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Η άδηλη σύγκρουση ατομικού και συλλογικού συμφέροντος στο σχολείο1 

   

Εισαγωγή 

Το παρόν άρθρο διερευνά το θέμα της σύγκρουσης ατομικού και συλλογικού 

συμφέροντος στο σχολείο μετερχόμενο πρακτικά παραδείγματα, που ανταποκρίνονται 

στη θεωρία της κοινωνικής αλληλεξάρτησης και των κοινωνικών διλημμάτων στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καταθέτοντας ταυτόχρονα τον σχετικό προβληματισμό 

για τις δυνατότητες υπέρβασης ή και επίλυσης τέτοιων συγκρουσιακών καταστάσεων 

προς όφελος των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. 

Εννοιολογικές διευκρινίσεις 

Πριν εξετάσουμε επί της ουσίας το ζήτημα που μας απασχολεί εδώ, είναι αναγκαίο να 

διευκρινίσουμε το περιεχόμενο των βασικών όρων που θα χρησιμοποιήσουμε και 

ιδιαίτερα την έννοια του συμφέροντος στην εκπαίδευση. 

Ως ατομικό συμφέρον, λοιπόν, μιλώντας για εκπαιδευτικούς,2 μπορεί εδώ να νοηθεί η 

επαγγελματική ανέλιξη, η ανάληψη θέσεων ευθύνης, η συγκέντρωση μορίων, γενικά η 

ικανοποίηση της προσωπικής φιλοδοξίας (που ενδεχομένως να είναι από υγιής έως 

νοσηρή), αλλά εξίσου και η είσπραξη ικανοποίησης, η αίσθηση δικαίωσης του εαυτού, 

που λογικά προκύπτει και από τη σύμπλευση με τις προσωπικές αξίες και στάσεις ζωής 

αλλά και από την αντίληψη για την άσκηση του επαγγέλματος (από την 

αποτελεσματικότητα που ασκεί και από την αποδοχή που κερδίζει ο εκπαιδευτικός).3 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του 

                                                           
1  Η χρήση του όρου «άδηλη» αναφέρεται κυρίως στο γεγονός ότι συχνά οι συγκρούσεις ατομικού και 

συλλογικού συμφέροντος στο σχολείο δεν βιώνονται ως τέτοιες, ακόμη κι αν είναι αισθητές. 
2 Εφόσον αναφερόμαστε στο σχολείο ως χώρο εργασίας θα περιοριστούμε στο επίπεδο των 

εκπαιδευτικών. Έτσι, δεν κάνουμε λόγο για ατομικό συμφέρον μαθητών ή γονέων, όπου επίσης 

σημειώνονται φαινόμενα σύγκρουσης με το συλλογικό συμφέρον λόγω βαθμοθηρίας, ιδιοτελούς κάποτε 

συμπεριφοράς στους κόλπους των ομάδων εργασίας, ανταγωνισμού, κλπ. Η σύγκρουση συμφερόντων, 

άλλωστε, εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού μπορεί να αναφέρεται σε κάθε είδους διαπροσωπική 

σχέση (μαθητές, καθηγητές, γονείς, δήμος, Υπουργείο, κλπ.,). Επίσης για λόγους χώρου θα 

περιοριστούμε στην αναφορά στο δημόσιο σχολείο και όχι στο ιδιωτικό, όπου πιθανότατα υπεισέρχονται 

και άλλα ζητήματα που ευνοούν τη σύγκρουση αυτού του είδους (προστριβές με τη διοίκηση σχολείου 

για εργασιακά θέματα, κ.ά.). Διευκρινίζουμε, τέλος, ότι η περιγραφή των όποιων συγκρούσεων δεν έχει 

σκοπό να θίξει τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών. 

3 Βέβαια, η έννοια της ικανοποίησης από το επάγγελμα είναι έννοια ασαφής και πολλαπλώς 

προσδιοριζόμενη, παρότι έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών ερευνών. (Βλ. γενικότερα για το ζήτημα 

και τις σχετικές έρευνες στο Παπαναούμ Ζ., 2003, σ. 105-114.) Νοείται άλλοτε ως μια γενική 

συναισθηματική αντίδραση απέναντι στην εργασία, άλλοτε ως συμφωνία της πραγματικότητας με τους 

στόχους του εκπαιδευτικού ή ως κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την εργασία, αλλά και ως 

αίσθηση αποτελεσματικότητας. Επίσης γίνεται διάκριση ανάμεσα στις ικανοποιητικές συνθήκες (π.χ. 

αποδοχές) και στις καταστάσεις που προκαλούν ικανοποίηση (π.χ. η αίσθηση επιτυχίας, η αναγνώριση, 

κλπ.), στοιχεία που ενέχουν την προσωπική συμμετοχή, και εδώ μας ενδιαφέρουν πρωταρχικά. Επίσης 

μας ενδιαφέρει πλην των εξωγενών παραγόντων πλαισίου (συνθήκες) ο ενδογενής παράγων 

«διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα». Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έρευνα της Παπαναούμ 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (κυρίως της Πρωτοβάθμιας) είναι μάλλον απογοητευμένοι από τους 

παράγοντες πλαισίου (πλην του ωραρίου), ενώ είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις διαπροσωπικές 

σχέσεις (με μαθητές και συναδέλφους, κλπ.). Επίσης αναφέρεται (Brown κ.ά., 2001, σ. 95) ότι μια 

βασική πηγή ικανοποίησης και επιβράβευσης για τον εκπαιδευτικό είναι ο καθοδηγητικός χαρακτήρας 

του επαγγέλματος. 
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εκπαιδευτικού έργου και η βαρύνουσα κοινωνική σημασία του. Άρα η έννοια «ατομικό 

συμφέρον» ασφαλώς δεν είναι εκ προοιμίου αρνητική, αλλά έχει πολλές όψεις. Σε μια 

υποδεέστερη βέβαια εκδοχή του το ατομικό συμφέρον του εκπαιδευτικού ενδέχεται να 

είναι το «βόλεμα», η ευκολία στην καθημερινότητα, η αποφυγή ανάληψης ευθυνών, η 

διατήρηση της ρουτίνας. 

 

Ως συλλογικό συμφέρον, από την άλλη, νοείται η ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του σχολείου και η επιτέλεση του σκοπού του (εδώ προς όφελος των 

μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών). Το συλλογικό συμφέρον μπορεί να αναφέρεται 

είτε στο επίπεδο της σχολικής μονάδας είτε στο ευρύτερο επίπεδο της οργανωμένης 

εκπαίδευσης που η σχολική μονάδα υπηρετεί, αφού εκεί εντάσσονται οι στόχοι της. Ο 

κεντρικός σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής, ο εκ των άνω καθορισμός του 

προγράμματος σπουδών, της ύλης, των εγχειριδίων και λοιπών συναφών στοιχείων, 

δηλαδή η συγκεντρωτικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,4 στηρίζει 

αυτή την υπόθεση, παρότι η έννοια του οργανισμού που θα χρησιμοποιήσουμε,  αφορά 

ουσιαστικά τη σχολική  μονάδα. Άλλωστε, η σχολική μονάδα είναι υπεύθυνη για το 

κλίμα (μαθησιακό, παιδαγωγικό), για τις παιδαγωγικές μεθόδους, για την εφαρμογή 

εντέλει της καθορισμένης κεντρικά εκπαιδευτικής πολιτικής. 

  

Θεωρητική ανάπτυξη 

Το σχολείο είναι οργανισμός. Ο οργανισμός χαρακτηρίζεται από σχέσεις 

αλληλεξάρτησης. Η αλληλεξάρτηση παράγει διλήμματα κοινωνικά.  

Ας δούμε πιο αναλυτικά αυτή τη συνεπαγωγή:  

 

Το σχολείο είναι οργανισμός: Παρά τον τεχνοκρατικό χαρακτήρα του όρου, που 

ενδεχομένως φαινομενικά αντιδικεί με την κοινωνική αποστολή του σχολείου, 

σύμφωνα με όλες τις προσεγγίσεις απόδοσης περιεχομένου σ΄ αυτόν, το σχολείο 

αποτελεί οργανισμό: «μια ομάδα από δύο ή περισσότερους ανθρώπους που εργάζονται 

για έναν κοινό σκοπό» (Κουτούζης, 1999), «σύνολο καθιερωμένων σχέσεων που 

διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων ενός συστήματος (Κανελλόπουλος, 

1994), «πολυπρόσωπες σχέσεις αλληλεξάρτησης όπου η πιθανότητα χρήσης, 

παραγωγής ή εξασφάλισης από ένα οιοδήποτε μέλος της σχέσης ενός αγαθού, 

εξαρτάται από τις συμπεριφορές των λοιπών μελών» (Κορδούτης, 2006). Ο 

εκπαιδευτικός οργανισμός είναι κοινωνικός σχηματισμός που έχει σκοπό την παροχή 

                                                           
4 Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος θεωρείται μεν 

αδιαμφισβήτητος, εφόσον ελάχιστες ουσιαστικές αρμοδιότητες διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής 

αλλά και διοίκησης έχουν μεταφερθεί στα στελέχη του ή πολύ περισσότερο στις σχολικές μονάδες [με 

τον όρο διοίκηση νοείται «η μεθοδική προσπάθεια προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και 

ελέγχου δραστηριοτήτων για την επιτυχία δεδομένων σκοπών» (Σαΐτης, 2005), «η διαδικασία του 

