζε εξγαδφκελν σο μερσξηζηφ άηνκν, πνπ εθρσξεί αξκνδηφηεηεο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε, 3) δηαλνεηηθά εξεζίζκαηα: ν εγέηεο πξνζπαζεί λα 

θάλεη ηνπο πθηζηακέλνπο λα ζθέθηνληαη θαη λα ιακβάλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο (Bass, 

1985).Μεξηθνί απφ ηνπο ξφινπο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαιάβεη ν εγέηεο γηα δηνηθήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηνλ νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2002), είλαη νη αθφινπζνη: α) 

ελεξγνπνίεζε θαη παξαθίλεζε ζπλεξγαηψλ, β) ππνζηήξημε ζπλεξγαηψλ, γ) αλάπηπμε νκάδαο 

θαη ζπλεξγαζίαο, δ) πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε) δηνίθεζε ζπληνληζκνχ, ζη) αλάπηπμε 

ζπλεξγαηψλ, δ) αλάπηπμε θνπιηνχξαο θαη ε) δηνίθεζε ζηξαηεγηθήο-φξακα.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε θαη παξαθίλεζε ζπλεξγαηψλ, ν εγέηεο αλαιακβάλεη λα 

παξαθηλήζεη θαη λα πείζεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα πξνζπαζήζνπλ θαη λα απνδψζνπλ. Γηα λα 

ην θαηαθέξεη απηφ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα, λα εκπλέεη, λα ελεξγνπνηεί 

θαη λα ζπκπαξαζχξεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, ψζηε λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ 

(Μπνπξαληάο, 2002: 215-225). Δπεηδή ε αιιαγή είλαη θαζήθνλ ηεο εγεζίαο, ε ηθαλφηεηα 

παξαθίλεζεο κηαο πνιχ δξαζηήξηαο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εκπνδίσλ πνπ θιείλνπλ ην δξφκν πξνο ηελ αιιαγή. Ζ παξαθίλεζε θαη ε εκθχζεζε 

ελδηαθέξνληνο δηαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ ηελ ελεξγεηηθφηεηα λα 

ππεξπεδήζνπλ ηα εκπφδηα, ηθαλνπνηψληαο ηηο βαζηθέο αιιά ζπρλά αλαμηνπνίεηεο αλζξψπηλεο 

αλάγθεο, αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε αλάγθε γηα επηηεχγκαηα, γηα 

αλαγλψξηζε, γηα ηελ αίζζεζε φηη έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο, γηα ηελ αίζζεζε φηη 

αλήθνπλ θάπνπ, γηα ηελ ηθαλφηεηα λα πεηπραίλνπλ ηα ηδαληθά ηνπο είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ 

αγγίδνπλ βαζηά ηνπο αλζξψπνπο θαη βγάδνπλ απφ κέζα ηνπο κηα ηζρπξή αληαπφθξηζε (Kotter, 

1998: 44). ε φ,ηη αθνξά ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαηψλ, ν εγέηεο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγήζεη 

θαη λα αμηνπνηήζεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαηάιιεια, ψζηε λα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ην 

κέγηζην δπλαηφ. Γη’ απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζσζηή αλάζεζε θαζεθφλησλ, ζσζηφ 

θαζνξηζκφ ζηφρσλ, απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε, θαζψο θαη αλάπηπμε 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, έηζη ψζηε νη πθηζηάκελνη λα κε θνβνχληαη λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε νκάδαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νκάδαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ ηα κέιε ηεο ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά έρνληαο 

αλαπηχμεη θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ θιίκαηνο απηνχ είλαη 

αξκνδηφηεηα ηνπ εγέηε, ν νπνίνο είλαη απηφο πνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη λα αλαπηπρζεί απηφ 

ην θιίκα θαη ζα θξνληίζεη γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ. Δάλ δελ επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηνπ 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, ηφηε ζα αθπξσζεί απηνκάησο φιε ε πξνζπάζεηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

δε ζα είλαη ηα αλακελφκελα (Μπνπξαληάο, 2002: 215-225). Οη ιχζεηο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο βξίζθεηαη ζηε ζπιινγηθή επθπΐα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα, νη 

νπνίνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ σο πφξνπο ππεξβαίλνληαο θάζε 

δηαρσξηζηηθή γξακκή (Heifetz&Laurie, 1998: 180). 
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ε φ,ηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ν εγέηεο αλαιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

έξγνπ θαη απηφκαηα αλαιακβάλεη θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ξφιν απηφ, δειαδή ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ζρεδίαζε, ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ, ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. ε φ,ηη αθνξά ηε 

δηνίθεζε ζπληνληζκνχ, ν εγέηεο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηφζν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 

(ηεξαξρηθά επίπεδα, νξγαλσηηθέο κνλάδεο) φζν θαη έμσ απφ απηφλ (ζρέζε κε εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ). Έηζη, αλαιακβάλεη λα κεηαδίδεη ηηο πιεξνθνξίεο, λα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλεξγαζία, λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη απνθάζεηο, λα ζπληνλίδεη θαη λα 

ζπγρξνλίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην έξγν γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. ε φ,ηη 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηψλ, επεηδή ν επηηπρεκέλνο νξγαληζκφο πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε θαηάιιεισλ θαη ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

νπζηαζηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία. 

Δπνκέλσο, ηνλ θχξην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηνλ αλαιακβάλεη ν εγέηεο-πξντζηάκελνο 

(Μπνπξαληάο, 2002: 215-225). Ζ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα 

επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ην δηεπζπληή, ν νπνίνο, εθηφο ησλ άιισλ, πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα 

εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο φςεηο ηεο δσήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ (Ηνξδαλίδεο, 2005: 123-158). ε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο, θχξηνο 

δηακνξθσηήο ηεο θνπιηνχξαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ην «είλαη» θαη ην «γίγλεζζαη» ηνπ 

νξγαληζκνχ, είλαη ν εγέηεο, πνπ πεξλά αμίεο, πηζηεχσ θαη αξρέο κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο δίλεη πξνζνρή, κέζσ ησλ αληακνηβψλ θαη ησλ πνηλψλ, κέζσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο (Μπνπξαληάο, 2002: 215-225). Σελ θνπιηνχξα πξνζδηνξίδνπλ νη γλψζεηο, νη 

πεπνηζήζεηο, νη αμίεο, ηα ζχκβνια, νη αλεπίγλσζηεο δηαδηθαζίεο θαη νη ςπρνινγηθέο δνκέο 

(Smircich, 1983). ην πιαίζην απηφ ν δηεπζπληήο-εγέηεο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία θαη ζηήξημε ησλ θεληξηθψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη γηα ηε δηάρπζε απηψλ ησλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία (Καηζαξφο, 2008: 52-53).  

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηε δηνίθεζε ζηξαηεγηθήο-φξακα, ε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ εγέηε. Απηφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δέζκεπζε πφξσλ, 

γηα ηελ επηινγή ππεξεζηψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξφβιεςε ησλ επθαηξηψλ, ησλ 

απεηιψλ θαη ησλ εθάζηνηε πξνθιήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ε 

επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ απαηηεί θαη ηελ χπαξμε θάπνηνπ νξάκαηνο απφ ηε κεξηά 

ηνπ εγέηε, έηζη ψζηε λα πξνζαλαηνιίδνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πξνο ηελ επίηεπμή ηνπ 

(Μπνπξαληάο, 2002: 215-225). Σν φξακα ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ φζν θαη ε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ επηηπρία. Παξφιν πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη εηδηθφο ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο, 

ειάρηζηνη ηειηθά γίλνληαη θαη δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχ. Σν φξακα, πνπ είλαη ε 

ζθξαγίδα ηεο εγεζίαο, είλαη πεξηζζφηεξν πξντφλ ηνπ κπαινχ πνπ νλνκάδεηαη θαληαζία 

(Zaleznik, 1998: 70). Οη πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ην φξακα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

εθθπιίδνληαη απνθηψληαο απνθξπθηζηηθή ρξνηά. Έκκεζα ζπλάγεηαη φηη ην φξακα είλαη θάηη 

κπζηεξηψδεο πνπ νη θνηλνί ζλεηνί, αθφκε θαη φζνη δηαζέηνπλ ηαιέλην, πνηέ δελ πξέπεη λα 

ειπίδνπλ φηη ζα απνθηήζνπλ. κσο, γηα λα αλαπηπρζεί κηα θαιή θαηεχζπλζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο δε ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη θαλείο καγηθέο ηθαλφηεηεο. Δίλαη κηα 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 8, Σεχρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 200 απφ 392 

δχζθνιε θαη κεξηθέο θνξέο εμαληιεηηθή δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο 

πιεξνθνξηψλ. Σα άηνκα πνπ αξζξψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο νξάκαηα δελ είλαη κάγνη, αιιά 

ζηξαηεγηθνί ζηνραζηέο κε επξχ πεδίν ζθέςεο πνπ είλαη πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ θηλδχλνπο 

(Kotter, 1998: 48). 

Ο εγέηεο είλαη απηφο ν νπνίνο εθθξάδεη ν ίδηνο θαη εκπλέεη ζηνπο άιινπο ελζνπζηαζκφ γηα 

έλα φξακα θαη κηα θνηλή απνζηνιή, ηνπο βνεζά λα έρνπλ θαιή επίδνζε, ελψ ηαπηφρξνλα 

ηνπο ζεσξεί ππεχζπλνπο γηα ηε δνπιεηά ηνπο, ηνπο θαζνδεγεί κε ην παξάδεηγκά ηνπ θαη 

παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία λα δξα σο εγέηεο, άζρεηα απφ ηε ζέζε ηνπ (Goleman, 2000: 266). Ζ 

εγεζία θαη ν εγέηεο δελ ηαπηίδνληαη ππνρξεσηηθά κε ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, αιιά δπλεηηθά 

ελππάξρνπλ ζε θάζε ηεξαξρηθφ επίπεδν, νπφηε ε εγεζία ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε 

δηαζέζηκε δεκηνπξγηθφηεηα, πξσηνβνπιία, δχλακε επηξξνήο θιπ. ηελ πξάμε, θπζηθά, 

νηεγέηεο ζπρλά θαηέρνπλ πςειέο ζέζεηο ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία. Απηφ είλαη θπζηθφ, δηφηη ε 

εγεζία αλακέλεηαη λα ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηε ζπκπεξηθνξά αηφκσλ πνπ δηαζέηνπλ 

ηππηθή εμνπζία θαη αλάινγε δπλαηφηεηα επηξξνήο (Καξαγηάλλεο, 2014: 200). Θα πξέπεη λα 

γίλεη αληηιεπηφ φηη εθείλνη πνπ εγνχληαη, είλαη απαξαηηήησο ηζρπξνί άλζξσπνη, επεηδή ε 

δχλακε είλαη ε βαζηθή ελέξγεηα γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ζηήξημε ηεο δξάζεο, πνπ κεηαθξάδεη 

ηελ πξφζεζε ζε πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα εξγαζηνχλ κέζα ζε 

πιαίζηα ζπλεξγαζίαο. Γελ κπνξεί θάπνηνο πνπ θαζνδεγεί λα είλαη αλίζρπξνο. Αιιά ε άζθεζε 

ηεο εμνπζίαο δελ είλαη απαξαίηεηα θαη θαηαπηεζηηθή (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). χκθσλα 

κε ηνλ Weber, ε θπξηαξρία ηνπ εγέηε κπνξεί λα είλαη «παξαδνζηαθή», φηαλ ζηεξίδεη ηε 

λνκηκφηεηά ηεο ζηελ ηεξφηεηα ηνπ αμηψκαηνο, «ραξηζκαηηθή» φηαλ νθείιεηαη ζηελ αμηφινγε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, θαη «λνκηθή», φηαλ ζεζκνζεηείηαη απφ έλα απξφζσπν θαη 

αθεξεκέλν δίθαην, ην λφκν πνπ πξνζδηνξίδεη ζε πνηνλ ζα αλαηεζεί ε εμνπζία. ηελ ηξίηε 

πεξίπησζε ε εμνπζία ηνπ εγέηε είλαη ηππηθή, έιινγε θαη γξαθεηνθξαηηθή θαη νξίδεηαη απφ 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (Κνχια, 2011:124-125).  