συντονισμού ανθρώπων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη κοινών στόχων» (Κουτούζης, 1999)], 

πλην όμως δεν περιλαμβάνει ένα βασικό παρακολούθημα του συγκεντρωτισμού,  δηλαδή τον έλεγχο, 

και έτσι αφήνει στην πράξη περιθώρια σχετικής αυτονόμησης της σχολικής μονάδας και του 

εκπαιδευτικού ακόμη και στα προαναφερθέντα στοιχεία, πολύ δε περισσότερο σε επίπεδο μεθόδων 

διδασκαλίας και πρακτικής. Εδώ μπορεί να υπεισέλθει και η έννοια του προγραμματισμού και 

σχεδιασμού, που επιμερίζεται σε στρατηγικό (καθορισμός εκπαιδευτικής πολιτικής, καθορισμός 

αντικειμενικών σκοπών της εκπαίδευσης, καθορισμός εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί για επίτευξη 

των στόχων, στοιχεία που υποτίθεται ότι στοχεύουν στην ικανοποίηση τόσο των κοινωνικών αναγκών 

όσο και των αναγκών των ατόμων), λειτουργικό και διαχειριστικό. Οι σχολικές μονάδες αναλαμβάνουν 

τον καταμερισμό της εργασίας και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Σε όλα αυτά τα ζητήματα βέβαια 

υπεισέρχονται διαφορετικές αντιλήψεις – πολιτικές (από το υπόδειγμα κόστους – οφέλους μέχρι το 

υπόδειγμα κοινωνικής ζήτησης), που επίσης προσδιορίζουν στοιχεία συγκρούσεων και διαφωνιών. 
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εκπαίδευσης και κύρια χαρακτηριστικά του την οργάνωση ανθρώπων, μέσων και 

λειτουργιών και την επιβολή τυπικών δομών συντονισμού και στηρίζονται στη δράση 

αλληλεπιδρώντων ατόμων.5 

Σε κάθε περίπτωση ένα σχολείο είναι ένας αρκετά πολύπλοκος οργανισμός κοινωνικά 

αλλά και πολιτικά (Brown 2004, στο Γκόλια κ.ά., 2013).  

 

Ο οργανισμός χαρακτηρίζεται από σχέσεις αλληλεξάρτησης: Ο οργανισμός και μάλιστα 

ο σχολικός διέπεται από σχέσεις αλληλεξάρτησης. Οτιδήποτε στο σχολείο είναι 

διαπροσωπικό, εφόσον στον έναν ή στον άλλο βαθμό εμπλέκονται διδάσκοντες (όχι 

μόνο στη μετάδοση της γνώσης μέσα στην τάξη αλλά και στις άλλες λειτουργίες του 

σχολείου), μαθητές (συνολικά, ειδικά), διοίκηση (στενότερη ή ευρύτερη), γονείς 

(έμμεσα ή άμεσα). Ο βαθμός επίτευξης του στόχου του καθενός εμπλεκομένου 

εξαρτάται αδιαχώριστα από τους στόχους και την αντίστοιχη πρόσληψή τους από 

πλευράς των άλλων (π.χ. το έργο του δασκάλου εξαρτάται από τη συμμετοχή, το 

επίπεδο, την προθυμία, τη φιλοδοξία, την ύπαρξη προσδοκιών από μέρους των 

μαθητών του, αλλά και των γονέων τους κι ακόμη των κοινωνικοοικονομικών 

δεδομένων, η μαθητική επιτυχία με τη σειρά της προσδιορίζεται από τη διδασκαλία 

αλλά και τις συνθήκες, την κοινωνική και οικονομική παράμετρο, τη βούληση της 

πολιτείας, κλπ.). Άρα το ατομικό όφελος του καθενός εμπλεκομένου εξαρτάται από 

τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους τόσο με την έννοια του δικού τους ατομικού οφέλους 

όσο και με την έννοια του συλλογικού. Συνεπώς, η βασική προϋπόθεση της 

αλληλεξάρτησης είναι παρούσα, καθώς η πρόσκτηση του (όποιου) αγαθού6 δεν μπορεί 

να εξασφαλιστεί από το άτομο μόνο του παρά «εξαρτάται από τις συμπεριφορές όσων 

εμπλέκονται στη σχέση» (McClintock, 1988, στο Κορδούτης, 2006).  

Η ίδια η αλληλεξάρτηση, βέβαια, ορίζει την ισορροπία μεταξύ ατομικού και 

συλλογικού (το ατομικό συμφέρον εξαρτάται από το συλλογικό και αντίστροφα), χωρίς 

να αγνοούμε ότι οι σχέσεις αλληλεξάρτησης στο σχολείο επηρεάζονται αποκτώντας 

ανταγωνιστικές πτυχές που καθορίζουν τις σχέσεις εξαιτίας της λογικής των επιδόσεων 

και του ελέγχου (μαθητών και καθηγητών) (Woods, 2005 ,σ.74).  

Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι η αλληλεξάρτηση στο σχολείο στην ιδανική της 

κατάσταση είναι ισχυρή [τόσο ο βαθμός εξάρτησης όσο και η αμοιβαιότητα 

(αμφίπλευρη)], καθώς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων βρίσκεται προς μία 

κατεύθυνση και μπορεί να διατυπωθεί και να οριστεί με στόχους που σχετίζονται με το 

παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και την αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα, ως προς τη 

βάση εξάρτησης παρατηρείται  ύπαρξη και μοιραίου ελέγχου (λόγω της δομής, της 

συγκεντρωτικότητας, της ιεραρχίας, των κανόνων και των ορίων που περιγράφουν την 

άσκηση της εργασίας) και συμπεριφορικού ελέγχου (λόγω της κίνησης προσώπων και 

                                                           
5 Πάντως οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν ιδιαιτερότητες: η ασάφεια του σκοπού (ο όρος «παροχή 

εκπαίδευσης» μπορεί να αναλυθεί και ερμηνευθεί με ποικίλους τρόπους και διαφορετικό περιεχόμενο), 

η έλλειψη διοικητικής αυτονομίας λόγω του συγκεντρωτισμού, η αντίφαση ανάμεσα στις σχέσεις 

εξουσίας που επικρατούν στους οργανισμούς και στις δημοκρατικές αξίες που κυριαρχούν στο θεσμό 

της εκπαίδευσης, η απροσδιοριστία του αποτελέσματος – προϊόντος (η παρεχόμενη εκπαίδευση ή οι 

μαθητές;), κ.ά.  

 
6 Η ιδιαιτερότητα του παραγόμενου προϊόντος, το άυλο της μορφής του αλλά και το δύσκολα 

μετρήσιμο (πλην των τεχνοκρατικών προσεγγίσεων στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα) καθιστά δυσχερή 

τον απόλυτο προσδιορισμό του «αγαθού», που εξ ανάγκης συσχετίζεται και με ατομικούς παράγοντες 

προσδοκιών και κινήτρων. 
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επιδράσεων).7 Ενδεχομένως, όμως, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η 

αλληλεξάρτηση στο σχολείο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών ή 

εκπαιδευτικών – διοίκησης είναι ισχυρή, με πολύ πιο έντονο τον μοιραίο έλεγχο8, ενώ 

η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ορίζεται ως ασθενής ή μεικτών 

κινήτρων, καθότι πρόκειται για σχέσεις ευμετάβλητες, που κυμαίνονται από τον 

ανταγωνισμό έως τη συνεργατικότητα, ενώ υπάρχει άσκηση συμπεριφορικού ελέγχου, 

αλλά και σχετική ασάφεια στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς, εφόσον εξαρτάται από 

τις υποκειμενικές προδιαθέσεις των μελών.9 Μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε ότι ο 

Σύλλογος Διδασκόντων (στο εξής Σ.Δ.), αποτελεί παραδειγματικό σύνολο στο οποίο η 

επαναληπτική εμπειρία έχει τη δύναμη να δημιουργήσει σταθερές προδιαθέσεις στα 

μέλη του και να καθορίσει ακόμη και μελλοντικές συμπεριφορές τους, την ίδια ώρα 

που μπορεί να απορροφήσει και να αποτρέψει αντίθετες συμπεριφορές 

νεοεισερχόμενων μελών. Γι’ αυτό στο πλαίσιό του εκδηλώνεται συχνά σύγκρουση 

συμφερόντων. Ο Σ.Δ. μάλιστα αποτελεί μια ιδιαίτερη συνθήκη στο πλαίσιο των 

συστημάτων αλληλεξάρτησης, καθότι αφενός συμμετέχει στην ιεραρχική δομή, αφού 

αποτελεί τμήμα της διοίκησης και μάλιστα ισχυρό,10 από την άλλη στο πλαίσιό του 

επιτρέπει τις πιο ασαφείς και ελεύθερα κυμαινόμενες σχέσεις, εμπεριέχοντας τόσο τον 

μοιραίο όσο και τον συμπεριφορικό έλεγχο, αλλά και πολλές και ποικίλες 

συμπεριφορές, ανάλογα πάντοτε και με τη δυναμική της ίδιας της συνοχής του. Ο 

μοιραίος έλεγχος, σύμφωνα και με τη θεωρία της κοινωνικής αλληλεξάρτησης, 

παρουσιάζεται και στο πλαίσιο της ομάδας, της πολυπρόσωπης αλληλεξάρτησης, όπου 

αποφασίζονται οι κοινοί στόχοι και η συμπόρευση είτε συναινετικά είτε εκ των άνω 

(Κορδούτης, 2006). Εν προκειμένω, εφόσον ο Σ.Δ. λειτουργεί δημοκρατικά, οι 

αποφάσεις λαμβάνονται μέσω συναίνεσης και είναι κοινά (ή έστω πλειοψηφικά) 

αποδεκτές, διαφορετικά, δηλαδή στην περίπτωση υπολειτουργίας του και εντέλει 

εξοβελισμού των δικαιωμάτων του (πράγμα όχι ασύνηθες – κάθε άλλο)11 οι αποφάσεις 

                                                           

7 Η Θεωρία της Κοινωνικής Αλληλεξάρτησης περιγράφει τη δομή όλων των εφικτών σχέσεων 

αλληλεξάρτησης χρησιμοποιώντας τέσσερις μόνο θεμελιώδεις αρχές ή ιδιότητες των σχέσεων αυτών 

(Kelley, 1979, στο Κορδούτης, 2006): το βαθμό (κατά πόσο το ένα μέλος εξαρτάται από το άλλο στην 

επιδίωξη του αγαθού), την αμοιβαιότητα (μονόπλευρη, αμφίπλευρη), τη βάση της εξάρτησης (δηλαδη 

το αν η αλληλεπίδραση των μελών επηρεάζεται από τον βαθμό ελέγχου που το ένα ασκεί στο άλλο, και 

ορίζεται από τη λειτουργία μοιραίου ή/και συμπεριφορικού ελέγχου) και την αντιστοιχία των 

επιδιωκόμενων αγαθών. Ως μοιραίος έλεγχος νοείται η δυνατότητα (του) ενός μέλους να ελέγχει τη 

μοίρα τρόπον τινά του άλλου, τη δυνατότητά του να «αποκτά» αγαθά, ενώ ως συμπεριφορικός έλεγχος 

η δυνατότητα (του) ενός μέλους να επηρεάζει στρατηγικά με τη συμπεριφορά του τη συμπεριφορά του 

άλλου κατευθύνοντάς το προς ίδιους στόχους. Ο συνδυασμός των δύο μορφών ελέγχου καθορίζει το 

εύρος ευελιξίας του ατόμου μέσα στην αλληλεξάρτηση, το κατά πόσον αυτή αποκτά συμμετοχικό ή 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Έτσι, για παράδειγμα, η απεργία θα μπορούσε να νοηθεί ως ένα είδος 

συλλογικού συμπεριφορικού ελέγχου προς τον μοιραίο έλεγχο. 

8 Η αναφορά είναι σχηματική, καθώς επ’ αυτού του ισχυρισμού τίθενται πολλοί περιορισμοί, που 

σχετίζονται τόσο με τις δεδομένες κάθε φορά συνθήκες όσο και με την ιδιοσυγκρασία των 

εμπλεκομένων.  
9 Οι σχέσεις σε μια δομή κοινωνικής αλληλεξάρτησης κυμαίνονται από ισχυρές συνεργατικές μέχρι 

ισχυρές ανταγωνιστικές με ενδιάμεσες κλίμακες τις ασθενείς σχέσεις ή μεικτών κινήτρων (Κορδούτης, 

2006).  
10 Βλ. Οτζάκογλου, Θ. & Παπακωνσταντίνου, Γ. (2012) σχετικά με το δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας 

του Σ.Δ. και την ουσιαστικά αποφασιστική σημασία του στη διοίκηση της σχολικής μονάδας. 
11 Βλ. Οτζάκογλου, Θ.& Παπακωνσταντίνου, Γ., ό.π. για τα αποτελέσματα έρευνας που καταλήγει στη 

διαπίστωση της αλά καρτ λειτουργίας του Σ.Δ. και της απεμπόλησης στην πράξη πολλών από τα 

δικαιώματά του επί της διοίκησης τους σχολείου. 
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ορίζονται ουσιαστικά εκ των άνω μέσω του Διευθυντή. Σε κάθε περίπτωση, ο Σ.Δ. 

θεσμικά εκφράζει το συλλογικό συμφέρον του εκπαιδευτικού οργανισμού.    

 

Η αλληλεξάρτηση παράγει κοινωνικά διλήμματα και εμπεριέχει σύγκρουση ατομικού – 

κοινωνικού συμφέροντος:12 Το δίχτυ – δίκτυο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η 

σύγκρουση δημιουργείται καταρχάς από το γεγονός ότι οι οργανισμοί (ακόμη και η 

σχολική μονάδα) έχουν την τάση να αυτονομούνται και να αυτοσυντηρούνται ως ένα 

είδος αυτοσκοπού μέσω κεκτημένης ταχύτητας που προκύπτει από αυτοματισμούς που 

δημιουργούν οι κοινοί στόχοι αδρά προσδιοριζόμενοι εξωτερικά, θεσμικά, 

κανονιστικά. Εν τοιαύτη περιπτώσει οι ατομικοί προσδιορισμοί εξαχνούνται έναντι 

των συλλογικών, έτσι ώστε εντέλει να υπονομεύεται ο αρχικός στόχος, ο οποίος θα 

υπηρετείτο αποτελεσματικότερα μέσω της συντήρησης της ιδιοσυγκρασιακής και 

προσωπικής (άρα δημιουργικής) συμμετοχής. Η αντίφαση αυτή βιώνεται στον έναν ή 

στον άλλον βαθμό, συνειδητά ή ασυνείδητα από τους συμμετέχοντες στο σύστημα 

αλληλεξάρτησης ως σύγκρουση ατομικού και συλλογικού συμφέροντος. Βεβαίως, 

άλλες φορές δεν βιώνεται ως τέτοια και υπ’ αυτήν την έννοια συνεχίζει το σύστημα να 

λειτουργεί και να επιβιώνει ενσωματώνοντας μέσα του τις μη εξέχουσες ιδιαιτερότητες 

ή εντέλει απορροφώντας τις και εξουδετερώνοντάς τις. 

Στο πλαίσιο αυτό ο οργανισμός (εν προκειμένω το σχολείο) λειτουργεί σε δύο επίπεδα 

αφενός συνδεδεμένα και αλληλεξαρτώμενα αφετέρου συγκρουόμενα σε μια 

διαλεκτική συμμαχίας – αντιπαλότητας: από τη μια το συλλογικό επίπεδο, που 

περιλαμβάνει τα εκ των έξω δεδομένα, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, την 

ύλη, τους κανόνες λειτουργίας, τον προβλεπόμενο ρόλο των εμπλεκομένων, το 

θεσπισμένο καθηκοντολόγιο, κλπ., στοιχεία που εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του 

συστήματος, από την άλλη το ατομικό, που προσδιορίζεται από τα εμπλεκόμενα 

πρόσωπα και τις εκάστοτε δυνατότητες ή αδυναμίες τους, τους προσωπικούς στόχους 

τους και τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνονται και εκτελούν τον προβλεπόμενο 

ρόλο τους, την εξ αντικειμένου επίσης δεδομένη διαφοροποίηση ακόμη και 

παρέκκλιση από τον κανόνα και από την πρόβλεψη του γραπτού ή άγραφου, ρητού ή 

άρρητου θεσμικού πλαισίου. Το άτομο, ο εαυτός ούτως ή άλλως επιμερίζεται 

(ισομερώς ή ανισομερώς) ανάμεσα στα δύο επίπεδα, συνυπάρχει στα δύο επίπεδα και 

προσπαθεί να ισορροπήσει επιδιώκοντας λογικά να καλύψει και τις ατομικές και τις 

συλλογικές απαιτήσεις. Είναι προφανές ότι αυτή η ισορροπία δεν είναι ούτε αυτονόητη 

ούτε εύκολη (παρότι τα δύο επίπεδα είναι αλληλεξαρτώμενα και μ΄ έναν τρόπο το ένα 

                                                           
12 Η Θεωρία των κοινωνικών διλημμάτων αναπτύχθηκε από τον Robyn Dawes το 1980 στο άρθρο του 

με τίτλο «Social Dilemmas» στο Annual Review Psychology τ. 31, σ. 169-193, όπου κάνοντας λόγο για 

κοινωνικά προβλήματα, όπως η αύξηση του πληθυσμού, η εξάντληση των ενεργειακών πόρων και η 

περιβαλλοντική μόλυνση, όρισε τη διλημματική κατάσταση ως εκείνη τη συνθήκη κατά την οποίαν το 

άτομο ακολουθώντας το δρόμο που επιβαρύνει την κοινωνία, αισθάνεται ότι κερδίζει και προσπορίζεται 

κάποιο άμεσο όφελος, την ίδια ώρα που, αν όλοι ακολουθούσαν την κοινωνικά συμφέρουσα οδό, θα 

προέκυπτε επωφελέστερο αποτέλεσμα για όλους – και για το άτομο. Σ΄ αυτή τη βάση θεωρεί ότι πρέπει 

να βρεθούν μηχανισμοί, ώστε τα άτομα να ωθούνται στη συνεργασία αφενός συνειδητοποιώντας τις 

κοινωνικές διαστάσεις του διλήμματος αφετέρου πειθόμενοι ότι και οι άλλοι θα δράσουν συνεργατικά, 

απορρίπτοντας το αξίωμα του ακόρεστου της οικονομικής απληστίας (καθώς συνήθως το άτομο 