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε εμνπζίαο κέζσ ησλ νπνίσλ θάπνηνο κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα 

επεξεάζεη άιινπο θαη ηα είδε απηά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Γηα λα θαηαλνήζεη 

θάπνηνο ηελ εγεζία πξέπεη λα θαηαιάβεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εμνπζίαο εθείλσλ πνπ 

θαζνδεγνχλ θαη ηεο εμνπζίαο εθείλσλ πνπ δηαηάδνπλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ηεο 

δηαηαγήο (εληνιήο) βξίζθεηαη ζηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ε εμνπζία (Αζαλαζνχια-

Ρέππα, 2008). H νξηνζέηεζε ελλνηψλ πνπ απφ πνιινχο ρξεζηκνπνηνχληαη ε κία ζηε ζέζε ηεο 

άιιεο ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ηαπηφζεκεο, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ 

θνξηίν, πνιιέο θνξέο απνηειεί πξφβιεκα. Γχν απφ απηέο ηηο έλλνηεο είλαη ε εγεζία θαη ε 

δηνίθεζε.  Σα άηνκα ελδέρεηαη λα εγνχληαη αιιά λα κε δηνηθνχλ θαη ην αληίζηξνθν. Μηα 

δηέλεμε θηλείηαη γχξσ απφ ηελ εγεζία θαη ηε δηνίθεζε θαη ηνλ ακθηιεγφκελν βαζκφ 

αιιεινζπκπιήξσζήο ηνπο.  
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1.2. Σσέζε Ηγεζίαρ και Διοίκεζερ 

Οη φξνη εγέηεο θαη εγεζία ζην ρψξν ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο δελ ηαπηίδνληαη κε ηε ζεζκηθή 

έλλνηα ησλ φξσλ πνπ εθθξάδεη ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ (αΐηεο, 2002: 109). 

Κάζε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, θάζε πξντζηάκελνο δελ απνηειεί εμ’ νξηζκνχ έλαλ εγέηε, παξά ην 

γεγνλφο φηη, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αζθεί εγεζία. Σν 

δηνηθεηηθφ ζηέιερνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, ιφγσ ηεο 

επίζεκεο εμνπζίαο πνπ ηνπ παξέρεη ε ζέζε ηνπ. Απηφ, φκσο, δελ ηνλ θαζηζηά εγέηε, αθνχ, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ε εγεζία εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα άζθεζεο επηξξνήο θαη δελ 

εμαζθαιίδεηαη κφλν απφ ηε ζέζε (Καηζαξφο, 2008: 98-99). Ζ εγεζία ζε θάζε θνηλσληθφ 

νξγαληζκφ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή εθαξκνγή ησλ δηεπζπληηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε (αΐηεο, 2002: 109). Δπνκέλσο, ζεκαληηθή 

γηα ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο εγεζίαο είλαη ε δηάθξηζή ηεο απφ απηή.   

Ζ δηνίθεζε είλαη έλα πνιπζχλζεην θαη πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, ην νπνίν εθδειψλεηαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο κέζα απφ έλα ζχλνιν δπλακηθά αιιειεμαξηψκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Καηζαξφο, 2008: 23). πσο αλαθέξεη ν αΐηεο (1992: 26), πνιινί ζεσξεηηθνί δέρνληαη ηνπο 

φξνπο «δηνίθεζε» θαη «management» σο ηαπηφζεκνπο. Ζ ιέμε δηνίθεζε (administration) 

είλαη κηα άιιε ιέμε γηα ην management, ε νπνία ιέγεηαη γηα ηα ζρνιεία, ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηα λνζνθνκεία (Εαβιαλφο, 1998: 19). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπγγξαθέσλ δελ 

εκκέλεη ζηε δηάθξηζε ησλ φξσλ δηνίθεζε θαη management, κε απνηέιεζκα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη απηνί σο ζπλψλπκνη. ην παξφλ άξζξν θάζε αλαθνξά ζηηο δχν 

απηέο έλλνηεο ζα έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία. Πψο, φκσο, νξίδεηαη ε «δηνίθεζε»; Καηά ηνλ Fayol 

(1949) ε δηνίθεζε νξίδεηαη σο κηα ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πέληε επηκέξνπο 

ελέξγεηεο: ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν» 

(Γεσξγφπνπινο, 2006: 40-41). Γηα ην Θενθαλίδε (1985: 64) ε δηνίθεζε είλαη ε εμεηδηθεπκέλε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην κηαο νξγαλσκέλεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη 

επηδηψθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, θάπνηνπ θνηλνχ ζθνπνχ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ κέζα απφ ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε 

νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε, ν ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο. Ο αΐηεο (1992:25) κε ηνλ φξν 

management ελλνεί ηε κεζνδηθή πξνζπάζεηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο θαη 

ειέγρνπ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επηηπρία δεδνκέλσλ ζθνπψλ. Ο Καηζαξφο (2008:24) 

πηνζεηεί επηά βαζηθά ζηνηρεία ή ιεηηνπξγίεο ηεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε ζηειέρσζε, ε δηεχζπλζε-εγεζία, ε επηθνηλσλία, ν έιεγρνο 

θαη ε αμηνιφγεζε θαη, ηέινο, ν πξνυπνινγηζκφο.  

Ζ εγεζία θαη ην management είλαη κάιινλ δχν μερσξηζηά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζπζηήκαηα 

δξάζεο. Σν θαζέλα έρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ θαη 

είλαη απαξαίηεηα θαη ηα δχν γηα ηελ επηηπρία ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ 

(Kotter, 1998:44). Hεγεζία είλαη έλα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηνίθεζεο (Everardetal., 

2004:22), κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο δηνηθεηηθήο εξγαζίαο, φκσο δελ ηαπηίδεηαη κε ηε 

δηνίθεζε: απνηειεί έλα κέξνο απηήο θαη απνβιέπεη θπξίσο ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο 
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ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο, φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ (αΐηεο, 

2008:132).  OJ. Kotter, θαζεγεηήο ζην Harvard Bussines School, ππνζηεξίδεη φηη ην 

management ζπκπιεξψλεη ηελ εγεζία, αιιά δελ ηελ ππνθαζηζηά (Mileman&Spacie, 

1997:17). Μειεηεηέο εληνπίδνπλ ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά εγεζίαο θαη δηνίθεζεο ζηε ζηάζε 

απέλαληη ζηελ αιιαγή. Σν management αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο. Οη πξαθηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κηα απάληεζε 

ζηελ εκθάληζε κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ νξγαληζκψλ ηνλ εηθνζηφ αηψλα. Αληίζεηα, ε εγεζία 

αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο. ε έλα βαζκφ, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρεη 

απνθηήζεη ηφζν κεγάιε ζπνπδαηφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ην γεγνλφο φηη ν θφζκνο 

ησλ νξγαληζκψλ έρεη γίλεη πην αληαγσληζηηθφο θαη πην επκεηάβιεηνο. Ζ επηηάρπλζε ηνπ 

ξπζκνχ ησλ αιιαγψλ απαηηεί πάληα πεξηζζφηεξε εγεζία (Kotter, 1998: 45-46). Ζ εγεζία 

ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά κεηαβάιινληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ αλαθνξηθά κε ην 

δπλαηφ θαη ην αλαγθαίν, ελψ ε δηνίθεζε αζρνιείηαη κε ην παξφλ ηεο νξγάλσζεο (Harris, 2005 
. 

Μπνπξαληάο, 2005) θαη αλαθέξεηαη ζηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ θαη 

πιηθψλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο νξγάλσζεο (αΐηεο, 2008: 132). ε απηφ ην πιαίζην ν Cuban (1988) 

παξέρεη κηα απφ ηηο ζαθέζηεξεο δηαθξίζεηο κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ηνλίδνληαο 

φηη νη εγέηεο είλαη άλζξσπνη πνπ δηακνξθψλνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηα θίλεηξα θαη ηηο ελέξγεηεο 

ησλ άιισλ θαη ζπρλά μεθηλνχλ αιιαγέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πθηζηάκελσλ αιιά θαη λέσλ 

ζηφρσλ. Δλψ ζηε δηνίθεζε εκθαλίδνληαη ζπρλά εγεηηθέο δεμηφηεηεο, ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία 

ηεο είλαη πξνο ηε ζπληήξεζε θαη φρη πξνο ηελ αιιαγή, θαζψο δηαηεξεί απνδνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ηηο ηξέρνπζεο νξγαλσηηθέο αλάγθεο. Πξάγκαηη, ε θαηαιπηηθή δξάζε φζνλ 

αθνξά ηελ αιιαγή είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηνλ εγέηε απφ ηνλ manager. Σα άηνκα κε 

απηή ηελ ηθαλφηεηα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη απνκαθξχλνπλ ηα εκπφδηα, 

πξνθαινχλ ην θαηεζηεκέλν λα παξαδερζεί ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, είλαη ππέξκαρνί ηεο θαη 

ζηξαηνινγνχλ θαη άιινπο γηα ηελ επηδίσμή ηεο, ελψ απνηεινχλ νη ίδηνη ππφδεηγκα ηεο 

αιιαγήο πνπ πεξηκέλνπλ απφ ηνπο άιινπο (Goleman, 2000: 279).  