πιθανολογεί ότι οι άλλοι θα δράσουν με ατομικό και όχι συλλογικό κριτήριο, έτσι ώστε, αν το ίδιο 

επιλέξει αντίθετη τακτική, θα βρεθεί χαμένο). Στο πλαίσιο αυτό προτιμά να μιλά για χρησιμότητα αντί 

για κέρδος, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι η επιλογή μιας πράξης που παράγει χρησιμότητα για το 

άτομο είναι εγωιστική. Επίσης θεωρεί ότι τρεις παράγοντες συμμετέχουν αποφασιστικά στην 

ενθάρρυνση της κοινωνικά συμφέρουσας συμπεριφοράς: η γνώση, η ηθική και η εμπιστοσύνη, έχοντας 

την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι εντέλει είναι λιγότερο άπληστοι, όταν στις αποφάσεις τους εμπλέκονται 

και άλλες χρησιμότητες. Ο Κορδούτης (2006) επιχειρεί τη σύνδεση της θεωρίας των κοινωνικών 

διλημμάτων με τους οργανισμούς. 
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εμπεριέχει το άλλο: η ατομική και η συλλογική πορεία προϋποτίθενται αμοιβαία), και 

συνεπώς το άτομο συχνά βρίσκεται σε κατάσταση εσωτερικής διαπάλης, διλήμματος 

για την κατεύθυνση και τη βαρύτητα που πρέπει κάθε φορά να επιλέξει. Βεβαίως, αυτές 

οι συγκρούσεις, όπως προείπαμε, δεν είναι ούτε καθημερινές ούτε πάντοτε συνειδητές 

(ειδάλλως το σύστημα δεν θα εμπεριείχε αυτοματισμούς και αποθηκευμένη εμπειρία 

αυτοσυντήρησης), ωστόσο είναι υπαρκτές και μάλιστα όχι σπάνιες. 

Στη διλημματική του κατάσταση το άτομο βιώνει την ανάγκη επιλογής ανάμεσα στη 

σύγκρουση και τον συμβιβασμό, που δεν προσλαμβάνονται πάντοτε με τον ίδιον τρόπο 

ως προς την επικράτηση του ατομικού συμφέροντος, υπό την έννοια ότι μπορεί π.χ. ο 

συμβιβασμός να νοηθεί ως νίκη του ατομικού συμφέροντος με την έννοια της 

επιβίωσης ή ως ήττα με την έννοια της υποχώρησης. Η τάση προς συμμόρφωση και η 

τάση προς διαφοροποίηση είναι εξίσου ισχυρές και συχνά συνυπάρχουσες. Κατά τον 

ίδιο τρόπο διαφέρει ο βαθμός, η συχνότητα, η ποικιλότητα στη βίωση τέτοιων 

διλημμάτων από άτομο σε άτομο ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και τις συνθήκες (που 

άλλοτε ευνοούν ή και προκαλούν τη γέννηση παρόμοιων διλημμάτων και άλλοτε την 

εμποδίζουν ή την αμβλύνουν και την αποσβαίνουν). Βεβαίως, το κάθε άτομο δεν 

λειτουργεί μόνο συγκρουσιακά ή συμβιβαστικά (εκτός από ακραίες πλην υπαρκτές 

περιπτώσεις) αλλά συνήθως ποικιλότροπα. Η φύση, εξάλλου, του έργου που εκτελείται 

στο σχολείο είναι περίπλοκο, σύνθετο  με έντονη εμπλοκή προσωπικοτήτων. Η ίδια η 

αναγκαιότητα της συνεργασίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό, τα ούτως ειπείν 

καθήκοντα αλληλεξάρτησης, ενδέχεται να οδηγούν σε σύγκρουση (αν ο καθένας 

δούλευε μόνος του δεν θα συγκρουόταν), που επιτείνεται από τις διαφορές οριζόντων 

αλλά και τις διαφορές κουλτούρας. Από την άλλη, η έννοια της σύγκρουσης στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό, όπως και σε κάθε άλλον,13 δεν είναι πάντοτε αρνητική – 

μπορεί να είναι λειτουργική και εποικοδομητική.14 

Επίσης, όπως προαναφέραμε, τα διλήμματα και οι συγκρούσεις ατομικού – συλλογικού 

συμφέροντος μπορεί να εκδηλώνονται στο πλαίσιο του Σ.Δ., εφόσον και εκεί 

λειτουργούν τα επίπεδα ελέγχου της βάσης εξάρτησης, που δημιουργούν τις συνθήκες 

στις οποίες το άτομο καλείται να αναπτυχθεί ως επαγγελματικό πρόσωπο. Πάντως, 

θεωρείται ότι η συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων σε ομάδες που αποφασίζουν 

συναινετικά ή πλειοψηφικά παράγει προσωπικό όφελος από την απόφαση για τα άτομα 

(Πασιαρδής, 2004, σ. 207), πράγμα που απηχεί ουσιαστικά και τον κορμό της θεωρίας 

των κοινωνικών διλημμάτων. 
 
  

                                                           
13 Σύμφωνα με τον Κάντα (1995), η σύγκρουση είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στους οργανισμούς και 

μάλιστα «έχει υπολογιστεί ότι τα διευθυντικά στελέχη ξοδεύουν περίπου το 20% του χρόνου τους για 

την αντιμετώπιση ή επίλυση κάποιας μορφής σύγκρουσης».   
14 Κατά την Αθανασούλα-Ρέππα (2012), η σύγκρουση, που ως δυνατότητα διαπερνά σταθερά τις 

ανθρώπινες σχέσεις, έχει τη δύναμη να είναι υγιής και αναπτυξιακή αλλά ταυτόχρονα και καταστροφική, 

αν αφεθεί ανεξέλεγκτη. Κατ’ ανάλογο τρόπο, ο Κάντας (1995) κάνει λόγο για «λειτουργική 

σύγκρουση», όταν αυτή έχει θετικές επιπτώσεις, και, περαιτέρω, για διαχείριση της σύγκρουσης ως 

σχεδιασμό «μακροπρόθεσμων στρατηγικών, με τις οποίες θα μειωθούν οι δυσλειτουργικές συνέπειες 

και θα ενισχυθούν οι λειτουργικές … ώστε να προαχθεί η μάθηση και η αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού». Θα μπορούσαμε επιπλέον να επισημάνουμε ως θετικά στοιχεία των συγκρούσεων αφενός 

το γεγονός ότι αποτελούν έκφραση των βαθύτερων επιθυμιών και ανοίγουν εντέλει δρόμους 

επικοινωνίας, αφετέρου ότι συχνά αποτρέπουν από πλέον αρνητικές εξελίξεις. 
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Πεδία ανάπτυξης συγκρούσεων - Παραδείγματα 
  

1) Διδακτικές μέθοδοι – καινοτομίες 

Οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές προσδιορίζονται εν πολλοίς από τα προγράμματα 

σπουδών και εντάσσονται στις ευρύτερες κατευθύνσεις του Υπουργείου, 

εξειδικευόμενες και εξακτινώμενες μέσω των Σχολικών Συμβούλων, πλην όμως η 

εφαρμογή τους έχει ευελιξία και συναρτάται από την ιδιοσυγκρασία και την πρακτική 

του κάθε εκπαιδευτικού με προφανή περιθώρια πρωτοβουλιών. 

Ωστόσο, κάποιες φορές ένας εκπαιδευτικός που επιθυμεί να δοκιμάσει στην πράξη νέες 

διδακτικές μεθόδους και να προχωρήσει σε ούτως ειπείν καινοτομικά συστήματα 

μάθησης ή και να προβεί σε εκπόνηση προγραμμάτων (πολιτιστικών, 

περιβαλλοντικών) ενδέχεται να συναντήσει την αντίδραση είτε του Διευθυντή ή και 

της πλειοψηφίας του Σ.Δ. (ή ακόμη και Σχολικών Συμβούλων και των επίσημων 

θεσμικών οργάνων, π.χ. Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κλπ.), αν διακατέχονται από 

παρωχημένη νοοτροπία και θεωρούν επιβλαβείς τέτοιες δραστηριότητες, κρίνοντας ότι 

οι πρωτοβουλίες αυτές αντιβαίνουν στα καθιερωμένα και επισήμως αποδεκτά.15 

Πρόκειται για όχι ασύνηθες φαινόμενο, που εκτιμάται ως «βότσαλο στη λίμνη» (μπορεί 

να ταράξει τα νερά) – η λιμνάζουσα κατάσταση συχνά είναι προτιμητέα. Εν τοιαύτη 

περιπτώσει το ατομικό συμφέρον του εκπαιδευτικού, με την έννοια της ικανοποίησης 

από την εργασία του και της αποκόμισης αποτελέσματος από τη δουλειά του αλλά και 

της σύμπλευσης αυτής με τις ατομικές αξίες και προσδοκίες του βλάπτεται ερχόμενο 

σε σύγκρουση με το συλλογικό ή πλειοψηφικό συμφέρον της σχολικής μονάδας (ή και 

της πολιτείας). Από την άλλη, στην ίδια περίπτωση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

εξίσου βλάπτεται το συλλογικό συμφέρον της σχολικής μονάδας, εφόσον πλήττεται ο 

βασικός στόχος της ύπαρξής της (το συμφέρον των μαθητών) – αν όντως θεωρήσουμε 

ότι τέτοιες καινοτομικές πρωτοβουλίες το υπηρετούν εν τοις πράγμασι - και εντέλει 

ικανοποιείται το ατομικό συμφέρον των περισσότερων μελών του Σ.Δ. ή του 

Διευθυντή, με την έννοια της απολαβής της κεκτημένης νοοτροπίας στην εργασία τους 

(παρότι εντέλει η αποχή από τη δοκιμή στο καινούργιο είναι βλαπτική και γι’ αυτούς 

σε ουσιαστικότερο – μη συνειδητό – επίπεδο: κολυμπούν σε αβαθή πλην όμως 

βαλτώδη νερά – δεν θα πνιγούν αλλά και δεν θα απολαύσουν). 

 

Από την άλλη, όταν η καινοτομία γίνεται συρμός και χάνει το πραγματικό της 

περιεχόμενο, κάποιοι εκπαιδευτικοί που επιμένουν να κάνουν (παραδοσιακό) μάθημα 

και όχι πειράματα παιγνιώδους διδασκαλίας στο όνομα της καινοτομίας (διότι και αυτό 

παρατηρείται συχνά τελευταία) αντιμετωπίζουν την απομόνωση ή την κατηγορία του 

συντηρητικού ερχόμενοι σε σύγκρουση με την πλειοψηφία του Σ.Δ. και τη διοίκηση 

του σχολείου (ίσως και άλλους ανώτερους θεσμικούς παράγοντες), που θεωρούν ότι 

εκφράζουν το συλλογικό συμφέρον και το συμφέρον των μαθητών. Και σ΄ αυτήν την 

περίπτωση δεν είναι ξεκάθαρο ποια νοοτροπία εκφράζει εντέλει αυτό αλλά και ποια 

πλευρά είναι η έκφραση του ατομικού συμφέροντος. 

 

Παρατηρούμε ότι έτσι κι αλλιώς ο εκπαιδευτικός καλείται να προσαρμοστεί σε 

μεταβαλλόμενες συνθήκες συχνά αντιφατικές, που ορίζουν ωστόσο τη θέση του, τη 

στάση του και την πρακτική του, όντας ο μοιραίος έλεγχος. Γενικότερα οι ατομικές 

                                                           
15 Χαρακτηριστική η περίπτωση φιλολόγου που δίδασκε τη Λογοτεχνία με τη μέθοδο πρότζεκτ πριν 

αυτή εισαχθεί ως προτεινόμενη, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τις διαμαρτυρίες των γονέων και τις 

επιπλήξεις του Διευθυντή, αλλά ακόμη και ΕΔΕ, καθώς η διοίκηση φρόντισε να του υπενθυμίσει την 

ύπαρξη και λειτουργία του μοιραίου ελέγχου. 
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επιλογές του εκπαιδευτικού ως προς το ζήτημα αυτό – και όχι μόνο – εξαρτώνται από 

την ευελιξία ή την κατανόηση της διοίκησης, δηλαδή και από τα πρόσωπα που κάθε 

φορά την υπηρετούν από θέσεις ευθύνης, αλλά και από τη στάση άλλων παραγόντων 

πιο κοντά προσκείμενα στον εκπαιδευτικό (γονείς, μαθητές, συναδέλφους) και τη δική 

τους δυνατότητα απορρόφησης και αποδοχής ανάλογων πρωτοβουλιών. 

 

2) Αξιολόγηση 

Τέτοιες πλευρές ανέδειξε πιο έντονα η διαδικασία της αξιολόγησης (όπως αυτή 

εφαρμόστηκε πρόσφατα – κατά το σχολικό έτος 2012-2013 – στα Πειραματικά 

Σχολεία) ειδικά όταν κρινόταν η παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση του (στο 

συγκεκριμένο σχολείο) ή η όποια εξέλιξή του.  

Η ατομική αξιολόγηση16, όπως είναι φυσικό, θέτει σε προτεραιότητα ατομικές 

ιεραρχήσεις, που δεν συμπλέουν κατ’ ανάγκην με τις συλλογικές προτεραιότητες. Για 

παράδειγμα, κάποιος θεωρεί σημαντική την εμπλοκή του σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα 

για να κερδίσει μόρια, αλλά αυτό μπορεί να είναι αδιάφορο για το σχολείο ακόμη και 

αντίθετο προς το κοινό συμφέρον, εφόσον ενδέχεται να το αναστατώσει, να φέρει 

προσκόμματα στην εξαγωγή κοινών θεμάτων στις εξετάσεις ή περιορισμούς στη 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και συγκρουόμενο με τα ενδιαφέροντα 

του Σ. Δ., που, όπως ήδη επισημάναμε, αποτελεί τη θεσμική έκφραση του συλλογικού 

συμφέροντος του σχολείου. 

Αλλά και η ίδια η διαδικασία της αξιολόγησης, ακόμη και ως επερχόμενη κατάσταση, 

τροφοδότησε τέτοιου τύπου συγκρούσεις συμβάλλοντας στην πρόταξη του ατομικού 

συμφέροντος έναντι του συλλογικού – και με την έννοια της απώλειας της 

συνεργατικότητας17 (φόβος για προσωπική ασφάλεια, για αλλαγή συνηθειών, για 

απώλεια δύναμης που πηγάζει από την εργασιακή θέση) και αναδεικνύοντας 

διαφορετικές ατομικές στάσεις από την αποδοχή και τη συμμόρφωση ως την απόρριψη 

και την αντίσταση. 

Στην περίπτωση της αξιολόγησης η έννοια του μοιραίου ελέγχου αλλά και η έννοια του 

στενού ατομικού συμφέροντος (πιθανή απώλεια ή διατήρηση της θέσης εργασίας, 

ιεραρχική άνοδος, κύρος, αυτοεπιβεβαίωση) έρχονται στην επιφάνεια με ιδιαίτερη 

ορμή αλλά και σαφήνεια. Η έννοια του συλλογικού συμφέροντος, από την άλλη 

πλευρά, θα μπορούσε να είναι το συμφέρον της πολιτείας να επιλέξει τους άριστους, 

αλλά και των μαθητών αντίστοιχα και της σχολικής μονάδας υπό την ίδια έννοια. Το 

κατά πόσον η ίδια η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό είναι 

άλλης τάξεως ζήτημα.  

Θα μπορούσε βέβαια η εναγώνια προσπάθεια επίτευξης ατομικού οφέλους με την 

επιδίωξη της καινοτομίας, της εκπόνησης προγραμμάτων και της συλλογής μορίων (ο 

«μοριοσυλλέκτης» είναι ένα σύγχρονο είδος εμβίου όντος που ευδοκιμεί στην 

εκπαίδευση) να αποβεί και προς όφελος του σχολείου (συλλογικό συμφέρον), εφόσον 

καταγράφεται στα θετικά παραγόμενα αποτελέσματα και προβάλλει τη σχολική 

μονάδα, έστω επιφανειακά. 

  

3) Παιδαγωγικές μέθοδοι 

                                                           
16 Η αξιολόγηση είναι ατομική. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, από την άλλη, είναι 

συλλογική. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποίαν λογικά το ατομικό συμφέρον του 

εκπαιδευτικού συμπλέει υποχρεωτικά με το συλλογικό της σχολικής μονάδας, εφόσον οι ατομικές 

επιδόσεις και επιτυχίες αθροίζονται προς το συμφέρον του συνόλου.  
17 Βλ. σχετική έρευνα της Γ. Χρονοπούλου (2014), όπου αναδείχθηκαν τέτοια ζητήματα και φάνηκε ότι 

τόσο στη διάρκεια της αξιολόγησης όσο και μετά από αυτήν εντάθηκαν οι αντιπαραθέσεις και οι 

ανταγωνισμοί ανάμεσα στα μέλη του Σ.Δ. 
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Αναφερόμαστε στην προσωπική αυταρχικότητα ή επιτρεπτικότητα σε σχέση με τη 

νοοτροπία του Σ.Δ. ή και με την επικρατούσα ευρύτερα αντίληψη και την επίσημη της 

πολιτείας στάση. Πρόκειται για τομέα στον οποίον η προσωπική ευελιξία αλλά και 

αυτή του Σ.Δ. στο πλαίσιο του υποχρεωτικού συχνά εκδηλώνεται («επιτρεπτό» και 

«υποχρεωτικό» πλαίσιο στη δομή αλληλεξάρτησης, Κορδούτης).   

Πρόκειται για σύνηθες φαινόμενο στα σχολεία, εφόσον συχνά ο εκπαιδευτικός θεωρεί 

ότι μπορεί να ασκεί προσωπική πολιτική στην τάξη του, στους μαθητές του, 

διαφορετική από αυτήν που ορίζεται από τον Σ.Δ. ή τον κανονισμό του σχολείου σε 

επίπεδο αυστηρότητας ή επιτρεπτικότητας, που συνδέεται με το ατομικό συμφέρον υπό 

την έννοια αφενός της ταύτισης με προσωπικές αξίες αφετέρου της διαμόρφωσης ενός 

συγκεκριμένου προφίλ εκπαιδευτικού, π.χ. συμπαθής προς τους μαθητές 

(«μαθητοπατέρας»), όταν π.χ. επιτρέπει το κάπνισμα ως εφημερεύων ή την αντιγραφή 

στις εξετάσεις ως επιτηρητής, κλπ. Κάτι τέτοιο έρχεται σε σύγκρουση αφενός με άλλα 

ατομικά συμφέροντα αφετέρου με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας γενικότερα, 

εφόσον υπονομεύει τη γενική πολιτική της. Από την άλλη, παραμένει υπό κρίση η 

έννοια του ορθού, αφού θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι μπορεί μια 

προσωπική πολιτική να είναι ορθότερη. 