Δπεηδή ε αιιαγή είλαη θαζήθνλ ηεο εγεζίαο, ε ηθαλφηεηα παξαθίλεζεο κηαο πνιχ δξαζηήξηαο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαπφθεπθησλ εκπνδίσλ πνπ 

θιείλνπλ ην δξφκν πξνο ηελ αιιαγή. χκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ management, νη κεραληζκνί 

ειέγρνπ ζπγθξίλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπζηεκάησλ κε ην ζρέδην θαη παίξλνπλ κέηξα, φηαλ 

δηαπηζησζεί θάπνηα απφθιηζε (Kotter, 1998: 53-54). Ο Zaleznik (1998: 69) ζεσξεί φηη ε 

λννηξνπία ηνπ managementδίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ινγηθή θαη ηνλ έιεγρν. Αλεμάξηεηα αλ 

νη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ζηξέθνληαη πξνο ζηφρνπο, πφξνπο, νξγαλσηηθέο δνκέο ή πξφζσπα, 

ν manager είλαη έλαο θνξέαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Καη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θαζήθνληα απηά πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε πνιιά άηνκα λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά ζε 

δηάθνξα επίπεδα ηεξαξρίαο θαη επζπλψλ. Γε ρξεηάδεηαη νχηε κεγαινθπΐα νχηε εξσηζκφο, 

αιιά κάιινλ επηκνλή, ζθιεξή δνπιεηά, αλαιπηηθή ηθαλφηεηα θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, 

αλεθηηθφηεηα θαη θαιή δηάζεζε (Zaleznik, 1998: 70). Γηα κεξηθνχο απφ ηνπο ίδηνπο ιφγνπο 

πνπ ν έιεγρνο παίδεη ηφζν θεληξηθφ ξφιν γηα ην management, ε ελζνπζηψδεο ή εκπλεπζκέλε 

ζπκπεξηθνξά είλαη εθηφο ζέκαηνο. Οη δηαδηθαζίεο managementπξέπεη λα είλαη φζν ην 
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δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αλεπεξέαζηεο απφ ελδερφκελεο αζηνρίεο θαη πεξηζζφηεξν αθίλδπλεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζην αζπλήζηζην ή ζην δχζθνιν λα επηηεπρζεί 

(Kotter, 1998: 53). Ζ ζηξαηεγηθή ή ε θνηλσληθή αιιαγή κπνξεί λα είλαη ρανηηθή, αθνχ ζπρλά 

δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε θαη αιιάδεη ηε δνκή θαη ην γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

νξγαληζκνχ ή ησλ ηκεκάησλ ηνπ. ε αληίζεζε κε ηελ εγεζία, πνπ ελζαξξχλεη λέα πξφηππα 

δξάζεο θαη ζπζηήκαηα αληηιήςεσλ, ην management πξνζηαηεχεη παγησκέλα πξφηππα θαη 

αληηιήςεηο. ηαλ νη managers πξνζπαζνχλ λα θαζνδεγήζνπλ κία νκάδα εξγαδνκέλσλ κε 

νπνηαδήπνηε κέζα, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, πνπ δελ έρνπλ 

νξηζηεί απφ ην ζχλνιν, ηφηε απηφ πνπ επηδεηθλχνπλ είλαη εμνπζία θαη φρη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο 

(Barker, 1997 ζην Μπηληάξε, 2012: 56). 

κσο, κηα άιιε αληίιεςε γηα ηελ εγεζία ζπλδέεη ζρεδφλ κπζηηθηζηηθέο δνμαζίεο κε απηφ πνπ 

είλαη πξαγκαηηθά ν εγέηεο θαη ππνζέηεη φηη κφλνλ νη κεγάινη άλζξσπνη είλαη αληάμηνη ηνπ 

δξάκαηνο ηεο ηζρχνο θαη ηεο πνιηηηθήο. Δδψ ε εγεζία είλαη έλα ςπρφδξακα ζην νπνίν έλα 

επθπέο, κνλαρηθφ άηνκν πξέπεη λα θεξδίζεη ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπ σο πξνυπφζεζε γηα λα 

ειέγρεη ηνπο άιινπο. Γελληνχληαη, ινηπφλ, δχν εξσηήκαηα: κήπσο απηή ε καγεία πνπ 

πεξηβάιιεη ηελ εγεζία είλαη απιψο έλα θαηάινηπν ηεο παηδηθήο καο ειηθίαο, έλα θαηάινηπν 

ηεο αίζζεζεο εμάξηεζεο θαη ηεο έληνλεο επηζπκίαο γηα θαινχο θαη εξσηθνχο γνλείο; Ή κήπσο 

είλαη αιήζεηα φηη, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν ηθαλνί είλαη νη managers, ε εγεζία ηνπο 

ηεικαηψλεηαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ ηνπο λα νξακαηηζηνχλ ζθνπνχο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ αμία ζηελ εξγαζία; (Zaleznik, 1998: 70).  Ζ εγεζία πξναπαηηεί ηελ επηξξνή, 

θαηαιήγεη ζε έλα φξακα θαη πξνσζεί βειηησηηθέο αιιαγέο. ε αληηδηαζηνιή, ε δηνίθεζε 

εδξάδεηαη ζηελ επίζεκε εμνπζία θαη επηδηψθεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο θαη 

ηελ νξζνινγηθή εθπιήξσζε δεισκέλσλ ζηφρσλ.Ζ εγεζία είλαη, πξάγκαηη, δηαθνξεηηθή. Γηα 

λα επηηεπρζεί έλα κεγαιεπήβνιν φξακα, απαηηείηαη πάληα κηα πεξηζηαζηαθή έθξεμε 

ελεξγεηηθφηεηαο. Ζ παξαθίλεζε θαη ε εκθχζεζε ελδηαθέξνληνο δίλνπλ ελέξγεηα ζηα άηνκα, 

φρη σζψληαο ηα ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ, αιιά 

ηθαλνπνηψληαο βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο γηα επηηεχγκαηα, γηα κηα αίζζεζε φηη αλήθνπλ 

θάπνπ, γηα αλαγλψξηζε, γηα απηνεθηίκεζε θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα λα πεηπραίλνπλ ηα ηδαληθά 

ηνπο (Kotter, 1998: 53-54).   

Ο Burns (1978) αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά εγεζίαο θαη δηνίθεζεο γξάθνληαο φηη ην ζηνηρείν 

πνπ ηηο δηαθξίλεη είλαη ν ζθνπφο. Οη εγέηεο ελεξγνχλ κε βάζε ην ζθνπφ ηεο νκάδαο θαη ε 

πξφζεζε ηνπο αλαθέξεηαη ζηε ζέζπηζε πνιηηηθψλ γηα πξαγκαηηθή αιιαγή. χκθσλα κε απηή 

ηε δηάθξηζε, ζηε δηνίθεζε απνδίδεηαη ν ξφινο ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ ζην επίπεδν 

ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Αληίζεηα, ζηελ εγεζία απνδίδεηαη ν ξφινο ηεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο, ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ αιιαγψλ θαη ησλ πςειψλ ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ έξγνπ (Dimmock, 

1999: 442).Δλ θαηαθιείδη, ε δηνίθεζε λνείηαη ην είδνο εθείλν ηεο εγεζίαο φπνπ θπξηαξρεί ε 

ηειεζθφξα εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη ε πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ. Απελαληίαο, ε εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία επηξξνήο πνπ 
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νηθνδνκείηαη πάλσ ζε αμίεο θαη αληηιήςεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα μεθάζαξν φξακα, ράξε 

ζην νπνίν ε νξγάλσζε φρη κφλν εθαξκφδεη επηβεβιεκέλεο αιιαγέο, αιιά θαη εηζάγεη λέεο. 

Μέζα απφ ηελ εγεζία εκπλένληαη νη άλζξσπνη, αλπςψλνληαη νη επηδφζεηο, ζρεδηάδνληαη θαη 

πινπνηνχληαη θηινπξφνδεο αιιαγέο θαη θαηνξζψλνληαη πξνθαζνξηζκέλνη αιιά θαη 

κεγαιεπήβνινη ζηφρνη. Απφ κηα άιιε ζθνπηά ε εγεζία αθνξά ηνπο πφξνπο (πεξηιακβάλεη θαη 

ηνπο αλζξψπηλνπο), ελψ ε εγεζία απεπζχλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο. Γηαρεηξηδφκαζηε θαη 

ειέγρνπκε πφξνπο, αιιά εγνχκαζηε κφλν επί ησλ αλζξψπσλ. Πξνθχπηεη φηη ε εγεζία 

αληηπξνζσπεχεη κηα ππνδηαίξεζε ηεο δηνίθεζεο αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή δεζκεχεη επξχηεξν 

πεδίν απφ ηε δηνίθεζε θαη ζπλάκα δειψλεη θάηη ππέξηεξν θαη πεξηεθηηθφηεξν απφ εθείλε 

(Καξαγηάλλεο, 2014: 209).   

Αλεμάξηεηα απφ ηελ νπηηθή γσλία, πνπ κειεηά θάζε ζεσξεηηθφο ηηο έλλνηεο εγεζία θαη 

δηνίθεζε, ε πξνζνρή ησλ κειεηεηψλ εζηηάδεηαη ζην φηη νη ξφινη ή νη ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο 

θαη ηεο δηνίθεζεο είλαη ηζνκεγέζεηο θαη ηαπηφρξνλα αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ νξγαληζκψλ (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 30). Παξά ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, 

ε πιεηνλφηεηα ησλ κειεηεηψλ πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη πξφθεηηαη γηα επηθαιππηφκελνπο ζε 

θάπνην βαζκφ θαη αιιεινζπκπιεξνχκελνπο, αιιά ζαθψο δηαθξηηνχο φξνπο (Καηζαξφο, 

2008: 98). Καηά ηνλ Buch (2008) ε πηνζέηεζε κηαο εγεηηθήο πξνζέγγηζεο δελ απνγπκλψλεη 

ηνπο πξντζηακέλνπο απφ ην δηνηθεηηθφ-δηαρεηξηζηηθφ ηνπο ξφιν, ελψ νη Traceyetal (1998) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ ηφζν νκνηφηεηεο φζν θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

φηη ζηηο θιαζζηθέο ηαμηλνκήζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πεξηιακβάλνληαη εγεηηθνί 

ξφινη, φπσο αθξηβψο ηζρχεη ην αληίζεην. Ίζσο, ν δηαρσξηζκφο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο ζα 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα άιιε πξνζέγγηζε, πνπ λα ζπλζέηεη απηέο ηηο δχν 

δηαζηάζεηο (Lumby, 2001: 11).Κάζε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζα 

πξέπεη λα αζθεί εγεζία θαη λα ζπλδπάδεη ηερλεέλησο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

εγεζίαο (Μπνπξαληάο, 2005: 201). Ζ δηάθξηζε εγεζίαο-δηνίθεζεο, φπσο θαη εγέηε-δηεπζπληή, 

δελ έρεη πξφζεζε λα ππεξαπινπζηεχζεη ηηο έλλνηεο ή λα πξνζδψζεη ξερή πξννπηηθή. Κνηλφ 

ζηνηρείν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εγέηε, ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ εγέηε-δηεπζπληή είλαη φηη 

ζηελ πξάμε πξφθεηηαη γηα έλα πξφζσπν μερσξηζηφ, δηαθξηλφκελν απφ απφζηαζε πνπ ηνικά 

θαη απνθαζίδεη (Παπνχιηαο, 2009: 165). ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο νξγάλσζεο, 

καδί κε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο, ππάξρεη αλάγθε θαη γηα θαιή 

δηνίθεζε (Kotter, 2001).     

ηηο νξγαλψζεηο εθείλεο πνπ απνιακβάλνπλ κηα αθκάδνπζα δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε, ε εγεζία δηαπηζηψλεηαη ζπρλά θαη πάλησο νπσζδήπνηε δηεπθνιχλεηαη. Δάλ, φκσο, 

ζε κηα νξγάλσζε κε επεκεξνχζα δηνίθεζε εμαθξηβψλεηαη έιιεηκκα εγεζίαο, ηφηε ε νξγάλσζε 

θάπνηα ζηηγκή ράλεη ην αίζζεκα ηνπ ζθνπνχ, γίλεηαη πξνβιέςηκε, δχζθακπηε θαη αζθπθηηά 

ππφ ην δπγφ ησλ πξνζεζκηψλ, ηεο ζρνιαζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζθφιιεζεο ζε θαλφλεο. 

Αληίζηνηρα, κηα θξαηαηά εγεζία δε δεκηνπξγεί εχθνια δέζκεπζε θαη φξακα ζε κηα αλεπαξθψο 

δηνηθνχκελε νξγάλσζε (Καξαγηάλλεο, 2014: 210). Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, λα εθηηκψληαη 

ηφζν ε εγεζία φζν θαη ε δηνίθεζε γηα ηελ νξγαλσηηθή επδαηκνλία θαη λα κελ απνδίδεηαη ζε 
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θακία μερσξηζηή αμία, θαζψο νη θαηξνί θαη νη δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο απαηηνχλ πνηθίιεο 

αληηδξάζεηο.   

2. Ηγέηερ – Manager/Πποφζηάμενορ 

Πνηνο είλαη ν ηδαληθφο ηξφπνο γηα λα αλαπηπρζεί έλαο εγέηεο; Κάζε θνηλσλία δίλεη ηε δηθή ηεο 

απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα θαη νη νξγαληζκνί έρνπλ ζπκβάιιεη κε ηελ απάληεζή ηνπο ζην 

εξψηεκα πνπ αθνξά ηνλ εγέηε θαιιηεξγψληαο έλα λέν είδνο πνπ νλνκάδεηαη manager. 

Αλαπφθεπθηα, ε εγεζία απαηηεί ηε ρξήζε ηζρχνο γηα λα επεξεάδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο 

ησλ άιισλ αηφκσλ. Ζ ηζρχο, φκσο, φηαλ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ελφο αηφκνπ, ζπλεπάγεηαη 

αλζξψπηλνπο θηλδχλνπο. Ζ αλάγθε λα μεπεξαζηνχλ απηνί νη θίλδπλνη εμεγεί ζε έλα βαζκφ 

ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο εγεζίαο θαη ηεο εζηθήο ηνπ management. πλεπψο, έλαο εγγελήο 

ζπληεξεηηζκφο θπξηαξρεί ζηε λννηξνπία ησλ κεγάισλ νξγαληζκψλ. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ 

ζπληεξεηηζκνχ θαη ηεο αδξάλεηαο, νη νξγαληζκνί εμαζθαιίδνπλ ηε δηαδνρή ζηελ εμνπζία 

αλαπηχζζνληαο managers θαη φρη εγέηεο. (Zaleznik, 1998: 68-69).  

Ο εγέηεο ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ άηνκν θαη ε χπαξμή ηνπ είλαη πνιχ σθέιηκε γηα έλαλ 

νξγαληζκφ. Γηα λα κπνξεί, φκσο, έλα άηνκν λα παξαθηλεί θαη λα αμηνπνηεί ηα κέιε κηαο 

νκάδαο ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηα εμνπζία, δειαδή ην δηθαίσκα λα αζθεί ηε δχλακε πνπ 

δηαζέηεη (Κνχξηεο, 1977 ζην αΐηε & αΐηεο: 2011, 146). Ζ δχλακε ηνπ εγέηε κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη φρη κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ (θηιία θαη πίζηε, ραξίζκαηα θιπ), αιιά θαη απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ε νπνία είλαη γλσζηή σο δχλακε ζέζεο (Yukl, 1989: 14-15). Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ην ηππηθφ δηθαίσκα πνπ θαηέρεη θάπνηνο ζην λα δηνηθεί θαη λα απνθαζίδεη, 

δηθαίσκα ην νπνίν απνξξέεη απφ ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν θαη απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηε 

δηνηθεηηθή ππξακίδα. Ζ ζέζε απηή δίλεη ην ηππηθφ ζεζκηθφ δηθαίσκα ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο (Φσηφπνπινο, 2013: 25). Πεξηιακβάλεη ηε λφκηκε εμνπζία, ηνλ έιεγρν πάλσ 

ζηνπο πφξνπο θαη ηηο αληακνηβέο, ηνλ έιεγρν πάλσ ζηελ ηηκσξία, ηνλ έιεγρν πάλσ ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηνλ έιεγρν πάλσ ζην πεξηβάιινλ, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο (Yukl, 1989: 14-15).  

Τπάξρνπλ βέβαηα εθείλνη πνπ αλαξσηηνχληαη πνην ην φθεινο απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν 

απηψλ ελλνηψλ, αθνχ ζπλήζσο νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ζπλδένληαη κε άηνκα πνπ θαηέρνπλ 

δηεπζπληηθέο ζρέζεηο. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

νξγαληζκνχ, καθξνπξφζεζκα βηψζηκνπ, απαηηεί managers κε εγεηηθά ραξίζκαηα. Δπνκέλσο, 

ε ηθαλφηεηα ηνπ ίδηνπ αηφκνπ λα κεηαπεδήζεη απφ ην ξφιν manager ζε ξφιν εγέηε έρεη σο 

απνηέιεζκα θάπνηνη λα αληηιακβάλνληαη ηελ εγεζία σο έλα απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ νη managers θαη φρη σο θάηη μερσξηζηφ (Mintzberg, 1975 ζην Μπηληάξε, 2012: 

56). Ζ έλλνηα ηνπ εγέηε ζα πξέπεη λα ζπλππάξρεη κε απηήλ ηνπ πξνϊζηακέλνπ. ε έλαλ 

δεκφζην νξγαληζκφ, γηα παξάδεηγκα, γηα λα έρεη ην δηθαίσκα έλα άηνκν λα δηαηάδεη θαη λα 

αλακέλεη ηελ ππαθνή ηνπ άιινπ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα θαηέρεη πςειή ηεξαξρηθά 
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ζέζε ζηνλ νξγαληζκφ. Απηφ πξνθχπηεη, επεηδή ζηα ζπληαγκαηηθά πνιηηεχκαηα ε εμνπζία 

αλήθεη ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο (Κνχξηεο, 1977 ζην αΐηε & αΐηεο, 2011: 146).  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη δχν απηέο έλλνηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ηδαληθφο εγέηεο 

ζεσξείηαη εθείλν ην άηνκν πνπ ζπλδπάδεη εγεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ηαπηφρξνλα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ έρεη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, αιιά κφλν δηνηθεηηθέο, ηφηε κηιά 

θαλείο απιψο γηα έλα δηαρεηξηζηή κηαο θαηάζηαζεο. Δπίζεο, απφ κφλν ηνπ ην φξακα δελ 

κπνξεί λα επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, νπφηε, ζηελ πεξίπησζε απηή, γίλεηαη 

ιφγνο γηα έλαλ νξακαηηζηή θαη κφλν εγέηε. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πξνϊζηάκελνο δελ 

έρεη νχηε δηνηθεηηθέο, αιιά νχηε θαη εγεηηθέο δεμηφηεηεο, ηφηε κηιάκε γηα ηε ρεηξφηεξε κνξθή 

πξνϊζηακέλνπ, απηή ηνπ αθαηάιιεινπ θαη ηνπ αλίθαλνπ (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 30).  

Αιιά θαη ν Μπνπξαληάο (2005: 201-205) ππνζηεξίδεη φηη νη δχν απηνί φξνη είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθνί θαη εμίζνπ απαξαίηεηνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ, 

δηφηη ε ηειηθή επηδίσμε ηφζν ηνπ εγέηε φζν θαη ηνπ πξντζηακέλνπ είλαη ε επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ κέζσ άιισλ αλζξψπσλ κε ηε ρξήζε πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ. Οη 

νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη θαη ηνπο managers θαη ηνπο εγέηεο γηα λα επηβηψζνπλ θαη λα 

επηηχρνπλ. κσο, ζε πνιινχο νξγαληζκνχο θάπνηνο «κπζηηθηζκφο ηνπ management» θαίλεηαη 

φηη έρεη εδξαησζεί θαη δηαησλίδεη ηελ αλάπηπμε αλάινγσλ πξνζσπηθνηήησλ: αηφκσλ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα ηαθηηθά, ζηαζεξά εξγαζηαθά κνληέια θαη αγσλίδνληαη λα ηα 

δηαηεξήζνπλ. Ζ εζηθή ηεο ηζρχνο ηνπ manager επλνεί ηε ζπιινγηθή εγεζία θαη επηδηψθεη ηελ 

απνθπγή θηλδχλσλ. κσο, απηφο ν «κπζηηθηζκφο ηνπ management» ζηξαγγαιίδεη ηελ 

αλάπηπμε εγεηώλ. Πψο κπνξεί ην εξγαζηαθφ πλεχκα λα αλαπηπρζεί φηαλ είλαη βπζηζκέλν ζε 

έλα ζπληεξεηηθφ πεξηβάιινλ θαη δελ ηνπ δίλεηαη ε θαηάιιειε πξνζνρή; (Zaleznik, 1998: 68). 

Σν πξψην πξάγκα πνπ νθείιεη λα θάλεη ν εγέηεο είλαη ε ζχιιεςε ελφο νξάκαηνο θαη ε 

πξννπηηθή ελφο ζρεδίνπ δξάζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη έλα φξακα, ην 

νπνίν λα κεηαδψζεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη λα ην επηθνηλσλήζεη κε ηξφπν θαηαλνεηφ ψζηε 

λα ην πηνζεηήζνπλ (Φσηφπνπινο, 2013: 22). Ο θαιφο εγέηεο δηαηππψλεη ην φξακα ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ηξφπν πνπ ηνλίδεη ηηο αμίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. 