 

4) Σύγκρουση Διευθυντή με Σ.Δ. 

Η σύγκρουση ενός Διευθυντή με τον Σύλλογο λόγω των επιλογών του είναι επίσης μια 

περίπτωση όπου η προσωπική πολιτική αντιτίθεται στις συλλογικές αποφάσεις, παρότι 

εδώ πρόκειται για διαφορετική εκδοχή υπό την έννοια ότι ο Διευθυντής είναι το άτομο 

που εκ της θέσεώς του μ’ έναν τρόπο εκφράζει το συλλογικό συμφέρον.18 Επίσης και 

εδώ η αντίθεση δεν σχετίζεται με το ποιος έχει δίκιο (στην περίπτωση, π.χ.,  ενός 

Διευθυντή που επιθυμεί να φέρει νέο αέρα στο σύλλογο και να ταρακουνήσει τα 

στάσιμα νερά χρόνιων νοοτροπιών βολέματος και άρα υπηρετεί επί της ουσίας το 

συλλογικό συμφέρον). Επιπλέον, υπεισέρχονται ζητήματα σχετικά με την ηγεσία, το 

όραμα του ηγέτη19 και την οργανωσιακή κουλτούρα20, που διανοίγουν ευρύτερα πεδία 

προβληματισμού, με τα οποία δεν μπορούμε εκτενώς να ασχοληθούμε. Η 

αλληλεπίδραση ηγεσίας – κουλτούρας στον οργανισμό πάντως θεωρείται κλειδί της 

επιτυχούς λειτουργίας του. 

Με δεδομένη επίσης την επίδραση και επιρροή της ηγεσίας έναντι άλλων ατόμων 

μπορούμε να κάνουμε λόγο για σαφή παρουσία μοιραίου και συμπεριφορικού ελέγχου. 

 

Οι πρόσφατες εκλογές Διευθυντών (για πρώτη φορά με ψηφοφορία των μελών του 

Σ.Δ.) ανέδειξαν πτυχές τέτοιων συγκρούσεων και σε ό,τι αφορά κριτήρια επιλογής από 

πλευράς Σ.Δ. (που εμφάνισαν ποικιλία από την πρόκριση της πραγματικής αξίας μέχρι 

την επικράτηση  κριτηρίων βολέματος, αλλά και πόλωσης ανάμεσα σε ομάδες). Σε 

κάθε περίπτωση επρόκειτο για μια διαδικασία που έθεσε την ατομική φιλοδοξία 

απέναντι στην κοινή κρίση και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που έμειναν προσωπικές 

                                                           
18 Κατά τον Κάντα (2008, στο Γκιόλα κ.ά., 2013), το φαινόμενο της ηγεσίας είναι ομαδικό και 

αναφέρεται στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων ατόμων.  
19 Στη σύγχρονη προσέγγιση μια από τις κύριες λειτουργίες του ηγέτη είναι η δημιουργία οράματος, η 

εμφύσηση κοινών στόχων και η δημιουργία συναίνεσης γύρω από αυτούς, έτσι ώστε εμφαίνεται ο ρόλος 

του ατόμου στην υπηρεσία ωστόσο του συλλογικού συμφέροντος.  
20 Η οργανωσιακή κουλτούρα αναφέρεται στις αξίες και τις αντιλήψεις που καθορίζουν τη λειτουργία, 

τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες ενός οργανισμού. Η εκπαιδευτική ηγεσία θεωρείται ότι μπορεί 

να επιδράσει θετικά σε παράγοντες οργανωσιακής κουλτούρας, όπως είναι η αλληλεγγύη και η 

κοινωνικότητα, αλλά και στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. 
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πικρίες ή διαμορφώθηκαν ομαδοποιήσεις, στοιχεία που προφανώς υπονομεύουν εν 

δυνάμει το συλλογικό συμφέρον και την ισορροπημένη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας, καθώς είναι γενικά αποδεκτό πως το καλό κλίμα θεωρείται προϋπόθεση 

ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα, αν και πρόκειται 

προφανώς για αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη, ενώ ταυτόχρονα, όπως ήδη 

σημειώσαμε, η ύπαρξη συγκρούσεων στη σχολική μονάδα δεν είναι κατ’ ανάγκην 

αρνητική, κάποιες φορές είναι αναγκαία.  

  

5) Κλίμα σχολείου – οργανωσιακή παγιωμένη κουλτούρα 

Ο  εκπαιδευτικός με όσα φέρει ως προσωπικότητα τοποθετείται σε ένα σχολείο το 

οποίο εκ των πραγμάτων έχει επίσης μία ταυτότητα (ένα είδος συλλογικής 

προσωπικότητας). Αυτή η ένταξη μπορεί να μην είναι πάντοτε ομαλή, υπό την έννοια 

ότι οι δύο «προσωπικότητες» ενδέχεται να βρίσκονται σε (μεγάλη ή μικρή) διάσταση, 

και εδώ εμφανίζονται πεδία σύγκρουσης μεταξύ ατομικού και συλλογικού λόγω της 

διαφοράς προσδοκιών και στάσεων. Το κλίμα σχετίζεται με την έννοια της κουλτούρας 

με την σημασία ενός συμβολικού συστήματος που επιδρά στη συμπεριφορά και 

αποτελεί πλαίσιο αναφοράς.21 Θεωρείται μάλιστα ότι η κουλτούρα ενός οργανισμού – 

σχολείου είναι δύσκολο τόσο να καθιερωθεί όσο και να μεταβληθεί (Γκόλια κ.ά., 

2013), ενώ επηρεάζει το εξαγόμενο αποτέλεσμα είτε είναι υγιής είτε είναι τοξική. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο, το είδος της οργανωσιακής κουλτούρας που αναπτύσσει ο Σ. Δ. οδηγεί 

σε κοινές αξίες και κοινούς κώδικες συμπεριφοράς (που εδώ σχηματικά μπορούν να 

ταυτιστούν με το συλλογικό συμφέρον, πάντοτε με την επιφύλαξη του ότι αυτές οι 

αξίες μπορεί να είναι νοσηρές) διαμορφώνοντας ένα δεδομένο κλίμα, πράγμα το οποίο 

σε περιπτώσεις είτε νεοεισερχόμενων μελών είτε διαφορετικών προσωπικοτήτων 

ενδέχεται να προκαλέσει συγκρούσεις με αυτές τις ατομικότητες στην προσπάθειά τους 

να διατηρήσουν τις διαφορετικές αξίες τους και ταυτόχρονα στην προσπάθεια του Σ.Δ. 

να τις απορροφήσει. Ενδεικτικά αναφέρω το παράδειγμα ενός καθηγητή που επιθυμεί 

να διδάξει κανονικά ένα μάθημα γενικής παιδείας στη Γ΄ Λυκείου, πρακτική που 

θεωρείται ότι αντιτίθεται σε καθιερωμένες συνήθειες αποκτημένες με τη συναίνεση 

όλης της κοινωνίας (ένα είδος απόσυρσης από τη δομή όλων των εμπλεκομένων) και 

τον φέρνει συχνά αντιμέτωπο με την αντίθεση των υπολοίπων. Ποιος όμως έχει δίκιο; 

 

Η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, αλλά και οι αναθέσεις και κατανομές των 

μαθημάτων συχνά αποτελούν πεδίο τριβής, όπου το (σεβαστό ασφαλώς) ατομικό 

συμφέρον του εκπαιδευτικού (επιθυμίες, προτιμήσεις, κλπ.) συγκρούεται με την ίδια 

τη σημασία της λειτουργίας του σχολείου προς όφελος των μαθητών, που κάποτε 

τίθεται σε δεύτερη μοίρα. Τέτοιες συγκρούσεις όχι σπάνια υποδαυλίζονται από 

δυσλειτουργικές οδηγίες του Υπουργείου. Κι εδώ, βεβαίως, υπεισέρχεται το κλίμα του 

Σ.Δ. και η στάση του Διευθυντή, ώστε να ισορροπούνται αντιδικίες, αλλά και να 

προκρίνεται τελικά το συλλογικό συμφέρον, ακόμη και σε περιπτώσεις, όπως η ανάγκη 

να στηριχθεί συνάδελφος με πρόβλημα από άλλους συναδέλφους που θα δεχτούν να 

επωμιστούν κάποιο βάρος προκειμένου να βοηθήσουν.  