Απηφ θάλεη ηελ εξγαζία ζεκαληηθή γη’ απηά ηα άηνκα. Δπίζεο, ν εγέηεο εκπιέθεη ηαθηηθά ηα 

άηνκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ, 

δίλνληάο ηνπο έηζη κηα αίζζεζε ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα πινπνηήζνπλ ην φξακα παξέρνληαο θαζνδήγεζε, αλαηξνθνδφηεζε θαη 

δηακφξθσζε ξφισλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν βνεζά ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ λα αλαπηπρζνχλ 

επαγγεικαηηθά θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο (Kotter, 1998: 54).  

Αληίζεηα, ε ηππηθή δηεθπεξαίσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ manager, ν νπνίνο απιψο πξνΐζηαηαη, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνδεηθλχεηαη κηα ζηείξα ιεηηνπξγία, ε νπνία ππνβαζκίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο (Φσηφπνπινο, 2013: 24). O 

manager ηείλεη λα πηνζεηεί απξφζσπεο, αλ φρη παζεηηθέο, ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο. Οη 

ζηφρνη ηνπ manager πξνθχπηνπλ απφ αλαγθαηφηεηεο παξά απφ έληνλεο επηζπκίεο θαη, 

ζπλεπψο, είλαη βαζηά ξηδσκέλνη ζηελ ηζηνξία θαη ηε λννηξνπία ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ 

(Zaleznik, 1998: 71). Απηφ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηνπο εξγαζηαθνχο 
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ρψξνπο, αθνχ δίλεηαη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ ηππηθή δηεθπεξαίσζε θαη 

ιηγφηεξν ζηελ αλάπηπμε κηαο δεκηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

(Φσηφπνπινο, 2013: 24). Παξφιν πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη εηδηθφο ζηε ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο, ειάρηζηνη ηειηθά γίλνληαη θαη δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχ. Σν φξακα, 

πνπ είλαη ε ζθξαγίδα ηεο εγεζίαο, είλαη ιηγφηεξν παξάγσγν ησλ ινγηζηηθψλ θχιισλ θαη 

πεξηζζφηεξν ηνπ κπαινχ πνπ νλνκάδεηαη θαληαζία. Ο εγέηεο έρεη πνιχ πεξηζζφηεξα θνηλά 

ζεκεία  κε ηνπο θαιιηηέρλεο, ηνπο επηζηήκνλεο θαη άιινπο δεκηνπξγηθνχο ζηνραζηέο απφ φ,ηη 

κε ηνλ manager (Zaleznik, 1998: 68-69). 

χκθσλα κε ηνλ Οwens (2001), ε πεγή ηεο δηαηαγήο είλαη ε εμνπζία πνπ εθρσξείηαη κε 

λφκηκν δηθαίσκα, ελψ ε πεγή ηεο εγεζίαο είλαη ε εμνπζία πνπ αλαηίζεηαη κε εκπηζηνζχλε 

(εκπηζηεπκέλε εμνπζία). Ζ εμνπζία εθρσξείηαη ζε έλα ζηέιερνο, φηαλ ν νξγαληζκφο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ηελ ηεξαξρία θαη ηελ εμνπζία θαη ν πθηζηάκελνο νθείιεη ππαθνή 

πξνο ηνλ πξνϊζηάκελν, ράξε ηνπ ξφινπ πνπ ν θαζέλαο θαηέρεη. Ζ εμνπζία πνπ έρεη έλαο 

πξνϊζηάκελνο ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα κπνξεί λφκηκα λα επηβάιιεη ηελ ππνηαγή. Ζ εμνπζία 

πνπ έρεη ν εγέηεο λφκηκα κπνξεί κφλν λα αθππλίζεη ηνπο νπαδνχο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

«αλψηεξνπ» θαη ηνπ «θαηψηεξνπ» είλαη ζρέζε εμαλαγθαζκνχ, ελψ κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ηνπ 

νπαδνχ είλαη ζρέζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ειεχζεξε επηινγή (απηνπξναίξεηε). Οη ζηφρνη ηνπ 

manager πξνθχπηνπλ απφ αλαγθαηφηεηεο κάιινλ, παξά απφ επηζπκίεο. Ο manager 

δηαθξίλεηαη ζηελ εθηφλσζε ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζε άηνκα θαζεζπράδνληαο φιεο ηηο 

πιεπξέο θαη παξάιιεια δηαζθαιίδνληαο φηη ζα εθηεινχληαη νη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζην 

πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ. Ο εγέηεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πηνζεηεί πξνζσπηθή, ελεξγφ ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο ζηφρνπο, αλαδεηά ηηο πηζαλέο επθαηξίεο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ βξίζθνληαη 

θάπνπ θξπκκέλεο, εκπλένληαο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο θαη ππξνδνηψληαο ηε δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπο (Zaleznik, 1998: 67).  

To ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ, ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πεξηζζφηεξε αβεβαηφηεηα θαη πνιππινθφηεηα, εληνλφηεξε αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

κεγαιχηεξε απαηηεηηθφηεηα, αθνχ νη ξπζκνί ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ εηζάγνληαη είλαη 

αζχιιεπηα γξήγνξνη. ηηο λέεο απηέο δηακνξθνχκελεο θαηαζηάζεηο ε παξνπζία εγεηώλ ζε 

φια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη επηηαθηηθή (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 29). Δίλαη 

γεγνλφο φηη ζε κηα επνρή πνπ ε θνηλσλία απαηηεί φιν θαη απνδνηηθφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε, ην κνληέιν ηνπ δηεπζπληή – δηεθπεξαησηή ησλ ππνζέζεσλ 

ηνπ ζρνιείνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη είλαη αλάγθε λα ππάξμεη αιιαγή πξνο ην κνληέιν 

ηνπ δηεπζπληή/-ληξηαο – εγέηε, έηζη ψζηε θαη ζηξνθή πξνο κηα αλζξσπνθεληξηθή 

«εζσηεξηθή» πνιηηηθή λα ζπληειεζηεί, αιιά θαη ελδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα επηηεπρζεί (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). 

3. Η Ηγεζία ζηεν Εκπαίδεςζε 

Ζ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ παγθνζκίσο θαη 

ζεσξείηαη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Ο ζηνραζκφο γηα ηελ 
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εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε έρεη αθνινπζήζεη ηηο γεληθέο εξεπλεηηθέο ηάζεηο πάλσ ζηελ εγεζία. 

Καηά κία θπξίαξρε άπνςε ζεσξεηηθψλ ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, νη αξρέο 

ηεο δηνίθεζεο ζπκθηιηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα κελ κπνξεί  λα 

ζεσξεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε απζχπαξθην θαη μέρσξν επηζηεκνληθφ πεδίν. ηελ 

εθπαίδεπζε ηίζεηαη ζπρλά επί ηάπεηνο ν έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο θαη ε επηκειεκέλε 

πξνζαξκνγή γεληθψλ αξρψλ δηνίθεζεο, ε εηζαγσγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ 

πξνζεγγίζεσλ (Bush, 1999). Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο νξγαλψζεηο 

γεληθά (Chevallier, 1993: 29-30) θαη ε αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο ίζσο εγείξνπλ 

ηε ξνπή απηή. 

Τπάξρεη ε δηαδεδνκέλε πεπνίζεζε φηη ε ζρνιηθή εγεζία έρεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ (Huber, 2004b) θαη φηη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ (Early&Weindling, 2004 
.
Gold&Evans, 1998 

.
Harris, 2005). Τπάξρεη, επίζεο, ε θνηλή 

αληίιεςε φηη ε ζρνιηθή εγεζία κπνξεί λα δηδαρζεί (Huber, 2004b
.
Su, Gamage&Mininberg, 

2003). Σα ηειεπηαία ρξφληα επηζπκβαίλεη έλαο ηδενινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ θξίλεη ηελ 

εθπαίδεπζε σο γηλφκελν πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο παξαγσγηθέο 

κνλάδεο, ηνπο δηεπζχλνληεο σο εγεηηθά ζηειέρε, ηνπο δηδαζθφκελνπο θαη ηνπο γνλείο σο 

θαηαλαισηέο (Grace, 1995: 21). Έηζη, ε εθπαίδεπζε ππφθεηηαη ζε έιεγρν πνηφηεηαο θαη 

ελδίδεη ζε κηα νινέλα πην ηερλνθξαηηθή εηθφλα ηεο εγεζίαο.Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη 

εθείλνη πνπ αλαδεηνχλ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνπζία ηεο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη φηη ρξεηάδεηαη λα δνζεί πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε εγεηψλ 

ζηα ζρνιεία (Beare, Caldwell&Millikan, 1989/1992: 99). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε 

πξνζάγεη έλα λέν, αλαβαζκηζκέλν πξφζσπν θαη ε απαληνρή πεξί απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζπληαπηίδεηαη κε ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα επέιηθηα δηνηθεηηθά πξφηππα, πνπ 

ελνξρεζηξψλνπλ ηνπο κεηφρνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξάηηεηλ πξνο ζπληνληζκέλε δξάζε 

(Καξαγηάλλεο, 2014). 

3.1. Χαπακηεπιζηικά ηερ εγεζίαρ ζηεν εκπαίδεςζε 

Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ηεο επηξξνήο πνπ βαζίδεηαη ζε ζαθείο αμίεο 

θαη εγείηαη ζε έλα φξακα γηα ην ζρνιείν. Οη επηηπρείο εγέηεο αλαπηχζζνπλ έλα φξακα γηα ηα 

ζρνιεία ηνπο κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο αμίεο. Σν φξακα δηαξζξψλεηαη 

απφ ηνπο εγέηεο πνπ επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην φλεηξν 

γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ην ζρνιείν, ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέιε. Ζ 

θηινζνθία, νη δνκέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε ππάξρνπλ 

πνιιέο πξνζεγγίζεηο. Σν National College for School Leadership ηε δηαρσξίδεη ζε εγεζία σο 

φξακα, εγεζία σο επηξξνή, εγεζία σο αμίεο (Bush&Glover, 2003).  

Ηγεζία θαη όξακα  

Ζ χπαξμε θάπνηνπ νξάκαηνο ζεσξείηαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν σο έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ 

ηεο εγεζίαο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην αλ ην φξακα είλαη κηα ζεκαληηθή 
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πηπρή ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ή έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηνπο επηηπρείο απφ ηνπο 

ιηγφηεξν επηηπρείο εγέηεο. Οη Beare, Caldwell&Millikan, (1989: 99) ηζρπξίδνληαη πσο νη 

εμαίξεηνη εγέηεο έρνπλ φξακα γηα ην ζρνιείν ηνπο-κηα λνεξή εηθφλα γηα ην κέιινλ πνπ 

επηζπκνχλ-ην νπνίν κνηξάδνληαη κε φινπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηε δέζκεπζε ησλ κειψλ, φπσο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο θάζε 

ζέκαηνο θαη θάζε αηφκνπ. Δπεηδή, φκσο, απηή ε πξαθηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θάλεη 

ηνπο δηεπζπληέο λα αηζζάλνληαη άβνια (Kouzes&Posner, 1996), δεκηνπξγήζεθε έλα πιαίζην 

νξάκαηνο θαη ζηφρσλ πνπ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα: 1) Βαζηθφ (Basic): δηαρεηξίδεηαη 

ηνπο ζηφρνπο κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 2) Μεζαίν (Intermediate): 

πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο κε ζπλέπεηα ζην θιηκαθνχκελν φξακα ηνπ δηεπζπληή. 3) 

Πξνρσξεκέλν (Advanced): ζπλεξγάδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα λα αλαπηχμεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ ην θνηλφ ηνπο φξακα. 4) Δμεηδηθεπκέλν 

(Expert): ζπλδηαιέγεηαη κε αληηπξνζσπεπηηθά κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα λα 

αλαπηχμεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ έλα ζπλεξγαηηθφ φξακα. 

Σν φξακα εμππεξεηεί ηξεηο θπξίσο ζθνπνχο: ηελ απνζαθήληζε ηεο θαηεχζπλζεο, ηελ 

παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ, ηελ επζπγξάκκηζε θαη ηνλ επηηπρή ζπληνληζκφ ηνπο. Σα νπζηαζηηθά 

νξάκαηα είλαη αληηιεπηά, επηζπκεηά, εθηθηά, εζηηαζκέλα, επέιηθηα θαη κεηαδφζηκα (Kotter, 

2001: 84-87). Σν φξακα ζπλαξηάηαη κε ηε δεισκέλε πξφζεζε ηνπ εγέηε, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

κηα επηζπκεηή κειινληηθή θαηάζηαζε. Γη’ απηφ θαη ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αιιαγή θαη 

ηελ θαηλνηνκία, θαζψο κε ζαθήλεηα δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα θηλεζεί 

ην ζρνιείν. χκθσλα κε ηνλ Kotter (2001), ν ξφινο ησλ εγεηψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

κεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο κε απιφηεηα, πνιιαπιφηεηα ησλ κέζσλ (ιεθηηθά, κε ιεθηηθά), 

ρξήζε παξαδεηγκάησλ, ζπρλή επαλάιεςε, εμήγεζε αληηθάζεσλ θαη αληαιιαγή απφςεσλ, 

ελψ εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ππνζηήξημή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ.  

Σν φξακα ηνπ εγέηε πξέπεη λα έρεη ηελ έλλνηα ηεο έκπλεπζεο ή ηεο απνζηνιήο, λα 

επηθνηλσλείηαη κε δηαχγεηα, λα ελδπλακψλεη ηα κέιε, λα ζπλδέεηαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη λα 

ζεκειηψλεηαη ζε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηα κέιε, ψζηε λα έρεη 

πξφζθνξν έδαθνο γηα λα επνδσζεί (Bryman, 1992: 146-148). Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ (Bush&Glover, 2002), ηα νξάκαηα δε δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα, 

ζπρλά είλαη αζαθή ή πνιχπινθα θαη δελ απνηεινχλ θάηη ηδηαίηεξν ή δηαθνξεηηθφ απφ ηελ 

επίζεκε γξακκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο Fullan (1992) αλαθέξεη φηη ην φξακα 

κπνξεί λα απνβεί αθφκε θαη θαηαζηξνθηθφ γηα ην ζρνιείν φηαλ ν εγέηεο ηπθισκέλνο απφ ην 

δηθφ ηνπ φξακα παξαπιαλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκνξθσζνχλ ζε απηφ. To ζσζηφ 

φξακα δεζκεχεη θαη ελεξγνπνηεί ηα κέιε, δίλεη λφεκα ζηε δσή ηνπο, ζέηεη κέηξα αξηζηείαο, 

γεθπξψλεη ην παξφλ θαη ην κέιινλ (Namus, 1992: 16-18). 

Ηγεζία θαη επηξξνή  

Ζ επηξξνή ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο δε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απζεληία θαη ηελ 

εμνπζία πνπ παξέρεη ζην δηεπζπληή-εγέηε ε ζέζε ηνπ ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ. Απφ ηε 

ζέζε απηή πξνθχπηεη κφλν ν δηνηθεηηθφο-δηαρεηξηζηηθφο ηνπ ξφινο, ελψ ε εγεζία σο άζθεζε 

επηξξνήο κπνξεί λα αλαδπζεί απφ θάζε κέινο ηνπ ζρνιείνπ, είηε απφ άηνκα, είηε απφ νκάδεο. 
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Ζ αληίιεςε απηή πξνβάιιεη ηελ έλλνηα ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο (Bush, 2008), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε εγεζία ζρεηίδεηαη κε ηελ ελαιιαγή εγεηηθψλ ξφισλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηεξαξρηθή ζέζε ησλ αηφκσλ (Harris, 2004) θαη ηε δπλακηθή ησλ ζέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζην ζρνιείν. Ζ επηξξνή αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο επίδξαζεο ελφο ζε κηα νκάδα 

γηα ηε δφκεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ (Yukl, 2002). Απηή ε 

πξνζέγγηζε είλαη νπδέηεξε θαη δελ πξνζδηνξίδεη πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα αλαιεθζνχλ. Ζ 

εγεζία κπνξεί λα ελλνεζεί σο επηξξνή, αιιά απηή ε έλλνηα κφλε ηεο είλαη νπδέηεξε, θαζψο 

δελ εμεγεί  πνην ζηφρνη ή δξάζεηο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηξξνήο, 

Ωζηφζν, νξηζκέλνη ελαιιαθηηθνί νξηζκνί ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο εζηηάδνπλ ζηελ αλάγθε γηα 

ζηαζεξέο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο αμίεο.   

Ηγεζία θαη αμίεο  

Οη εγέηεο θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηνπο αμίεο, επηδεηθλχνληαο ζπλέπεηα θαη αθεξαηφηεηα αιιά θαη πξνζήισζε 

ζηηο αμίεο πνπ ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. Ο Wasserberg (1999: 158) 

ππνζηεξίδεη φηη ν πξσηαξρηθφο ξφινο ηνπ θάζε εγέηε είλαη ε ελνπνίεζε ησλ  αλζξψπσλ γχξσ 

απφ ηηο βαζηθέο αμίεο. Οη αμίεο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) ηα ζρνιεία είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλα κε ηε κάζεζε θαη φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο είλαη καζεηεπφκελνη, β) 

θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο έρεη κνλαδηθή αμία θαη αληηκεησπίδεηαη σο ηδηαίηεξε 

πξνζσπηθφηεηα, γ) ην ζρνιείν ππάξρεη γηα λα εμππεξεηεί ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ 

θαη ζπκβαίλεη κέζα θαη έμσ απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, δ) νη άλζξσπνη επεκεξνχλ κε ηελ 

εκπηζηνζχλε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηνλ έπαηλν. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ηηο 

αμίεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαηά πφζν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη εγέηεο λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε 

ηηο αμίεο ηνπο, φηαλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπο επηβάιιεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο 

ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο (Bush, 2008), ελψ απφ ηελ άιιε εγείξνληαη εξσηήκαηα θαηά πφζν 

έλα κνληέιν εζηθήο εγεζίαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εζηθή ζπλείδεζε ηνπ εγέηε είλαη ην ίδην 

πξνβιεκαηηθφ αλ δελ ειέγρεηαη απφ κηα δεκνθξαηηθή πνιηηηθή ζπλαίλεζε (Maxcy, 1991 ζην 

Υξνλνπνχινπ, 2012: 19). 

Σςμπεπάζμαηα - Σςδήηεζε 

Σν δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν απνηειεί έλα απφ ηα πην 

θξίζηκα δεηήκαηα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο πνπ νη ζπλζήθεο 

θξίζεηο δηακνξθψλνπλ αληαγσληζηηθέο θαη ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο ζηνπο 

ρψξνπο δνπιεηάο. Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία απνηειεί δηαξθέο δεηνχκελν, αθνχ κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ παξεκπνδίδνπλ ηελ νηθνδφκεζε ζπιινγηθνχ νξάκαηνο, ηελ αλάπηπμε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δεκηνπξγία νκαδηθνχ πλεχκαηνο, ηε δηακφξθσζε κηαο 

πγηνχο εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο. Δίλαη ζαθέο φηη ε κνλνζήκαληα ηππηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαζεθφλησλ ζε έλα εξγαζηαθφ ρψξν δελ παξάγεη 

απνηέιεζκα, ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αληίζεηα, εθεί 

πνπ εκθαλίδεηαη ε παξέκβαζε κηαο εγεηηθήο θπζηνγλσκίαο, ην παξαγσγηθφ απνηέιεζκα 
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αληαλαθιά ηε ζχλζεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε δπλάκεσλ, αλαδεηθλχνληαο ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

ε θαηλνηνκία, ε απηελέξγεηα, ε εζεινχζηα ζπκκεηνρή ζε έλα θνηλφ φξακα, ε εζηθή 

ηθαλνπνίεζε, ε επαγγεικαηηθή απηνπξαγκάησζε (Φσηφπνπινο, 2013: 4). Ο νξηζκφο πνπ 

δίλεηαη θάζε θνξά ζηελ εγεζία θξίλεη επηκέξνπο ηα θξηηήξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

επηιέγνληαη. πλπθαζκέλε κε ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη θαη ε δηάθξηζε ηνπ ηη πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη θαη ηη λα ηεξείηαη. Έλα επηηπρεκέλν ζπληαίξηαζκα ηεο θαηάζηαζεο κε ην 

χθνο ηεο εγεζίαο ή κε ηνλ εγέηε δεκηνπξγεί κηα επλντθή θαηάζηαζε, φπνπ δηεπθνιχλεηαη ε 

άζθεζε εγεζίαο. Ωζηφζν, εμαηηίαο ηεο νξγαλσηηθήο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο 

αλνκνηφηεηαο, ζηελ εγεζία αξθεηέο ελέξγεηεο θαη ξφινη δελ είλαη εθηθηφ λα πξνβιεθζνχλ θαη 

κπνξνχλ απιά λα πεξηγξαθνχλ, λα θαηαλνεζνχλ ελδερνκεληθά θαη λα ηδσζνχλ σο 

πηζαλφηεηεο. Δπνκέλσο, ε ελλνηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο έρεη λφεκα λα γίλεηαη 

ελδερνκεληθά, ζην εθάζηνηε πιαίζην θαη επίθεληξν πξνζνρήο. Σνχην δειψλεη φηη ε ηδέα ηνπ 

ελφο άξηζηνπ χθνπο εγεζίαο γηα φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ή νξγαλψζεηο θαηαξξίπηεηαη. Οκνίσο, 

δελ έρεη λφεκα λα κηιάκε γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ ή αλαπνηειεζκαηηθφ εγέηε. Μπνξνχκε 

κνλάρα λα θάλνπκε ιφγν γηα έλαλ εγέηε πνπ είλαη απνηειεζκαηηθφο ζε κηα θαηάζηαζε θαη κε 

απνηειεζκαηηθφο ζε κηα άιιε (Fiedler, 1967: 261). 