 

6) Οργανωσιακές αλλαγές  

                                                           
21 Σύμφωνα με τον ορισμό του Schein (1999, στο Γκόλια 2013), η κουλτούρα ορίζεται ως το βαθύτερο 

επίπεδο παραδοχών και πεποιθήσεων που μοιράζονται τα μέλη ενός οργανισμού, λειτουργούν 

ασυνείδητα και καθορίζουν τη θεώρηση του οργανισμού από τον ίδιον και το περιβάλλον του, ενώ 

μεταδίδονται και στα καινούργια μέλη του οργανισμού (Πασιαρδής, 2004). Επίσης περιλαμβάνει νόρμες 

συμπεριφοράς (π.χ. συνεργασία εκπαιδευτικών), που λειτουργούν παραδειγματικά.  
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Εδώ γίνεται λόγος για τον αντίποδα του προηγουμένου, εφόσον αναφερόμαστε στη 

μετατροπή μιας υφιστάμενης κατάστασης σε μια νέα ή στη μετάβαση από ένα 

δεδομένο σύνολο συνθηκών σε ένα διαφορετικό, δηλαδή για την αποπαγιοποίηση και  

την επαναπαγιοποίηση συνηθειών. Οι αλλαγές μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε 

στοιχείο του εκπαιδευτικού οργανισμού από τη στρατηγική, τα προγράμματα σπουδών, 

την ύλη, τον κανονισμό, τις δομές, τις διδακτικές πρακτικές μέχρι την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και την κουλτούρα. Μια τέτοια διαδικασία οδηγεί σε σύγκρουση των 

δυνάμεων ώθησης με τις δυνάμεις αντίστασης, αφού για να εσωτερικευθεί μια αλλαγή 

στον εκπαιδευτικό οργανισμό χρειάζεται ενεργός εμπλοκή και δέσμευση όλων των 

εργαζομένων. Οδηγεί συχνά σε αντίδραση στην αλλαγή, η οποία μπορεί να οφείλεται 

είτε σε ιδεολογικές διαφορές (όπου ενδέχεται ο εκπαιδευτικός ή η ομάδα των 

εκπαιδευτικών να θεωρεί ότι η αντίσταση υπηρετεί το συλλογικό συμφέρον) είτε σε 

αδράνεια που σχετίζεται με φόβο για την απώλεια της συνήθειας, της δύναμης ή της 

ελευθερίας, αλλά και με την αίσθηση απειλής της προσωπικής ασφάλειας, 

εμπιστοσύνης, συναισθηματικής ευημερίας, σταθερότητας, για φοβία δηλαδή σχετικά 

με τη διασάλευση του ατομικού συμφέροντος. Καθώς μάλιστα η σταθερότητα 

θεωρείται ένας παράγοντας απόδοσης, η διατάραξη αυτής της σχέσης του ατόμου με 

την εργασία του μπορεί να επιφέρει και γενικότερες αλλαγές στην αποτελεσματικότητα 

του οργανισμού. 

 

7) Άτομο και εξουσία  

Διευρύνοντας την έννοια του εκπαιδευτικού οργανισμού μέχρι την ανώτερη διοίκηση 

αλλά και την ύπαρξη μοιραίου ελέγχου στα ετεροκαθοριζόμενα συστατικά της 

εκπαίδευσης (π.χ. πρόγραμμα σπουδών, γνωστικό αντικείμενο νέο ή υπό κατάργηση, 

αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους ειδικοτήτων, πίεση ή πνεύμα προγράμματος, 

εξεταστικό σύστημα), διαπιστώνουμε ότι τέτοια ζητήματα υπεισέρχονται επίσης στη 

σύγκρουση ατομικού – συλλογικού συμφέροντος. Το συλλογικό εδώ βέβαια δεν 

νοείται ως απλώς στοιχείο της σχολικής μονάδας (χωρίς ωστόσο αυτό να αποκλείεται), 

αλλά ως στοιχείο της ευρύτερης κλίμακας, το οποίο πάντως λογικά εκφράζεται και από 

τη σχολική μονάδα. Για παράδειγμα, όταν η  ανάθεση ενός μαθήματος, όπως ορίζεται 

από το Υπουργείο, προκαλεί προβλήματα σε έναν κλάδο, τότε αναδύεται το ατομικό 

συμφέρον σε έντονη σύγκρουση είτε με άλλο ατομικό συμφέρον είτε βέβαια με το 

συλλογικό (και με τις δύο έννοιες) - συγκρούσεις ανάμεσα σε συναδέλφους 

διαφορετικών κλάδων εις βάρος της δομής και του παραγωγικού της αποτελέσματος.  

 

 

Θα μπορούσε επίσης κάποιος να αναφερθεί στη σημασία που έχουν οι ευρύτερες 

πολιτικές συνθήκες στη χώρα για τον καθορισμό τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος 

όσο και της προσωπικής στάσης του εκπαιδευτικού. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, 

έναν εκπαιδευτικό στην περίοδο της Χούντας, υποχρεωμένο να συμμετέχει στη γιορτή 

της 21ης Απριλίου και σε όσα επέβαλε το τότε καθεστώς. Είναι γνωστό πως πολλοί 

προοδευτικοί εκπαιδευτικοί απολύθηκαν ή δεν διορίστηκαν εκείνη την περίοδο 

καταφεύγοντας στον ιδιωτικό τομέα για να βιοποριστούν. Η σύγκρουση ανάμεσα στο 

υποτιθέμενα συλλογικό και στο ατομικό συμφέρον ήταν βίαιη, αλλά ποιος θα 

μπορούσε να πει ποιο ήταν όντως το ατομικό και ποιο το συλλογικό συμφέρον; Η 

απώλεια της εργασίας; Η διατήρηση της ακεραιότητας, της αυτοεκτίμησης και των 

προσωπικών αξιών; Τι προκύπτει όταν το ατομικό συμφέρον διαπλέκεται ή και 

ταυτίζεται με το ατομικό δικαίωμα (π.χ. της έκφρασης, της πεποίθησης, κλπ.); Ο 

μοιραίος έλεγχος στην ακραία (και συχνά ακαριαία) μορφή του. 
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Γενικότερα, ποια είναι η δέσμευση που προκύπτει από τη δημοσιοϋπαλληλική σχέση 

του κάθε εκπαιδευτικού με το κράτος, τι διαστάσεις, τι υποστάσεις μπορεί να 

αποκτήσει σε δύσκολες, ανώμαλες ή απλώς περίπλοκες συνθήκες; Και πώς ορίζεται 

εδώ το συλλογικό συμφέρον;  

Κάποιες φορές, πάλι, η σύγκρουση με το επικυρίαρχο προκύπτει και από τη διαφωνία 

του εκπαιδευτικού με το περιεχόμενο αυτού που καλείται να διδάξει κυρίως σε 

μαθήματα κοινωνικού και θεωρητικού προσανατολισμού, όπου εμπλέκονται ζητήματα 

ιδεολογίας, π.χ. Ιστορία, για να μην αναφερθούμε στην τυπικά ακραία αλλά όχι πλέον 

ανύπαρκτη περίπτωση ενός άθεου θεολόγου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η κατ’ αρχάς 

εσωτερική σύγκρουση μπορεί να προσλάβει πλείστες εκφάνσεις όταν μετατραπεί σε 

εξωτερική έκφραση και αντιμετωπίσει το ποικιλοτρόπως εννοούμενο συλλογικό 

συμφέρον. 

 

8) Η μη εμπλοκή ως πρόσωπο –αποστασιοποίηση από το συλλογικό 

Πρόκειται για τη διεκπεραιωτική συμπεριφορά που επιδεικνύεται από κάποιους 

εκπαιδευτικούς συχνά επί τη βάσει των συνθηκών στις οποίες επιτελείται το έργο 

(«δουλεύω τόσο όσο πληρώνομαι», «δουλεύω τόσο όσο μου επιτρέπουν οι συνθήκες, 

υπό άλλες συνθήκες θα δούλευα περισσότερο»). Μια τέτοια στάση αποφυγής κόπου 

και εμπλοκής του εαυτού εμφανώς και συνειδητά υπηρετεί το ατομικό έναντι του 

συλλογικού συμφέροντος, ωστόσο εντέλει εκτός από το συλλογικό συμφέρον 

υπονομεύει και τον εαυτό (κατά το τυπικό των κοινωνικών διλημμάτων). Η ουσιαστική 

ανταμοιβή από μια εργασία που απαιτεί συμμετοχή του προσώπου δεν έρχεται ποτέ – 

ο εκπαιδευτικός πράγματι πληρώνεται πενιχρά: αποφεύγει να ποτίζει το κοινό περιβόλι 

από το οποίο όμως αντλεί τους καρπούς του υποθέτοντας ότι κρατά γεμάτο το πηγάδι 

του. Κάποιες φορές πάλι εκδηλώνονται νοοτροπίες αυτονόμησης, εγωιστικές, πιο 

μοναχικές απ’ όσο το έργο απαιτεί: η εκπαίδευση απαιτεί τη συνεργασία. Μάλιστα, η 

συνεργασία δρα ανταποδοτικά, δηλαδή εντέλει προς το συμφέρον του ατόμου, όπως 

προτείνει και η θεωρία των κοινωνικών διλημμάτων, εφόσον προμηθεύει τον 

εκπαιδευτικό με στηρίγματα τόσο στο διδακτικό πεδίο (ανταλλαγή διδακτικού υλικού 

και εμπειριών, μεθόδων) όσο και στο ψυχολογικό.22    
 
 

Συνέπειες 
Από την ανάπτυξη που προηγήθηκε σκιαγραφήθηκαν εν πολλοίς και οι συνέπειες που 

μπορεί να έχουν οι εκάστοτε επιλογές του εαυτού και η συνεπακόλουθη σύγκρουση 

ατομικού και συλλογικού συμφέροντος στο σχολείο τόσο για τον ίδιον όσο και για το 

σχολείο ως σύνολο, ανεξάρτητα από το αν αρκετές φορές αυτή η σύγκρουση είναι είτε 