Κάζε κνξθή εγεζίαο εζηηάδεη ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε πνπ ηνλ θαζηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ εγεζίαο πνπ ζα πηνζεηεζεί, φζν θαη ζηνλ ηξφπν 

άζθεζήο ηνπ θαη ζην ζπλδπαζκφ κε άιια κνληέια θαη επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε 

ηεο εγεζίαο, ζηα νπνία ζπγθιίλνπλ νη πνιιέο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο απφςεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία.  ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εγεζίαο ελλννχκε κηα ζχλζεηε θαη δπλακηθή ιεηηνπξγία ε νπνία δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί 

ζηαηηθά θαη κνλνζήκαληα. Σξεηο θαηεγνξίεο δπλάκεσλ, εθείλεο ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηεο 

εγεζίαο, θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, πνπ θάζε θνξά πνηθίιεη: ηνπ εγέηε, ησλ 

νπαδψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα θαηαλνεζεί ζηελ νιφηεηά ηεο, 

απαηηείηαη λα ηδσζεί σο δηαδηθαζία ε νπνία εδξάδεηαη ζε ππιψλεο, φπσο ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέηε, ην πξνθίι ηεο νκάδαο ησλ ζπλεξγαηψλ/κειψλ/πθηζηακέλσλ, ηελ 

θνπιηνχξα πνπ δηέπεη ηελ νκάδα, ην αμηαθφ ηεο ζχζηεκα, ην πνιηηηζκηθφ ηεο θεθάιαην, ηελ 

πεγή ηεο ηζρχνο, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηηο επθαηξίεο, θαζψο θαη ηηο απεηιέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ (Φσηφπνπινο, 2013:6). Ζ απφδνζε αηηηφηεηαο ζηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη ηξεηο θαηεγνξίεο δπλάκεσλ ελίνηε θαζηζηά βηψζηκε ηελ πξφβιεςε θαη 

εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε. Μεηαβιεηέο φπσο δνκηθέο ηδηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο, 

ξφινη, γλσξίζκαηα ησλ νπαδψλ θαη ηνπ εγέηε, εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ 

λα αλαγλσξηζζνχλ σο θαηαζηαζηαθέο νξίδνπζεο (Καξαγηάλλεο, 2014: 211).  

Ο Soder (1987) αλαθέξεη φηη ην πην ζεκαληηθφ γλψξηζκα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ δηεπζπληή 

εζηηάδεηαη ζην λα είλαη παληνχ παξφλ ζην ζρνιείν, ελψ ν Fullan (2003) ζπλδέεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή κε ηελ επηηπρία  ή φρη ησλ πξνσζεκέλσλ κέζα ζην 

ζρνιείν θαηλνηνκηψλ. Ο Θενθηιίδεο (1994) αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 
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θαη ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο αλαθέξεη φηη έλαο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα 

εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά θαη λα έρεη επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο, λα δηακνξθψλεη 

θιίκα εξγαζίαο πνπ ηνλίδεη πςειέο πξνζδνθίεο, λα είλαη πεγή αλαθνξάο ζε ζέκαηα 

δηδαζθαιίαο, λα είλαη έλαο ελεξγεηηθφο θαη δξαζηήξηνο εγέηεο, λα επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία 

κε ην πξνζσπηθφ, λα θξνληίδεη γηα ηελ πεηζαξρία θαη ηελ ηάμε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, λα 

θάλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη λα αμηνπνηεί ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ (Βηηζηιάθε & 

Ράπηεο, 2007:79). Ο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο-εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ ζπλδπάδεη ηηο 

εγεηηθέο θαη ηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνβνιή, ην φξακα, ηνπο 

ζηφρνπο, ηελ αιιαγή θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ην 

θιίκα, ηε δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο θαη ηεο πεηζαξρίαο, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ, ηηο πνιηηηθέο 

παξψζεζεο θαηλνηνκηψλ, ηελ πξνψζεζε ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ, ηελ νηθνδφκεζε ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο, 

ηελ πξνζήισζε ζε αθαδεκατθνχο ζηφρνπο, ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ θαη πεγψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δίλαη ππνζηεξηθηηθφο, αθνχεη, είλαη επηθνηλσληαθφο, 

δηαζέηεη ηθαλφηεηεο, ππγκή, απνθαζηζηηθφηεηα, δπλακηζκφ, παξαγσγηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ, 

πςειφ επίπεδν γλψζεσλ, ζεβαζκφ, αλζξσπηά, δηθαηνζχλε, ελδηαθέξνλ γηα ην πξνζσπηθφ θαη 

ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, είλαη αμηφπηζηνο, ζπλεπήο, δηαζέηεη φξακα, παίξλεη ξίζθα, κνηξάδεηαη 

ηελ εγεζία, ελδπλακψλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, είλαη 

πξεζβεπηήο ηεο αιιαγήο, έρεη ηελ επνπηεία, νηθνδνκεί θνπιηνχξα θαη θνηλφηεηα. 

 ε γεληθέο γξακκέο, αμηνπνηψληαο ηα επξήκαηα ηεο λεψηεξεο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζηελ 

εγεζία, νη εγεηηθνί ξφινη ζπλίζηαληαη ζηε δηνίθεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ νκάδσλ ζην παξφλ θαη ην κέιινλ, ηελ ππνθίλεζε, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ 

ζπλεξγαηψλ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ εγθαζίδξπζε θαη 

ηελ πξνάζπηζε θαηάιιειεο θνπιηνχξαο, ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαη νξάκαηνο. Μέζα 

απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο εμαζθαιίδεηαη θαη ε πξαγκάησζε, θαηά έλα 

βαζκφ, ησλ ζηφρσλ ησλ κειψλ ηεο, θαζφηη ν εγέηεο επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ 

πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Δλεξγνπνηψληαο ην πάζνο, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ 

αθνζίσζε ζηα κέιε ηνπ, ν εγέηεο θηλεηνπνηεί ηα άηνκα πξνο ηελ πινπνίεζε ελφο νξάκαηνο. 

Γη’ απηφ ε εγεζία δεκηνπξγεί πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ελφο 

θαιχηεξνπ κέιινληνο πνπ νδεγεί ζε πςειέο απνδφζεηο (Kotter, 2001).  

Οη Leithwoodetal. (2006) αλαθέξνπλ φηη ζρεδφλ φινη νη επηηπρεκέλνη εγέηεο αληινχλ 

πξαθηηθέο απφ ην ίδην βαζηθφ «ξεπεξηφξην» πξαθηηθψλ εγεζίαο  θαη φηη νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο νη εγέηεο εθαξκφδνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο θαη φρη νη πξαθηηθέο θαζαπηέο 

πξνζδηνξίδνπλ ην πιαίζην εξγαζίαο ησλ εγεηψλ. Άιισζηε, ηα επηηπρεκέλα ζρνιεία 

ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ηζρπξήο εγεζίαο. Οη εγέηεο ησλ ζρνιείσλ απηψλ επηιέγνπλ 

πξαθηηθέο πνπ ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηελ νηθνδφκεζε νξάκαηνο, ηε 

ζέζε ζηφρσλ, ηε βαζηά θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ, ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

εγέηεο επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε έκκεζα αιιά δπλακηθά κέζσ ηεο επηξξνήο 

πνπ αζθνχλ, ηελ παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ εμαζθάιηζε δέζκεπζεο θαη ησλ 
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ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Δπίζεο, είλαη αλνηρηφκπαινη θαη έηνηκνη λα κάζνπλ απφ 

ηνπο άιινπο, είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνη παξά δνγκαηηθνί σο πξνο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, 

είλαη επίκνλνη, δπλακηθνί θαη αηζηφδνμνη θαη δηαζέηνπλ έλα ηζρπξφ ζχζηεκα αμηψλ 

(Υξνλνπνχινπ, 2014). Αμνληθή ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε θαη επνκέλσο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ελάζθεζε ηεο εγεζίαο θαηαινγίδεηαη ζηελ εθθνξά ηεο κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε, δειαδή ζηε ζχλδεζε ηεο εγεζίαο κε ηα απνηειέζκαηα ζε 

αηνκηθφ, νξγαλσηηθφ θαη ζπζηεκηθφ επίπεδν (Μπνπξαληάο, 2005: 205-208). Δκθαλψο, νη 

ηππηθά δηνξηζκέλνη εγέηεο, ηφηε κφλν αζθνχλ πξαγκαηηθή εγεζία, φηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

είλαη πεξίνπηε (Hosking, 1988). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγέηε ζπλαξηάηαη θαη κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ δχλακε επηξξνήο. Ο εγέηεο ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο νπαδνχο, ψζηε λα εξγάδνληαη κε δήιν θαη αθνζίσζε θάλνληαο 

ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δχλακεο θαη φρη φηαλ ζπκκνξθψλεη κεραληθά θαη 

θαηαλαγθαζηηθά ηα κέιε κε ηελ εμνπζία πνπ ηνπ πξνζάπηεη ε ζέζε ηνπ. Ζ δηνίθεζε πνπ δελ 

επηηπγράλεη ηνπο επθηαίνπο ζηφρνπο κέζσ ηεο επηξξνήο ησλ νπαδψλ δελ εκπεξηέρεη 

απνηειεζκαηηθή εγεζία. Σνχην δεινπνηεί φηη ηφζν ην απαχγαζκα ηεο πξάμεο ηνπ εγέηε φζν 

θαη ηα κέζα πνπ εθείλνο ρεηξίδεηαη ζην δξφκν ηνπ, θαζνξίδνπλ ηε ζρεηηθή επηηπρία ηεο 

εγεζίαο. ηαλ δηαπηζηψλεηαη εγεζία, ε δχλακε ηνπ εγέηε απνδεηθλχεηαη ζπλερψο θαη φρη 

ζπνξαδηθά ή ζπκπησκαηηθά (Καξαγηάλλεο, 2014: 212-213). 

Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ 

Αζαλαζνχια-Ρέππα, Α. (2008). Εθπαηδεπηηθή Δηνίθεζε θαη Οξγαλωζηαθή 

Σπκπεξηθνξά.Αζήλα: Έιιελ.  

Βηηζηιάθε, Υ. & Ράπηεο, Ν. (2007). Ηγεζία θαη Δηνίθεζε Εθπαηδεπηηθώλ Μνλάδωλ - Η 

ηαπηόηεηα ηνπ Δηεπζπληή Πξωηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθφο 

Οίθνο Αδειθψλ Κπξηαθίδε. 

Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: The Free 

Press. 

Beare, H., Caldwell, B. & Millikan, R. (1989/1992). Creating an Excellent School. London: 

Routledge. 

Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations. London: Sage Publications. 

Bush, Σ. (1999). Crisis or crossroads? The discipline of educational management in the 

1990s. Educational ManagementAdministration & Leadership, 27, 3, 239-252. 

Bush, T. (2008). From Management to Leadership. Semantic or Meaningful Change? 

Educational Management Administration and Leadership, 36 (2), 271-288. 

Bush, T.&Glover, D. (2003). School Leadership: Concepts & Evidence. Nottingham: 

National College for School Leadership.   

Chevallier, J. (1993). Δηνηθεηηθή Επηζηήκε (κηθξ. Αλδξνπιάθεο, Β., νπιάλδξνπ, Β., επηκ. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 8, Σεχρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 214 απφ 392 

παλνχ Κ.). Αζήλα-Κνκνηελή: άθθνπιαο. 

Cuban, Η. (1988). The Managerial Imperative and the Practice of Leadership in 

Schools.Albany, NY: University of New York Press.  

Γεσξγφπνπινο, Ν. (2006). Σηξαηεγηθό Μάλαηδκελη. Αζήλα: Δθδφζεηο Μπέλνπ. 

Day, C., Harris, A., Hadfield, M., Tolley, H. & Beresford, J. (2000). Leading Schools in 

Times of Change. Buckingham: Open University Press.  

Dimmock, C. (1999). Principals and school restructuring: conceptualising challenges as 

dilemmas. Journal of Educational Administration, 37 (5), 441-462. 

Early, P.&Weindling, D. (2004). Understanding school leadership. London: Paul Chapman 

Publishing. 

Everard, Κ. B., Morris, G. & Wilson, L. (2004). Effective School Management. London: Paul 

Chapman Publishing.  

Φαζνπιήο, K. (2011). Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ: Γλσξίζκαηα 

ηεο πνηνηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα μέλα ζρνιεία ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

(Έξεπλα). Μέληνξαο, 13, 22-41. 

Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness. New York: McGraw-Hill.  

Fullan, M. (1992). Vision that blind. Educational Leadership, 49 (5), 19-20. 

Φσηφπνπινο, Ν. (2013). Απνηειεζκαηηθή εξγαζία ζηελ εγεζία-Εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηα 

θέληξα δηα βίνπ κάζεζεο. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ. 

Gold, Α.&Evans, J. (1998). Reflecting on school management. London: Falmer Press. 

Goleman, D. (2000). Η Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ζην Χώξν ηεο Εξγαζίαο. Αζήλα: 

Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Grace, G. (1995). School leadership: Beyond education management: An essay in policy 

scholarship. Psychology Press. 

Gronn, P. (2000). Distributed properties: A new architecture for leadership. Educational 

Management Administration & Leadership, 28, 337-347. 

Harris, A. (2004). Distributed leadership and school improvement/Leading or Misleading. 

Educational ManagementAdministration & Leadership 32 (1), 11-24. 

Harris, A. (2005). Leading from the chalk-face: an overview of school leadership. Leadership, 

1 (1), 73-87.  

Heifetz, R.A. & Laurie, D.L. (1998). Σα εξγαζηαθά θαζήθνληα ηνπ εγέηε. ην Harvard 

Business Review γηα ηελ Ηγεζία (pp. 177-203). Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο. 

Hersey, P. & Blanchard, K.H. (1993). Management of Organizational Behavior: Utilizing 

Human Resources, 6th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 8, Σεχρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 215 απφ 392 

Hoy W. K.  & Miskel, C. G. (2005). Educational administration. Theory, research and 

practice. 7
th

 Ed., New-York: McGraw-Hill. 

Huber, S.G. (2004b).School leadership and leadership development. Journal of Educational 

Administration, 42(6), 669-684.  

Θενθαλίδεο, . (1985). Θεωξία θαη Τερληθή ηεο Κνηλωληθήο Λνγηζηηθήο. Αζήλα: Δθδφζεηο 

Παπαδήζε. 

Θενθαλίδεο, . (1999). Πνηνο είλαη ν εγέηεο. Αζήλα: Παπαδήζε. 

Ηνξδαλίδεο, Γ. (2005). Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ Αγγιία: Θεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε, ζην Οξγάλωζε θαη δηνίθεζε ζρνιηθώλ κνλάδωλ (Δπηκ. Α. Καςάιε). 

Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ. 

Κακπνπξίδεο, Γ. (2002). Οξγάλωζε θαη Δηνίθεζε Σρνιηθώλ Μνλάδωλ. Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο. 

Καξαγηάλλεο, Ά. (2014). Ζγεζία ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα δίθηπα ζπκκεηνρήο. 

Δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ρνιή 

Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ). 

Καηζαξφο, Η. (2008). Οξγάλωζε θαη Δηνίθεζε ηεο Εθπαίδεπζεο. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ, 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

Kotter, J.P. (1998). Σα πξαγκαηηθά θαζήθνληα ησλ εγεηψλ. ην Harvard Business Review γηα 

ηελ Ηγεζία (pp 43-66). Αζήλα: Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο. 

Kotter, J.P. (2001). Ηγέηεο ζηηο αιιαγέο (κηθξ. Α. νθνδήκνο, επηκ. Μ. Αλδξένπ). Αζήλα: 

Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

Kouzes, J. &Posner, B. (1996). LeadershipPracticesInventory (LPI), Aself-

assessmentandanalysis. SanDiegoPfeiffer 860. In Carless, S.A., Wearing, A.J. & 

Mann, L. (2000), A short measure of transformational leadership, Journal of 

Business and Psychology, 14(3).  

Κνχια, Β. (2011). Δηαπξνζωπηθέο ζρέζεηο δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθώλ θαη ζεωξίεο 

δηνίθεζεο. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθφο νίθνο Αδεξθψλ Κπξηαθίδε α.ε. 

Leithwood, K., Jantzi, D. & Steinbach, R. (1999). Changing leadership for changing times. 

Buckingham: Open University Press.  

Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A. & Hopkins, D. (2006). Seven Strong Claims 

about Successful School Leadership. London: DfES. 

Lumby,J. (2001). Managing further education: learning enterprise. Vol.5. Sage. 

Mileman, P. & Spacie, K. (1997). Transforming corporate leadership. Pitman. 

Μπηληάξε, Λ. (2012). Αλάπηπμε εξγαιείσλ απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζηφρν ηελ 

εγεζία γηα ηε κάζεζε. Πνξηξαίην θαη πξνθίι. Δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 8, Σεχρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 216 απφ 392 

Μπνπξαληάο, Γ. (2002). Μάλαηδκελη: Θεωξεηηθό ππόβαζξν, Σύγρξνλεο πξαθηηθέο. Αζήλα: 

Μπέλνπ.  

Μπνπξαληάο, Γ. (2005). Ηγεζία.Ο δξόκνο ηεο δηαξθνύο επηηπρίαο. Αζήλα: Κξηηηθή.  

Namus, B. (1992). Visionary leadership: Creating a compelling sense of direction for your 

organization. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Οlmstead, J. (2000). Executive leadership. Cashman Dudley. 

Owens, R. (2001). Organizational behavior in education. Allyn & Bakon.  

Παπνχιηαο, Γ. (2009). Η θξίζε αιιάδεη ηε δσή καο θαη ην management. Αζήλα: Κξηηηθή. 

Polychroniou, P. (2008). Transformational leadership and Work Motivation in Μodern 

Οrganizations: A critical analysis. Advances in Management, 1, 3, 9-12.  

αΐηεο, Υ. (1992). Οξγάλωζε θαη Δηνίθεζε ηεο Εθπαίδεπζεο - Θεωξία θαη Πξάμε. Αζήλα: 

Απηνέθδνζε.   

αΐηεο, Υ. (2002). Ο Δηεπζπληήο ζην Σύγρξνλν Σρνιείν – Από ηε ζεωξία ζηελ πξάμε. Αζήλα: 

Απηνέθδνζε. 

αΐηεο, X. (2005). Οξγάλωζε θαη Δηνίθεζε ηεο Εθπαίδεπζεο-Θεωξία θαη Πξάμε (4
ε
 έθδνζε). 

Αζήλα: Απηνέθδνζε. 

αΐηεο Υ., (2008), Οξγάλωζε θαη Δηνίθεζε ηεο Εθπαίδεπζεο-Θεωξία θαη Πξάμε. Αζήλα:   

Απηνέθδνζε. 

αΐηε, Α. θαη αΐηεο, Υ. (2011). Εηζαγωγή ζηε δηνίθεζε ηεο  εθπαίδεπζεο: ζεωξία θαη κειέηε 

πεξηπηώζεωλ. Σφκνο Α, Αζήλα. 

ηξαβάθνπ, Π. (2003). Ο Δηεπζπληήο Σρνιηθήο κνλάδαο Πξωηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ωο 

θηλεηήξηα δύλακε ιεηηνπξγίαο ηεο - κηα εκπεηξηθή έξεπλα. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθφο 

νίθνο Αδεξθψλ Κπξηαθίδε. 

Su, Z., Gamage, D.&Mininberg, E. (2003).Professional preparation and development of 

school leaders in Australia and U.S.A. International Education Journal, 4(1), 42-59. 

Tracey, J.&Hinkin, T. (1998). Transformational leadership or effective managerial practices? 

Group & OrganizationsManagement, 23, 220-236. 

Wasserberg, M. (1999). Creating the vision and making it happen. In Tomlinson, H., Gunter, 

H. & Smith, P. (Eds.), Living Headship: Voice, Values and Vision. London: Paul 

Chapman.  

Υξνλνπνχινπ, . (2012). Μνξθέο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε-

Δκπεηξηθή κειέηε. Μεηαπηπρηαθή Δηαηξηβή. ΠΜ«Δθπαίδεπζε & πνιηηηζκφο-

Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ» ηνπ Σκήκαηνο Οηθηαθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηήκηνπ. Αζήλα. 

Yukl, G. (1994). Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 8, Σεχρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 217 απφ 392 

Yukl, G. (1989). Leadership in Organizations. Prentice-Hall Internationals Editions.  

Yukl, G. (2002). Leadership in Organizations (5
th

 edn). Upper Saddle River, NJ: Prentice-

Hall. 

Zaleznik, A. (1998). Μάλαηδεξ θαη Ζγέηεο - ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπο; ην Harvard 

Business Review γηα ηελ Ηγεζία (pp 67-94). Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο. 