αναπόφευκτη είτε ηθικά δικαιωμένη για το άτομο. Με άλλα λόγια, το ατομικό και το 

συλλογικό συμφέρον επηρεάζονται από την ίδια τη διαπάλη τους. Ασφαλώς δεν 

ξεχνάμε ότι τα δύο επίπεδα – συμφέροντα δεν είναι πάντοτε σε θέση αντιπαράθεσης, 

είναι και σε θέση συμφωνίας, συμμαχίας. Επιπλέον, ακόμη και στην αντιπαράθεση και 

τη σύγκρουση η ήττα του ενός δεν σημαίνει υποχρεωτικά νίκη του άλλου ή και το 

αντίστροφο. Έτσι, μπορεί να ηττηθεί και ο εαυτός και το σύστημα ή να νικήσουν και 

τα δύο από κάποιες πλευρές. Άλλοτε μπορεί το ατομικό κόστος να επιφέρει αλλαγές 

βελτιωτικές του συστήματος και να διανοίξει δρόμους, όπως γίνεται συχνά στα 

κοινωνικά ζητήματα και τις πρωτοπορίες. Έχουμε επίσης κατά νουν ότι η ανάληψη 

                                                           
22 Οι Brown κ.ά. (2001) διατυπώνουν προτάσεις συνεργασίας των εκπαιδευτικών σε διάφορα επίπεδα 
τονίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν, αναφέροντας μάλιστα ως κατεξοχήν ελκυστικό 
επακόλουθο την αίσθηση του εκπαιδευτικού ότι στις δύσκολες περιστάσεις έχει δίπλα του φίλους και 
συμμάχους. 
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προσωπικής ευθύνης αλλά και η προσωπική στάση ως παράδειγμα αποτελεί άξονα 

στον οποίον τέμνεται το ατομικό με το συλλογικό συμφέρον. 

   

Τυπικά πάντως μιλώντας, το κόστος του εαυτού θα μπορούσε να είναι απώλεια της 

εργασίας, απώλεια της αυτοεκτίμησης, έλλειψη ανταποδοτικότητας  στην εργασία, 

έλλειψη ικανοποίησης, βίωση καταστάσεων έντασης, ψυχολογικά προβλήματα, κλπ. 

Το συλλογικό κόστος, από την άλλη, μπορεί να είναι η πλημμελής αποτελεσματικότητα 

στη μάθηση, η διαταραγμένη διαπροσωπική επικοινωνία, οι δυσαρεστημένοι μαθητές 

και γονείς, σε κάποιες συνθήκες ακόμη και το κλείσιμο του σχολείου, η απουσία 

επαφής με την τοπική κοινωνία, η μη ολοκληρωμένη επιτέλεση του εκπαιδευτικού 

έργου (παρότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει, όπως ήδη τονίσαμε, ότι η λεγόμενη 

επιτυχία του σχολικού έργου συμπεριλαμβάνει τόσο τη γνώση όσο και τις αξίες και τις 

στάσεις και άλλα στοιχεία με την ιδιομορφία του άυλου και άρα δύσκολα μετρήσιμου 

και αποτιμώμενου). 

 

Σε κάθε περίπτωση, το ατομικό και το συλλογικό συμφέρον στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό είναι στενά συνδεδεμένα. Ωστόσο, το σχολείο ως οργανισμός ναι μεν 

εμπεριέχει τα άτομα που το συναπαρτίζουν και το υπηρετούν, ταυτόχρονα όμως τα 

υπερβαίνει: υπάρχει και χωρίς αυτά, δηλαδή χωρίς τα συγκεκριμένα άτομα, που μπορεί 

να αντικατασταθούν από άλλα. Ο οργανισμός όντας ένα νομικό πρόσωπο έχει μ’ έναν 

τρόπο τη δυνατότητα αιώνιας ζωής σε αντίθεση με τα άτομα. Από την άλλη, δεν 

μπορούμε να υποτιμούμε τη συμβολή προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση των 

συγκεκριμένων ατόμων και τη σημασία της προσωπικότητας. 
 
 

Το δέον γενέσθαι – επίλυση συγκρούσεων  

Προοπτικές - δυνατότητες 

Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις είναι μόνο λίγες από τη σωρεία συγκρούσεων 

ατομικού – συλλογικού συμφέροντος που καθημερινά ανακύπτουν στα σχολεία, συχνά 

χωρίς να γίνονται αντιληπτές, εφόσον δεν είναι πάντοτε συνειδητές ούτε φυσικά 

πάντοτε έντονες. Τι γίνεται, λοιπόν; Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο τόσο 

από το άτομο που βιώνει τη σύγκρουση όσο και από το συλλογικό υποκείμενο; Και 

υπάρχει ένα δέον γενέσθαι; Υπάρχει μία ορθή αντιμετώπιση, μια πρέπουσα στάση;  

Ας απαντήσουμε διττά (και ερωτηματικά): 

Από τη μια, είναι καλό να επιλύονται τέτοιες συγκρούσεις είτε με τη δημιουργική 

παρέμβαση της Διεύθυνσης είτε με την προσπάθεια επικράτησης συναινετικών 

διαθέσεων. Ναι, το καλό κλίμα θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την 

ομαλή λειτουργία συλλογικών και ατομικών υποκειμένων, για το συμφέρον όλων, 

καθώς επηρεάζει όσους εμπλέκονται στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθότι 

επιδρά τόσο στην ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση του 

εκπαιδευτικού τους έργου όσο και στην παραγωγικότητά τους και την επίτευξη των 

στόχων τους, δηλαδή στη συνολική τους απόδοση (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000, σ. 

25). Μπορεί, λοιπόν, και πρέπει να ασκείται ένα είδος συμπεριφορικού ελέγχου, 

μολονότι δεν είναι αυτό πάντα εφικτό. Από την άλλη, υπάρχουν φορές που η 

σύγκρουση δεν είναι απλώς αναπόφευκτη, είναι και επιθυμητή, ακόμη και συμφέρουσα 

για όλες τις πλευρές. Σε τελική ανάλυση, το εύκρατο σχολικό κλίμα, το ιδανικό 

περιβάλλον για να αναπτυχθεί και να γίνει θαλερό το δέντρο της γνώσης και της 

αγωγής, δεν είναι πάντοτε εφικτό, και πρέπει να μπορείς να καλλιεργείς και σε 

συνθήκες αντίξοες, παγωνιάς ή ξηρασίας. 
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Ωστόσο, είναι προφανές ότι ένα σχολείο με ικανοποιημένους εκπαιδευτικούς 

λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από ένα άλλο που δεν πληροί αυτόν τον όρο, αν και 

αυτό δεν είναι απόλυτο – έχει σημασία από πού πηγάζει η ικανοποίηση. Πάντως, με 

την ευρύτερη έννοια ένας εκπαιδευτικός που βιώνει μια (άυλη) ανταπόδοση αισθάνεται 

περισσότερο δεμένος με το σύνολο και υπηρετεί πιο αποφασιστικά το συλλογικό 

συμφέρον, δίνοντας πνοή στο όραμα του εισηγητή της θεωρίας των κοινωνικών 

διλημμάτων, εφόσον αντλεί το ατομικό συμφέρον μέσω του κοινωνικού σε όρους 

αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και συνείδησης αυτής με εμπιστοσύνη τόσο για τις δικές 

του όσο και για των άλλων τις επιλογές. 

 

Από την άλλη, πώς είναι δυνατόν σε τέτοια ποικιλία καταστάσεων και συμπεριφορών 

σε έναν χώρο με τόσες πολλές ανθρώπινες διασταυρώσεις να υπάρχει ένας δρόμος, ένα 

ασφαλές μονοπάτι για να ακολουθηθεί; Και ποιο μπορεί να είναι αυτό; Μπορεί να είναι 

η υποχώρηση του ατόμου έναντι του συνόλου, εφόσον το συλλογικό συμφέρον είναι 

πιο ισχυρό; Και ποιος εγγυάται ότι δεν είναι το άτομο, η μειοψηφία που υπηρετεί 

καλύτερα το συλλογικό συμφέρον; Και γιατί να συντριβεί το ατομικό συμφέρον; Δεν 

είναι τα (ευτυχή) άτομα που συναπαρτίζουν το (αποτελεσματικό) σύνολο; Και ποιος 

κρίνει το δίκιο του εκάστοτε συμφέροντος (ατομικού ή συλλογικού); Και πώς, τέλος 

πάντων, επιλέγονται ή επιβάλλονται οι νοοτροπίες και κατακτώνται οι συλλογικές 

συνειδήσεις, που πράγματι πρέπει να κυριαρχούν σε έναν χώρο που αφορά τους 

πολλούς, που εκτελεί αποστολή και λογοδοτεί στην κοινωνία; 

Πόσα εντέλει ερωτήματα πρέπει να θέσουμε για να οριοθετήσουμε μια ατομικά και 

συλλογικά συμφέρουσα απάντηση; 

Ο προβληματισμός αυτού του είδους είναι ατελεύτητος. Παραμένει όμως χρήσιμος για 

την καθεαυτήν αξία του, για τη συνειδητοποίηση των πλευρών του όλου ζητήματος, 

και άρα για την τοποθέτηση του εαυτού στο πλέγμα των πολλαπλών οριζόντων που 

του επιφυλάσσει η θέση του στο δημόσιο σχολείο και η λειτουργία του επαγγέλματός 

του (είτε σε θέση ισορροπίας είτε σε κατάσταση σύγκρουσης).  
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